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 االجتماع السادس للدول األطراف
 2016أيلول/سبتمرب  7-5جنيف، 

 املنقحمن جدول األعمال املؤقت  7البند 
 تنظيم العمل

 برنامج العمل المؤقت المشروح  
 مقدم من الرئيس  
 2016أيلول/سبتمبر  5االثنين   
  00/13 - 00/10الساعة   

  افتتاح االجتماع  
مااان  1افتتااااجل اةلماااا مااان جاالاااا  اااايس الجتماااار المااااد  للااادول األ ااا ا   البناااد  -1

  جدول األعمال املؤقت املنقح(.
 اايس الجتماار المااد  للادول األ ا ا ، الماك    نا   ياد  ااا مالحظات افتتاحياا  -2

عما  اللجتمار ويقاد  فيهاا الظا ا عاماا علاي تنكيا  من اكو  فان د  كواست، يبني فيها توقعاته 
 علي مدى األشه  الثمااليا املاضيا. املنجز 

أماا  الجتماار.  لقاا  كلماا  البلاد امليايف، سويما ا،  ى عان مماثالا  يدعو الا ايس أولا س -3
وبعااد كلاا ، وا تاادا  باا وجل اليتاا اكا الااع مياازت اجتماعااات الاادول األ اا ا    اتكاقيااا الاا  اا  
العنقوديااا، سااايدعو الااا ايس ممثلاااد األماااج املتلاادا، واللجناااا الدولياااا لل اااليا األ ااا ، والااااتال  

  ا.أما  اةلما العام لقا  كلمات املنا ض لل  اا  العنقوديا  ى 

 المسائل اإلجرائية  
( وتأكيااااد النظااااا  CCM/CONF/2016/1/Rev.1 قااا ا  جاااادول األعمااااال املؤقاااات املاااانقح   -4

  من جدول األعمال املؤقت املنقح(. 3و 2(  البندان CCM/CONF/2016/3الدا لد  
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مان جادول  5و 4تأكيد تعيني األمني العا  لالجتمار واالتخاب الاواب الا ايس  البنادان  -5
 األعمال املؤقت املنقح(. 

 تنظيم العمل  
مان جادول األعماال  6ع ض ال ايس ميتا يع الوثااق وميتا يع املقا  ات ال ايمايا  البناد  -6

  املؤقت املنقح(.
تنكيااا   عاااا عمااا  دوب وفنيااا    تق يااا  جنياااف امل حلاااد عااان التقاااد  ا ااا       أ( 
، مقاااد  مااان 2016حزي ان/يوالياااه  30ملاااؤا  الستع اضاااد األول وااالعقااااد ماااا باااني املمتااادا الكااا ا 

 ال ااسا اهلولنديا؛ 
املباااااااادي التوجيهياااااااا بيتاااااااأن ضااااااا  مت امااااااا    ممااااااااعدا اليااااااالايا ميتااااااا ور   ب( 

 CCM/CONF/2016/WP.2؛) 
مقااااد  ماااان ك واتيااااا  ،نااااا التنماااايقمقاااا جل مليتاااا ور مقاااا   عاااان  عااااادا تيتاااا ي  ة  ج( 

 CCM/CONF/2016/WP.1.)  

 8استعراض حالة وسير عمل االتفاقية ومسائل أخرى مهمة لتحقيق غايات االتفاقية )البند   
 من جدول األعمال المؤقت المنقح(

ع ض الظ ا عاما عن  ى سيدعو ال ايس ك واتيا، و د  ايس املؤا  الستع اضد األول،  -7
كاااااااالون   31واملااااااؤا  الستع اضااااااد األول االعقاااااااد بااااااني لااااااي ماااااادى األشااااااه  األ بعااااااا  ااسااااااتها ع

 . 2015األول/ديممرب 

  أ( من جدول األعمال املؤقت املنقح(8حتقيق عامليا التكاقيا  البند   
ساايدعو الاا ايس املنمااقني املعنيااني بتلقيااق عمليااا التكاقيااا،  كااوادو  و امبيااا،  ى تقااد   -8

 لتقد  ا    والتلديات القااما   جمال حتقيق عامليا التكاقيا. تق ي  عن حالا ا
ُتيتااج ع الاادول األ اا ا  علااي تقااد  معلومااات طدثااا عاان األاليتااعا الااع اضااعلعت اااا و  -9

مااان أجااا  تعزياااز عاملياااا الالياااما   ى التكاقياااا، مثااا  الجتماعاااات الثنااياااا، وحلقاااات العمااا ، 
  وبعثات املناص ا، وامل ك ات الدبلوماسيا.، وال ساا ، املب ولا واملماعد

وُتدعي الدول املوقعاا  ى تقاد  معلوماات طدثاا عان  ج ا الاا ا لياا املتعلقاا بالت اديق  -10
  .ص وكهو يدار 

وُتدعي الدول غ  األ ا ا  أييااا  ى ارعا اب عان تأيياد ا لالتكاقياا وتقاد  معلوماات  -11
  ع تمبق الاليما .طدثا عن ارج ا ات ا ليا ال
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وتُاادعي األمااج املتلاادا، واللجنااا الدوليااا لل االيا األ اا ، والاااتال  املنااا ض للاا  اا   -12
العنقوديااا، واملنظمااات األ اا ى الماااعيا  ى حتقيااق عامليااا التكاقيااا  ى عاا ض أاليتااعتها وأ اادافها 

  املتعلقا بتلقيق عامليا التكاقيا.
ملماا  الع قد ت غا الوفود   حبثها     اا  التليا  ويتيمن تق ي  جنيف امل حلد ا -13

 لالجتمار الماد  للدول األ  ا . 

 00/18 - 00/15الساعة   

 :)تابع(استعراض حالة وسير عمل االتفاقية ومسائل أخرى مهمة لتحقيق غايات االتفاقية   

 املنقح( ب( من جدول األعمال املؤقت 8تخزين وتدم  املخزوالات  البند ال  
ساايدعو الاا ايس املنمااقني املعنيااني بااالتخزين وتاادم  املخزوالااات، ف المااا وامل مااي ،  ى  -14

مااان التكاقياااا والتقاااد  ا ااا   والتلاااديات القااماااا    ااا ا  3تقاااد  تق يااا  عااان حالاااا تنكيااا  املاااادا 
 ال دد. 

تق يااا  عااان  ى تقاااد   3وتُااادعي الااادول األ ااا ا  الاااع تتلمااا  التزاماااات  وجاااا املاااادا  -15
التقاااد  ا ااا     جماااال التااادم  املاااأمون والمااا يع للااا  اا  العنقودياااا والتلاااديات القااماااا أماماااه، 

 وتقاسج اخلعط بيتأاله. 
وتُادعي الادول املوقعااا والادول غا  األ اا ا  اوااازا  زوالاات ماان الا  اا  العنقوديااا  ى  -16

و عاااط تااادم  ا والعقباااات الاااع تقاساااج املعلوماااات كات ال ااالا بيتاااأن عااادد وأالاااوار املخزوالاااات 
  .هتع ض
وتُاااادعي الاااادول  ى  باااادا  ا ااهااااا بيتااااأن التخاااازين وتاااادم  املخزوالااااات والحتكااااا  اااااا.  -17

 3ماان املااادا  7و 6وُتيتااج ع الاادول الااع ا تااا ت الحتكااا  باا  اا  عنقوديااا   ساايا  الكقاا تني 
استخدامها   الكا ا قياد الساتع اض، علي تقد  معلومات طدثا عن أعداد ا وأالواعها، وكيكيا 

  و عط استخدامها، و عط تدم  ا   ضايا املعا .
 .3من املادا  8-6وُتدعي الوفود األ  ى  ى  بدا  ا ااها بيتأن تنكي  الكق ات  -18
وتُاادعي األمااج املتلاادا، واللجنااا الدوليااا لل االيا األ اا ، والاااتال  املنااا ض للاا  اا   -19

توصااايالا بيتاااأن  وتقاااد  ، 3ا ااهاااا بيتاااأن تنكيااا  املاااادا  بااادا  واملنظماااات األ ااا ى  ى العنقودياااا، 
  كيكيا ا افظا علي الز ج   جمال تدم  املخزوالات.

ويتيمن تق ي  جنيف امل حلد املماا  الع قد ت غا الوفود   حبثها     اا  التليا   -20
  لالجتمار الماد  للدول األ  ا .
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 ج( مان  8ال  اا  العنقوديا وتدم  ا والتثقيف   جمال اواد مان املخاا    البناد    الا  لكات  
 جدول األعمال املؤقت املنقح(

سيدعو ال ايس املنمقني املعنيني بإ الا  لكات ال  اا  العنقوديا وتادم  ا والتثقياف    -21
مان  4عان حالاا تنكيا  املاادا  جمال اود من املخا  ، البوسنا واهل س  والن وي ،  ى تقد  تق ي 

 التكاقيا والتقد  ا    والتلديات القااما     ا ال دد. 
علااي تقااد  معلومااات  4وُتيتااج ع الاادول األ اا ا  الااع تتلماا  التزامااات  وجااا املااادا  -22

للاد مان املخاا  . ل الاا والتثقياف ار جماا  تقاد   ما أح  ته من طدثا عن  ععها وأولويالا و 
لتلديااد م ااان ومماااحا نيااع املنااا ق امللوثااا  خلكااات املب ولااا ييتاام  كلاا  اةهااود  اان أن ومي

اةهااود أو اخلعااط املتعلقااا بتعهاا   اا   كاا ل  الاا  اا  العنقوديااا بااأكرب قااد  مم اان ماان الدقااا، و 
   و ا أ  ى   أق ب وقت مم ن.باملنا ق أو ارف اج عنها 

 أيلول/سبتمبر  6الثالثاء   
  00/13 - 00/10الساعة   

 )تابع(استعراض حالة وسير عمل االتفاقية ومسائل أخرى مهمة لتحقيق غايات االتفاقية   

 ج( مان 8 جماال اواد مان املخاا    البناد   الا  لكات الا  اا  العنقودياا وتادم  ا والتثقياف    
 جدول األعمال املؤقت املنقح(

امللو ثا  خلكات ال  اا  العنقوديا  ى تقاسج ُتدعي الدول املوقعا والدول غ  األ  ا   -23
 ععهااا ال اميااا  ى معاةااا التلااو، وضاامان سااالما عاان املعلومااات عاان حجااج التلااو، وبنيتااه، و 

  الم ان املع ضني للخع .
بيتااأن التقااد  املاااُل   والعقبااات القاامااا   جمااال جهااود    ااآل تبااادلوتُاادعي الاادول  ى  -24

لياااا األف اااا  واملق حاااات بيتاااأن كيكياااا  ياااادا فعاتقاساااج    اااال علاااي التعهااا ، وُتيتاااج ع بيتااا 
  وككا ا جهود املمح والتعه .

، والاااتال  املنااا ض للاا  اا  ل االيا األ اا الدوليااا للجنااا الوتُاادعي األمااج املتلاادا، و  -25
ن  توصااايالا بيتاااأ وتقاااد ، 4العنقودياااا، واملنظماااات األ ااا ى  ى  بااادا  ا ااهاااا بيتاااأن تنكيااا  املاااادا 
 كيكيا حتقيق استداما     اةهود وككايتها و يادا فعاليتها وككا لا. 

ويتيمن تق ي  جنيف امل حلد املماا  الع قد ت غا الوفود   حبثها     اا  التليا   -26
  لالجتمار الماد  للدول األ  ا .
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  د( من جدول األعمال املؤقت املنقح( 8مماعدا اليلايا  البند   
الاا ايس املنمااقني املعنيااني  ماااعدا الياالايا، أساا اليا وشاايلد،  ى تقااد  تق ياا  ساايدعو  -27

  من التكاقيا والتقد  ا    والتلديات القااما     ا ال دد. 5عن حالا تنكي  املادا 
علااي تقااد  معلومااات  5وُتيَتااج ع الاادول األ اا ا  الااع تتلماا  التزامااات  وجااا املااادا  -28

ل اميااا  ى تااوف  مماااعدا م اعيااا للماان والااور اةاانس،  ااا   كلاا  ال عايااا طدثااا عاان جهود ااا ا
العبيااااا و عااااادا التأ ياااا  والاااادعج النكمااااد، وكاااا ل  عاااان جهود ااااا ال اميااااا  ى ضاااامان اردماااااج 
الجتماااعد والقت ااادض للياالايا. وُتيَتااج ع الاادول األ اا ا  بيتاا    ااال علااي  د اج ا ااهااا 

ج جماااال ممااااعدا اليااالايا بيتااا   أفيااا    الظاااج ال عاياااا بيتاااأن ال يكياااا الاااع مي ااان ااااا  دماااا 
  ال ليا والجتماعيا الو نيا القااما.

 . 5بيتأن تنكي  املادا    ااآلوُتدعي الدول املوقعا والدول غ  األ  ا   ى تبادل  -29
، والاااتال  املنااا ض للاا  اا  ل االيا األ اا الدوليااا للجنااا الوتُاادعي األمااج املتلاادا، و  -30

توصااايالا بيتاااأن  وتقاااد  ، 4دياااا، واملنظماااات األ ااا ى  ى  بااادا  ا ااهاااا بيتاااأن تنكيااا  املاااادا العنقو 
 كيكيا حتقيق استداما     اةهود وككايتها و يادا فعاليتها وككا لا. 

ويتيمن تق ي  جنيف امل حلد املماا  الع قد ت غا الوفود   حبثها     اا  التليا   -31
    ا .لالجتمار الماد  للدول األ

  00/18 - 00/15الساعة   

 )تابع(استعراض حالة وسير عمل االتفاقية ومسائل أخرى مهمة لتحقيق غايات االتفاقية   

 مماعدا اليلايا  يُتابَع عند الي و ا(  

   ا( من جدول األعمال املؤقت املنقح(8اون واملماعدا الدوليان  البند التع  
املعنياااني بالتعااااون واملمااااعدا الااادوليان، العااا ا  والنمماااا،  ى سااايدعو الااا ايس املنماااقني  -32

من التكاقيا والتقد  ا    حا  اآلن والتلاديات القااماا    6تقد  تق ي  عن حالا تنكي  املادا 
    ا ال دد.

تنكياااا  التزامالااااا  وجااااا ماااان أجاااا  ماااااعدا املوُتيتااااج ع الاااادول األ اااا ا  الااااع تلااااتمس  -33
د  معلومات طدثا عن  ععها واحتياجالا، وك ل  عن التاداب  الاع تتخا  ا التكاقيا علي تق

التعاااون باااني الاادول واأل اا ا  الكاعلاااا  ولتعزياازلتيماا  تقااد  املماااعدا مااان قباا  الاادول األ ااا ى 
  األ  ى. 

وُتيتج ع الدول القاد ا علي تقاد  املمااعدا علاي تلبياا الحتياجاات وساد الثلا ات الاع  -34
الاااادول املتياااا  ا     ااااا  البنااااود الك عيااااا املتعلقااااا بتاااادم  املخزوالااااات والحتكااااا  اااااا، حتاااادد ا 
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 عاان معلومااات تقااد  علااي الوفااود وُتيتااج عوالتعهاا ، واوااد ماان املخااا  ، ومماااعدا الياالايا. 
  .املماعدا تقد  ل يكيا ت و  ا

 التعاون واملماعدا.بيتأن وُتدعي الدول  ى  بدا  ا ااها  -35
وتُاادعي األمااج املتلاادا، واللجنااا الدوليااا لل االيا األ اا ، والاااتال  املنااا ض للاا  اا   -36

بياان العنقوديا، واملنظمات األ  ى  ى وصاف ماا تقاو  باه لتيما  التعااون واملمااعدا الادوليان، و 
وتقاااد  ، 6ا ااهاااا بيتاااأن تنكيااا  املاااادا  ى  بااادا  ماااا قدمتاااه أو تماااتعيع تقدمياااه مااان ممااااعدا، و 

 بيتأن كيكيا حتقيق استداما     اةهود وككايتها و يادا فعاليتها وككا لا. صيالا تو 
ويتيمن تق ي  جنيف امل حلد املماا  الع قد ت غا الوفود   حبثها     اا  التليا   -37

 لالجتمار الماد  للدول األ  ا . 

 أيلول/سبتمبر  7األربعاء   
  00/10 - 00/13 

 )تابع(استعراض حالة وسير عمل االتفاقية ومسائل أخرى مهمة لتحقيق غايات االتفاقية   

  و( من جدول األعمال املؤقت املنقح(8تداب  اليتكافيا  البند   
د  تق ياا  عاان حالااا ساايدعو الاا ايس املنمااق املعاا  بتااداب  اليتااكافيا، كوسااتا ي ا،  ى تقاا -38

  والتلديات القااما     ا ال دد.ح  اآلن قد  ا    من التكاقيا والت 7تنكي  املادا 
و    ااا   اا ا البنااد الك عااد، قااد ت غااا الاادول   تبااادل اآل ا  بيتااأن صاايلا التقااا ي  أو  -39

اربااالإ  وأوقااد ت غااا الاادول أيياااا   عاا ض تااداب  اليتااكافيا  أمهيااا اربااالإ     ااا  اليتااكافيا.
تواجههااا بيتااأن اربااالإ     ااا معلومااات عاان أيااا صااعوبات  أو   تقااد  ،الااع اهتاا لا بالكعاا 

    ا  اليتكافيا.
وتُاادعي األمااج املتلاادا، واللجنااا الدوليااا لل االيا األ اا ، والاااتال  املنااا ض للاا  اا   -40

  .7العنقوديا، واملنظمات األ  ى  ى  بدا  ا ااها بيتأن تنكي  املادا 
الع قد ت غا الوفود   حبثها     اا  التليا  ويتيمن تق ي  جنيف امل حلد املماا   -41

  لالجتمار الماد  للدول األ  ا . 

   ( من جدول األعمال املؤقت املنقح(8البند المتثال    
أض  نااام مااا ييتاال  ماان التكاقيااا تيماا  المتثااال وتوضاايله. فااإكا كااان  8تتناااول املااادا  -42

العااا   أن تتقاااد   لالتكاقياااا،  اااو  لتلااا  الدولاااادولاااا  ااا   بيتاااأن امتثاااال دولاااا  ااا   أ ااا ى 
 " لا توضيح"  ى األمني العا  لألمج املتلدا. با
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 وُتدعي الدول  ى  بدا  ا ااها بيتأن تكم  أح ا  التكاقيا.  -43
ماان التكاقيااا تمااويا املنا عااات. وملااا كااان ماان غاا  املنتظاا  وجااود أض  10وتتناااول املااادا  -44

الاادول األ اا ا  أثنااا  الجتمااار الماااد  للاادول األ اا ا ، فماان املتوقااع أن منا عااات فيمااا بااني 
  ت ون املناقيتات     ا    ا البند الك عد  ت  ا.

ويتيمن تق ي  جنيف امل حلد املماا  الع قد ت غا الوفود   حبثها     اا  التليا   -45
  لالجتمار الماد  للدول األ  ا .

  جل( من جدول األعمال املؤقت املنقح(8 البند تداب  التنكي  الو نيا   
سيدعو ال ايس املنمق املع  بتداب  التنكي  الو نيا، اليو يلندا،  ى تقد  تق ي  عن حالاا  -46

  من التكاقيا والتقد  ا    والتلديات القااما     ا ال دد. 9تنكي  املادا 
علااي تقااد  معلومااات  9 وجااا املااادا وُتيتااج ع الاادول األ اا ا  الااع تتلماا  التزامااات  -47

املاادا. وعلاي وجاه  ا   طدثا عن تداب  التنكي  ا اددا الاع اهتا لا أو هتعاط لهتاك اا  قتياي 
  التلديد، ُتدعي الدول األ  ا   ى تبادل  ربالا بيتأن التيت يعات الو نيا املتعلقا بالتكاقيا.

 . 9وتُدعي الدول املوقعا والدول غ  األ  ا   ى تقد  معلومات طدثا عن تنكي  املادا  -48
وتُاادعي األمااج املتلاادا، واللجنااا الدوليااا لل االيا األ اا ، والاااتال  املنااا ض للاا  اا   -49

 .9العنقوديا، واملنظمات األ  ى  ى  بدا  ا ااها بيتأن تنكي  املادا 
امل حلد املماا  الع قد ت غا الوفود   حبثها     اا  التليا   ويتيمن تق ي  جنيف -50

 لالجتمار الماد  للدول األ  ا . 

  00/15 - 00/18  

 )تابع(استعراض حالة وسير عمل االتفاقية ومسائل أخرى مهمة لتحقيق غايات االتفاقية   

 ط( ماان جاادول األعمااال 8 دالبنااتنكياا  ارجاا ا ات املاليااا املتعلقااا بتموياا  وحاادا دعااج التنكياا     
 املؤقت املنقح(

عاان حالااا تنكياا  املقاا   املعاا  بااارج ا ات املاليااا املتخاا    املااؤا   ساايقد  الاا ايس تق ياا اا  -51
 تموي  وحد دعج تنكي  التكاقيا. واملتعلق بالستع اضد األول 

  ض( من جدول األعمال املؤقت املنقح(8البند دعج التنكي     
 2015/2016التق ياا  الماانوض للكاا ا عاا ض تنكياا   ى الساايدعو الاا ايس ماادي  وحاادا دعااج  -52

 . 2017وميزااليا الوحدا و عا عملها لعا  
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  م( من جدول األعمال املؤقت املنقح(8 البندمماا  أ  ى مهما لتلقيق غايات التكاقيا    

 األعمال املؤقت املنقح( من جدول 9البند المابع للدول األ  ا   لالجتمار التلي ات   
 االتخاب  ايس الجتمار المابع للدول األ  ا ؛  أ( 
   موعد تنظيج الجتمار المابع للدول األ  ا  ومدته وم االه وت اليكه املقد ا.  ب( 

 من جدول األعمال املؤقت املنقح( 10البند مماا  أ  ى    
بنااود غاا  ميتاامولا بماااا  أ اا ى م ا اا ا بنااد مكتااوجل يتاايح الك صااا أمااا  الوفااود لعاا جل أياا -53

 اا ا البنااد  لباااا عاا ض ال لمااا أثنااا   أ اا كياا  أن يقااد  أض وفااد ي غااا   جاادول األعمااال. ويُ 
    حه.يود  ى املوضور ال ض وييت  فيه أ   ال لما يعلا  ى ال ايس  ممبقاا 

 املؤقت املنقح(من جدول األعمال  11البند النظ    الوثيقا اخلتاميا لالجتمار واعتماد ا    
يقد  الاااا ايس ع ضاااااا ضااياااااا للوثيقااااا اخلتاميااااا لالجتمااااار الماااااد  للاااادول األ اااا ا . ساااا -54

وييتاا    ميتاااو ات أج ياات. اوللا ايس أن يعلااا  ى املنمااقني املعنيااني تقااد  تق ياا  عان التاااا  أياا
  مالحظات ضاايا بيتأن الوثااق اخلتاميا. اف صا للوفود الع ت غا    بدا  أيكل  

 من جدول األعمال املؤقت املنقح( 12البند ا تتا  الجتمار الماد  للدول األ  ا     
يوجه ال ايس الادعوا  ى  اايس الجتماار الماابع للادول األ ا ا  س    ا    ا البند،  -55

ليااد   الحظااات بيتااأن التعلعااات اخلاصااا بعماا  الاادول األ اا ا  والوفااود األ اا ى  ااالل الكاا ا 
االعقاد الجتماار الماابع للادول األ ا ا . د يُاد  الا ايس  الحظاات  تامياا  ى حنياتد  الع 

 .  الجتمارويعلن ا تتا  
    


