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األصل :اإلنجليزية
معاهدة تجارة األسلحة
المؤتمر الخامس للدول األطراف
جنيف 30 –26 ،آب/أغسطس 2019

المسودة المؤقتة لبرنامج العمل المشروح للمؤتمر الخامس للدول األطراف
سوف يعمل المؤتمر الخامس للدول األطراف لمعاهدة تجارة األسلحة بنظام جدول األعمال المتتابع ،بحيث ينتقل رئيس
المؤتمر الخامس للدول األطراف إلى العنصر التالي من جدول األعمال بمجرد انتهاء إحدى الجلسات .ينبغي اعتبار أن
اإلشارات الزمنية على جدول األعمال مؤقتة ويُنصح بأن تستعد الوفود للتعديالت طبقًا للضرورة وكما يحدد الرئيس.

االثنين 26 ،آب/أغسطس

13:00-10:00

.1

الجلسة االفتتاحية للمؤتمر

سوف يفتتح رئيس المؤتمر الخامس للدول األطراف ،السفير جانيس كيركلي ،االجتماع وسوف يُخاطب المؤتمر بعد ذلك
بعبارة الضيوف المدعوين الموقرين.
 .2اعتماد جدول األعمال
سوف يدعو الرئيس المؤتمر للنظر في جدول األعمال المؤقت للمؤتمر واعتماده طبقًا لما هو مقدم.
 .3تنظيم العمل
سوف يلقي الرئيس بيانًا يشير إلى النظام الداخلي والقواعد المالية لمعاهدة تجارة األسلحة وأمين سر االجتماع وانتخاب
المسئولين (إن لزم األمر) ومعلومات الوفود ،باإلضافة إلى إعطاء نظرة عامة على تنظيم العمل خالل األسبوع في سياق
جدول األعمال المتتابع للمؤتمر.
.4

مناقشة مواضيعية بشأن النوع االجتماعي والعنف القائم على النوع االجتماعي

في أثناء هذه الجلسة ،سوف يعقد المؤتمر مناقشة مواضيعية بشأن النوع االجتماعي والعنف القائم على النوع االجتماعي.
سوف تبدأ المناقشة الموضوعية بحلقة نقاش تتناول ،من بين موضوعات أخرى ،العناصر المحتملة للنهوض بالنوع
االجتماعي والعنف القائم على النوع االجتماعي ضمن إطار معاهدة تجارة األسلحة لكي ينظر فيها المؤتمر .وبعد هذا،
سوف يُدعى المندوبون إلى المشاركة في المناقشة المواضيعية من خالل البيانات واألسئلة الموجهة إلى أعضاء حلقة
النقاش.
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18:00-15:00
.5

النقاش العام

في أثناء هذه الجلسة ،سوف توجه الدعوة إلى الوفود (الدول األطراف والدول الموقعة وغيرها من الدول المراقبة) إللقاء
بيانات ذات طبيعة عامة .كما سوف تكون المنظمات الدولية واإلقليمية وكذلك ممثلو المجتمع المدني والصناعة موضع
ترحيب إذا رغبوا في إلقاء بيانات عامة .وألغراض إدارة الوقت ،سوف تقتصر جميع البيانات في هذه الجلسة على أربع
دقائق كحد أقصى.
18:00-15:00

20:00-18:30
سوف تستضيف التفيا ،التي ترأس المؤتمر ،حفل االستقبال.

الثالثاء 27 ،آب/أغسطس

13:00 – 10:00

النقاش العام ،تابع
لكل من الدول األطراف والدول الموقعة
سوف يستمر النقاش العام على أن تقتصر البيانات على أربع دقائق كحد أقصى ٍ
والدول المراقبة والمنظمات الدولية والمنظمات اإلقليمية وممثلي الصناعة.
18:00 – 15:00
.6

تنفيذ االتفاقية

طبقًا للمادة  )4( 17من المعاهدة ،سوف يُدعى المؤتمر أثناء هذه الجلسة إلى تبادل وجهات النظر بشأن تنفيذ االتفاقية بما
في ذلك الجوانب المتعلقة بإنشاء أنظمة مراقبة وطنية والتعاون بين الوكاالت وأوجه الحظر بموجب االتفاقية والتصدير
وتقييمات التصدير وتحويل الوجهة والعبور والنقل العابر واالحتفاظ بالسجالت.
سوف توجه الدعوة إلى رئيس الفريق العامل المعني بالتنفيذ الفعّال لالتفاقية (بدعم من ال ُميَسرين) لكي يقدموا للمؤتمر
تقريرًا بشأن العمل الذي قام به فريق العمل في الفترة بين دورتي المؤتمر الرابع للدول األطراف و المؤتمر الخامس للدول
األطراف .سوف يقدم تقرير الفريق العامل ،من بين أشياء أخرى ،مقترحات بشأن كيفية هيكلة العمل في تنفيذ االتفاقية
وتنفيذه في الفترة التالية للمؤتمر الخامس للدول األطراف.
األربعاء 28 ،آب/أغسطس

13:00 – 10:00
 .7الشفافية وإعداد التقارير
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في أثناء هذه الج لسة ،سوف ينظر المؤتمر في المسائل المتعلقة بالتزامات المعاهدة فيما يخص الشفافية وإعداد التقارير.
سوف تبدأ الجلسة بعرض تقديمي يتضمن استعراضًا عا ًما من أمانة معاهدة تجارة األسلحة للوضع الحالي للتقارير المقدمة
بموجب االتفاقية.
وبعد ذلكن سوف يدعو الرئيس الرؤساء المشاركين للفريق العامل بشأن الشفافية واإلبالغ لتقديم تقرير إلى المؤتمر بشأن
حالة العمل الذي قام به الفريق العامل في الفترة ما بين الجلستين ،بما في ذلك مقترحات بشأن كيفية هيكلة العمل في مجال
الشفافية وإعداد التقارير عن المعاهدة في الفترة التالية للمؤتمر الخامس للدول األطراف .وسوف يعقب هذا تبادل وجهات
النظر بين الدول األطراف بشأن الشفافية وإعداد التقارير وتبادل الخبرات بشأن إعداد التقارير بموجب االتفاقية حتى
الوقت الحالي.

18:00 – 15:00
 .8عالمية المعاهدة
بموجب المادة  )4(17من االتفاقية ،سوف يُدعى المؤتمر لتبادل وجهات النظر بشأن عالمية المعاهدة ،مع البدء بالعرض
التقديمي ألمانة معاهدة تجارة األسلحة المتضمن نظرة عامة على حالة المشاركة في معاهدة تجارة األسلحة .وسوف يقدم
الرؤساء المشاركون للفريق العامل المعني بعالمية المعاهدة لتقديم تقرير إلى المؤتمر بشأن حالة العمل الذي قام به الفريق
العامل في الفترة ما بين الجلستين وتقديم مقترحات بشأن أنشطة العالمية التي يمكن النظر في تنفيذها وتلك التي تحتاج إلى
مزيد من النقاش في الفترة التي تلي المؤتمر الخامس للدول األطراف.

الخميس 29 ،آب/أغسطس
13:00 – 10:00
 .9المساعدة الدولية
في أثناء الجلسة ،سوف يتبادل المؤتمر وجهات النظر بشأن المساعدة الدولية بما في ذلك طلبات وعروض المساعدة
الدولية طبقًا لما هو مقدم من الدول األطراف .وبعد ذلك ،سوف يوجه الرئيس الدعوة إلى رئيس لجنة اختيار الصندوق
االستئماني الطوعي لتقديم تقرير بشأن حالة تشغيل الصندوق بما في ذلك تحديث بشأن مشروعات تنفيذ االتفاقية الممولة
باإلضافة إلى أية مقترحات أخرى لتحسين عمل الصندوق خالل الفترة التي تلي المؤتمر الخامس للدول األطراف.
وباإلضافة إلى ذلك ،سوف تو ّجه الدعوة إلى لجنة اإلدارة وأمانة معاهدة تجارة األسلحة لتقديم تقرير عن حالة تشغيل
برنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة وتقدم إلى المؤتمر مسودة بروتوكوالت تفصيلية (إرشادات إدارية) لحوكمة إدارة برنامج
الرعاية تشمل بروتوكول إلرشاد عملية االختيار .وبعد هذا سوف يُدعى المشاركون للتعبير عن وجهات نظرهم بشأن إدارة
البرنامج.
18:00 – 15:00
 .10المسائل المتعلقة باألمانة
في أثناء هذه الجلسة ،سوف ينظر المؤتمر في تقريري أمانة معاهدة تجارة األسلحة ولجنة اإلدارة المتعلقين بعملياتهما أثناء
الفترة المشمولة باالستعراض بما في ذلك أية توصيات صادرة عن أمانة معاهدة تجارة األسلحة أو لجنة اإلدارة.
وباإلضافة إلى ذلك ،سوف ينظر المؤتمر في موازنة أمانة معاهدة تجارة األسلحة للعام المالي  ،2020ويعتمدها.
 .11المسائل المتعلقة بالمساهمات المالية
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في أثناء الجلسة ،سوف يتبادل المؤتمر وجهات النظر بشأن كيفية تحسين حالة المساهمات المالية في موازنة معاهدة تجارة
األسلحة .وسوف يدعو الرئيس لجنة اإلدارة لتقديم تقريرها إلى المؤتمر بشأن المهام التي أسندت إليها من المؤتمر الرابع
للدول األطراف المتعلقة بتخصيص المساهمات المالية.
الجمعة 30 ,آب/أغسطس
13:00 – 10:00
 .12المسائل المتعلقة بالمؤتمر السادس للدول األطراف ()CSP6
في أثناء هذه الجلسة ،سوف ينظر المؤتمر في المسائل التالية:
أ.

اإلعداد للمؤتمر السادس للدول األطراف ،بما في ذلك اعتماد الموازنة للجلسة العادية التالية طبقًا للمادة
 )3(17من المعاهدة.

ب .انتخاب الرئيس ونواب الرئيس للمؤتمر السادس للدول األطراف طبقًا للقاعدة  )1(9من النظام الداخلي
لمعاهدة تجارة األسلحة.
ج .إنشاء أية هيئات فرعية قد تكون ضرورية لتحسين إعمال المعاهدة طبقًا للمادة ( )4( 17و) من المعاهدة.

 .13أي أعمال أخرى
يمنح هذا العنصر الفرصة للوفود لتناول المسائل التي ال تقع في نطاق جدول األعمال المقدم .ويُرجى من الوفود إطالع
الرئيس مقد ًما حال رغبتها في القيام بذلك.
18:00 – 15:00

 .14النظر في التقرير النهائي للمؤتمر الخامس للدول األطراف واعتماده
سوف يقدم الرئيس عرضًا ختاميًا للوثيقة النهائية للمؤتمر الخامس للدول األطراف .سوف ينظر المؤتمر بعد ذلك في
اعتماد التقرير النهائي للمؤتمر.
 .15ختام المؤتمر الخامس للدول األطراف.
قبل ختام المؤتمر الخامس للدول األطراف ،سوف يلقي الرئيس مالحظاته الختامية ويدعو الرئيس المنتخب للمؤتمر
السادس للدول األطراف ،للتحدث أمام االجتماع العام .ثم سوف يُختَتَم بعد ذلك المؤتمر الخامس للدول األطراف.

***
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