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 2022تشرين الثاني/نوفمبر  18-16جنيف، 

 من جدول األعمال المؤقت 5البند 

 تنظيم األعمال، بما في ذلك أعمال أي هيئة فرعية لالجتماع

 برنامج العمل المؤقت وشروحه  

 مقدم من الرئيس  

 2022تشرين الثاني/نوفمبر   16األربعاء،   

 00/13إلى الساعة  00/10الساعة   

 (. من جدول األعمال 1افتتاح االجتماع من قبل الرئيس المنتخب )البند 

 دددا؛  المان  األتدددد ادددد ت اان  و تدددد ادددد النددددا؛ الددددا   ؛ و ؛  (CCW/MSP/2022/1)إقرار جددددول األعمدددال  
 .  ( 5إلى    2وتنديم األعمال، بما ف  ذلك أعمال أي هائة فرعية لالجتماع )بنود جدول األعمال من    ؛ لالجتماع 

األطراف المت اقدة السددددامية والدول الموق ة والدول الت  ل ا  (.  من جدول األعمال  6تبادل عا؛ لآلراء )البند  
ت عامة ال تتناول أي مسددددددددددددددائل  لى تقديم بياناإمركز المراقب والمندمات المشدددددددددددددداركة ف  االجتماع مدعوة  

محددة ست الج ف  إطار بنود أ رى من جدول األعمال. والوفود مدعوة إلى حصر بيانات ا ف  مدة أقصاها  
 ثالث دقائق. 

 00/18إلى الساعة  00/15الساعة   

 .تابع من جدول األعمال( 6تبادل عا؛ لآلراء )البند 

الحكوماان المت  ق بالتكنولوجيات الناشددددددددددددئة ف  ماال مندومات األسدددددددددددد حة  الندر ف  تقرير فريق الخبراء  
؛ ف  إطار هذا  سددددددي  و   .(من جدول األعمال  7)البند    ( CCW/GGE.1/2022/3)  الفتا ة ذاتية التشدددددد ال قدَّ

 .وة إلى تقديم آرائ ا بشدن التقرير وسبل المض  قدما  الوفود مدعو .البند تقرير فريق الخبراء الحكوماان

 2022تشرين الثاني/نوفمبر  17الخميس،   

 00/13إلى الساعة  00/10الساعة   

الندر ف  تقرير فريق الخبراء الحكوماان المت  ق بالتكنولوجيات الناشددددددددددددئة ف  ماال مندومات األسدددددددددددد حة  
 .تابع (من جدول األعمال 7البند ) (CCW/GGE.1/2022/3)الفتا ة الذاتية التش ال 
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ف  إطار هذا    (.من جدول األعمال 8البند  )  ة والبروتوكوالت الم حقة ب االمسدددددددددائل المالية المت  قة باالتفا ي
البند من جدول األعمال، سدددددت را األمانة حالة االشدددددترا ات والتوق ات المالية الخايدددددة باالتفا ية وكذلك  

 .2023التكاليف المقدرة لألنشطة المضط ع ب ا بموجب االتفا ية ف  عا؛ 
؛ التقرير المت  ق بوحددة دعم  (.  من جددول األعمدال 9دعم التنفادذ )البندد  المسددددددددددددددائدل المت  قدة بوحددة  سددددددددددددددي قددَّ

 التنفاذ. والوفود مدعوة إلى مناقشة المسائل المت  قة بالوحدة.

 00/18إلى الساعة  00/15الساعة   

إلى   الوفود مدعوة(.  من جدول األعمال  10. )البند  المسدددائل الناشدددئة ف  سدددياال أهداف االتفا ية ومقايددددها
اإلعراب عن آرائ ا بشددددن التطورات ذات الصددد ة وكياية م الات ا بموجب االتفا ية، بما ف  ذلك الندر ف  

 .ورقات ال مل المقدمة ف  إطار هذا البند

الوفود مددعوة إلى تقدديم  (.  من جددول األعمدال 11االتفدا يدة والبروتوكوالت الم حقدة ب دا )البندد   ةعدالميدتحقاق 
نشدطة المضدط ع ب ا لت زيز عالمية االتفا ية، فضدال  عن أي تقد؛ يحري ف  اإلجراءات  م  ومات تت  ق باأل

 المح ية المت  قة بالتصديق وإيداع يكوكه.

سدددددددددددددديقدد؛ تقرير ال اندة  (.  من جددول األعمدال 12الندر ف  تقرير برندامج الرعدايدة ف  إطدار االتفدا يدة )البندد  
والوفود مدعوة إلى طرح أي أسددددددددددددددئ ة قد تكون لدي ا  .  (CCW/MSP/2022/3)التوجا ية لبرنامج الرعاية  

 بشدن هذه المسدلة. 

سددددددددددددددتقدد؛ األمداندة م  ومات    (.من جددول األعمدال  13حدالدة تنفادذ االتفدا يدة وكروتوكوالت دا واالمتادال ل دا )البندد  
إبدداء أي    محددثدة عن حدالدة تقدديم التقدارير بموجدب االتفدا يدة والبروتوكوالت الم حقدة ب دا. والوفود مددعوة إلى

 قد تكون لدي ا بشدن هذه المسدلة.  ت  يقات

 2022تشرين الثاني/نوفمبر  18الجمعة،    

  00/13إلى الساعة  00/10الساعة   

الوفود مدعوة إلى مناقشددددددة المسددددددائل المتصدددددد ة بتنفاذ قرارات  .  (من جدول األعمال  14البند  ) مسددددددائل أ رى 
 .المؤتمر االست راض  السادس

 00/18إلى الساعة  00/15الساعة   

الوفود مدددعوة إلى الندر ف  التقرير  (. من جدددول األعمددال  15الندر ف  التقرير الختددام  واعتمدداده )البنددد  
الن ائ  الذي سدددديشددددمل القرارات ذات الصدددد ة بشدددددن المسددددائل الموضددددوعية واإلجرائية وإلى اعتماده. والوفود  

 . 2023عا؛ مدعوة أيضا  إلى اعتماد التكاليف المقدرة لألنشطة المضط ع ب ا بموجب االتفا ية ف  

 (. من جدول األعمال 16ا تتا؛ االجتماع )البند 
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