ATT/CSP7/2021/SEC/653/PM.AnnAgenda
 16آذار/مارس 2021
األصل :اإلنجليزية
معاهدة تجارة األسلحة
المؤتمر السابع للدول األطراف
جنيف 30 ،آب/أغسطس –  03أيلول/سبتمبر 2021
مسودة جدول األعمال المشروح
االجتماع التحضيري غير الرسمي للمؤتمر السابع للدول األطراف
 30نيسان/إبريل 15:00-12:00 ,2021
افتراضي
العنصر
 1.افتتاح االجتماع واعتماد جدول األعمال

الشرح
سوف يقوم رئيس المؤتمر السابع للدول األطراف بافتتاح االجتماع

.2

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

.3

التقارير المرحلية للهيئات الفرعية
لمعاهدة تجارة األسلحة
أ.

الصندوق االستئماني الطوعي

ب .الفريق العامل المعني بالتنفيذ الفعال
لالتفاقية

الوقت المتوقع
 12:10 – 12:00م
25 :12 – 12:10

سوف يقدم رئيس لجنة االختيار الخاصة بالصندوق االستئماني الطوعي 12:55 – 12:25
تقريرا عن حالة تشغيل الصندوق االستئماني
وأمانة معاهدة تجارة األسلحة
ً
الطوعي يتضمن تحديثًا عن المشروعات الممولة بغرض تنفيذ المعاهدة
والطلبات لدورة مشروعات عام .2021
سوف يقدم رئيس الفريق العامل المعني بالتنفيذ الفعّال للمعاهدة
تقريرا بشأن  01:05 – 12:55م
ً
حالة المناقشات وتبادل وجهات النظر أثناء جلسات الفرق العاملة الفرعية
الثالثة للفريق العامل المعني بالتنفيذ الف ّعال للمعاهدة

ج .الفريق العامل المعني بالشفافية سوف يقدم الرئيسان المشاركان للفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد  01:15 – 13:05م
تقريرا بشأن حالة المناقشات وتبادل وجهات النظر أثناء جلسة
التقارير
وإعداد التقارير
ً
الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير
د .الفريق العامل المعني بعالمية سوف يقدم الرئيسان المشاركان للفريق العامل المعني بعالمية لمعاهدة  01:25 – 13:15م
تقريرا بشأن حالة المناقشات وتبادل وجهات النظر أثناء جلسة الفريق
المعاهدة
ً
العامل المعني بعالمية المعاهدة
ه .لجنة اإلدارة
 .iالمبادئ التوجيهية المقترحة بشأن سوف تبدأ الجلسة بعرض تقديمي يتضمن استعراضًا عا ًما من أمانة معاهدة  02:35 – 13:25م
قضية ‘الترتيبات مع األمانة ل ُمعالجة تجارة األسلحة للوضع المالي لمعاهدة تجارة األسلحة (يشمل برنامج
التزاماتها المالية’ (المرجع القاعدة الرعاية).
المالية رقم .8.1د) لكي ينظر فيها
في أعقاب هذا ،سوف تقدم لجنة اإلدارة مسودة المبادئ التوجيهية المقترحة
المؤتمر السابع للدول األطراف.
بشأن قضية اتخاذ الترتيبات المالية مع األمانة
1

.4

النظر في مسودة جدول أعمال المؤتمر في أثناء مناقشة هذا العنصر ،سوف يُدعى االجتماع إلى النظر في عناصر  02:50 – 14:35م
مسودة جدول األعمال للمؤتمر السابع للدول األطراف.
السابع للدول األطراف

.5

الخالصة

 03:00 – 14:50م

***
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