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 19آذار/مارس 2019
األصل :اإلنجليزية
معاهدة تجارة األسلحة
المؤتمر الخامس للدول األطراف
جنيف 30 –26 ،آب/أغسطس 2019
مسودة جدول األعمال المشروح
االجتماع التحضيري غير الرسمي الثاني للمؤتمر الخامس للدول األطراف
 05نيسان/إبريل 18:00-10:00 ,2019
مركز جنيف الدولي للمؤتمرات
جنيف ،سويسرا
الشرح

العنصر
 .1افتتاح االجتماع واعتماد جدول
األعمال

سوف يقوم رئيس المؤتمر الخامس للدول األطراف بافتتاح
االجتماع.

الوقت المتوقع
10:15 – 10:00

النوع االجتماعي والعنف القائم على سوف يقدم رئيس المؤتمر الخامس للدول األطراف ورقة العمل التي تتناول 11:00 – 10:15
 .2النوع االجتماعي – موضوع التركيز العناصر المحتملة لقرار المؤتمر الخامس للدول األطراف بشأن ‘النوع
لفترة رئاسة التفيا
االجتماعي والعنف القائم على النوع االجتماعي‘ .وسوف يعقب هذا مناقشة
مواضيعية يتم فيها دعوة المشاركين إلى تبادل وجهات النظر.
 .4التقارير المرحلية للهيئات الفرعية
لمعاهدة تجارة األسلحة
أ.

الصندوق االستئماني الطوعي

ب .الفريق العامل المعني
بالتنفيذ الفعال لالتفاقية:

سوف يقدم رئيس لجنة االختيار الخاصة بالصندوق االستئماني 11:30 - 11:00
الطوعي وأمانة معاهدة تجارة األسلحة تقريرًا عن حالة تشغيل
الصندوق االستئماني الطوعي يتضمن تحديثًا عن المشروعات
الممولة بغرض تنفيذ المعاهدة والطلبات لدورة مشروعات عام
 .2019وبعد هذا سوف يُدعى المشاركون للتعبير عن وجهات
نظرهم.
سوف يقدم رئيس الفريق العامل المعني بالتنفيذ الفعّال
للمعاهدة تقريرًا بشأن حالة المناقشات وتبادل وجهات النظر
أثناء جلسات الفرق العاملة الفرعية الثالثة للفريق العامل
المعني بالتنفيذ الفعّال للمعاهدة.

12:00 – 11:30

المعني سوف يقدم رئيس الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد
العامل
ج .الفريق
التقارير تقريرًا بشأن حالة المناقشات وتبادل وجهات النظر أثناء
بالشفافية وإعداد التقارير
جلسة الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير.

12:30 – 12:00

د.

العامل
الفريق
بعالمية المعاهدة

المعني سوف يقدم رئيس الفريق العامل المعني بعالمية لمعاهدة 12:45 – 12:30
تقريرًا بشأن حالة المناقشات وتبادل وجهات النظر أثناء جلسة
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الفريق العامل المعني بعالمية المعاهدة.
ه.

لجنة اإلدارة
 )1برنامج رعاية معاهدة سوف تقدم لجنة اإلدارة وأمانة معاهدة تجارة األسلحة تقريرًا عن تشغيل
برنامج الرعاية منذ المؤتمر الرابع للدول األطراف وتقدم مسودة
تجارة األسلحة
بروتوكوالت تفصيلية (إرشادات إدارية) لحوكمة إدارة برنامج الرعاية
تشمل بروتوكول إلرشاد عملية االختيار .وبعد هذا سوف يُدعى المشاركون
للتعبير عن وجهات نظرهم.

13:00 – 12:45

استراحة غداء
 )1برنامج رعاية معاهدة تجارة (طبقًا للمذكور أعاله)
األسلحة (تابع)
 )2خيارات
المالية

لمُعالجة

16:00 – 15:00

السيولة سوف تقدم لجنة اإلدارة مسودة وثيقة تعكس الخيارات الممكنة 16:30 – 16:00
لمُعالجة السيولة المالية في إطار معاهدة تجارة األسلحة .وبعد
هذا سوف يُدعى المشاركون للتعبير عن وجهات نظرهم.

 )3مقترح لمعالجة مشكلة دفع سوف تبدأ الجلسة بعرض تقديمي يتضمن استعراضًا عامًا من 17:00 – 16:30
أمانة معاهدة تجارة األسلحة للوضع المالي لمعاهدة تجارة
االشتراكات المالية المقررة
األسلحة .وبعد ذلك ،سوف تقدّم لجنة اإلدارة مسودة مقترح
يرمي إلى تنفيذ أحكام القواعد المالية الحالية لمعاهدة تجارة
األسلحة التي تركز على دفع االشتراكات المقررة .وبعد ذلك
سوف يُدعى المشاركون للتعبير عن وجهات نظرهم.
 .5تنظيم عمل المؤتمر الخامس للدول
األطراف
.6

في أثناء مناقشة هذا العنصر ،سوف يُدعى االجتماع إلى النظر 17:30 – 17:00
في التنظيم المقترح لعمل المؤتمر الخامس للدول األطراف.
17:45– 17:30

أي أعمال أخرى

18:00 – 17:45

 .7الخالصة

***
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