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 2022أبريل/نيسان   08

 

 اإلنجليزية األصل:

 
 
 

 معاهدة تجارة األسلحة

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

 
 

 مسودة جدول األعمال المشروح

 االجتماع التحضيري غير الرسمي الثاني للمؤتمر الثامن للدول األطراف

 يت جنيف المحلي()بتوق 16:00-13:00، 2022نيسان/إبريل  29

 

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

 

 الوقت المتوقع الشرح العنصر 

    

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

    

سمية: تحديث بشأن المشاورات غير الر .2
 موضوع رئاسة ألمانيا ذو األولوية

سوف يُطلع رئيس المؤتمر الثامن للدول األطراف االجتماع على أحدث 

مستجدات المشاورات غير الرسمية التي أجريت حتى اآلن والمتعلقة 

 ‘ضوابط ما بعد الشحن‘بموضوع رئاسة ألمانيا ذو األولوية وهو 

13:10 – 13:30  

  

    

 مات الماليةحالة المساه  .3

 

 أحدث على االجتماع بإطالع األسلحة تجارة معاهدة أمانة تقوم سوف
 األسلحة. تجارة لمعاهدة المالي الوضع مستجدات

 

13:30 – 13:50 

التقارير المرحلية للهيئات الفرعية   .4
 لمعاهدة تجارة األسلحة

  

    

 الفعال بالتنفيذ المعني العامل الفريق .أ 
 لالتفاقية

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

  للمعاهدة الفعّال بالتنفيذ المعني العامل للفريق الثالثة

13:50 – 14:20 

 

 

    

 بالشفافية المعني العامل الفريق .ب 
 قاريرالت 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

14:20 – 14:50 

 

 

    

 بعالمية المعني العامل الفريق .ج 
 المعاهدة

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

14:50 – 15:20 

 

 

    

 معاهدة أمانة مشروع بشأن تحديث  .5
 تنفيذ دعم إلى يهدف الذي األسلحة تجارة

 األسلحة ارةجت معاهدة

 مستجدات أحدث على االجتماع األسلحة تجارة معاهدة أمانة تُطلع سوف
 لدعم األوروبي( االتحاد من )الممول األسلحة تجارة معاهدة مشروع حالة
  األسلحة تجارة معاهدة تنفيذ

 

15:20 – 15:40 
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مسودة جدول األعمال للمؤتمر الثامن  .6

 للدول األطراف 
االجتماع تحديث لحالة عناصر مسودة جدول األعمال  سوف يُعرض على

 للمؤتمر الثامن للدول األطراف
15:40 – 15:50 

 

 

    

  16:00 – 15:50  الخالصة  .7

 
 

*** 


