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2020

البند  5من جدول األعمال املؤقت
تنظيم األعمال ،مبا يف ذلك أعمال أي هيئة فرعية لالجتماع

برانمج العمل املؤقت وشروحه
مقدم من الرئيس املنتخب

*

األربعاء 11 ،تشرين الثاين/نوفمرب
الساعة  10/00إىل الساعة

2020

13/00

افتتاح االجتماع من قبل الرئيس املنتخب (البند  1من جدول األعمال).
أتكيد ددد ابتخد دداال تئد دديس االجتمد دداع وإقد درات جد دددول األعمد ددال ( )CCW/MSP/2020/1وأتكيد ددد الن د ددا
الداخلي وأتكيدد عييد األمد اليدا لججتمداع وعن دي األعمدالمب دا ل لدم لعمدال لة فيعدة فرعيدة
لججتماع (بنود جدول األعمال من  2إىل .)5

عبادل عا لآلتاء (البند  6من جدول األعمال) .األطراف املتياقدة السامية والدول املوقية والددول الد
هلا مركز املراقب واملن مدا املاداتكة ل االجتمداع مددعوة إىل عقدد بيدا عامدة ال عتنداول لة مسدائل
حم ددددة ا ددتياا ل إط ددات بن ددود لخ ددرل م ددن ج دددول األعم ددال .والوف ددود م دددعوة إىل ددر بيا ددا ل م دددة
لق افا ثجث دقائق.
الساعة  15/00إىل الساعة

18/00

املسائل املالية املتيلقة ابالعفاقية والربوعوكوال امللحقة هبا (البند  8من جدول األعمال) .الوفود مدعوة
إىل مناقا ددة الت دددابي املالي ددة ال د اقمل ا ددا ال درئيس ملياو ددة املس ددائل اهليللي ددة واملتيلق ددة ابلت دددفقا النقد ددة
وااتقرات و ددة دعد التنفيد لددع االعفاقيدة .ول إطدات فد ا البندد مدن جددول األعمدالمب ادتقد األمابدة
ل ضاً الة املسامها والتوقيا املالية اخلاصة ابالعفاقية فضجً عن التلاليف املقدتة لألباطة املضطلع
هبا وجب االعفاقية ل الفملة .2021/2020
__________

*

قُد ف ا التقر ر بيد املوعد الناائي بسبب ظروف خاتجة عن إتادة اواة املقدمة له.
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املسدائل املتيلقدة بو ددة دعد التنفيد (البندد  9مد ن جددول األعمدال) .الوفددود مددعوة إىل مناقادة التدددابي
املالية ال اقمل اا الرئيسمب فيما تيلق بو دة دع التنفي .

اخلميس 12 ،تشرين الثاين/نوفمرب
الساعة  10/00إىل الساعة

2020

13/00

الن ددر ل عقر ددر فر ددق اخل درباء اقل ددومي املتيل ددق ابلتلنولوجي ددا النال ددعة ل ددال من وم ددا األا ددلحة
الفتاكة ال اعية التاغيل (( )CCW/GGE.1/2019/3البند  7من جدول األعمال)َّ .
ايقد ل إطات ف ا

البند عقر ر فر ق اخلرباء اقلومي  .والوفود مدعوة إىل عقد آتائاا باأن التقر ر وابل املضي قدماً.
املسائل النالعة ل اياق لفداف االعفاقية ومقاصدفا( .البند  10من جدول األعمدال) .الوفدود مددعوة
إىل اإلع دراال عددن آتائاددا باددأن التطددوتا ا ال ددلة وكيفيددة مياوتاددا وجددب االعفاقيددةمب ددا ل لددم
الن ر ل وتقا اليمل املقدمة ل إطات ف ا البند.
الساعة  15/00إىل الساعة

18/00

حتقيددق عامليد ة االعفاقيددة والربوعوكددوال امللحقددة هبددا (البنددد  11مددن جدددول األعمددال) .الوفددود مدددعوة إىل
عق ددد ميلوم ددا عتيل ددق ابألبا ددطة املض ددطلع هب ددا لتيز ددز عاملي ددة االعفاقي ددةمب فض دجً ع ددن لة عق ددد ددر ل
اإلجراءا احمللية املتيلقة ابلت د ق وإ داع صلوكه.
الن ر ل عقر ر بر مج الرعا ة ل إطات االعفاقية (البندد  12مدن جددول األعمدال) .اديقد عقر در منسدق بدر مج
الرعا ة ( .)CCW/MSP/2020/3والوفود مدعوة إىل طرح لة لاعلة قد علون لد اا باأن ف ه املسألة.
الد ددة عنفيد د االعفاقيد ددة وبروعوكوال د ددا واالمت د ددال هلد ددا (البند ددد  13مد ددن جد دددول األعمد ددال) .اد ددتقد األمابد ددة
ميلوما حمدثة عن الة عقد التقات ر وجب االعفاقية والربوعوكوال امللحقة هبا .والوفود مدعوة إىل
طرح لة لاعلة قد علون لد اا باأن ف ه املسألة.

اجلمعة 13 ،تشرين الثاين/نوفمرب
الساعة  10/00إىل الساعة

2020

13/00

مسائل لخرلمب ا ل لدم التحضدي للمدؤار االاتيراادي السدادو املتوقدع عقدده عدا ( 2021البندد
م ددن ج دددول األعم ددال) .الوف ددود م دددعوة إىل مناقا ددة املس ددائل املت ددلة بتنفي د ق دراتا اجتم دداع األط دراف
14

السامية املتياقدة ليا .2019

الساعة  15/00إىل الساعة

18/00

الن ر ل التقر ر اخلتامي واعتمداده (البندد  15مدن جددول األعمدال) .الوفدود مددعوة إىل الن در ل التقر در
الناائي ال ة ايامل القراتا ا ال لة باأن املسدائل املوادوعية واإلجرائيدة وإىل اعتمداده .والوفدود
مدعوة ل ضاً إىل اعتماد التلاليف املقددتة لألبادطة املضدطلع هبدا وجدب االعفاقيدة ل الفدملة 2022/2021مب
ا ل لم التحضي للمؤار االاتيرااي السادو املتوقع عقده عا  2021وعن ي املؤار.
اختتا االجتماع (البند  16من جدول األعمال).
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