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 2019كانون الثاني/يناير  11

 صادر عن الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير

 

 
 التقارير وإعداد بالشفافية المعني العامل الفريق

 2019 يناير/الثاني كانون 31 يوم الجتماع تقديمية ورقة

 فمقدمة والوالية القانونية للفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير خالل الفترة بين المؤتمرين الرابع والخامس للدول األطرا

 
 ،2018 أغسطس/آب 24-20 الفترة خالل طوكيو في ُعقِد الذي ،األسلحة تجارة معاهدة في طرافاأل للدول الرابع المؤتمر أثناء .1

 الفريق مناقشات نتيجة جاءت التي التقارير وإعداد بالشفافية المعني العامل بالفريق المتعلقة التوصيات من عدًدا األطراف الدول تناولت
 األعمال جدول في الدائمة العناصر من عدد على ووافقوا ،2018 مايو/أيار 31 وفي 2018 مارس/آذار 8 في عقدا اللذان اجتماعيه أثناء

 .األطراف للدول والخامس الرابع المؤتمرين بين الفترة أثناء التقارير وإعداد بالشفافية المعني العامل للفريق والمحددة المتكررة والمهام
 

 ،األطراف للدول الرابع المؤتمر إلى التقارير وإعداد بالشفافية المعني العامل الفريق تقرير في الواردة الفريق لتوصيات واتباًعا  .2
 :األطراف الدول فإن

 الرؤساء تقرير من أ المرفق) ،"التقارير إعداد بشأن التوعية استراتيجية" بعنوان وثيقة المشاركون الرؤساء اعتمد .أ
 ؛(المشاركين

 لمناقشة المهتمة األطراف والدول الدولية المساعدات مقدمي ذلك في بما الصلة، ذوي المصلحة أصحاب دعت .ب
 .التقارير إعداد بشأن اإلقليمية المعلومات لجلسات المحتمل التنظيم

 الدعم لتقديم األطراف الدول استعداد مدى بحث األسلحة تجارة معاهدة أمانة ومن المشاركين الرؤساء من تطلب .ج
 مثل لتقديم المستعدة الدول عن لإلعالن خيارات في والنظر التقارير إعداد بشأن األخرى األطراف للدول األساسي

 البوابة باستخدام أو الوطنية، االتصال لجهات األطراف الدول بيانات قاعدة في إشارة خالل من ذلك في بما الدعم هذا
 على لذلك المستعدة التقارير إعداد تنسيق بجهات قائمة نشر طريق عن أو الغرض لهذا المعلومات لتبادل اإللكترونية

 .التقارير لتلقي اإللكتروني الموقع

 األسلحة تجارة بمعاهدة الخاصة المعلومات تكنولوجيا منصة على المعلومات لتبادل إلكترونية بوابة بتطوير رحبت .د
د األطراف الدول بين التبادل تيسير أجل من  المستقبلية، والتحسينات التغييرات تجاه كليّ  نهج التباع الحاجة على ويؤكِّ
 .الصلة ذات الموضوعات كافة بشأن التبادالت إتاحة أجل من

 مستوى على اآلراء تبادل( 1: الوجهة تحويل بشأن ماتالمعلو لتبادل مستويات ثالثة من مكون نهج اتباع  أيدت .ه
 بالتنفيذ المعني العامل للفريق التابع ،11 بالمادة المعني الفرعي العامل الفريق في الوجهة تحويل بشأن السياسات

ال  التشغيلية اتوالمعلوم بالسياسات المتعلقة المعلومات بشأن الدورات بين الفترة خالل اآلراء تبادل( 2 للمعاهدة؛ الفع 
 الدول بين رسمي غير اجتماع( 3 تطويرها؛ الجاري المعلومات لتبادل اإللكترونية البوابة خالل من الصلة ذات

 فيه المشتبه أو المكتشف الوجهة تحويل من محددة حاالت لمناقشة( الموقِّعة الدول يضم أن ويمكن) المهتمة األطراف
 .معها التعامل سبق أو معها التعامل يجري

 التقارير وإعداد بالشفافية المعني العامل الفريق في المشاركين من رسمية غير استشارية مجموعة إنشاء دعمت .و
 وظيفة ذلك في بما بذلك، مقترحات وتقديم المعلومات، تكنولوجيا منصة على وتحسينات تغييرات إدخال في للنظر
 األسلحة تجارة معاهدة أمانة من ويطلب المعلومات، للتباد إلكترونية وبوابة اإلنترنت طريق عن التقارير تقديم

 .المعلومات تكنولوجيا منصة من الصلة ذات الجوانب بشأن المستقبلي العمل في االستشارية المجموعة إشراك

 بتناولها التقارير وإعداد بالشفافية المعني العامل الفريق األطراف الدول كلفت التي األعمال جدول في الدائمة العناصر تتمثل .3

 :يلي فيما أدنى كحدّ 

 ؛التقارير إعداد اللتزامات لالمتثال الراهنة الحالة .أ

 ؛التقارير بإعداد المتعلقة التحديات .ب

 ؛والشفافية التقارير بإعداد المتعلقة الموضوعية القضايا .ج

 ؛المعلومات لتبادل التنظيمية السبل .د

 ؛زامياإلل التقارير تقديم من المتولدة المعلومات من االستفادة .ه

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/ATT_CSP4_WGTR_Co-chairs_report__EN1/ATT_CSP4_WGTR_Co-chairs_report__EN.pdf
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 ؛والشفافية التقارير إعداد وظائف: المعلومات تكنولوجيا منصة .و

 المؤتمر إلى األطراف للدول الرابع المؤتمر من الفترة خالل التقارير وإعداد بالشفافية المعني العامل الفريق والية .ز
 .األطراف للدول الخامس

 
 وإعداد بالشفافية المعني العامل الفريق األطراف الدول كلفت األعمال، جدول في الدائمة العناصر هذه من عنصر كل وبموجب .4

 .األطراف للدول والخامس الرابع المؤتمرين بين الفترة أثناء محددة وأخرى متكررة بمهام التقارير

 وإعداد بالشفافية المعني العامل الفريق يستعرض سوف التقارير إعداد اللتزامات لالمتثال الراهنة بالحالة يتعلق فيما .أ
 .2019و 2018 لعامي السنوية التقارير إعداد عملية على التركيز مع التقارير، تقديم حالة التقارير

 أدنى، كحدّ  التقارير، وإعداد بالشفافية المعني العامل الفريق يقوم سوف التقارير، بإعداد المتعلقة بالتحديات يتعلق فيما .ب
 :يلي بما

 ومناقشة المناسب الوقت وفي بدقة والسنوية األولية التقارير بتقديم المتعلقة التحديات مناقشة (1)
 للدول الخامس المؤتمر إلى توصيات تقديم بغية التحديات، هذه ُمعالجة في األطراف الدول دعم سبل

 ؛األطراف

 الوثيقة إلى تضاف التي اإلضافية واألجوبة األسئلة بشأن أو للتغيير المقدمة المقترحات مناقشة (2)
 ما ذلك في بما السنوية التقارير إعداد التزامات بشأن‘ الشائعة األسئلة‘ نمط على تسير التي اإلرشادية

 ؛التقليدية لألسلحة الصحيحة للفئات طبقًا العناصر بتصنيف يتعلق

 .والسنوية األولية التقارير لتقديم المعدة النماذج ووضوح فعالية مدى استعراض (3)

 وإعداد بالشفافية المعني العامل الفريق يقوم سوف والشفافية، التقارير ادبإعد المتعلقة الموضوعية بالقضايا يتعلق فيما .ج
 :يلي بما أدنى، كحدّ  التقارير،

 الفريق نظر من تستفيد أن يمكن التقارير، إعداد التزامات بشأن الموضوعية القضايا مناقشة (1)
 ؛التقارير وإعداد بالشفافية المعني العامل

 على العالمية الجمارك لمنظمة الُمنسَّق للنظام طبقًا ليديةالتق األسلحة تصنيف قضية استكشاف (2)
 .أعمق نحو

 كحدّ  التقارير، وإعداد بالشفافية المعني العامل الفريق يقوم سوف المعلومات، لتبادل التنظيمية بالسبل يتعلق فيما .د
 :يلي بما أدنى،

 تتطلبه لما طبقًا لوماتالمع تبادل تيسر التي الصيغ أو العمليات أو الُمهيكلة اآلليات مناقشة (1)
ع أو المعاهدة  ؛التشغيلي المستوى على أو السياسات مستوى على سواء عليه، تشجِّ

 الدول تقدمها التي والسنوية األولية التقارير متابعة آليات من المرجوة الفائدة في مجدًدا النظر (2)
ال بالتنفيذ المعني العامل يقالفر أو) التقارير وإعداد بالشفافية المعني العامل الفريق ضمن األطراف  الفع 
 .المعاهدة تنفيذ في األطراف الدول لدعم ،(للمعاهدة

 بالشفافية المعني العامل الفريق يناقش سوف اإللزامي، التقارير تقديم من المتولدة المعلومات من باالستفادة يتعلق فيما .ه
 المعني العامل الفريق يركز سوف وبالتالي. حليلالت عمليات إجراء إتاحة بهدف ذلك تنفيذ أساليب التقارير وإعداد

 .الغرض لهذا المعلومات تكنولوجيا منصة استخدام على التقارير وإعداد بالشفافية

 المعني العامل الفريق يناقش سوف المعلومات، تكنولوجيا منصة ضمن والشفافية التقارير إعداد بوظائف يتعلق فيما .و
 تقديم التزامات تنفيذ وتيسير الشفافية لتحسين المعلومات تكنولوجيا منصة استخدام مجدًدا التقارير وإعداد بالشفافية
 المعني العامل الفريق في المشاركين من االستشارية المجموعة تستكمل وسوف. المعاهدة في الواردة التقارير
لة التقارير وإعداد بالشفافية  المعلومات تكنولوجيا منصة حسينوت تطوير في األسلحة تجارة معاهدة أمانة لدعم الُمشك 
 .المناقشات هذه إلثراء التقارير وإعداد بالشفافية المعني العامل الفريق إلى تقاريرها وترفع عملها

 األطراف للدول الرابع المؤتمر من الفترة خالل التقارير وإعداد بالشفافية المعني العامل الفريق بوالية يتعلق فيما .ز
 ينظر لكي مقترًحا التقارير وإعداد بالشفافية المعني العامل الفريق يعد سوف األطراف، لللدو الخامس المؤتمر إلى
 والمهام األعمال جدول في الدائمة العناصر أدنى كحد يتضمن سوف والذي األطراف، للدول الخامس المؤتمر فيه

 .أعاله المبينة المتكررة

 
 المشاركون الرؤساء أضاف األطراف، للدول الرابع المؤتمر خالل تقاريرال وإعداد الشفافية بشأن عقدت التي الجلسة أثناء في .5

 :التقارير وإعداد بالشفافية المعني العامل للفريق القانونية الوالية إلى إضافيتين مهمتين شفهيًا
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 :يلي بما اريرالتق وإعداد بالشفافية المعني العامل الفريق يقوم سوف التقارير، بإعداد المتعلقة بالتحديات يتعلق فيما .أ

 أثناء أُقرَّت التي ،”التقارير إعداد بشأن التوعية استراتيجية" بعنوان الوثيقة تنفيذ إلى تهدف التي المبادرات مناقشة .ب
 .األطراف للدول الرابع المؤتمر

 .التقارير تقديم مجال في بالتزاماتها االمتثال أجل من األطراف الدول دعم في الصناعة دور في النظر  .ج

 المعني العامل الفريق يستكشف سوف المعلومات، تكنولوجيا لمنصة والشفافية التقارير تقديم وظيفتي يخص فيما .د
 األطراف الدول مؤتمر الجتماعات مرئي تسجيل أو مباشر بث توفير وإمكانية مالءمة مدى التقارير وإعداد بالشفافية

 .المعلومات تكنولوجيا منصة على الفرعية هيئاته أو/و

 
 خالل التقارير وإعداد بالشفافية المعني العامل الفريق مهام تفصيل أجل من التقديمية الورقة هذه المشاركون الرؤساء أعد وقد .6

 بالشفافية المعني العامل الفريق في للمشاركين تتيح ولكي األطراف، للدول والخامس الرابع المؤتمرين بين الفترة في ستعقد التي المناقشات
 خلفية الورقة تشرح. 2019 يناير/الثاني كانون 31 في جنيف في عقده المقرر األول الفريق الجتماع بكفاءة االستعداد رالتقاري وإعداد
 المشاركون فيها ينظر لكي المقترحات من عدًدا وتضع للمناقشة عناصر وتحدد السابقة، والمناقشات المقترحات وتلخص المعطاة، المهام
 ألن ونظًرا. االجتماع أثناء وفعالة مهيكلة مناقشة ضمان إلى هذا يؤدي أن وينبغي. التقارير وإعداد لشفافيةبا المعني العامل الفريق في

 بشأن مقترحاتهم تقديم أجل من التقارير وإعداد بالشفافية المعني العامل الفريق في للمشاركين الدعوات من العديد تتضمن الورقة
 الرؤساء إلى خطية مقترحات أية لتقديم الورقة استخدام على أيًضا المشاركين يشجعون المشاركون الرؤساء فإن معينة، موضوعات
 .االجتماع قبل المشاركين

ّ:ّالحالةّالراهنةّلالمتثالّاللتزاماتّإعدادّالتقارير1عنصرّجدولّاألعمالّرقمّّ

 

سوفّيستعرضّالفريقّالعاملّالمعنيّبالشفافيةّوإعدادّالتقاريرّحالةّت قديمّالتقارير،ّمعّالتركيزّعلىّعمليةّإعدادّالتقاريرّمهمةّمتكررةّ:

ّ.2019و2018ّالسنويةّلعاميّ

 
 الذي االجتماع أثناء .األسلحة تجارة معاهدة أمانة تقدمه تقديمي عرض خالل من المعتاد في التقارير تقديم حالة استعراض يتم .7

 المحرز والتقدم التقارير، تقديم حالة على عامة نظرة األسلحة تجارة معاهدة أمانة تقدم سوف ،2019 يناير/الثاني كانون 31 في يعقد سوف
 معاهدة أمانة إلى التقارير وإعداد بالشفافية المعني العامل الفريق من مقدم طلب على بناءًّ األخير وجاء .للحالة السابق بالتحديث بالمقارنة
 .2018 مايو/أيار 31 في عقد الذي اجتماعه أثناء األسلحة تجارة

ّ:ّالتحدياتّالمتعلقةّبإعدادّالتقارير2عنصرّجدولّاألعمالّرقمّ

 

:ّسوفّيناقشّالفريقّالعاملّالمعنيّبالشفافيةّوإعدادّالتقاريرّالتحدياتّالمتعلقةّبتقديمّالتقاريرّاألوليةّوالسنويةّبدقة1ّمهمةّمتكررةّ

ّالتحدي ّهذه ّالدولّاألطرافّفيُّمعالجة ّتوصياتّإلىّالمؤتمرّالخامسّللدولّوفيّالوقتّالمناسبّويناقشّسبلّدعم ّتقديم ّبغية ات،

ّاألطراف.

 

هذه المهمة ُمدرجة كمهمة متكررة في الوالية القانونية للفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير لكي توفر للدول  .8

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

ر، في مجال تقديم التقارير. ويمكن أن يتعلق هذا بجميع جوانب عمليتي تقديم التقارير األولية والسنوية، مثل فهم التزامات تقديم التقاري

لمتعلقة بالقدرات والتنسيق بين وجمع المعلومات المطلوبة إلعداد التقارير، ومعالجة هذه المعلومات وتحويلها إلى تقارير، والتحديات ا

 الجهات المختلفة )"التعاون بين الوكاالت"(.

 

سوف يدعو الرؤساء المشاركون جميع الدول األطراف لتبادل خبراتها، ولكنهم سوف يحثون بصفة خاصة الدول األطراف  .9

وبهذه الطريقة،  ي حالت دون تقديمها للتقارير.التي لم تفي )حتى اآلن( بالتزاماتها في مجال تقديم التقارير على مشاركة العقبات الت

وكذلك  يمكن اإللمام بالعقبات المتعلقة بالقضايا المرتبطة بالتنفيذ وإدخالها ضمن مناقشات الفريق العامل المعني بالتنفيذ الفّعال للمعاهدة

الطوعي للحصول على مساعدات في مجال  ضمن التوصيات المحتملة للدول األطراف المعنية للتقدم بطلبات إلى الصندوق االستئماني

 التنفيذ.

 

يشير الرؤساء المشاركون بالفعل إلى وثائق المساعدة الشاملة التي أوصى بها مؤتمر الدول األطراف بالفعل، ووافق عليها،  .10

 وهي متاحة من خالل الموقع اإللكتروني لمعاهدة تجارة األسلحة، وهي:

والتي تقدم إرشادات  "التدابير على المستوى الوطني الرامية إلى تيسير االمتثال اللتزامات وتعهدات إعداد التقارير الدولية "  -

 بشأن تنظيم واجبات إعداد التقارير؛

https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/WGTR_Draft_Report_to_CSP3_EN/WGTR_Draft_Report_to_CSP3_EN.pdf


ATT/CSP5.WGTR/2019/CHAIR/404/M1.IntroPaper 

 

 
4 

 

التي تقدم إرشادات في  - ”أسئلة وأجوبة "اإلبالغ عن الصادرات والواردات المصرح بها أو الفعلية من األسلحة التقليدية:  -

 صورة أسئلة وأجوبة لتيسير إعداد التقرير السنوي اإللزامي.

ء المشاركون إلى أن الدول األطراف التي تعاني من أجل االمتثال اللتزاماتها في مجال إعداد التقارير مؤهلة كما يشير الرؤسا .11

 للتقدم بطلب للحصول على مساعدة من الصندوق االستئماني الطوعي.

 

ألسلحة، طلب الدول في إطار هذا البند من جدول األعمال، سوف ينفذ الرؤساء المشاركون بالتنسيق مع أمانة معاهدة تجارة ا .12

للمؤتمر الرابع للدول األطراف لتحديد الدول األطراف المستعدة لتقديم الدعم األساسي للدول  التقرير النهائياألطراف الوارد في 

األطراف األخرى في مجال إعداد التقارير. لذلك فإنهم يدعون الدول األطراف المهتمة إلى إبالغ الرؤساء المشاركين وأمانة معاهدة 

 كانون الثاني/يناير أو أثنائه. 31هم قبل اجتماع الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير المقرر عقده في تجارة األسلحة باهتمام

 

ّ ّالوثيقةّبعنوانّ"استراتيجية2ّمهمةّمتكررة ّيُناقشّالفريقّالعاملّالمعنيّبالشفافيةّوإعدادّالتقاريرّالمبادراتّالتيّتهدفّإلىّتنفيذ :

تّأثناءّالمؤتمرّالرابعّللدولّاألطراف،ّالتيّاعتمدتّأثناءّالمؤتمرّالرابعّللدولّاألطراف.”لتقاريرالتوعيةّبشأنّإعدادّا ّ،ّالتيّأُقرَّ

 

لمجابهة المعدل  ”استراتيجية التوعية بشأن إعداد التقارير“في أثناء المؤتمر الرابع للدول األطراف، اعتمدت الدول األطراف  .13

من استراتيجية التوعية العديد من التوصيات والدعوات الموجهة المنخفض لالمتثال اللتزامات إعداد التقارير بموجب المعاهدة. تتض

إلى جميع أصحاب المصلحة في معاهدة تجارة األسلحة من أجل إيالء االهتمام الواجب لقضايا تقديم التقارير في عملهم الرامي إلى 

 تنفيذ المعاهدة والمساعدة على تنفيذها.  

 

المعني بالشفافية وإعداد التقارير هذا أثناء كل اجتماع من أجل رصد تنفيذ استراتيجية ومن الضروري أن يتابع الفريق العامل  .14

 التوعية على نحٍو فّعال.

 

سوف يطلب الرؤساء المشاركون أوالً من الدول األطراف ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات اإلقليمية إحاطة  لذلك .15

عداد التقارير بأية جلسات تثقيفية أو فعاليات ترويجية في مجال إعداد التقارير قد تكون المشاركين في الفريق العامل المعني بالشفافية وإ

عقدتها خالل العام الماضي، وبشأن أي مبادرة تركز على تحسين االمتثال لواجبات إعداد التقارير، مثل تنفيذ مشروعات الصندوق 

 االستئماني الطوعي.

 

طلبون أيًضا من الرئيس وأعضاء المكتب، وأمانة معاهدة تجارة األسلحة إحاطة وبالتالي، فإن الرؤساء المشاركين سوف ي .16

 المشاركين في الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير بأي مبادرة أو توعية أو تبادل معلومات قاموا به.

حاتّالمقدمةّللتغييرّأوّبشأنّاألسئلةّواألجوبةّ:ّسوفّيناقشّالفريقّالعاملّالمعنيّبالشفافيةّوإعدادّالتقاريرّالمقتر3مهمةّمتكررةّ

بشأنّالتزاماتّإعدادّالتقاريرّالسنويةّبماّفيّذلكّماّ‘ّاألسئلةّالشائعة‘اإلضافيةّالتيّتضافّإلىّالوثيقةّاإلرشاديةّالتيّتسيرّعلىّنمطّ

ّيتعلقّبتصنيفّالعناصرّطبقًاّللفئاتّالصحيحةّلألسلحةّالتقليدية.

 

 ”أسئلة وأجوبة"اإلبالغ عن الصادرات والواردات المصرح بها أو الفعلية من األسلحة التقليدية:الذكر  تتطلب الوثيقة السالفة .17

يدعو افية. وفي هذا الصدد، أن ينظر الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير في أي مقترحات للتغيير وأي أسئلة وأجوبة إض

الرؤساء المشاركون األعضاء المشاركين في الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير إلى تقديم إي مقترحات إلدخال تغييرات 

المعني بالشفافية  أو أسئلة إضافية إلى الرؤساء المشاركين في أقرب وقت ممكن، إلتاحة النظر فيها من قِبل المشاركين في الفريق العامل

 .وإعداد التقارير

 

نظًرا إلدخال نظام تقديم التقارير من خالل اإلنترنت عن طريق الموقع اإللكتروني الجديد لمعاهدة تجارة األسلحة، سوف  .18

من أجل تضمين تقوم أمانة معاهدة تجارة األسلحة بوضع مسودة مقترح لتعديل الوثيقة اإلرشادية التي تسير على نمط "األسئلة الشائعة" 

إرشادات بشأن استخدام تلك الخاصية. وسوف يقدم هذا المقترح إلى المشاركين في الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير 

 نيسان/إبريل. 4للحصول على موافقتهم أثناء اجتماع الفريق المقرر عقده في 

فّيستعرضّالفريقّالعاملّالمعنيّبالشفافيةّوإعدادّالتقاريرّمدىّفعاليةّلمؤتمريّالدولّاألطرافّالرابعّوالخامس:ّسو1ّمهمةّمحددةّ

ّووضوحّالنماذجّالمعدةّلتقديمّالتقاريرّاألوليةّوالسنوية.

 

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
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
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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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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وأوصى  التقارير الفعليةو التقارير األوليةمن أجل تيسير إعداد التقارير، وافق المؤتمر الثاني للدول األطراف على تقديم  .19

. أثناء عملية التحضير التي الموقع اإللكتروني لمعاهدة تجارة األسلحةبنماذج معينة تستخدم لتقديمها؛ وهذه النماذج متاحة من خالل 

تقرر ترك هذه النماذج دون تغيير لعدة سنوات من أجل توفير قدر من االستقرار لجهود تقديم  سبقت المؤتمر الثالث للدول األطراف،

من التقارير. لذلك، لم ُتناقش هذه النماذج سواء أثناء المؤتمر الثالث أو الرابع للدول األطراف. ولكن، بالنظر إلى اإلشارات المتزايدة 

في معاهدة تجارة األسلحة إلى تعقيد هذه النماذج وبالنظر إلى قُرب إدخال نظام جانب الدول األطراف وغيرها من أصحاب المصلحة 

ر تقديم التقارير عن طريق شبكة اإلنترنت، فقد تم تضمين استعراض في الوالية القانونية للفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقاري

 خالل الفترة بين المؤتمرين الرابع والخامس للدول األطراف.

 

كانون الثاني/يناير، سوف يقترح الرؤساء المشاركون عقد مناقشات مفتوحة بشأن النماذج. وسوف يقوموا  31خالل اجتماع  .20

 بدعوة المشاركين في الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير لتبادل الدروس الُمستفادة من استخدام النماذج ومقترحاتهم بشأن

تدعم بها النماذج على نحو أفضل زيادة الكفاءة والفعالية والشفافية في إعداد التقارير. سوف يدعو الرؤساء  الكيفية التي يمكن أن

 المشاركون المجتمع المدني إلى تقديم تحليله لنماذج واستخدامها أثناء االجتماع.

 

التقارير على شبكة اإلنترنت من خالل الموقع نظًرا ألن نماذج إعداد التقارير تمثل األساس الذي ُيبنى عليه وظيفة تقديم  .21

 اإللكتروني الجديد لمعاهدة تجارة األسلحة، فمن المحتمل أن يكون لدى المشاركين المزيد من التعليقات بشأن النماذج بعد استخدام وظيفة

اجتماعي الفريق العامل المعني بالشفافية  لذلك، وبغض النظر عن نتيجة المناقشات أثناء تقديم التقارير على شبكة اإلنترنت للمرة األولى.

نيسان/إبريل، سوف يعقد الرؤساء المشاركون مشاورات إضافية بشأن النماذج بعد  4كانون الثاني/يناير و 31وإعداد التقارير في 

 نماذج.وهذا أمٌر ضروري لضمان استعراض شامل وفّعال لل أيار/مايو. 31الموعد النهائي لتقديم التقارير السنوية في 

 

وبالنظر إلى الرابطة الوثيقة بين نماذج إعداد التقارير وبين وظيفة تقديم التقارير على شبكة اإلنترنت من خالل الموقع  .22

اإللكتروني الجديد لمعاهدة تجارة األسلحة، سوف ُتجرى عملية االستعراض بالتنسيق الوثيق بين الرؤساء المشاركين وبين أمانة معاهدة 

 األسلحة.تجارة 

يتولىّالفريقّالعاملّالمعنيّبالشفافيةّوإعدادّالتقاريرّالنظرّفيّدورّالصناعة2ّّمهمةّمحددّةّ لمؤتمريّالدولّاألطرافّالرابعّوالخامسّ:

ّفيّدعمّالدولّاألطرافّمنّأجلّاالمتثالّبالتزاماتهاّفيّمجالّتقديمّالتقارير.

   

تنفيذ المعاهدة. وينطبق هذا على تقديم التقارير بصفة خاصة. ويعتبر  كثيًرا ما ّتذكر الصناعة باعتبارها شريك هام في .23

االحتفاظ بسجالت من خالل المؤسسات االقتصادية العاملة في مجال التصدير واالستيراد على سبيل المثال، مصدًرا قّيًما للسلطات 

 ات التي تمت بالفعل.المختصة يمكن استخدامه في جمع البيانات واإلبالغ عنها بشأن الصادرات والوارد

 

يرى الرؤساء المشاركون أنه من المفيد عقد مناقشات داخل الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد وفي هذا الصدد،  .24

التقارير مع جميع المشاركين بشأن اإلسهام المحدد الذي يمكن للصناعة أو يجب عليها تقديمه إلى الدول األطراف من أجل تيسير 

تها في مجال تقديم التقارير. لذلك دعا الرؤساء المشاركون ممثلين من الصناعة والمجتمع المدني إللقاء كلمة أمام قيامها بواجبا

كانون الثاني/يناير ]سوف  31الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير بشأن هذا الموضوع أثناء االجتماع المقرر عقده في 

 يتم التأكيد[.

ّ:ّالقضاياّالموضوعيةّالمتعلقةّبإعدادّالتقاريرّوالشفافية3الّرقمّعنصرّجدولّاألعم

 

مهمةّمتكررة:ّسوفّيناقشّالفريقّالعاملّالمعنيّبالشفافيةّوإعدادّالتقاريرّقضاياّموضوعيةّبشأنّالتزاماتّإعدادّالتقاريرّالتيّيمكنّ

ّأنّتستفيدّمنّنظرّالفريقّالعاملّالمعنيّبالشفافيةّوإعدادّالتقارير.

 

مناقشة القضايا الموضوعية بشأن إعداد التقارير مهمة متكررة تتيح للمشاركين في الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد  تعد .25

لذلك سوف يدعو الرؤساء المشاركون جميع  من المعاهدة. 13التقارير إثارة أي موضوعات بشأن جوهر أي التزام وارد في المادة 

موضوعية يريدون مناقشتها في الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير، وُيفضل أن يتم ذلك المشاركين إلى إثارة أي قضية 

 كانون الثاني/يناير. 31قبل اجتماع يوم 

 

ويشير الرؤساء المشاركون إلى أنه قد تم بالفعل تحديد أحد القضايا المحددة لكي تتم مناقشتها )مجدًدا( في االجتماعات القادمة   .26

بعض القضايا األخرى المحددة قد تم تناولها بالفعل في جلسات سابقة، سواء تم التوصل لُمخرج واضح أم ال. وسوف يرد أدناه وأن 

https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/Initial_Reporting_Template_English/Initial_Reporting_Template_English.doc?templateId=120953
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https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/Annual_Reporting_Template_English/Annual_Reporting_Template_English.doc?templateId=120958
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وضف القضية المحددة المطلوب مناقشتها )مجدًدا(. تتضمن القضايا التي نوقشت من قبل، وخلصت اآلراء إلى عدم مناقشتها مجدًدا 

( إرشادات بشأن 2( وثيقة الممارسة الفضلى بشأن جميع المعلومات من أجل إعداد التقارير السنوية؛ 1أثناء هذه الجلسة، ما يلي: 

( من المعاهدة والفئات الفرعية لألسلحة الصغيرة 1) 2تصنيف العناصر داخل الفئة المناسبة من األسلحة التقليدية التي تغطيها المادة 

ات بشأن مثل هذا التصنيف ال تزال موضع ترحيب في سياق الوثيقة اإلرشادية التي تسير واألسلحة الخفيفة )على الرغم من أن المقترح

 بشأن التزامات إعداد التقارير السنوية(.‘ األسئلة الشائعة‘على نمط 

تصنيفّمهمةّمحددةّلمؤتمريّالدولّاألطرافّالرابعّوالخامس:ّسوفّيستكشفّالفريقّالعاملّالمعنيّبالشفافيةّوإعدادّالتقاريرّقضيةّ

ّاألسلحةّالتقليديةّطبقًاّللنظامّالُمنسَّقّلمنظمةّالجماركّالعالمية.

 

، قام أحد ممثلي منظمة 2018أيار/مايو  31أثناء اجتماع الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير الذي عقد في  .27

ب تصنيف الجمارك للسلع. وبينت اإلحاطة أن معظم األسلحة الجمارك العالمية بتقديم إحاطة إلى الفريق بشأن النظام المنّسق تتعلق بأسلو

( من معاهدة تجارة األسلحة، فيما عدا األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة، ال تصنف طبًقا لرموز 1) 2التقليدية التي تغطيها المادة 

ذا مما يؤسف له من منظور إعداد التقارير جمركية خاصة يمكن أن تتيح التعرف على هذه األسلحة التقليدية في النظام الُمنّسق. وه

واالحتفاظ بالسجالت، نظًرا ألنه يؤدي إلى صعوبة جمع المعلومات بكفاءة. كما أنه من الُمعِضل من منظور إنفاذ الرقابة على نقل 

في األسلحة التقليدية، وجمع األسلحة، نظًرا ألنه يعني ضمنًيا أن النظام المنسق غير قابل لالستخدام لضمان القدرة على تتبع التجارة 

 المعلومات اإلحصائية وتطوير استجابات موجهة للقضايا الناشئة.

 

( من معاهدة تجارة األسلحة يمكن 1) 2بينت المناقشات أن إدخال رموز جمركية محددة لألسلحة التقليدية التي تغطيها المادة  .28

ت التقنية الجديدة والمخاوف األمنية، وبخاصة  إذا كانت مدعومة بمعاهدة وهما التطورا -أن يحقق أهم دافعين لتعديل النظام المنّسق 

للجدل. مثل معاهدة تجارة األسلحة. لذلك، لن يكون اقتراح تعديالت تعطي رموًزا أكثر تحديًدا لألسلحة التقليدية أمًرا استثنائًيا أو مثيًرا 

 رموز محددة، نظًرا لسهولة وصفها والتعرف عليها. كما أن األسلحة التقليدية، يمكن أيًضا أن تندرج بسهولة تحت

 

، والذي سوف 2027وبالنظر إلى عملية التعديل، فقد قيل أن الدول األطراف المهتمة يجب أن تستهدف استعراض عام   .29

كية، وربما . ويجب تقديم هذه التعديالت من الدول األعضاء ع طريق إداراتها الجمر2024يتطلب االنتهاء من التعديالت قبل عام 

 بالتعاون مع أمانة معاهدة تجارة األسلحة.

 

واستناًدا إلى العرض التقديمي الذي قدمته منظمة الجمارك العالمية والمناقشات التي تلته، قرر الفريق العامل المعني بالشفافية  .30

للدول األطراف. ودعا الرؤساء وإعداد التقارير استكشاف الموضوع بصورة أوسع خالل الفترة بين المؤتمرين الرابع والخامس 

المشاركون أيًضا الدول األطراف المهتمة إلى مناقشة هذا الموضوع مع إدارات الجمارك الوطنية لديها وداخل إطار المنظمات 

 )اإلقليمية( التي تتعامل مع قوائم األسلحة التقليدية الخاضعة للرقابة، والتي تشارك تلك الدول في عضويتها.

 

كانون الثاني/يناير، دعا الرؤساء المشاركون جميع الدول األطراف وغيرها من المشاركين إلى  31ماع يوم بالنسبة الجت .31

مناقشة هذه القضية مع إداراتها الجمركية الوطنية ومشاركة أي مشروعات ماضية أو حالية شاركت فيها تلك اإلدارات، بغية تعديل 

ع الفريق  وسوف يدعو الرؤساء المشاركون أيًضا جميع الدول األطراف والدول المشاركة النظام المنّسق في مجال األسلحة التقليدية، م

األخرى إلى التعبير عن اهتمامها بالعمل مع الرؤساء المشاركين ومع أمانة معاهدة تجارة األسلحة من أجل إعداد مذكرة مفاهيمية تحدد 

 .2027عناصر مقترح محتمل لتعديل النظام المنّسق في عام 

 

ّ:ّالسبلّالتنظيميةّلتبادلّالمعلومات4عنصرّجدولّاألعمالّرقمّ

 

مهمةّمتكررة:ّسوفّيناقشّالفريقّالعاملّالمعنيّبالشفافيةّوإعدادّالتقاريرّاآللياتّالُمهيكلةّأوّالعملياتّأوّالصيغّالتيّتيسرّتبادلّ

عّعليه،ّسواءّعلىّمستوىّالسيا ّساتّأوّعلىّالمستوىّالتشغيلي.المعلوماتّطبقًاّلماّتتطلبهّالمعاهدةّأوّتشجِّ

 

بشأن هذا العنصر من جدول األعمال، يشير الرؤساء المشاركون بادئ ذي بدء إلى القرارات الهامة التي اتخذتها الدول  .32

 األطراف في المؤتمر الرابع للدول األطراف.

 

أوالً، رحبت الدول األطراف بتطوير بوابة إلكترونية لتبادل المعلومات على منصة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بمعاهدة   .33

د على الحاجة التباع نهج كلّي تجاه التغييرات والتحسينات المستقبلية،  تجارة األسلحة من أجل تيسير التبادل بين الدول األطراف ويؤكِّ

الت بشأن كافة الموضوعات ذات الصلة.  وتعتبر اإلشارة إلى "النهج الشامل" و"جميع الموضوعات ذات الصلة" من أجل إتاحة التباد
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ت هامة، نظًرا ألن الهدف يتمثل في أن تتمكن البوابة اإللكترونية لتبادل المعلومات، حيثما أمكن، من تيسير جميع عمليات تبادل المعلوما

"تيسير تبادل المعلومات أو تشّجع عليها. وللتوضيح، يشير الرؤساء المشاركون إلى ورقة العمل بشأن  ذات الصلة التي تشترطها المعاهدة

التي قدمتها اليابان أثناء اجتماع الفريق العامل المعني بالشفافية  "وتنفيذ المعاهدة من خالل الموقع اإللكتروني لمعاهدة تجارة األسلحة

أنواع المعلومات التي يمكن تبادلها من خالل البوابة . تقترح ورقة العمل هذه قائمة ب2018أيار/مايو  31وإعداد التقارير الذي ُعقِد في 

 اإللكترونية لتبادل المعلومات. كما تقترح أيًضا إدراج قائمة جهات االتصال الوطنية في البوابة اإللكترونية.

 

من جدول األعمال، المتعلق بمنصة تكنولوجيا  6كما سوف ُيناقش هذا الموضوع بمزيد من التفصيل في إطار البند   .34

 المعلومات.

 

ثانًيا، أيدت الدول األطراف اتباع نهج مكون من ثالثة مستويات لتبادل المعلومات بشأن تحويل الوجهة. إلى جانب المناقشات  .35

في الفريق العامل المعني بالتنفيذ الفّعال للمعاهدة وتبادل جهات النظر من خالل البوابة اإللكترونية لتبادل المعلومات، يتضمن هذا 

بين الدول األطراف المهتمة وبين الدول الموقّعة لمناقشة حاالت محددة من تحويل الوجهة، مكتشفة أو مشكوك اجتماًعا غير رسمي 

نها فيها، من الحاالت التي تتعامل معها هذه الدول أو تعاملت معها من قبل. اعُتبَِر االجتماع غير الرسمي أداةً حيوية للدول األطراف تمك

في مجال تحويل الوجهة مع الدول األخرى التي قد تكون مشاركة، ومن هذا المنطلق فإنه مشمول ضمن من مناقشة قضاياها التشغيلية 

التي قدمتها فرنسا وتسع دول أطراف أخرى  "منع ومكافحة تحويل وجهة األسلحة المنقولة بشكل قانوني"الورقة التي تحمل لعنوان 

. وكما شرح الرؤساء المشاركون أثناء 2018آذار/مارس  6خالل اجتماع الفريق العامل المعني بالتنفيذ الفّعال للمعاهدة الذي عقد في 

أيار/مايو، فإن الصيغة المنتظرة لهذا االجتماع غير الرسمي سوف تكون  31مل المعني بالشفافية وإعداد التقارير في اجتماع الفريق العا

في صورة اجتماع يعقد على هامش اجتماعات الفريق العامل. ولن يعقد االجتماع تحت مظلة الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد 

بالتنفيذ الفّعال للمعاهدة، ولكنه سُيعقد في ضيافة الرؤساء المشاركين للفريق العامل المعني بالشفافية التقارير والفريق العامل المعني 

ي وإعداد التقارير ورئيس الفريق العامل المعني بالتنفيذ الفّعال للمعاهدة والمُيّسر المعني بقضايا تحويل الوجهة، بصفتهم الوطنية. وف

لمشاركون مع رئيس الفريق العامل المعني بالتنفيذ الفّعال للمعاهدة والُميّسر المعني بتحويل الوجهة، سوف ُينّسق الرؤساء اهذا الصدد، 

وُيشّجع الدول األطراف والدول الموقعة على التعبير عن اهتمامها بعقد مثل هذا االجتماع غير الرسمي أثناء أسبوع اجتماعات الفريق 

المقترح. وسوف يطلب من األطراف المهتمة حينئذ، إذا لزم األمر، أن تفكر في الحاالت التي العامل في شهر نيسان/إبريل طبًقا للنهج 

ترغب أن تناقشها وفي الدول التي ترغب في أن تشارك في المناقشات. وسوف يكرر الرؤساء المشاركون هذه الدعوة أثناء اجتماع 

 كانون الثاني/يناير. 31

 

اء إطار لتبادل المعلومات التي تشترطها المعاهدة أو تشجع على تبادلها، ال تزال هذه دون اإلخالل بالمتقدم المحرز في إنش .36

 المهمة ُمدرجة ضمن الوالية القانونية للفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير لكي تعطي المشاركين في الفريق الفرصة لتقديم

وفي هذا الصدد، يرحب الرؤساء المشاركون بأي مقترح كتابي  المعلومات. مقترحات آلليات أو عمليات أو صيغ يمكن أن تيسر تبادل

ويحّث الرؤساء المشاركون جميع المشاركين على النظر  كانون الثاني/يناير، وبالمقترحات الشفهية أثناء االجتماع ذاته. 31قبل اجتماع 

فّعال للمعاهدة والمناقشات الماضية التي تمت في الفريق العامل في المناقشات الجارية التي تجري في الفريق العامل المعني بالتنفيذ ال

المعني بالشفافية وإعداد التقارير التي أغلقت بالفعل، مثل استحداث نموذج إضافي إلعداد التقارير لتقرير "على مستوى السياسات" 

 بشأن واألنشطة والدروس الُمستفادة في مجال تحويل الوجهة.

دولّاألطرافّالرابعّوالخامس:ّسوفّينظرّالفريقّالعاملّالمعنيّبالشفافيةّوإعدادّالتقاريرّمجدًداّفيّالفائدةّمهمةّمحددةّلمؤتمريّال

رّالمرجوةّمنّآلياتّمتابعةّالتقاريرّاألوليةّوالسنويةّالتيّتقدمهاّالدولّاألطرافّضمنّالفريقّالعاملّالمعنيّبالشفافيةّوإعدادّالتقاري

الّللمعاهدة(،ّلدعمّالدولّاألطرافّفيّتنفيذّالمعاهدة.)أوّالفريقّالعاملّالمعنيّبا ّلتنفيذّالفع 

 

، تناول الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير بإيجاز الرغبة في 2018آذار/مارس  8أثناء االجتماع الذي عقد في  .37

مثال على آلية المتابعة المحدودة، قدم الرؤساء استحداث آليات متابعة للتقارير األولية والسنوية التي تقدمها الدول األطراف. وك

مكن المشاركون فكرة قيام الدول األطراف بتقديم التعليقات الفنية لبعضها بشأن التقارير التي تقدمها إلى أمانة معاهدة تجارة األسلحة. وي

ن أن تعمل بناًء على طلب الدولة الطرف تنظيم ذلك، على سبيل المثال، في صورة آلية اختيارية للدول األطراف المهتمة، والتي يمك

المعنية وحيث تقدم التعليقات المقدمة من الدول األطراف المتطوعة. وكان من بين األفكار األعم التي قدمها الرؤساء المشاركون أن 

عامة المتعلقة بالتنفيذ والقضايا تستخدم الدول األطراف المعلومات الواردة في التقارير األولية والتقارير السنوية في تحديد االتجاهات ال

 المشتركة للمساعدة في تركيز المناقشات داخل الفريق العامل المعني بالتنفيذ الفّعال للمعاهدة.

 

ويعيد الرؤساء المشاركون  .2019كان عدد التعليقات على هذه األفكار محدوًدا للغاية وتقرر تأجيل هذا الموضوع إلى عام  .38

للمناقشة ويدعون المشاركين في الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير إلى تبادل وجهات نظرهم بشأن  اآلن تقديم هذه األفكار

وسوف يتطلب وضع هذه العمليات بالطبع إلى مناقشات أساسية بشأن من يتولى زمام المبادرة،  مدى مناسبة هذه األفكار وإمكانية تنفيذها.

https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/Working_Paper_-_Japan_-_Facilitating_Information_Exchange_25_May_2018/Working_Paper_-_Japan_-_Facilitating_Information_Exchange_25_May_2018.pdf
https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/Working_Paper_-_Japan_-_Facilitating_Information_Exchange_25_May_2018/Working_Paper_-_Japan_-_Facilitating_Information_Exchange_25_May_2018.pdf
https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/Working_Paper_-_Japan_-_Facilitating_Information_Exchange_25_May_2018/Working_Paper_-_Japan_-_Facilitating_Information_Exchange_25_May_2018.pdf
https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT_WGETI_CSP4_WP_Diversion_France_et_al%20(1)/ATT_WGETI_CSP4_WP_Diversion_France_et_al%20(1).pdf
https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT_WGETI_CSP4_WP_Diversion_France_et_al%20(1)/ATT_WGETI_CSP4_WP_Diversion_France_et_al%20(1).pdf
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كما أن هذه العمليات سوف تعتمد بصورة  1التعامل مع المعلومات وصيغة المخرجات وأسلوب إتاحتها. ومن يمكنه المشاركة وكيف سيتم

كبيرة على إتاحة المعلومات الواردة في التقارير األولية والتقارير السنوية في صورة تتيح إبداء التعليقات والتحليل، وهو ما سوف 

 .5التقارير للنظر فيه في إطار العنصر رقم يحتاج الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد 

ّ:ّاالستفادةّمنّالمعلوماتّالمتولدةّمنّتقديمّالتقاريرّاإللزامي5عنصرّجدولّاألعمالّرقمّ

 

وبالت سوفّيناقشّالفريقّالعاملّالمعنيّبالشفافيةّوإعدادّالتقاريرّأساليبّتنفيذّذلكّبهدفّإتاحةّإجراءّعملياتّالتحليلّ. اليّمهمةّمتكررةّ:

ّسوفّيركزّالفريقّالعاملّالمعنيّبالشفافيةّوإعدادّالتقاريرّعلىّاستخدامّمنصةّتكنولوجياّالمعلوماتّلهذاّالغرض.

 

ُتدرج هذه المهمة كمهمة متكررة من أجل منح المشاركين في الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير فرصة مستمرة  .39

ل المعلومات الواردة في التقارير األولية والتقارير السنوية بأسلوب يتيح متابعة هذه التقارير، لتقديم المشروعات التي تهدف إلى استغال

كانون  31يرحب الرؤساء المشاركون بأي مقترح كتابي قبل اجتماع  مثالً، من خالل الفريق العامل المعني بالتنفيذ الفّعال للمعاهدة.

 ة أثناء االجتماع ذاته.الثاني/يناير، باإلضافة إلى المقترحات الشفهي

 

 ويشير الرؤساء المشاركون إلى مبادرتين تمت بالفعل مناقشتهما في الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير.    .40

 

بادئ ذي بدء، في إطار هذا العنصر من جدول األعمال، فإن الرؤساء المشاركين ُيذّكرون بالتوافق التام بين المشاركين في  .41

 ، على أن:2018آذار/مارس  8الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير الذي عقد في اجتماع 

المعلومات المتولدة، وبخاصة من التقارير السنوية، متاحة في قاعدة بيانات يمكن البحث فيها تتيح االستعالم  يجب أن تكون  -

 واستخراج البيانات؛

صة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بمعاهدة تجارة األسلحة مع أخذ هذا الغرض في ويجب تطوير وظيفة تقديم التقارير في من  -

 االعتبار.

 

من جدول األعمال، الذي يتناول منصة تكنولوجيا  6وسوف ُيناقش هذا الموضوع بمزيد من التفصيل في إطار البند   .42

 المعلومات.

 

أيار/مايو  31كما ُيذّكر الرؤساء المشاركون أنه في اجتماع الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير الذي عقد يوم  .43

التابعة  قاعدة بيانات الضوابط الوطنية المفروضة على النقل""، اتفق المشاركون والرؤساء المشاركون على إمكانية استخدام 2018

لمشروع  تقييم خط األساس لمعاهدة تجارة األسلحة من أجل تحديد الموضوعات الجديرة بالمناقشة من خالل الفريق العامل المعني 

يس الفريق العامل المعني بالتنفيذ الفّعال، وهو بالتنفيذ الفّعال للمعاهدة، وأن على الرؤساء المشاركين التواصل بشأن هذه النتيجة مع رئ

 ما قاموا به بالفعل.

ّ:ّمنصةّتكنولوجياّالمعلومات:ّوظائفّإعدادّالتقاريرّوالشفافية6عنصرّجدولّاألعمالّرقمّ

 

ّ 1ّمهمةّمتكررة ّتكنولوجيا ّاستخدامّمنصة ّالتقاريرّمجدًدا المعلوماتّلتحسينّ:ّسوفّيناقشّالفريقّالعاملّالمعنيّبالشفافيةّوإعداد

ّالشفافيةّوتيسيرّتنفيذّالتزاماتّتقديمّالتقاريرّالواردةّفيّالمعاهدة.

 

والذي سوف  الموقع اإللكتروني الجديد لمعاهدة تجارة األسلحة ، أطلقت أمانة معاهدة تجارة األسلحة2018في نهاية عام  .44

كانون  31عمل عرض تقديمي عنه أثناء اجتماع الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير الذي سوف يعقد في تقوم األمانة ب

 .2019الثاني/يناير 

 

وال تتضمن التي تقتصر على الدول األطراف من الموقع اإللكتروني الجديد سوى وظيفة تقديم التقارير عن طريق اإلنترنت   .45

ة لتبادل المعلومات. وكما ُذِكر أعاله، فقد تناولت الدول األطراف أثناء المؤتمر الرابع للدول األطراف وعمليته التي طال انتظاره ومنص

وفي تقارير اجتماعي  التقرير النهائي للمؤتمر الرابع للدول األطرافالتحضيرية، هذه العناصر بصورة موسعة، وهو ما انعكس على 

                                                           
للدور  ينبغي أيًضا مناقشة قدرات أمانة معاهدة تجارة األسلحة، في حدود رؤية المشاركين في الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير 1

 التيسيري الذي يمكن تقوم به األمانة في مثل هذه العمليات.

http://www.armstrade.info/national-transfer-controls-database/
https://thearmstradetreaty.org/
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


ATT/CSP5.WGTR/2019/CHAIR/404/M1.IntroPaper 

 

 
9 

 

. وبالنسبة للعمل الفريق 2018أيار/مايو  31وفي  2018ر/مارس آذا 8الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير اللذان عقدا في 

 ية وإعداد التقارير خالل الفترة التالية، هناك عدد من الموضوعات التي تعد بالغة األهمية.العامل المعني بالشفاف

 

بالنسبة لوظيفة تقديم التقارير على شبكة اإلنترنت، سوف تتاح الفرصة للدول األطراف الستخدامها للمرة األولى خالل عام   .46

من خالل شبكة اإلنترنت. واستعداًدا لهذه العملية، سوف تقوم  2018ام وبالتالي تقدم تقاريرها بشأن صادراتها ووارداتها عن ع 2019

أمانة معاهدة تجارة األسلحة بعمل عرض تقديمي عن استخدام الوظيفة أثناء اجتماع الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير 

األسئلة ‘ترح لتعديل الوثيقة اإلرشادية التي تسير على نمط . ثم ستقدم أيًضا بعد ذلك مسودة مق2019نيسان/إبريل  4المقرر انعقاده في 

أيار/مايو، سوف يعقد  31لكي تتضمن تعليمات بشأن استخدام تلك الوظيفة. وبعد الموعد النهائي لتقديم التقارير السنوية في ‘ الشائعة

ام الوظيفة وعلى نماذج إعداد التقارير التي الرؤساء المشاركون جولة من المشاورات لتمكين الدول األطراف من التعليق على استخد

سوف تشكل أيًضا أساًسا لوظيفة تقديم التقارير على شبكة اإلنترنت. كما سوف تستعرض أمانة معاهدة تجارة األسلحة المرحلة التالية 

سوف تقدم المعلومات المتولدة، من التطوير، من خالل اإلحاطة التي سوف تقدمها عن وظيفة تقديم التقارير على شبكة اإلنترنت، والتي 

 وبخاصة في التقارير السنوية، في صورة قاعدة بيانات يمكن البحث فيها تتيح االستعالم واستخراج البيانات.

 

إلى الحاجة إلى أن تستطيع  4بالنسبة لمنصة تبادل المعلومات، سبقت اإلشارة بالفعل في إطار عنصر جدول األعمال رقم  .47

المعلومات ذات الصلة الذي تتطلبه المعاهدة أو تشّجع عليه، طبًقا لما أكدت عليه الدول األطراف أثناء المؤتمر المنصة تيسير تبادل 

الرابع للدول األطراف. كما سبق تضمين منصة تبادل المعلومات باعتبارها أحد "المستويات" الهامة من النهج المكون من ثالثة 

وفي العرض  لوجهة، الذي أقرته الدول األطراف أثناء المؤتمر الرابع للدول األطراف.مستويات لتبادل المعلومات بشأن تحويل ا

ريق التقديمي العام الذي سوف تقدمه أمانة معاهدة تجارة األسلحة بشأن الموقع اإللكتروني الجديد لمعاهدة تجارة األسلحة أثناء اجتماع الف

، سوف تقدم األمانة أيًضا الوضع الراهن لمنصة تبادل 2019ون الثاني/يناير كان 31العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير في 

 المعلومات.

:ّوسوفّتدعمّمجموعةّاستشاريةّغيرّرسميةّمنّالمشاركينّفيّالفريقّالعاملّالمعنيّبالشفافيةّوإعدادّالتقاريرّأمانة2ّمهمةّمتكررةّ

والنظرّفيّالتغييراتّوالتحسيناتّالمستقبليةّواقتراحها،ّوترفعّتقاريرهاّمعاهدةّتجارةّاألسلحةّفيّتحسينّمنصةّتكنولوجياّالمعلوماتّ

ّإلىّالفريقّالعاملّالمعنيّبالشفافيةّوإعدادّالتقاريرّإلثراءّهذهّالمناقشات.

 

أثناء عملية التحضير للمؤتمر الرابع للدول األطراف، أنشئت مجموعة استشارية من المشاركين في الفريق العامل المعني  .48

افية وإعداد التقارير الختبار وظيفة تقديم التقارير على شبكة اإلنترنت التي تم تضمينها اآلن في الموقع اإللكتروني لمعاهدة تجارة بالشف

األسلحة. وسوف ُتنشأ مجموعة جديدة بغرض مراقبة عملية التشغيل وتقديم المشورة بشأنها واالستمرار في تطوير المنظومة. وسوف 

ى عمل منصة تبادل المعلومات ووظيفة تقديم التقارير على شبكة اإلنترنت، باإلضافة إلى بدء المشروع لتنفيذ تركز المجموعة عل

 وظيفة تتيح استخالص المعلومات من وظيفة تقديم التقارير إلى قاعدة بيانات يمكن البحث فيها.

 

سوف ينشئ الرؤساء المشاركون المجموعة، بالتنسيق مع أمانة معاهدة تجارة األسلحة. والمشاركون المهتمون في الفريق   .49

العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير مدعوون إلى إبالغ الرؤساء المشاركين وأمانة معاهدة تجارة األسلحة باهتمامهم قبل اجتماع 

 كانون الثاني/يناير أو أثنائه. 31شفافية وإعداد التقارير المقرر عقده في الفريق العامل المعني بال

 

مهمةّمحددةّلمؤتمريّالدولّاألطرافّالرابعّوالخامس:ّسوفّيستكشفّالفريقّالعاملّالمعنيّبالشفافيةّوإعدادّالتقاريرّمدىّمالءمةّ

ّفّو/أوّهيئاتهّالفرعيةّعلىّمنصةّتكنولوجياّالمعلومات.وإمكانيةّتوفيرّبثّمباشرّأوّتسجيلّمرئيّالجتماعاتّمؤتمرّالدولّاألطرا

 

، ناقش المشاركون مقترح 2018آذار/مارس  8أثناء اجتماع الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير الذي عقد في  .50

من أحد الرؤساء المشاركين بتقديم بث مباشر للجلسات المفتوحة لجميع اجتماعات الفرق العاملة ولمؤتمر الدول األطراف ذاته على 

جارة األسلحة. ويمكن أن يكون لمثل هذا اإلجراء أثر إيجابي على العالمية والشمول، كما أنه سوف يضمن الموقع اإللكتروني لمعاهدة ت

 -الدول والمجتمع المدني والصناعة والمنظمات الدولية  –إتاحة الفرصة لجميع أصحاب المصلحة في مجتمع معاهدة تجارة األسلحة 

لعاملة في جميع األوقات، بغض النظر عن قيود الموازنة أو السفر. وبنفس القدر، لمتابعة مناقشات مؤتمر الدول األطراف وأفرقته ا

 سوف يعطي جميع المهتمين بمعاهدة تجارة األسلحة نافذة لالطالع على العمل الذي يجري إنجازه.

 

أثيرت أيًضا قيود دعم بعض المشاركون في الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير الفكرة في ذلك الوقت، ولكن  .51
وبالنظر إلى األثر اإليجابي المحتمل، يرى الرؤساء المشاركون ضرورة إعادة تقديم المقترح وتشجيع المشاركين على التفكير  الموازنة.

حة خارج الصندوق للتوصل إلى أسلوب تنفيذ فعال ويحقق فعالية التكلفة. كما طلب الرؤساء المشاركون من أمانة معاهدة تجارة األسل
 النظر في المسألة.

https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT_WGTR_CSP4_8_March_2018_meeting_Co-chairs_report_final/ATT_WGTR_CSP4_8_March_2018_meeting_Co-chairs_report_final.pdf
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT_CSP4_WGTR_31_May_2018_meeting_Co-chairs_report_EN1/ATT_CSP4_WGTR_31_May_2018_meeting_Co-chairs_report_EN.pdf
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:ّواليةّالفريقّالعاملّالمعنيّبالشفافيةّوإعدادّالتقاريرّخاللّالفترةّمنّالمؤتمرّالخامسّللدولّاألطراف7ّعنصرّجدولّاألعمالّرقمّ

ّإلىّالمؤتمرّالسادسّللدولّاألطراف

ّ

ينظرّفيهّالمؤتمرّالخامسّللدولّاألطراف،ّوالذيّّمهمةّمتكررة:ّسوفّيعدّالفريقّالعاملّالمعنيّبالشفافيةّوإعدادّالتقاريرّمقترًحاّلكي

ّسوفّيتضمنّكحدّأدنىّالعناصرّالدائمةّفيّجدولّاألعمالّوالمهامّالمتكررةّالمبينةّأعاله.

 

سوف يقدم الرؤساء المشاركون مشروع مقترح لوالية الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير أثناء الفترة بين  .52
 4والسادس للدول األطراف أثناء اجتماع الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير المقرر عقده في  المؤتمرين الخامس

 .2019نيسان/إبريل 

 


