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 2022كانون الثاني/يناير  31

 

 اإلنجليزية األصل:

 
 
 

 معاهدة تجارة األسلحة

 المؤتمر الثامن للدول األطراف
  2022آب/أغسطس  26 – 22جنيف، 

 
 

 مسودة جدول األعمال المشروح

 االجتماع التحضيري غير الرسمي األول للمؤتمر الثامن للدول األطراف

 )بتوقيت جنيف المحلي( 16:00-13:00، 2022شباط/فبراير  18

 

 ، مركز جنيف الدولي للمؤتمرات، جنيف، سويسرا"Dالمدّرج "

  اجتماع مختلط

 الوقت المتوقع الشرح العنصر 

    

  13:10 – 13:00 سوف يقوم رئيس المؤتمر الثامن للدول األطراف بافتتاح االجتماع افتتاح االجتماع واعتماد جدول األعمال  .1

    

ع رئاسة ألمانيا ذي مقدمة موضو .2
 األولوية

سوف يقدم رئيس المؤتمر الثامن للدول األطراف الموضوع ذي األولوية 

وسوف يوضح رؤيته ‘ ضوابط ما بعد الشحن‘بالنسبة للرئاسة األلمانية بشأن 

لكيفية المضي قدما في هذا الموضوع خالل دورة المؤتمر الثامن للدول 

 األطراف. 

13:10 – 13:40  

  

رة عامة على تنفيذ قرارات المؤتمر نظ .3

 السابع للدول األطراف

 

سوف تقدم أمانة معاهدة تجارة األسلحة نظرة عامة على حالة تنفيذ 
  القرارات التي اتخذها المؤتمر السابع للدول األطراف

13:40 – 14:00 
 

حالة مشاركة الجنسين في اجتماعات  .4

 معاهدة تجارة األسلحة

ً لقرار المؤت مر الخامس للدول األطراف، سوف تقدم أمانة معاهدة طبقا
تجارة األسلحة نظرة عامة على التقدم المحرز بين الوفود في تحقيق 

 التوازن بين الجنسين
 

14:00 – 14:20 

التقارير المرحلية للهيئات الفرعية   .5
 لمعاهدة تجارة األسلحة

  

    

 الطوعي االستئماني بالصندوق الخاصة االختيار نةلج رئيس يقدم سوف الصندوق االستئماني الطوعي .أ 
 االستئماني الصندوق تشغيل حالة عن تقريًرا األسلحة تجارة معاهدة وأمانة

 المعاهدة تنفيذ بغرض الممولة المشروعات عن تحديثًا يتضمن الطوعي
  .2022 عام مشروعات لدورة والطلبات

14:20 - 14:50 

 

  

    

 الفعال بالتنفيذ المعني العامل الفريق .ب 
 لالتفاقية:

 بشأن تقريًرا للمعاهدة الفعّال بالتنفيذ المعني العامل الفريق رئيس يقدم سوف
 الفرعية العاملة الفرق جلسات أثناء النظر وجهات وتبادل المناقشات حالة

  للمعاهدة الفعّال بالتنفيذ المعني العامل للفريق الثالثة

14:50 – 15:05 

 

 

    

 بالشفافية المعني لعاملا الفريق .ج 
 التقارير وإعداد

 وإعداد بالشفافية المعني العامل للفريق المشاركان الرئيسان يقدم سوف
 جلسة أثناء النظر وجهات وتبادل المناقشات حالة بشأن تقريًرا التقارير
  التقارير وإعداد بالشفافية المعني العامل الفريق

15:05 – 15:20 
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 بعالمية المعني العامل الفريق .د 
 المعاهدة

 لمعاهدة بعالمية المعني العامل للفريق المشاركان الرئيسان يقدم سوف
 الفريق جلسة أثناء النظر وجهات وتبادل المناقشات حالة بشأن تقريًرا
 المعاهدة بعالمية المعني العامل

15:20 – 15:35 

 

 

    

النظر في مسودة جدول أعمال المؤتمر  .6

 ل األطراف الثامن للدو
في أثناء مناقشة هذا العنصر، سوف يُدعى االجتماع إلى النظر في عناصر 

 مسودة جدول األعمال للمؤتمر الثامن للدول األطراف.
15:35 – 15:50 

 

 

    

  م 0016: – 15:50  الخالصة  .7

 
 

*** 


