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 2020كانون الثاني/يناير  10

 صادر عن الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير
 

 اإلنجليزية األصل: 
 

 
ي بالشفافية وإعداد التقارير

 الفريق العامل المعن 
اير  6ورقة تقديمية الجتماع يوم   2020شباط/فبر

 

 فمقدمة والوالية القانونية للفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير خالل الفترة بين المؤتمرين الخامس والسادس للدول األطرا

 
ي معاهدة تجارة األسلحة المؤتمر الخامس للدول أثناء .1

 
ة األطراف ف ي طوكيو خالل الفبر

 
ِقد ف

ُ
، 2019آب/أغسطس  30-26، الذي ع

ي جاءت نتيجة مناقشات الفري
ي بالشفافية وإعداد التقارير النر

ا من التوصيات المتعلقة بالفريق العامل المعن 
ً
ق أثناء تناولت الدول األطراف عدد
ي 
 
/يناير وكانون الث  31اجتماعيه اللذان عقدا ف ي

ي جدول األعمال والمهام 2019نيسان/إبريل  04ان 
 
، ووافقوا عىل عدد من العنارص الدائمة ف

ة بي   المؤتمرين الخامس والسادس للدول األطراف.  ي بالشفافية وإعداد التقارير أثناء الفبر
  المتكررة والمحددة للفريق العامل المعن 

 
ي  .2

 
ا لتوصيات الفريق الواردة ف

ً
ي بالشفافية وإعداد التقارير إىل المؤتمر الخامس  واتباع

تقرير الرئيسي   المشاركي   للفريق العامل المعن 
 لدول األطراف: ، فإن اللدول األطراف

، كان أقل من نصف عدد الدول األطراف المقرر أن تقدم تقريرها قد قدمت 2018عبر عن قلقه نظراً ألنه خالل العام التقويمي  .أ

 ، استمراراً التجاه آخذ في االنخفاض.  2019أيار/مايو  31تقاريرها السنوية إلى األمانة بحلول الموعد النهائي في 

قارير األولية والسنوية يعد إلزاماً قانونياً لجميع الدول األطراف وأن الدول األطراف التي ال تقدم التقارير أشار إلى أن تقديم الت .ب

 تخالف المعاهدة؛

حث الدول األطراف المتأخرة في تقديم تقاريرها على تقديم تقاريرها إلى األمانة وطلب من الرئيس تذكير هذه الدول األطراف  .ج

 ثنائي؛بالتزاماتها بشكل 

دعا جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة للدعوة إلى تقديم التقارير بما يتفق مع استراتيجية التوعية بشأن إعداد التقارير التي  .د

  اعتمدت خالل المؤتمر الرابع للدول األطراف؛

  دعم وضع نظام للمساعدة الثنائية العملية في تقديم التقارير )بين النظراء(؛ .ه

 كوسيلة إضافية لتقديم التقارير األولية والسنوية؛ قديم التقارير عن طريق شبكة اإلنترنتأداة ت رّحب بإدخال .و

لة وأجوبة" أسئ أيّد التعديالت المقترحة على الوثيقة "اإلبالغ عن الصادرات والواردات المصرح بها أو الفعلية من األسلحة التقليدية: .ز

 اإلنترنت )الملحق ب من تقرير الرئيسين المشاركين(؛ تقديم التقارير عن طريق شبكةلكي تعكس إدخال أداة 

 ألزم أمانة معاهدة تجارة األسلحة بتقديم مقترح لتعليمات استخدام منصة تبادل المعلومات؛ .ح

 أيّد عناصر جدول األعمال الدائمة والمهام المحددة المتكررة للفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير خالل الفترة ما بين .ط

 المؤتمرين الخامس والسادس للدول األطراف، طبقًا لما يتضمنه المرفق ج من تقرير الرئيسين المشاركين.

رّحب باالجتماع غير الرسمي األول لمناقشة حاالت محددة من تحويل الوجهة المكتشف أو المشتبه فيه التي تتعامل معها الدول  .ي

  المعلومات. األطراف أو تعاملت معه كأساس قوي لمزيد من تبادل

 
 

ي بالشفافية وإعداد التقارير بتناولها كحٍد أد .3
ي كلفت الدول األطراف الفريق العامل المعن 

ي جدول األعمال النر
ن  تتمثل العنارص الدائمة ف 

 :  فيما يىلي

امات إعداد التقارير   ؛أ. الحالة الراهنة لالمتثال اللبر 

 ؛ب. التحديات المتعلقة بإعداد التقارير 

 ؛الموضوعية المتعلقة بإعداد التقارير والشفافيةج. القضايا 

 ؛د. السبل التنظيمية لتبادل المعلومات

https://thearmstradetreaty.org/events-csp-5.html?templateId=1243365
https://thearmstradetreaty.org/events-csp-5.html?templateId=1243365
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT_WGTR_CSP5_Co-chair's%20report_ENRev1/ATT_WGTR_CSP5_Co-chair's%20report_ENRev1.pdf
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT_WGTR_CSP5_Co-chair's%20report_ENRev1/ATT_WGTR_CSP5_Co-chair's%20report_ENRev1.pdf
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT_WGTR_CSP5_Co-chair's%20report_ENRev1/ATT_WGTR_CSP5_Co-chair's%20report_ENRev1.pdf
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 ؛ه. االستفادة من المعلومات المتولدة من تقديم التقارير اإللزامي 

 ؛و. منصة تكنولوجيا المعلومات: وظائف إعداد التقارير والشفافية

ي بالشفافية وإعداد ال
ة بي   المؤتمرين السادس والسابع للدول األطراف. ز. والية الفريق العامل المعن   تقارير خالل الفبر

 
ي بالشفافية وإعداد التقارير  .4

ي جدول األعمال، كلفت الدول األطراف الفريق العامل المعن 
 
وبموجب كل عنرص من هذه العنارص الدائمة ف

ة بي   المؤتمرين الخامس والسادس للدو   ل األطراف: بمهام متكررة وأخرى محددة أثناء الفبر

امات إعداد التقارير فيما يتعلق  .أ ي بالشفافية وإعداد بالحالة الراهنة لالمتثال اللبر 
، سوف يستعرض الفريق العامل المعن 

التقارير حالة تقديم التقارير، خالل كل اجتماع من اجتماعاته، وبالتاىلي يركز عىل التقدم المحرز بالمقارنة بتحديثات الحالة 
 السابقة. 

، لتحديات المتعلقة بإعداد التقارير بابخصوص  .ب ي بالشفافية وإعداد التقارير، كحٍد أدن 
، سوف يقوم الفريق العامل المعن 

 :  بما يىلي

ي الوقت  (1
 
منح المشاركي   الفرصة لمناقشة التحديات المتعلقة بتقديم التقارير األولية والسنوية بدقة وف

ي ُمعالجة 
 
هذه التحديات، بغية تقديم توصيات إىل المؤتمر المناسب ويناقش سبل دعم الدول األطراف ف

 السادس للدول األطراف؛

حات التعديالت واألسئلة واإلجابات اإلضافية للوثيقة  (2 منح المشاركي   الفرصة للمناقشة وتقديم مقبر
ي تسب  عىل نمط 

امات إعداد التقارير السنوية؛‘ األسئلة الشائعة‘اإلرشادية النر  بشأن البر 

اتيجية التوعية بشأن إعداد التقاريرمناقشة  (3 ي تهدف إىل تنفيذ الوثيقة بعنوان "اسبر
، ”المبادرات النر

ت أثناء المؤتمر الرابع للدول األطراف قرَّ
ُ
ي أ
  ؛النر

حات المتعلقة بقوالب إعداد التقارير، وأداة تقديم التقارير من خالل  (4 أخذ قائمة التعليقات والمقبر
ي االعتبار 

نت، ف  )المرفق أ بتقرير الرئيس إىل المؤتمر الخامس للدول األطراف(، وفيما يتعلق بالمادة شبكة اإلنبر
ي قوالب تقديم التقارير لمعالجة أوجه عدم اليقي    13

ي التعديالت الواجب إجراؤها ف 
من المعاهدة، النظر ف 

نت وق اعدة البيانات العامة وعدم االتساق، أو لضمان الـتوافق مع أداة تقديم التقارير عن طريق شبكة اإلنبر
ي يمكن البحث فيها وتتيح االستعالم واستخالص البيانات؛

حة النر  المقبر

امات ‘مناقشة استمرار تطوير وثيقة  (5 ي الرامية إىل تيسب  االمتثال اللبر 
التدابب  عىل المستوى الوطن 

 ‘. وتعهدات اإلبالغ الدولية

ي بالشفافية وإعداد التقارير، شفافيةالقضايا الموضوعية المتعلقة بإعداد التقارير والبشأن  .ج
، سوف يقوم الفريق العامل المعن 

 : ، بما يىلي  كحٍد أدن 

ي يمكن أن  (1
امات إعداد التقارير النر منح المشاركي   فرصة إثارة ومناقشة قضايا موضوعية بشأن البر 

ي بالشفافية وإعداد التقارير 
 ؛تستفيد من نظر الفريق العامل المعن 

وع تيسب  التعرف عىل األسلحة التقليدية المشمولة بالمادة رصد وتنسيق العمل الت (2  2اىلي بشأن مشر
ي "النظام الُمنّسق" لمنظمة الجمارك العالمية؛1)

 ( من المعاهدة ف 

ي التقارير السنوية للمقارنة.  (3
 مناقشة قضية قابلية البيانات الواردة ف 

، بما ، سوف يقوم الفريق العاالسبل التنظيمية لتبادل المعلوماتبشأن  .د ي بالشفافية وإعداد التقارير، كحٍد أدن 
مل المعن 

 :  يىلي

ا  (1
ً
ي تيش تبادل المعلومات طبق

منح المشاركي   فرصة مناقشة اآلليات الُمهيكلة أو العمليات أو الصيغ النر
؛ ع عليه، سواء عىل مستوى السياسات أو عىل المستوى التشغيىلي  لما تتطلبه المعاهدة أو تشجِّ

النهج المكون من ثالثة مستويات لتبادل المعلومات بشأن تحويل الوجهة، وبخاصة متابعة تنفيذ  (2
االجتماع غب  الرسمي بي   الدول األطراف المهتمة لمناقشة حاالت محددة من تحويل الوجهة المكتشف أو 

 المشتبه فيه. 

ي بالشفافية وإعداد ، سوف يتيح الفاالستفادة من المعلومات المتولدة من تقديم التقارير اإللزامي بشأن  .ه
ريق العامل المعن 

ي التقارير األولية 
وعات الرامية لالستفادة من المعلومات الواردة ف  اح المشر التقارير الفرصة للمشاركي   لتقديم أو اقبر

ي جدول 
والسنوية بأسلوب يتيح متابعة هذه التقارير، مع أخذ وظائف منصة تكنولوجيا المعلومات الجاري تطويرها ف 

 ل. األعما
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ي تقديم التقارير والشفافية لمنصة تكنولوجيا المعلوماتبشأن  .و
ي بالشفافية وإعداد وظيفنر

، سوف يقوم الفريق العامل المعن 
 : ، بما يىلي

 التقارير، كحٍد أدن 

نت؛ ومنصة تبادل المعلومات من  (1 رصد وتقييم استخدام أداة تقديم التقارير عن طريق شبكة اإلنبر
ي لم

ون  ي خالل الموقع اإللكبر
 
عاهدة تجارة األسلحة، وسوف يقدم المساعدة إىل أمانة معاهدة تجارة األسلحة ف
ي قاعدة بيانات يمكن البحث 

 
تطوير إمكانية تتيح المعلومات المتولدة، وبخاصة من خالل التقارير السنوية، ف

الرسمية من  وسوف يتم هذا من خالل المجموعة االستشارية غب   فيها تتيح االستعالم واستخالص البيانات. 
ي أنشئت أثناء المؤتمر الخامس للدول األطراف، 

ي بالشفافية وإعداد التقارير النر
ي الفريق العامل المعن 

 
المشاركي   ف

ي عمله
 
شد بها الفريق ف ي بالشفافية وإعداد التقارير لكي يسبر

ي سوف ترفع تقاريرها إىل الفريق العامل المعن 
 ؛والنر

اح  (2 ات وتحسينات مستقبلية عىل منصة تكنولوجيا إتاحة الفرصة للمشاركي   القبر إدخال تغيب 
امات تقديم التقارير وتبادل المعلومات بموجب المعاهدة.   المعلومات لتحسي   الشفافية وتيسب  تنفيذ البر 

ة من المؤتمر السادس للدول األطراف فيما يتعلق  .ز ي بالشفافية وإعداد التقارير خالل الفبر
إىل بوالية الفريق العامل المعن 

ًحا لكي ينظر فيه المؤتمر المؤتمر السابع للدول األطراف ي بالشفافية وإعداد التقارير مقبر
، سوف يعد الفريق العامل المعن 

ي جدول األعمال والمهام المتكررة المبينة 
 
السادس للدول األطراف، والذي سوف يتضمن كحد أدن  العنارص الدائمة ف

 أعاله. 

 
ي بالشفافية وإعداد التقارير خالل وقد أعد الرؤساء المشاركون  .5

هذه الورقة التقديمية من أجل تفصيل مهام الفريق العامل المعن 
ي بالشفا

ي الفريق العامل المعن 
 
ة بي   المؤتمرين الخامس والسادس للدول األطراف، ولكي تتيح للمشاركي   ف ي الفبر

 
ي ستعقد ف

فية المناقشات النر
ي وإعداد التقارير االستعداد بكفاءة الج

ي جنيف ف 
اير  06تماع الفريق األول المقرر عقده ف  ح الورقة خلفية المهام المعطاة،  . 2020شباط/فبر تشر

ي الفريق العامل 
حات لكي ينظر فيها المشاركون ف  ا من المقبر

ً
حات والمناقشات السابقة، وتحدد عنارص للمناقشة وتضع عدد وتلخص المقبر

ي بالشفافية وإعداد التقارير. 
ي أن يؤدي هذا إىل ضمان مناقشة مهيكلة وفعالة أثناء االجتماع. وينب المعن 

ونظًرا ألن الورقة تتضمن العديد من  غ 
حاتهم بشأن موضوعات معينة، فإن الرؤساء  ي بالشفافية وإعداد التقارير من أجل تقديم مقبر

ي الفريق العامل المعن 
الدعوات للمشاركي   ف 

ا عىل ا
ً
حات خطية إىل الرئيسي   المشاركي   وإىل أمانة معاهدة تجارة األسلحة المشاركون يشجعون المشاركي   أيض ستخدام الورقة لتقديم أية مقبر

  قبل االجتماع. 

 الحالة الراهنة لالمتثال اللتزامات إعداد التقارير :1عنصر جدول األعمال رقم 

 

حالة تقديم التقارير، خالل كل اجتماع من اجتماعاته، وبالتالي يركز سوف يستعرض الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير  مهمة متكررة:

 على التقدم المحرز بالمقارنة بتحديثات الحالة السابقة.

 
ي المعتاد من خالل عرض تقديمي تقدمه أمانة معاهدة تجارة األسلحة.  .6

أثناء االجتماع الذي سوف  يتم استعراض حالة تقديم التقارير ف 
ي 
، سوف تقدم أمانة معاهدة تجارة األسلحة نظرة عامة عىل حالة تقديم التقارير، والتقدم المحرز بالمقارنة 2020 اير شباط/فبر  6يعقد ف 

  بالتحديث السابق للحالة. 
 

 التحديات المتعلقة بإعداد التقارير :2عنصر جدول األعمال رقم 

 

التقارير المشاركين الفرصة لمناقشة التحديات المتعلقة بتقديم التقارير األولية سوف يمنح الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد  :1مهمة متكررة 

دول والسنوية بدقة وفي الوقت المناسب ويناقش سبل دعم الدول األطراف في ُمعالجة هذه التحديات، بغية تقديم توصيات إلى المؤتمر السادس لل

 األطراف.

 

الوالية القانونية للفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير لكي توفر للدول األطراف  هذه المهمة المتكررة تدرج بصورة تقليدية في .7

منصة مستمرة لتبادل المشكالت والصعوبات باإلضافة إلى الحلول والممارسات الفُضلى، في مجال تنظيم وتنفيذ التزاماتها في مجال تقديم 

طراف خالل االجتماعات السابقة الصعوبات التي تواجهها في تنفيذ إجراءات فعالة لجمع وفي هذا الصدد، ذكرت بعض الدول األ التقارير.

  المعلومات وإعداد التقارير، في حين عرضت بعض الدول األطراف كيفية تعاملها مع مثل هذه التحديات في منظومة المراقبة الخاصة بها.

 

بصفة خاصة الدول  لتبادل خبراتها في تقديم التقارير، وسوف يحثونلذلك، سوف يدعو الرؤساء المشاركون جميع الدول األطراف  .8

ولكن، ويوضح  األطراف التي لم تفي )حتى اآلن( بالتزاماتها في مجال تقديم التقارير على مشاركة العقبات التي حالت دون تقديمها للتقارير.

األعمال التالية، أي تلك المتعلقة بالوثيقة اإلرشادية التي تسير الرئيسان المشاركان أنه سيجري تناول ثالثة موضوعات بموجب عناصر جدول 

-https://thearmstradetreaty.org/hyperبشأن التزامات إعداد التقارير السنوية )‘ األسئلة الشائعة‘على نمط 
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)والتي سيطلب بموجبها  من جميع الدول وأصحاب المصلحة  ”"استراتيجية التوعية بشأن إعداد التقارير( و اللتزامات وتعهدات اإلبالغ الدولية"

متثال اآلخرين في معاهدة تجارة األسلحة إحاطة الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير بأي مبادرات قاموا بها تركز على تحسين اال

 يم التقارير طبقاً للمعاهدة(.لواجبات تقد
 

وسوف تقوم أمانة معاهدة تجارة األسلحة أيضاً، بموجب هذه المهمة، بإحاطة المشاركين بشأن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ منظومة  .9

ا الدول المساعدة الطوعية العملية الطوعية الثنائية األطراف واإلقليمية في مجال تقديم التقارير )من النظير إلى النظير(، والتي دعمت تطويره

ويتعلق هذا بالمشروع الذي اقتُرح ألول مرة في اجتماع الفريق العامل المعني  .التقرير النهائي للمؤتمر الخامس للدول األطرافراف في األط

ي مجال إعداد وأشير إليه بعد ذلك في الوثائق السابقة بعنوان "قائمة بأسماء خبراء  2018آذار/مارس  8بالشفافية وإعداد التقارير الذي عقد في 

اء المشاركين للفريق العامل تقرير الرؤسالتقارير" أو "الدعم األساسي للدول األطراف األخرى في مجال إعداد التقارير"، وتجدر اإلشارة إلى 

وكما سبق الشرح في  .التقرير النهائي للمؤتمر الرابع للدول األطرافوإلى  المعني بالشفافية وإعداد التقارير إلى المؤتمر الرابع للدول األطراف

الدول األطراف  تقارير اجتماعات الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير، فإن المساعدة سوف تنطوي على معالجة المسائل التي تثيرها

بشأن التزامات إعداد ‘ األسئلة الشائعة‘فيما يتعلق بالتزاماتها في مجال تقديم التقارير والتي ال تغطيها الوثيقة اإلرشادية التي تسير على نمط 

تقاريرها أو بشأن أي عنصر من وعلى وجه التحديد، تتجه النية إلى أن ترسل الدول التي لديها أسئلة محددة بشأن كيفية تقديم  التقارير السنوية.

وفي هذا الصدد، يُقصد من  عناصر تقديم التقارير رسالة بريد إلكتروني أو أن تتصل بأحد النظراء للحصول على إجابة بشأن هذا السؤال المحدد.

 ‘.األسئلة الشائعة‘تسير على نمط  هذه المساعدة أن تكون بمثابة أداة ُمساِعدة إضافية، تُضاف على سبيل المثال إلى الوثيقة اإلرشادية التي
 

سوف يمنح الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير المشاركين الفرصة للمناقشة وتقديم مقترحات التعديالت واألسئلة  :2مهمة متكررة 

 د التقارير السنوية.بشأن التزامات إعدا‘ األسئلة الشائعة‘واإلجابات اإلضافية للوثيقة اإلرشادية التي تسير على نمط 

 

أن ينظر الفريق العامل المعني  بشأن التزامات إعداد التقارير السنوية‘ األسئلة الشائعة‘الوثيقة اإلرشادية التي تسير على نمط يشترط في  .10

وفي هذا الصدد، يلزم تقديم مثل هذه المقترحات قبل اجتماع الفريق  ية.بالشفافية وإعداد التقارير في مقترحات التعديل واألسئلة واألجوبة اإلضاف

لذلك، يدعو الرئيسان  العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير بوقٍت كاٍف إلتاحة الوقت المناسب للمشاركين في الفريق لدراسة المقترحات.

التقارير إلى تقديم أي مقترحات إلجراء تعديالت أو إدراج أسئلة وأجوبة إضافية  المشاركان المشاركين في الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد

 ى األقل.إلى الرئيسين المشاركين وإلى أمانة معاهدة تجارة األسلحة قبل اجتماع الفريق الذي يرغبون في أن تُناقش فيه مقترحاتهم بعشرة أيام عل
 

بشأن ‘ األسئلة الشائعة‘ألطراف قد وافقت على الوثيقة اإلرشادية التي تسير على نمط يُذكر الرئيسان المشاركان المشاركين بأن الدول ا .11

عديالت التزامات إعداد التقارير السنوية خالل المؤتمر الثالث للدول األطراف، وأنها وافقت خالل المؤتمر الخامس للدول األطراف عدداً من الت

رير عن طريق شبكة اإلنترنت، والتي كانت قد نوقشت قبل هذا في اجتماع الفريق العامل المعني الالزمة لكي تعكس بدء استخدام أداة تقديم التقا

 (.المرفق ب بتقرير الرؤساء المشاركين إلى المؤتمر الخامس للدول األطراف) 2019نيسان/إبريل  04بالشفافية وإعداد التقارير الذي عقد في 

يُناقش الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير المبادرات التي تهدف إلى تنفيذ الوثيقة بعنوان "استراتيجية التوعية بشأن  :3مهمة متكررة 

ت أثناء المؤتمر الرابع للدول األطراف، التي اعتمدت أثناء المؤتمر الرابع للدول األطراف.”التقاريرإعداد   ، التي أُقرَّ

 

لمجابهة المعدل المنخفض  ”استراتيجية التوعية بشأن إعداد التقارير“في أثناء المؤتمر الرابع للدول األطراف، اعتمدت الدول األطراف  .12

تتضمن استراتيجية التوعية العديد من التوصيات والدعوات الموجهة إلى جميع أصحاب  لالمتثال اللتزامات إعداد التقارير بموجب المعاهدة.

اهدة تجارة األسلحة من أجل إيالء االهتمام الواجب لقضايا تقديم التقارير في عملهم الرامي إلى تنفيذ المعاهدة والمساعدة على المصلحة في مع

 تنفيذها.  
 

من أجل الرصد الفعال الستراتيجية الدعوة وأثرها، فقد تم تضمين هذا في والية الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير خالل  .13

وطلب الرئيسان المشاركان للفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير من  عملية التحضير التي سبقت المؤتمر الخامس للدول األطراف.

وا قامجميع أصحاب المصلحة في معاهدة تجارة األسلحة إحاطة المشاركين في الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير بشأن أي مبادرات 

  بها تركز على تحسين االمتثال لواجبات تقديم التقارير طبقاً للمعاهدة.
 

https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/WGTR_Draft_Report_to_CSP3_EN/WGTR_Draft_Report_to_CSP3_EN.pdf
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/WGTR_Draft_Report_to_CSP3_EN/WGTR_Draft_Report_to_CSP3_EN.pdf
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/WGTR_Draft_Report_to_CSP3_EN/WGTR_Draft_Report_to_CSP3_EN.pdf
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT_CSP4_WGTR_Co-chairs_report__EN1/ATT_CSP4_WGTR_Co-chairs_report__EN.pdf
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/CSP5%20Final%20Report%20(ATT.CSP5.2019.SEC.536.Con.FinRep.Rev1)%20-%2030%20August%202019%20(final)/CSP5%20Final%20Report%20(ATT.CSP5.2019.SEC.536.Con.FinRep.Rev1)%20-%2030%20August%202019%20(final).pdf
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/CSP5%20Final%20Report%20(ATT.CSP5.2019.SEC.536.Con.FinRep.Rev1)%20-%2030%20August%202019%20(final)/CSP5%20Final%20Report%20(ATT.CSP5.2019.SEC.536.Con.FinRep.Rev1)%20-%2030%20August%202019%20(final).pdf
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT_CSP4_WGTR_Co-chairs_report__EN1/ATT_CSP4_WGTR_Co-chairs_report__EN.pdf
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT_CSP4_WGTR_Co-chairs_report__EN1/ATT_CSP4_WGTR_Co-chairs_report__EN.pdf
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/CSP4%20Final%20Report-%20August%202018%20(ATT_CSP4_2018_SEC_369_Conf.FinRep.Rev1)/CSP4%20Final%20Report-%20August%202018%20(ATT_CSP4_2018_SEC_369_Conf.FinRep.Rev1).pdf
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/CSP4%20Final%20Report-%20August%202018%20(ATT_CSP4_2018_SEC_369_Conf.FinRep.Rev1)/CSP4%20Final%20Report-%20August%202018%20(ATT_CSP4_2018_SEC_369_Conf.FinRep.Rev1).pdf
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/Reporting_Authorized_or_Actual_Exports_and_Imports_of_Conventional_Arms_under_the_ATT_EN_-_for_website/Reporting_Authorized_or_Actual_Exports_and_Imports_of_Conventional_Arms_under_the_ATT_EN_-_for_website.pdf?templateId=119459
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ATT/CSP6.WGTR/2020/CHAIR/578/M1.IntroPaper 

 
5 

 

، وبعد أن أعطت أمانة 2019كانون الثاني/يناير عام  31أثناء اجتماع الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير الذي عقد في  في .14

كير الدول األطراف بالتزاماتها في مجال تقديم التقارير، وخططها الدعوية في هذا معاهدة تجارة األسلحة نظرة عامة على تدابيرها الرامية إلى تذ

في أثناء اجتماع الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد  الصدد، لم يُبلغ سوى واحٌد فقط من المشاركين عن مبادرة توعية تتعلق بتقديم التقارير. 

  م تُجَر أي مداخالت تخص هذا الموضوع.، ل2019نيسان/إبريل  04التقارير الذي عقد في 

 

وفي ضوء هذه االستجابة المحدودة، أكد الرئيسان المشاركان مجدداً على أهمية أن يضع جميع أصحاب المصلحة في معاهدة تجارة  .15

الدول التي ال تقدم تقاريرها، فإن وقد أبرزا في تقريرهما أن العديد من  األسلحة الشفافية في موضع الصدارة من أنشطة التوعية التي يقومون بها.

بأهمية تقديم عدم تقديم التقارير ليس مسألة تتعلق بانعدام الخبرة أو باإلجراءات أو بالقدرات، ولكنها عادة ما تكون مسألة تتعلق باالفتقار للوعي 

جميع أصحاب المصلحة في معاهدة تجارة األسلحة تصنيف لذلك يجب على  التقارير واالفتقار لإلرادة السياسية التي تعطي األولوية لتقديم التقارير.

مع الدول تقديم التقارير كأحد االلتزامات األساسية بموجب المعاهدة، وإعطاء األولوية لتقديم التقارير في تواصلها بشأن معاهدة تجارة األسلحة 

 األطراف التي ال تقدم تقاريرها.
 

لبت الدول األطراف خالل المؤتمر الخامس للدول األطراف من الرئيس أن يذّكر الدول وإقراراً بإلحاح الموقف، وبأهمية الدعوة، ط .16

قديم األطراف المتأخرة في تقديم تقاريرها على وجه التحديد بالتزاماتها بشكل ثنائي، ودعت جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة إلى الدعوة إلى ت

 د التقارير.التقارير بما يتفق مع استراتيجية التوعية بشأن إعدا

 

بناًء على طلب الدول األطراف، سوف يقدم رئيس مؤتمر الدول األطراف، خالل اجتماع الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير  .17

وبعد  تقارير.شباط/فبراير، إحاطة إلى المشاركين بشأن جهوده لتذكير الدول األطراف المتأخرة بالتزاماتها في مجال تقديم ال 06المقرر عقده في 

ذلك، سوف تقدم أمانة معاهدة تجارة األسلحة إحاطة للمشاركين بشأن جهودها في مجال التوعية بشأن إعداد التقارير وسوف يعرض عدد من 

 الدول األطراف تنفيذها لمشروعات الصندوق االستئماني الطوعي التي تركز على االمتثال اللتزامات تقديم التقارير.  
 

ً جميع الدول األطراف األخرى، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات اإلقليمية إلى إحاطة كما يدعو الر .18 ئيسان المشاركان أيضا

كون عقدتها المشاركين في الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير بأية جلسات تثقيفية أو فعاليات ترويجية في مجال إعداد التقارير قد ت

 أن أي مبادرة تركز على تحسين االمتثال لواجبات إعداد التقارير.منذ ذلك الحين، وبش

مع أخذ قائمة التعليقات والمقترحات المتعلقة بقوالب إعداد التقارير، وأداة تقديم التقارير  لمؤتمري الدول األطراف الخامس والسادس: 1مهمة محددة 

من  13الرؤساء المشاركين إلى المؤتمر الخامس للدول األطراف(، وفيما يتعلق بالمادة من خالل شبكة اإلنترنت، في االعتبار )المرفق أ بتقرير 

لمعالجة أوجه المعاهدة، سوف يقوم الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير بالنظر في التعديالت الواجب إجراؤها في قوالب تقديم التقارير 

افق مع أداة تقديم التقارير عن طريق شبكة اإلنترنت وقاعدة البيانات العامة المقترحة التي يمكن البحث عدم اليقين وعدم االتساق، أو لضمان الـتو

 فيها وتتيح االستعالم واستخالص البيانات.

 

 التقارير السنويةو التقارير األوليةتيسيراً لتقديم التقارير، اعتمدت الدول األطراف، خالل المؤتمر الثاني للدول األطراف، نماذج تقديم  .19

الث أثناء عملية التحضير التي سبقت المؤتمر الث .الموقع اإللكتروني لمعاهدة تجارة األسلحةوهذه النماذج متاحة من خالل  وأوصت باستخدامها.

لذلك، لم تُناقش هذه  للدول األطراف، تقرر ترك هذه النماذج دون تغيير لعدة سنوات من أجل توفير قدر من االستقرار لجهود تقديم التقارير.

الل الفترة بين وقد تضمنت والية الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير خ النماذج سواء أثناء المؤتمر الثالث أو الرابع للدول األطراف.

( اإلشارات المتزايدة من الدول األطراف وغيرها من أصحاب 1 المؤتمرين الرابع والخامس للدول األطراف مراجعة النماذج في ضوء ما يلي:

النماذج أساساً ( استحداث أداة تقديم التقارير عن طريق شبكة اإلنترنت، التي تعتبر 2المصلحة في معاهدة تجارة األسلحة إلى تعقيد النماذج، و

  لها.
 

، 2019نيسان/إبريل  04كانون الثاني/يناير و 31في أثناء اجتماعي الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير اللذان عقدا في  .20

ولكن، في نيسان/إبريل،  .باإلضافة إلى االجتماعات خالل الفترة ما بين الدورتين، تبادل المشاركون عدداً من التعليقات والمقترحات بشأن النماذج

شأن النماذج تقرر أنه نظراً لالرتباط المتأصل بين النماذج وبين أداة تقديم التقارير عن طريق شبكة اإلنترنت، فإنه يجب أال تعقد مناقشات شاملة ب

ولهذا الغرض، سوف  تقارير من خاللها.إال بعد إتاحة الفرصة للدول األطراف الستخدام أداة تقديم التقارير عن طريق شبكة اإلنترنت وتقديم ال

 يوفر الرئيسان المشاركان قائمة تضم جميع التعليقات والمقترحات كأساس لتجديد المناقشات بشأن النماذج فيما بعد المؤتمر الخامس للدول

  1األطراف.

 

                                                           
ولكن الرئيسين المشاركين أوضحا، خالل  سوف تتضمن القائمة أيضاً التعليقات والمقترحات بشأن )استخدام( أداة تقديم التقارير عن طريق شبكة اإلنترنت. 1

  المؤتمر الخامس للدول األطراف، أنهما قد تلقيا تعليقات بشأن النماذج فقط.

https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/Initial_Reporting_Template_English/Initial_Reporting_Template_English.doc?templateId=120953
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/Initial_Reporting_Template_English/Initial_Reporting_Template_English.doc?templateId=120953
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/Annual_Reporting_Template_English/Annual_Reporting_Template_English.doc?templateId=120958
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/Annual_Reporting_Template_English/Annual_Reporting_Template_English.doc?templateId=120958
https://thearmstradetreaty.org/reporting.html
https://thearmstradetreaty.org/reporting.html
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ً بهذه الورقة  المرفق أ بتقرير الرؤساء المشاركين إلى المؤتمر الخامس للدول األطرافأتيحت القائمة في صورة  .21 وهي مرفقة أيضا

وطبقاً لما توضحه القائمة ذاتها، صنفت التعليقات والمقترحات بين التعليقات والمقترحات المتعلقة بالنماذج بصفة  (.1نظر الملحق التقديمية )ا

ترحات كما تفرق القائمة بين التعليقات والمق عامة والتعليقات والمقترحات المتعلقة تحديداً بقالب اإلبالغ األولي وقالب اإلبالغ السنوي على التوالي.

 الرسمية والتعليقات والمقترحات الموضوعية.
 

خالل المؤتمر الخامس للدول األطراف، وكذلك خالل عملية التحضير، توخى عدٌد من الدول األطراف الحرص في تعديل النماذج  .22

َدت والية  خالل هذه المرحلة، بل إن بعضهم دعا إلى عدم إجراء أي تغيير. الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير واستجابة لتعليقاتهم، ُحّدِ

نعدام اليقين أو لتوضيح أن الفريق العامل ينبغي أن ينظر في هذه التعديالت المزمع إجراؤها على النماذج والتي تعد ضرورية لمعالجة أوجه ا

  اعدة البيانات المقترحة القابلة للبحث.أو لضمان التوافق مع أداة تقديم التقارير عن طريق شبكة اإلنترنت وق انعدام االتساق،

 

ويوّد الرئيسان المشاركان التأكيد بشدة على أن المناقشة المفتوحة بشأن التعديالت التي تُجرى لهذه األغراض تعد هامة، لسبيين على  .23

شاركين إلى المؤتمر الخامس للدول األطراف، من تقرير الرئيسين الم‘ آفاق المستقبل‘أوالً، كما أشار الرئيسان المشاركان من قبل في قسم  األقل.

وفي  .ا""تركيز الفريق العامل على معالجة انخفاض معدل تقديم التقارير ال يعني إغفال القضايا الهامة المتعلقة بنوعية التقارير ومدى شفافيتهفإن 

ارير على وجه خاص تؤثر على جودة تقديم التقارير وينبغي هذا الصدد، من الواضح أن أوجه انعدام اليقين وانعدام االتساق في قوالب تقديم التق

 عن طريق شبكة اإلنترنت ومع قاعدةثانياً، بغض النظر عن جودة التقارير، فإن التعديالت الالزمة لضمان التوافق مع أدا ديم التقارير  معالجتها.

تام بين القوالب وبين )نماذج تقديم التقارير( الموجودة في أداة تقديم البيانات التي يمكن البحث فيها ليست اختيارية إذا أردنا ضمان التطابق ال

 التقارير عن طريق شبكة اإلنترنت وإذا أردنا المضي قدماً في تطوير قاعدة البيانات العامة القابلة للبحث فيها.

 

ات كأساس للمناقشة أثناء اجتماع الفريق ومع أخذ هذا في االعتبار، سوف يقدم الرئيسان المشاركان قائمة بجميع التعليقات والمقترح .24

بتقديم وثيقة تحدد التعديالت  وسوف تقوم أمانة معاهدة تجارة األسلحة بدورها .2020شباط/فبراير  06العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير في 

أداة تقديم التقارير عن طريق شبكة اإلنترنت ومع قاعدة التي تراها ضرورية لمعالجة أوجه انعدام اليقين وانعدام االتساق أو لضمان التوافق مع 

وباإلضافة إلى ذلك، يتوجه الرئيسان المشاركان بالدعوة إلى المشاركين في الفريق العامل المعني  البيانات العامة المقترحة التي يمكن البحث فيها.

 ة تجارة األسلحة.بالشفافية وإعداد التقارير لتقديم أي مقترحات للصياغة إلى أمانة معاهد

سوف يناقش الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير استمرار تطوير وثيقة  لمؤتمري الدول األطراف الخامس والسادس: 2مهمة محددة 

 ‘.التدابير على المستوى الوطني الرامية إلى تيسير االمتثال اللتزامات وتعهدات اإلبالغ الدولية‘

   

التدابير على المستوى الوطني الرامية إلى تيسير االمتثال الث للدول األطراف بالنظر في "وثيقة التدابير الوطنية" ) أوصى المؤتمر الث .25

عرض الرئيسان المشاركان الوثيقة خالل اجتماع الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير الذي عقد  (؛إلبالغ الدوليةاللتزامات وتعهدات ا

باعتبارها إحدى أدوات الدعم التي أنتجت في الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير من أجل تيسير  2019كانون الثاني/يناير  31في 

تحتوي الوثيقة على  .قسم متطلبات تقديم التقارير من الموقع اإللكتروني لمعاهدة تجارة األسلحةوبعد ذلك، أتيحت من خالل  األطراف. عمل الدول

  التزامات اإلبالغ بأكبر قدر ممكن من الفعالية.تدابير لمساعدة الحكومات في مجابهة تحديات تنظيم عمل اإلبالغ بطريقة تفي ب
 

ي بناًء على اقتراح أحد المشاركين أثناء االجتماع بأن تستفيد وثيقة التدابير الوطنية من المزيد من المناقشات في الفريق العامل المعن .26

قد قام الرئيسان المشاركان بتضمين تلك الوثيقة في بالشفافية وإعداد التقارير ومدخالت من جميع أصحاب المصلحة في معاهدة تجارة األسلحة، ف

لتبادل وجهات النظر المبدئية بشأن  2019نيسان/إبريل  04جدول أعمال اجتماع الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير الذي عقد في 

في ضوء أهميته كأداة للدعم، فقد أدرجت الوثيقة على أي  لم يُناقش هذا الموضوع أثناء االجتماع، ولكن مدى الرغبة في االستمرار في تطويرها.

  حال كموضوع ضمن والية الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير للفترة ما بعد المؤتمر الخامس للدول األطراف.
 

يدعو الرئيسان المشاركان الدول ، 2020شباط/فبراير  06استعداداً الجتماع الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير في  .27

ويجب على المشاركين الذين يرون فائدة في  األطراف وأصحاب المصلحة اآلخرين للتدبر في مدى الرغبة في االستمرار في تطوير هذه الوثيقة.

هدة تجارة األسلحة، وتقديم ورقة استمرار التطوير النظر في إمكانية تولي زمام هذا الموضوع، بالتشاور مع الرئيسين المشاركين ومع أمانة معا

 .2020شباط/فبراير  06عمل قبل اجتماع الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير في 
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 القضايا الموضوعية المتعلقة بإعداد التقارير والشفافية :3عنصر جدول األعمال رقم 

 

اد التقارير للمشاركين فرصة إثارة ومناقشة قضايا موضوعية بشأن التزامات سوف يتيح الفريق العامل المعني بالشفافية وإعد :1مهمة متكررة 

 إعداد التقارير التي يمكن أن تستفيد من نظر الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير.

 

ات بشأن جوهر أي التزام وهذه مهمة متكررة تتيح للمشاركين في الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير إثارة أي موضوع .28

لذلك سوف يدعو الرئيسان المشاركان جميع المشاركين إلى إثارة أي قضية موضوعية يريدون مناقشتها في  من المعاهدة. 13وارد في المادة 

ذلك قبل اجتماع الفريق الذي  الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير، بخالف القضايا التي يتضمنها بالفعل جدول األعمال، ويُفضل أن يتم

  .2020شباط/فبراير  06سوف يعقد في 

 

سوف يتولى الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير رصد وتنسيق العمل التالي بشأن مشروع تيسير التعرف على األسلحة  :2مهمة متكررة 

 الُمنّسق" لمنظمة الجمارك العالمية.( من المعاهدة في "النظام 1) 2التقليدية المشمولة بالمادة 

 

، حين أوضحت 2018أيار/مايو  31يرجع هذا المشروع إلى اجتماع الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير الذي عقد في  .29

ألسلحة التقليدية المشمولة بالمادة اإلحاطة التي قدمها ممثل منظمة الجمارك العالمية أنه باستثناء األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة، فإن معظم ا

ونظراً ألن  ( من معاهدة تجارة األسلحة غير مصنفة برموز جمركية محددة تتيح التعرف على تلك األسلحة التقليدية في النظام الُمنّسق.1) 2

ناحية إنفاذ الرقابة على نقل المناقشات أوضحت أن هذا من األمور المؤسفة ليس من منظور تقديم التقارير وحفظ السجالت فحسب، بل من 

( من معاهدة 1) 2األسلحة، فقد وافق المشاركون باإلجماع على أنه من المفيد استحداث رموز جمركية محددة لألسلحة التقليدية المشمولة بالمادة 

تقليدية لن تكون مثيرة للخالف وأن األسلحة بينت اإلحاطة أن التعديالت المتعلقة باألسلحة ال تجارة األسلحة، بالنسبة لألسلحة التي ليس لها رموز.

، مما يتطلب 2027وسيكون من المفضل استهداف إجراء التعديل في استعراض عام  التقليدية مهيأة بطبيعتها إلى أن تندرج تحت رموز محددة.

اتها الجمركية، وربما بالتعاون مع أمانة ويجب تقديم هذه التعديالت من الدول األعضاء ع طريق إدار .2024االنتهاء من التعديالت بحلول عام 

 معاهدة تجارة األسلحة.

 

منذ إجراء اإلحاطة، ظل المشروع على جدول األعمال في كل اجتماع من اجتماعات الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير  .30

  اآلن قبل المؤتمر الخامس للدول األطراف.وحظي بدعم واسع، ولكن على الرغم من نية القيام بذلك، لم تتخذ خطوات محددة حتى 
 

كما أشار الرئيسان المشاركان خالل المؤتمر الخامس للدول األطراف، فإن مقترحات تعديل النظام المنسق تعتبر في مسألة وطنية في  .31

وفي هذا الصدد، يدعو الرئيسان  سيقها.المقام األول، ولذلك تركز والية الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير على رصد الجهود وتن

إلى أي  المشاركان الدول األطراف إلى مناقشة هذه القضية مع إداراتها الجمركية الوطنية ومشاركة تعليقاتها مع المشاركين في الفريق، باإلضافة

وفي النهاية، لن تكون هناك جدوى  حة التقليدية.مشروعات ماضية أو حالية شاركت فيها تلك اإلدارات، بغية تعديل النظام المنّسق في مجال األسل

  من السعي إلتمام المشروع والقيام بجهد ُمنّسق مثل إصدار ورقة مفاهيم إال إذا دعمته إدارات الجمارك الوطنية وسعت إلتمامه.
 

ويمكن لمثل هذا الدعم أن  للعملية.وفي الوقت نفسه، سوف تنظر أمانة معاهدة تجارة األسلحة أيضاً في نوع الدعم الذي يمكنها تقديمه  .32

، التواصل مع المنظمات وأنظمة التحكم )اإلقليمية( ذات الصلة التي تتعامل مع قوائم األسلحة التقليدية الخاضعة من بين جملة أمور أخرىيشمل، 

 للرقابة، لكي تكتشف ما إذا كانت جهود مماثلة قد بُذلت في هذه المنتديات في الماضي.
 

سوف يناقش الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير قضية قابلية البيانات الواردة  لمؤتمري الدول األطراف الخامس والسادس: مهمة محددة

 في التقارير السنوية للمقارنة.

 

التقارير السنوية للمقارنة  في أثناء عملية التحضير التي سبقت المؤتمر الخامس للدول األطراف، أثيرت قضية قابلية البيانات الواردة في .33

، أثناء المناقشات التي جرت بشأن فعالية 2019كانون الثاني/يناير  31في اجتماع الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير الذي عقد في 

( 3) 13ن تمكين الدول األطراف في المادة أشار أحد المشاركين على وجه التحديد إلى أ ووضوح النماذج المعدة لتقديم التقارير األولية والسنوية.

من المعاهدة من اإلبالغ إما عن الصادرات والواردات المصرح بها أو عن الصادرات والواردات الفعلية يجعل مقارنة بيانات الصادرات 

عامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير كيفية والواردات الواردة في التقارير السنوية ومطابقتها ضرباً من المستحيل.  واقتُِرَح أن يناقش الفريق ال
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معالجة هذه القضية، والتي يمكن أن تتضمن توصية الدول األطراف بأن تبلغ عن نفس نوع البيانات إما الصادرات والواردات المصرح بها أو 

  لصادرات الفعلية ألسباب عملية.ورداً على ذلك، أشار مشارٌك آخر إلى عدم إمكانية اإلبالغ عن ا الصادرات والواردات الفعلية.

 

، أشار الرئيسان المشاركان إلى 2019نيسان/إبريل  04وفي اجتماع الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير الذي عقد في  .34

خامس للدول األطراف، وهي تضمين هذا الموضوع في والية الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير خالل الفترة التي تلي المؤتمر ال

 الوالية التي أيدها بعد المؤتمر الخامس للدول األطراف بعد ذلك.
قضية قابلية المقارنة من خالل القائمة  ساء المشاركين المقدم إلى المؤتمر الخامس للدول األطراف والمرفق أ منهتقرير الرؤكما تناول  .35

وأداة تقديم التي تم جميع تعليقات المشاركين في الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير ومقترحاتهم فيما يتعلق بنماذج تقديم التقارير 

  التقارير عن طريق شبكة اإلنترنت.
 

عليقات المشاركين التي ترى أن الطبيعة الطوعية الستخدام نماذج اإلبالغ تمثل إحدى في تلك القائمة، قام الرئيسان المشاركان بتضمين ت .36

وطبقاً لرأي المشاركين، فإنه على الرغم منم أن المعاهدة ال تحدد  العقبات التي تعترض قابلية مقارنة المعلومات الواردة في التقارير السنوية.

ن الناحية القانونية تضمينها في تقريرها السنوي، إال أن النماذج تمثل الفهم الشائع للمعلومات صراحة المعلومات التي يجب على الدول األطراف م

وطبقاً لرأي المشاركين، فإن هذا يضمن حداً أدنى من قابلية المقارنة، إال أن  التي ينبغي على الدول األطراف تضمينها كحد أدنى لما تبلغ عنه.

 قارنة تتعلق بقالب اإلبالغ السنوي بصفة خاصة.هناك قضايا أخرى تتعلق بقابلية الم

 

وفي تقرير الرؤساء المشاركين المقدم إلى المؤتمر الخامس للدول األطراف ذاته، ذكر الرؤساء المشاركون أيضاً قضية قابلية البيانات  .37

"التركيز على معالجة لتقارير، وذكروا تحديداً أن الواردة في التقارير السنوية للمقارنة، كمثال لما سبق ذكره أعاله فيما يتعلق بنماذج تقديم ا

 .انخفاض معدل تقديم التقارير ال يعني إغفال القضايا الهامة المتعلقة بنوعية التقارير ومدى شفافيتها"

 

رنة، مع التركيز وفي هذا الصدد يقترح الرئيسان المشاركان عقد مناقشة مفتوحة بشأن قابلية البيانات الواردة في التقارير السنوية للمقا .38

ويجب على المشاركين العازمين  على ما تريد الدول األطراف تحقيقه في هذا المجال وأيضاً على التدابير التي يمكن اتخاذها تحقيقاً لهذه األهداف.

معاهدة تجارة األسلحة، وتقديم على اقتراح تدابير محددة النظر في إمكانية تولي زمام هذا الموضوع، بالتشاور مع الرئيسين المشاركين ومع أمانة 

 .2020شباط/فبراير  06ورقة عمل قبل اجتماع الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير في 

 

  ويرغب الرئيسان المشاركان بالفعل في إلقاء الضوء على ثالثة عناصر. .39

 

بها أو الصادرات والواردات الفعلية، يجب أن يكون من ألوالً، فيما يتعلق بإمكانية اإلبالغ إما عن الصادرات والواردات المصرح  .40

ولهذا السبب، فإن هذه المرونة يعكسها أيضاً نموذج تقديم التقارير السنوية والوثيقة اإلرشادية  ( تنص على هذه المرونة.3) 13الواضح أن المادة 

وسوف يكون أي اتفاق بين جميع الدول األطراف على اإلبالغ عن  السنوية.بشأن التزامات إعداد التقارير ‘ األسئلة الشائعة‘التي تسير على نمط 

 هذه أو تلك، كحد أقصى، صورة توصية من مؤتمر الدول األطراف و/أو تعديل في نماذج تقديم التقارير الطوعية.  
 

نه ليس باستطاعة المشاركين إثارة قضايا ثانياً، ال يعني التركيز خالل المناقشات السابقة على موضوع "التصاريح والعمليات الفعلية" أ .41

على سبيل المثال، خالل المناقشات المتعلقة بنماذج تقديم التقارير التي جرت أثناء اجتماعي الفريق العامل المعني  أخرى تتعلق بقابلية المقارنة.

ً إمكانية اإلبالغ من خالل نموذج تقديم التقارير نيسان/إبريل، حدد المشاركون  04كانون الثاني/يناير و 31بالشفافية وإعداد التقارير في  أيضا

  السنوية إما عن كمية األسلحة المستوردة أو المصدرة أو عن قيمتها باعتبارها إحدى القضايا المتعلقة بقابلية المقارنة.
 

في التقارير السنوية للمقارنة وبين  ثالثاً، يبين هذان العنصرين، وكذلك الشرح المبين أعاله، وجود رابط بين قابلية البيانات الواردة .42

نظراً ألن جميع الدول األطراف قد أيدت مهمة الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير في مناقشة قضية  نموذج تقديم التقارير السنوية.

تعديالت على نماذج تقديم التقارير السنوية لمعالجة  قابلية البيانات الواردة في التقارير السنوية للمقارنة، فيجب أال يمنع المشاركين من اقتراح

ولكن، على المشاركين أن يراعوا أنه فيما يتعلق بإدخال تعديالت على نماذج تقديم التقارير، فإن الدول األطراف خالل  قضية قابلية المقارنة.

"لمعالجة أوجه عدم التقارير والية محددة للنظر في التعديالت المؤتمر الخامس للدول األطراف قد منحت الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد 

البحث فيها  اليقين وعدم االتساق، أو لضمان الـتوافق مع أداة تقديم التقارير عن طريق شبكة اإلنترنت وقاعدة البيانات العامة المقترحة التي يمكن

 (.19)انظر رقم  وتتيح االستعالم واستخالص البيانات"

  

https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT_WGTR_CSP5_Co-chair's%20report_ENRev1/ATT_WGTR_CSP5_Co-chair's%20report_ENRev1.pdf
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 السبل التنظيمية لتبادل المعلومات :4األعمال رقم  عنصر جدول

 

سوف يمنح الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير للمشاركين فرصة مناقشة اآلليات الُمهيكلة أو العمليات أو الصيغ التي  مهمة متكررة:

ع عليه، سواء على  مستوى السياسات أو على المستوى التشغيلي. تيسر تبادل المعلومات طبقًا لما تتطلبه المعاهدة أو تشّجِّ

 

هذه مهمة متكررة تتيح للمشاركين في الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير اقتراح أي صكوك من شأنها تقوية أو تعزيز أو  .43

 13( و5) 11( و3) 11( و1) 8( 6) 7المواد تعجيل عمليات تبادل المعلومات التي تتطلبها المعاهدة أو تشجع الدول األطراف على القيام بها في 

 06وفي هذا الصدد، يرحب الرئيسان المشاركان بأي مقترحات كتابية، ويفّضل أن ترد قبل اجتماع الفريق في  (.7) 15( و4-2) 15( و2)

  ، وكذلك يرحب بالمقترحات الشفهية أثناء االجتماع ذاته.2020شباط/فبراير 

 

لسادس للدول األطراف، يرغب الرئيسان المشاركان في التركيز على آليتين جرى تطويرهما بالفعل، وهما في أثناء التحضير للمؤتمر ا .44

بين  منصة تبادل المعلومات في المنطقة المقيدة من الموقع اإللكتروني لمعاهدة تجارة األسلحة، واجتماع تبادل المعلومات بشأن تحويل الوجهة

  الدول األطراف والدول الموقعة.

 

جرى تطوير منصة تبادل المعلومات في المنطقة المقيدة من الموقع اإللكتروني لمعاهدة تجارة األسلحة بهدف أن تصبح قادرة على  .45

وباإلضافة إلى ذلك، يمكن للمنصة أيضاً تيسير عمل األفرقة العاملة  تيسير جميع عمليات تبادل المعلومات التي سبق ذكرها، حيثما كان ذلك ممكناً.

  عة لمعاهدة تجارة األسلحة، مما يتيح تبادل المعلومات في الفترة بين الدورات بطريقة أكثر تفاعالً.التاب
 

كانون  31وقد قدمت أمانة معاهدة تجارة األسلحة المنصة خالل اجتماع الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير الذي عقد في  .46

نيسان/إبريل  04االجتماع، واجتماع الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير التالي الذي عقد في وفي أثناء هذا  .2019الثاني/يناير عام 

للوصول إلى المنطقة المقيدة،  خالل شبكة اإلنترنت التسجيل من، شجع الرئيسان المشاركان ممثلي الدول األطراف والدول الموقعة على 2019

دولة حتى اآلن إتاحة الدخول  20وعلى الرغم من هذه الجهود، لم تطلب سوى  وطلبا كذلك من األمانة تعزيز مشاركة الدول في المنطقة المقيدة.

 وبالتالي، ظلت منصة تبادل المعلومات أيضاً دون استخدام حتى يومنا هذا.   إلى المنطقة المقيدة، ولم يتم تحميل أي معلومات على المنصة.

 

وعلى الرغم من أن الرئيسين المشاركين كانا عازمين في بداية األمر على استخدام منصة تبادل المعلومات إلدارة المناقشات بشأن  .47

عن طريق شبكة اإلنترنت، إال أنه اتضح ضرورة وجود صورة من صور من نماذج تقديم التقارير خالل الفترة بين الدورتين وأداة تقديم التقارير 

ولهذا السبب، أوصى الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير خالل المؤتمر الخامس للدول  التنظيم قبل توجيه الدول الستخدام المنصة.

 ة تجارة األسلحة لصياغة تعليمات استخدام البوابة اإللكترونية لتبادل المعلومات.األطراف، بأن تمنح الدول األطراف الوالية القانونية ألمانة معاهد

 2020شباط/فبراير  06وسوف تقدم األمانة هذه التعليمات لتُناقش بعد ذلك أثناء انعقاد اجتماع الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير في 

 عرضها التقديمي األشمل الذي يتناول موضوعات متعددة تتعلق بمنصة تكنولوجيا المعلومات.، كجزء من 6من خالل عنصر جدول األعمال رقم 

ً أن انعدام المشاركة أو االستخدام في الوقت الحالي ال يعكس انعدام قيمة المنصة أو عدم  وفي هذا الصدد، يجب أن يكون من الواضح تماما

  االهتمام.

 

قد الرئيسان المشاركان العزم بوضوح، أوالً، على البدء في استخدام المنصة كأداة في تحضيرهما أما بالنسبة الستخدامها الفعلي، فقد ع .48

ء مدخالت الشخصي الجتماعات الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير وللعمل أثناء الفترة بين الدورتين، وذلك على سبيل المثال الستقا

كما سوف يُشّجع الرئيسان المشاركان الرؤساء والُميسرين  مسودات لوثائق قيد النظر لدى الفريق العامل. المشاركين بشأن مسائل محددة أو بشأن

 في أفرقة عمل معاهدة تجارة األسلحة األخرى على استخدامها بصورة مماثلة.
 

نية لتبادل المعلومات كانت تمثل بالفعل وثانياً، يُذّكر الرئيسان المشاركان ويؤكدان على أن عمليات التبادل من خالل البوابة اإللكترو .49

ل أحد المستويات المحددة مسبقاً ضمن النهج المكون من ثالثة مستويات لتبادل المعلومات بشأن تحويل الوجهة الذي أيدته الدول األطراف خال

ال للمعاهدة واجتماع تبادل المعلومات بشأن المؤتمر الرابع للدول األطراف، عقب المناقشات التي جرت في الفريق العامل المعني بالتنفيذ الفعّ 

 وسوف يناقش هذا االستخدام في االجتماع المشار إليه. تحويل الوجهة السالف الذكر بين الدول األطراف والدول الموقعة )انظر أيضاً أدناه(.

 

تهدف إلى تبادل أو مشاركة المعلومات ثالثاً، ينبغي أيضاً على الدول األطراف والدول الموقعة استخدام المنصة ألي عمليات أخرى  .50

ويمكن أن يتضمن هذا، على سبيل المثال، المعلومات المتعلقة بالقضايا  تتم من خالل المعاهدة، إذا اتفق هذا، بالطبع، مع صيغة البوابة اإللكترونية.

  (.15ذات االهتمام المشترك المتعلقة بتنفيذ المعاهدة وتطبيقها )راجع المادة 

 

https://www.thearmstradetreaty.org/registration-to-portal.html
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51.  ً أثناء انعقاد اجتماع  لتوحيد المفاهيم فيما يتعلق بالغرض الموضوعي لمنصة تبادل المعلومات، سوف يدعو الرئيسان المشاركان، وتحقيقا

، جميع المشاركين لتبادل وجهات نظرهم بشأن الموضوعات المقترح 2020شباط/فبراير  06الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير في 

الل المنصة، مع األخذ في االعتبار أن تبادل المعلومات بشأن تحويل الوجهة سوف تتم تغطيته من خالل االجتماع المخصص الذي تبادلها من خ

ذا سوف يعقد بين الدول األطراف والدول الموقعة.  وفي هذا الصدد، يطلب الرئيسان المشاركان أيضاً من المشاركين أن يسألوا األطراف عما إ

 واعد إضافية الزمة بشأن المحتوى الموضوعي الذي يمكن تبادله من خالل المنصة.كانت هناك أي ق
 

سوف يتابع الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير تنفيذ النهج المكون من ثالثة  مهمة محددة لمؤتمري الدول األطراف الخامس والسادس:

صة االجتماع غير الرسمي بين الدول األطراف المهتمة لمناقشة حاالت محددة من تحويل مستويات لتبادل المعلومات بشأن تحويل الوجهة، وبخا

 الوجهة المكتشف أو المشتبه فيه.

 

أطلق الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير النهج المكون من ثالثة مستويات لتبادل المعلومات بشأن تحويل الوجهة أثناء  .52

وتتمثل "المستويات" الثالثة فيما  ، وأيدته الدول األطراف خالل المؤتمر الرابع للدول األطراف.2018أيار/مايو  31في اجتماع الفريق الذي عقد 

، التابع للفريق العامل المعني 11( تبادل اآلراء على مستوى السياسات بشأن تحويل الوجهة في الفريق العامل الفرعي المعني بالمادة 1يلي: 

( تبادل اآلراء خالل الفترة بين الدورات بشأن المعلومات المتعلقة بالسياسات والمعلومات التشغيلية ذات الصلة من 2للمعاهدة؛ بالتنفيذ الفعّال 

( اجتماع غير رسمي بين الدول األطراف المهتمة )ويمكن أن يضم الدول الموقِّعة( لمناقشة حاالت محددة من 3خالل منصة تبادل المعلومات؛ 

جاء هذا النهج استجابةً لتعبير الدول عن الحاجة لتدعيم  المكتشف أو المشتبه فيه يجري التعامل معها أو سبق التعامل معها. تحويل الوجهة

لمناقشة المناقشات بشأن تحويل الوجهة باعتباره قضية تتعلق بالسياسات، بمنتدى لتبادل معلومات محددة وتشغيلية بشأن تحويل الوجهة بين الدول و

 حددة، مع أخذ حساسية مثل هذه المعلومات، وسريتها، في االعتبار.حاالت م
 

 04كانون الثاني/يناير و 31وبعد مناقشة إنشائه أثناء اجتماعي الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير اللذان عقدا في  .53

، استضاف الرؤساء المشاركون للفريق خالل المؤتمر الخامس للدول األطراف اجتماعاً النطالق اجتماع تبادل المعلومات 2019نيسان/إبريل 

وقد أظهر هذا االجتماع وجود دعم واسع لمثل هذا  الوجهة بين الدول األطراف والدول الموقعة، لوضع أسس االجتماعات المقبلة.تحويل  بشأن

ومع أخذ هذا في االعتبار، سوف يُنظم اجتماع ثاٍن  المنتدى، ولكنه أظهر أيضاً الحاجة لتطوير إطار مناسب لعمليات التبادل التي تتم من خالله.

 .2020ل األطراف والدول الموقعة أثناء جولة اجتماعات معاهدة تجارة األسلحة التي سوف تعقد في شهر شباط/فبراير بين الدو

 

 وكما أشار الرئيسان المشاركان أثناء المؤتمر الخامس للدول األطراف، نظراً ألن النهج المكون من ثالثة مستويات قد أنشئ وبدأ تنفيذه، .54

المعني بالشفافية وإعداد التقارير يجب أن ينحصر في رصد تنفيذ النهج واجتماع تبادل المعلومات بشأن تحويل الوجهة فإن دور الفريق العامل 

وما يليه(  45وفي هذا الصدد، فإن منصة تبادل المعلومات قد تمت تغطيتها أعاله )انظر رقم  بين الدول األطراف والدول الموقعة بوجه خاص.

  بشأن منصة تكنولوجيا المعلومات. 6ال رقم وفي ظل عنصر جدول األعم

 

 االستفادة من المعلومات المتولدة من تقديم التقارير اإللزامي :5عنصر جدول األعمال رقم 

 

دة من سوف يتيح الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير الفرصة للمشاركين لتقديم أو اقتراح المشروعات الرامية لالستفا مهمة متكررة:

تطويرها المعلومات الواردة في التقارير األولية والسنوية بأسلوب يتيح متابعة هذه التقارير، مع أخذ وظائف منصة تكنولوجيا المعلومات الجاري 

 في جدول األعمال.
 

أو اقتراح المشروعات التي  هذه المهمة متكررة من أجل تمكين المشاركين في الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير من تقديم .55

يق العامل تهدف إلى استغالل المعلومات الواردة في التقارير األولية والتقارير السنوية بأسلوب يتيح متابعة هذه التقارير، مثالً، من خالل الفر

ماع الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد وفي هذا الصدد، يرحب الرؤساء المشاركون بأي مقترح كتابي قبل اجت المعني بالتنفيذ الفعّال للمعاهدة.

  ، وبالمقترحات الشفهية أثناء االجتماع ذاته.2020شباط/فبراير  06التقارير في 

 

وعلى أي حال، سوف ينصب تركيز الرئيسين المشاركين في إطار هذا البند من جدول األعمال على المشروع المتعلق بمنصة تكنولوجيا  .56

بمعاهدة تجارة األسلحة التي حظيت بالفعل بتوافق هائل بين المشاركين خالل اجتماع الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد المعلومات الخاصة 

، والذي يتعلق بوظيفة تجعل المعلومات المتولدة، وبخاصة من خالل التقارير السنوية، متاحة في 2018آذار/مارس  8التقارير الذي عقد في 

  ن البحث فيها وتتيح االستعالم واستخالص البيانات.قاعدة بيانات يمك
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ويعتبر هذا المشروع هاماً، نظراً ألن هدف تحقيق الشفافية في مجال تجارة األسلحة الدولية، وهو أحد األغراض الرئيسية للمعاهدة، ال  .57

ويمكن أن تؤدي إتاحة البيانات الواردة  في التقارير بشفافية.يمكن أن يتحقق إال من خالل تقديم التقارير بشفافية وإمداد الجمهور بالبيانات الواردة 

وفي هذا الصدد يجب أن يكون  بالتقارير على نحو يتسم بالشفافية إلى تحفيز الدول األطراف على تخصيص قدرات كافية لتصحيح التقارير.

أي تقدم في تطوير قاعدة البيانات التي يمكن البحث فيها يتطلب واضحاً لجميع المشاركين في الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير أن 

ية مثل أيضاً قرارات بشأن قضايا أخرى تتعلق بالفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير، مثل نماذج تقديم التقارير وقضايا أكثر عموم

 موازنة تكنولوجيا المعلومات.
 

، بعد عرض تقديمي تقدمه 6يانات التي يمكن البحث فيها في إطار عنصر جدول األعمال رقم سوف تعقد مناقشة بشأن تطوير قاعدة الب .58

 أمانة معاهدة تجارة األسلحة بشأن عدد من الموضوعات المتعلقة بمنصة تكنولوجيا المعلومات.
 

 

 منصة تكنولوجيا المعلومات: وظائف إعداد التقارير والشفافية :6عنصر جدول األعمال رقم 

 

سوف يقوم الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير برصد وتقييم استخدام أداة تقديم التقارير عن طريق شبكة اإلنترنت؛  :1متكررة مهمة 

تطوير ومنصة تبادل المعلومات من خالل الموقع اإللكتروني لمعاهدة تجارة األسلحة، وسوف يقدم المساعدة إلى أمانة معاهدة تجارة األسلحة في 

 يانات.إمكانية تتيح المعلومات المتولدة، وبخاصة من خالل التقارير السنوية، في قاعدة بيانات يمكن البحث فيها تتيح االستعالم واستخالص الب
تي أنشئت أثناء وسوف يتم هذا من خالل المجموعة االستشارية غير الرسمية من المشاركين في الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير ال

 ق في عمله.المؤتمر الخامس للدول األطراف، والتي سوف ترفع تقاريرها إلى الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير لكي يسترشد بها الفري

 

شفافية وإعداد حظي موضوع منصة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بمعاهدة تجارة األسلحة بأهمية خاصة لدى الفريق العامل المعني بال .59

في أثناء اجتماعي الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير  التقارير أثناء عملية التحضير التي سبقت المؤتمر الخامس للدول األطراف.

لى الموقع اإللكتروني ، قامت أمانة معاهدة تجارة األسلحة بتعريف المشاركين ع2019نيسان/إبريل  04كانون الثاني/يناير و 31اللذان عقدا في 

وقاعدتي  الجديد لمعاهدة تجارة األسلحة، والمنطقة المقيدة منه، التي تضمن أداة تقديم التقارير عن طريق شبكة اإلنترنت ومنصة تبادل المعلومات

ن طريق شبكة اإلنترنت للمرة األولى كما أتيحت أداة تقديم التقارير ع بيانات جهات االتصال الوطنية والقوائم الوطنية لألصناف الخاضعة للرقابة.

 للدول األطراف لتقديم تقاريرها السنوية من خاللها.

 

شباط/فبراير  06ولمتابعة هذا، سوف تقدم أمانة معاهدة تجارة األسلحة، أثناء اجتماع الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير في  .60

لتي سبق تناولها في هذه الورقة التقديمية: أ( )استخدام( أداة تقديم التقارير عن طريق شبكة ، إحاطة للمشاركين عن عدد من الموضوعات ا2020

وما يليها(؛ ج( المجموعة االستشارية من المشاركين في  42اإلنترنت؛ ب( تعليمات استخدام البوابة اإللكترونية لتبادل المعلومات )انظر رقم 

لتقارير؛ د( قاعدة البيانات القابلة للبحث التي تحتوي على المعلومات المتولدة، وبخاصة من خالل التقارير الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد ا

 وما يليها(. 53السنوية، التي تتيح االستعالم واستخراج البيانات )انظر رقم 

 

مور أخرى، بمعالجة المقترح المقدم أثناء بالنسبة ألداة تقديم التقارير عن طريق شبكة اإلنترنت، سوف تقوم األمانة، من بين جملة أ .61

والذي يقترح أن تتضمن الصفحة الرئيسية من أداة  2019نيسان/إبريل  04اجتماع الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير المنعقد في 

( تحميل 2ية الخاصة بنموذج تقديم التقارير؛ ( تقديم البيانات في الصيغة الرقم1 تقديم التقارير عن طريق شبكة اإلنترنت ثالثة خيارات هي:

  ( تحميل تقرير وطني.3؛ أو PDFنموذج تقديم التقرير المستكمل بصيغة برنامج وورد أو بصيغة 

 

فيما يتعلق بمنصة تبادل المعلومات، سوف تركز األمانة على كيفية استخدام المنصة، مما يمثل إضافة للمناقشة المذكورة أعاله بشأن  .62

 من استخدامها.الغرض 
 

فيما يتعلق بالمجموعة االستشارية غير الرسمية من المشاركين في الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير، قدم الرئيسان  .63

التقارير عن المشاركان تقريراً خالل المؤتمر الخامس للدول األطراف يفيد بأن هذا النشاط سيتم بنفس األسلوب الذي استخدم لتطوير أداة تقديم 

وقد تُرك هذا الموضوع  بشأن التقارير السنوية.‘ نقطة اتصال‘طريق شبكة اإلنترنت، وأن التركيز سوف ينصب على األشخاص المرشحين ليكونوا 

 في يد أمانة معاهدة تجارة األسلحة، التي سوف تحيط المشاركين علماً بالتقدم الُمحرز والخطوات المستقبلية.
 

 بقاعدة البيانات التي يمكن البحث فيها، سوف تركز األمانة على االعتبارات الفنية والسياسية والمالية.فيما يتعلق  .64
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سوف يتيح الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير للمشاركين فرصة اقتراح إدخال تغييرات وتحسينات مستقبلية على  :2مهمة متكررة 

 ين الشفافية وتيسير تنفيذ التزامات تقديم التقارير وتبادل المعلومات بموجب المعاهدة.منصة تكنولوجيا المعلومات لتحس

 

هذه مهمة متكررة، تتيح للمشاركين في الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير اقتراح أي تغييرات أو تحسينات في منصة  .65

 بناًء على استخدامهم لها. –ير عن طريق شبكة اإلنترنت ومنصة تبادل المعلومات بخالف أداة تقديم التقار –تكنولوجيا المعلومات بوجه عام 
ني وفي هذا الصدد، فإن المشاركين مدعوون لتوجيه النظر إلى أي موضوع يتعلق بمنصة تكنولوجيا المعلومات أثناء اجتماع الفريق العامل المع

 بل ذلك، من خالل إرسال بريد إلكتروني إلى أمانة معاهدة تجارة األسلحة.، أو ق2020شباط/فبراير  06بالشفافية وإعداد التقارير في 

 

 والية الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير خالل الفترة بين المؤتمرين السادس والسابع للدول األطراف :7عنصر جدول األعمال رقم 

 

وإعداد التقارير مقترًحا لكي ينظر فيه المؤتمر السادس للدول األطراف، والذي سوف مهمة متكررة: سوف يعد الفريق العامل المعني بالشفافية 

 يتضمن كحد أدنى العناصر الدائمة في جدول األعمال والمهام المتكررة المبينة أعاله.

 

الفترة بين المؤتمرين  سوف يقدم الرئيسان المشاركان مشروع مقترح لوالية الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير أثناء .66
 .2020الخامس والسادس للدول األطراف أثناء اجتماع الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير المقرر عقده في نيسان/إبريل 

 

*** 
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 1الملحق 

أداة قائمة بجميع التعليقات والمقترحات المقدمة من المشاركين في الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير بشأن نماذج التقارير و

 تقديم التقارير عن طريق شبكة اإلنترنت

(ANNEX A to the WGTR CO-CHAIRS’ DRAFT REPORT TO CSP5 (ATT/CSP5.WGTR/2019/CHAIR/533/Conf.Rep) 

 

 

 مقدمة

 
التقارير، وافق المؤتمر الثاني للدول األطراف على تقديم التقارير األولية والتقارير الفعلية وأوصى بنماذج معينة من أجل تيسير إعداد  .1

ثالث للدول تستخدم لتقديمها؛ وهذه النماذج متاحة من خالل الموقع اإللكتروني لمعاهدة تجارة األسلحة. أثناء عملية التحضير التي سبقت المؤتمر ال

ر ترك هذه النماذج دون تغيير لعدة سنوات من أجل توفير قدر من االستقرار لجهود تقديم التقارير. لذلك، لم تُناقش هذه النماذج األطراف، تقر

سواء أثناء المؤتمر الثالث أو الرابع للدول األطراف. ولكن، بالنظر إلى اإلشارات المتزايدة من جانب الدول األطراف وغيرها من أصحاب 

عاهدة تجارة األسلحة إلى تعقيد هذه النماذج وبالنظر إلى قُرب إدخال نظام تقديم التقارير عن طريق شبكة اإلنترنت، فقد تم تضمين المصلحة في م

ة بين استعراض لمدى فعالية ووضوح النماذج كمهمة محددة ضمن الوالية القانونية للفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير خالل الفتر

 تمرين الرابع والخامس للدول األطراف )وهو ما أيدته الدول األطراف خالل المؤتمر الرابع للدول األطراف(.المؤ

 

نيسان/إبريل.  4كانون الثاني/يناير و 31جرت مناقشة هذه المهمة خالل اجتماعي الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير في  .2

نيسان/إبريل أشار الرئيسان المشاركان إلى أنهما سيقومان بإعداد قائمة  4عني بالشفافية وإعداد التقارير في في أثناء اجتماع الفريق العامل الم

، وسوف بجميع التعليقات والمقترحات التي سوف تلقياها أو سوف يتلقيانها فيما يتعلق بنماذج اإلبالغ وأداة تقديم التقارير على شبكة اإلنترنت

ريرهما إلى المؤتمر الخامس للدول األطراف. وفي تقريرهما بشان اجتماع الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير يرفقان هذا القائمة بتق

تبادل نيسان/إبريل، أشار الرئيسان المشاركان أيضا إلى أنهما، تيسيراً لهذا التبادل، سوف يفتحان باب المناقشة بشأن البوابة اإللكترونية ل 4في 

ات في الموقع اإللكتروني لمعاهدة تجارة األسلحة في الجزء المقيّد من الموقع اإللكتروني لمعاهدة تجارة األسلحة، بالتعاون مع أمانة المعلوم

عنوان على المعاهدة تجارة األسلحة، مع ترحيبهما بالتعليقات والمقترحات التي تقدَّم من خالل البريد اإللكتروني إلى أمانة معاهدة تجارة األسلحة 

.info@thearmstradetreaty.org 

 

. صنفت التعليقات 2019تمشياً مع التزاماتهما، قام الرئيسان بتلخيص جميع التعليقات والمقترحات التي تلقياها حتى نهاية حزيران/يونيو  .3

ة بالنماذج بصفة عامة والتعليقات والمقترحات المتعلقة تحديداً بقالب اإلبالغ األولي وقالب اإلبالغ والمقترحات بين التعليقات والمقترحات المتعلق

 السنوي على التوالي. كما تفرق القائمة بين التعليقات والمقترحات الرسمية والتعليقات والمقترحات الموضوعية.

 التعليقات والمقترحات المتعلقة بالنماذج بصفة عامة 

القوالب أهم القضايا الرسمية التي أثيرت. خالل المؤتمر الثاني للدول األطراف، أيدت الدول األطراف القوالب ولكنها أوصت يعد وضع  .4

 ين على األقل:فقط باستخدامها. لذلك، فإن الدول األطراف غير ملزمة باستخدام القوالب للوفاء بالتزاماتها في تقديم التقارير. ويمثل هذا مشكلة لسبب

 

لسبب األول يتعلق بعنصرين مترابطين ينبغي النظر إليهما في هذا النقاش، وهما إدخال أداة تقديم التقارير عن طريق شبكة اإلنترنت ا  (1

ر عن ونية امتالك قاعدة بيانات عامة يمكن البحث فيها تتيح االستعالم واستخراج البيانات. أوالً، تم إدماج القوالب في أداة تقديم التقاري

شبكة اإلنترنت، حتى تضطر للدول األطراف التي ترغب في ملء أو إكمال أداة تقديم التقارير عن طريق شبكة اإلنترنت لتقديم طريق 

تقاريرها إلى استخدام القوالب )على الرغم من أن لديها خيار تحميل تقاريرها من خالل أداة تقديم التقارير عن طريق شبكة اإلنترنت 

سوف يتطلب وجود قاعدة بيانات عامة قابلة يمكن البحث فيها، من حيث المبدأ، أن تقدم الدول األطراف نفس بصيغ أخرى(.  ثانياً، 

ف أنواع البيانات بنفس الصيغة، لكي يمكن تجميع البيانات. ويعني هذا، فيما يخص قاعدة البيانات، أن البديل الوحيد إللزام الدول األطرا

ديم التقارير عن طريق شبكة اإلنترنت )وبالتالي استخدام القوالب( هو أن تقوم أمانة معاهدة تجارة بإدخال بياناتها باستخدام أداة تق

 األسلحة بإدخال البيانات المتلقاة يدوياً بالصيغ التي تناسب قاعدة البيانات.

 

من الوثيقة اإلرشادية التي  22و 1يدعو للقلق يتعلق بقابلية المعلومات للمقارنة. فطبقاً للُمبيَّن في إجابات األسئلة السبب الثاني الذي  (2

ل صراحةً المعلومات التي يجب على ‘ األسئلة الشائعة‘تسير على نمط  بشأن التزامات إعداد التقارير السنوية، فإن المعاهدة ال تفّصِ

للمعلومات التي ينبغي  -وليس التزاماً بموجب المعاهدة  -في تقاريرها السنوية، ولكن القوالب تمثل فهماً شائعاً الدول األطراف تضمينها 
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عند تقديم التقارير. ويضمن هذا حداً أدنى من قابلية المقارنة، إال أن هناك قضايا أخرى تتعلق كحٍد أدنى أن تُضمنِّها الدول األطراف 

 قالب اإلبالغ السنوي بصفة خاصة.بقابلية المقارنة تتعلق ب

 

من التعليقات الموضوعية الهامة التي صدرت هو أن التفرقة بين االلتزامات واألسئلة اإللزامية والطوعية تستند إلى ركائز خاطئة.  .5

التي ال يُلزم فيها النص الدول  فالقالب يجعل األمر يبدو كما لو كانت الدول األطراف يمكنها اختيار اإلبالغ أو عدم اإلبالغ عن عناصر المعاهدة

ر عّما األطراف باتخاذ تدابير، ولكنه يشجعها فقط على ذلك. إال أن الدول األطراف ُملزمة باإلبالغ عن جميع التدابير التي اتخذتها، بغض النظ

 إذا كانت تتعلق بالتزامات صارمة للمعاهدة أم ال.

 

ثيرت فيما يتعلق بالقالبين أنه يجب النظر فيما إذا كان العمل في الفرق العاملة يجب ومن بين النقاط الموضوعية العامة األخرى التي أ .6

 أن ينعكس في القالبين، مع اإلشارة إلى الوثائق التي تمت الموافقة عليها.

 

التقرير يمك أن النقطة الموضوعية األخيرة التي أثيرت تتعلق باللغة المبهمة بشأن بعض العناصر، مثل ما يخص مسألة ما إذا كان  .7

 يتاح للجمهور أم ال وصياغة بعض العناصر في صورة بيانات بدالً من أسئلة مثل ما يتعلق بالسمسرة في قالب إعداد التقارير األولية.

 التعليقات والمقترحات المتعلقة بقالب اإلبالغ األولي

لق بقالب تقديم التقارير األولية تتعلق بطول القالب وافتراض كانت أهم النقاط المختلطة بين الرسمية والمواضيعية التي أثيرت فيما يتع .8

االمتثال الكامل في جوهره. يجب أن يكون القالب أكثر عملية وأن يتضمن صفحة غالف تحتوي على أسئلة عامة ويتضمن أعمدة تحتوي على 

جيه األسئلة، حتى يمكن للدول األطراف أن تحدد شرح. علق آخرون على أن الطول ال يمثل مشكلة وأن القالب يجب أن يكون شامالً عند تو

االستئماني الفجوات في أنظمة المراقبة الوطنية لديها وأن تعالجها. وفي هذا الصدد، يمكن أن يمثل القالب أيضاً أساساً للتقدم بطلب إلى الصندوق 

 الطوعي.

 

رير األولية استخدام األسئلة المفتوحة وليس األسئلة المغلقة. أشار كان من بين النقاط الرسمية الهامة التي أثيرت فيما يتعلق بتقديم التقا .9

ائماً إدراج المشاركون في الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير إلى أن األسئلة المغلقة تحصل عادة على إجابات أكثر ولكنها ال تتيح د

عن تقديم تقرير أولي إذا كانت صيغة األسئلة المغلقة تلزمها باإلجابة بـ"ال" عن معم الفروقات الدقيقة واإلجابات الشاملة. كذلك قد تحجم الدول 

ل. ومن األسئلة، في ظل بذل جهود مستمرة للتنفيذ. ويمكن أن تتيح صيغة األسئلة األكثر انفتاحاً للدول شرح عمليات التنفيذ لديها على نحو أفض

ارة في القالب إلى أن اإلجابة بـ"ال" يمكن )ويجب( تحديثها فيما بعد، حين تعتمد التدابير ذات هذا المنطلق قد يكون من المفيد فعالً تضمين إش

 الصلة.

 

يكشف األخير أيضاً عن نقطة رسمية أخرى تتعلق بقالب اإلبالغ األولي، وهي عدم وجود إشارة واحدة إلى اشتراط التحديث، وال إلى   .10

 عملية أو قالب للقيام بهذا.

 

المقترحات الموضوعية التي طرحت استخدام عناصر دليل التنفيذ األساسي الخاضع للنقاش في الفريق العامل المعني كان من بين   .11

 بالتنفيذ الفعّال للمعاهدة في قالب تقديم التقارير األولية.

 

 ل.كان من بين المشكالت التي أثيرت عدم التحديد في األسئلة، مع اقتراح تصنيف األسئلة الموجودة بالفع  .12

 

ب"، كما أثير أيضاً عدد من النقاط الموضوعية المغفلة في قالب تقديم التقارير األولية، مثل األسئلة المتعلقة بتفسير مفهوم "الخطر الغال .13

 والتدابير المتعلقة بالسمسرة )التسجيل؟ التصريح؟( والمسائل المتعلقة بالمساعدة الدولية.

 إلبالغ السنويالتعليقات والمقترحات المتعلقة بقالب ا 

كانت أهم قضية مواضيعية أثيرت حول قالب تقديم التقارير السنوية تتعلق بوجود إمكانية في القالب لإلبالغ إما عن كمية األسلحة  .14

أو المصّدرة والمستوردة أو عن قيمتها. وكما في حالة اإلمكانية التي توفرها المعاهدة لإلبالغ إما عن الصادرات والواردات المصرح بها 

 ً من  الصادرات والواردات الفعلية، فإن هذا يؤدي إلى جعل مقارنة بيانات الصادرات والواردات الواردة في التقارير السنوية ومطابقتها ضربا

مكن أن المستحيل. وفي هذا الصدد، من المقترح أن يناقش الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير كيفية معالجة هذه القضية، والتي ي

 تتضمن توصية الدول األطراف بأن تبلغ عن نفس نوع البيانات إما الصادرات والواردات المصرح بها أو الصادرات والواردات الفعلية.

 

ومن القضايا الموضوعية المحددة األخرى التي أثيرت بشأن قالب التقرير السنوي ما يتعلق بتصنيف أسلحة داخل الفئات الموجودة في   .15

 ورأى البعض أنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من اإلرشادات أو إلرشادات جديدة.القالب. 
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 قوالب أخرى إلعداد التقارير؟

 بعد التعليقات على القوالب الموجودة بالفعل، أشير أيًضا إلى مقترح سابق باعتماد قالب لكي تبلغ الدول األطراف من خالله عن التدابير .16

( من المعاهدة تحثها على ذلك. وقد قدمت األرجنتين مثل هذا االقتراح أثناء 2) 13ويل الوجهة، نظراً ألن المادة الفعالة التي اتخذتها لمعالجة تح

، 2018آذار/مارس  08المؤتمر األول للدول األطراف. ولكن، يجب مالحظة أن أثناء اجتماع الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير في 

لى أن قضية تحويل الوجهة شديدة التعقيد إلى درجة ال تسمح باإللمام بها من خالل قالب لصيغة معينة ولذلك قرر خلصت الدول األطراف إ

اإلشارة الرئيسان المشاركان عدم تضمين هذا المقترح بعد ذلك في والية الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير وجدول أعماله. وتجدر 

ً إلى أن الدول ا ألطراف أيدت، خالل المؤتمر الرابع للدول األطراف، النهج المكون من ثالثة مستويات لتبادل المعلومات بشأن تحويل أيضا

( تبادل اآلراء على مستوى السياسات بشأن تحويل الوجهة في 1الوجهة، طبقاً للقوانين الوطنية أو الممارسات أو السياسات الخاصة بكل دولة: 

( تبادل اآلراء خالل الفترة بين الدورات بشأن 2، التابع للفريق العامل المعني بالتنفيذ الفعّال للمعاهدة؛ 11المعني بالمادة الفريق العامل الفرعي 

( اجتماع 3المعلومات المتعلقة بالسياسات والمعلومات التشغيلية ذات الصلة من خالل البوابة اإللكترونية لتبادل المعلومات الجاري تطويرها؛ 

مي بين الدول األطراف المهتمة )ويمكن أن يضم الدول الموقِّعة( لمناقشة حاالت محددة من تحويل الوجهة المكتشف أو المشتبه فيه يجري غير رس

التعامل معها أو سبق التعامل معها. وفي ضوء هذا النهج المكون من ثالث مستويات، قد ال تكون هناك حاجة تطوير المزيد من قوالب إعداد 

 ر.التقاري

 آفاق المستقبل

، فإن هذه القائمة يُقصد بها 2019نيسان/إبريل  4وكما يشير تقريرهما عن اجتماع الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير في  .17

معني بالشفافية وإعداد أن تكون أساساً لمناقشة محتملة بشأن القوالب وأداة تقديم التقارير عن طريق شبكة اإلنترنت في اجتماعات الفريق العامل ال

مل المعني التقارير التي تلي المؤتمر الخامس للدول األطراف. وبالنسبة لهذه المناقشة المحتملة، يدعو الرئيسان أيضاً المشاركين في الفريق العا

لقة بالقوالب وأداة تقديم التقارير عن بالشفافية وإعداد التقارير، ومنهم المجتمع المدني، إلى االستمرار في مشاركة تعليقاتهم ومقترحاتهم المتع

ال طريق شبكة اإلنترنت من خالل منصة تبادل المعلومات في المنطقة المقيدة من الموقع اإللكتروني لمعاهدة تجارة األسلحة، أو من خالل إرس

 info@thearmstradetreaty.org.بريد إلكتروني إلى أمانة معاهدة تجارة األسلحة على العنوان 
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