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 2021تموز/يوليو  16

 
 اإلنجليزية األصل:

 
 
 

 معاهدة تجارة األسلحة
 المؤتمر السابع للدول األطراف

 2021أيلول/سبتمبر  03 –آب/أغسطس  30جنيف، 

 
 

 برنامج العمل المؤقت المشروح للمؤتمر السابع للدول األطراف 

 

نظام جدول األعمال المتتابع، بحيث ينتقل رئيس المؤتمر إلى العنصر التالي من جدول سوف يعمل المؤتمر السابع للدول األطراف لمعاهدة تجارة األسلحة ب

قًا للضرورة وكما األعمال بمجرد تناول أحد العناصر. ينبغي اعتبار أن اإلشارات الزمنية على جدول األعمال مؤقتة ويُنصح بأن تستعد الوفود للتعديالت طب

 يحدد الرئيس.
 

 

 
 آب/أغسطس 30االثنين, 
13:00 – 16:00 

 

 الوقت المتوقع الشرح العنصر 

    

سوف يقوم رئيس المؤتمر، السفير النسانا غبيري بافتتاح المؤتمر وسوف   الجلسة االفتتاحية للمؤتمر  .1

 يُخاطب المؤتمر بعد ذلك بعبارة الضيوف المدعوين الموقرين.
 13:00 – 13:45 
 (دقيقة 45) 

    

 للمؤتمر المؤقت الاألعم جدول في للنظر المؤتمر الرئيس يدعو سوف اعتماد جدول األعمال .2
 مقدم. هو لما طبقًا واعتماده

13:45 – 13:50  (5 
 دقائق(

 

    

 00: 14 – 13:50 األسبوع. خالل العمل تنظيم على عامة نظرة الرئيس يقّدم سوف  تنظيم العمل  .3
 دقائق( 10) 

    

سلحة مناقشة مواضيعية بشأن األ  .4
الصغيرة واألسلحة الخفيفة، وإدارة 

 المخزون

 لرئاسة األولوية ذي الموضوع بشأن مواضيعية مناقشة المؤتمر يعقد سوف 
 يُدعى سوف هذا، وبعد نقاش. بحلقة تبدأ األطراف للدول السابع المؤتمر

 البيانات. خالل من المواضيعية المناقشة في المشاركة إلى المندوبون

14 :00 – 15:00 (1 
 ساعة(

    

 عالمية بشأن النظر وجهات المؤتمر يتبادل سوف العنصر، هذا أثناء في المعاهدة عالمية 5
 األسلحة تجارة معاهدة ألمانة التقديمي بالعرض البدء مع المعاهدة،
 وبعد األسلحة. تجارة معاهدة في المشاركة حالة على عامة نظرة المتضمن

 المعاهدة بعالمية المعني العامل للفريق كانالمشار الرئيسان يقدم سوف ذلك،
 في العامل الفريق بواسطة المنجز العمل حالة بشأن المؤتمر إلى تقريراً 
 الدورتين. بين ما الفترة

 
 
 
 

15:00 – 16:00 
 ساعة( 1)

 
 آب/أغسطس 31الثالثاء, 

13:00 – 16:00 
 

 15:00 – 13:00لفريق العامل المعني بالتنفيذ في أثناء هذا العنصر، سوف يُدعى رئيس ا تنفيذ االتفاقية 6



 

 

2 

الفعّال للمعاهدة لتقديم تقرير يتضمن مقترحات بشأن العمل الذي قام به  

الفريق العامل في الفترة ما بين الدورتين. وبعد هذا، وكجزء من تنفيذ 

المعاهدة، سوف تُدعى األرجنتين إلى تقديم استعراض موجز عن ورقة 

يتبادل المؤتمر وجهات النظر بشأن  العمل المقدمة منها. وبعد ذلك، سوف

 تنفيذ المعاهدة، بما في ذلك المقترحات والتوصيات المقدمة.

 ساعة( 2)

    

 المسائل المتعلقة باألمانة .7

 

سوف ينظر المؤتمر في الموازنة المؤقتة المقدمة من أمانة معاهدة تجارة 

شأن إعادة تعيين مدقق ، ومقترح لجنة اإلدارة ب2021األسلحة لعام ا

 الحسابات المستقل لمعاهدة تجارة األسلحة.

 15:00 – 16:00 
 ساعة( 1)

 

 
 أيلول/سبتمبر 01األربعاء, 

 13:00 – 16:00 
 

 التقارير وإعداد الشفافية  .8

 

 

سوف ينظر المؤتمر في المسائل المتعلقة بالتزامات المعاهدة فيما يخص 

تبدأ الجلسة بعرض تقديمي يتضمن  الشفافية وإعداد التقارير. سوف

استعراًضا عاًما من أمانة معاهدة تجارة األسلحة للوضع الحالي للتقارير 

 المقدمة.

وبعد ذلك، سوف يُدعى رئيس الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد  

التقارير لتقديم تقرير يتضمن مقترحات بشأن العمل الذي قام به الفريق 

 العامل في الفترة ما بين الدورتين.

وفي نفس الجلسة، سوف يُدعى رئيس منتدى تبادل المعلومات بشأن تحويل 

عن تقرير منتدى تبادل المعلومات بشأن  الوجهة إلى تقديم مقدمة موجزة

 تحويل الوجهة وتوصياته.

وسوف يعقب هذا تبادل وجهات النظر بشأن الشفافية وإعداد التقارير وتبادل 

 الخبرات بشأن إعداد التقارير بموجب االتفاقية حتى الوقت الحالي.

 13:00 – 15:00 
 ساعة( 2)

 المسائل المتعلقة بالمساهمات المالية .9

 

 

 أمانة من عاًما استعراًضا يتضمن تقديمي بعرض العنصر هذا يبدأ سوف
   األسلحة. تجارة لمعاهدة المالي للوضع األسلحة تجارة معاهدة

 
وبعد ذلك، سوف تقدم لجنة اإلدارة مسودة المبادئ التوجيهية المنقحة بشأن 

( 1) 8رقم  قضية اتخاذ الترتيبات المالية مع األمانة )المرجع القاعدة المالية

 د من القواعد المالية لمعاهدة تجارة األسلحة(.

15:00 – 16:00 
 ساعة( 1)

 

 
 أيلول/سبتمبر 2الخميس, 

 13:00 – 16:00 
 

المسائل المتعلقة بالمساهمات المالية،  

 )تابع(

 

 

 معاهدة أمانة من عاًما استعراًضا يتضمن تقديمي بعرض الجلسة تبدأ سوف
   األسلحة. تجارة لمعاهدة لماليا للوضع األسلحة تجارة

 
وبعد ذلك، سوف تقدم لجنة اإلدارة مسودة المبادئ التوجيهية المنقحة بشأن 

( د من 1) 8قضية اتخاذ الترتيبات المالية مع األمانة القاعدة المالية رقم 

 القواعد المالية لمعاهدة تجارة األسلحة(.
 

13:00 – 14:00 
 ساعة( 1)

 

    

 للدول الثامن بالمؤتمر لمتعلقةا المسائل .10
 األطراف

 في أثناء هذه الجلسة، سوف ينظر المؤتمر في المسائل التالية:

اإلعداد للمؤتمر الثامن للدول األطراف، بما في ذلك اعتماد  .أ

 ( من المعاهدة.3)17الموازنة للجلسة العادية التالية طبقًا للمادة 

ن للدول األطراف انتخاب الرئيس ونواب الرئيس للمؤتمر الثام .ب

 ( من النظام الداخلي لمعاهدة تجارة األسلحة.1)9طبقًا للقاعدة 

إنشاء أية هيئات فرعية قد تكون ضرورية لتحسين إعمال المعاهدة  .ج

14:00 – 15:00 
 ساعة( 1)
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 ( )و( من المعاهدة4) 17طبقًا للمادة 

 السابع للمؤتمر النهائي التقرير في النظر .11
 عتمادهوا األطراف للدول

سوف يقدم الرئيس مسودة التقرير النهائي للمؤتمر السابع للدول األطراف 

 للنظر فيه واعتماده من المؤتمر.
 

 15:00 – 16:00 
 ساعة( 1)

 
 أيلول/سبتمبر 03الجمعة, 

 13:00 – 16:00 
 

 السابع للمؤتمر النهائي التقرير في النظر 
 (تابع) واعتماده، األطراف للدول

رئيس مسودة التقرير النهائي للمؤتمر السابع للدول األطراف سوف يقدم ال

 للنظر فيه واعتماده من المؤتمر.
 

 13:00 – 15:00 
 ساعة( 2)

    

 للدول الثامن المؤتمر رئيس ويدعو الختامية التعليقات الرئيس يلقي سوف ختام المؤتمر السابع للدول األطراف .12
 سوف ثم العامة. الجلسة أمام جزةمو كلمة إلقاء إلى المنتخب األطراف

 األطراف. للدول السابع المؤتمر ذلك بعد يُختَتَم

15:00 – 16:00 
 ساعة( 1)

    

 
 

*** 


