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/يناير   21 ي
 2022كانون الثان 

ي بالشفافية وإعداد التقارير
 صادر عن الفريق العامل المعن 

 

يةاألصل:   اإلنجلي  
 

 

 

ي بالشفافية وإعداد التقارير الورقة ال
الجتماع يوم تقديمية الصادرة عن الفريق العامل المعن 

اير  17  2022شباط/فير

 

ة بي   المؤتمرين السابع والثامن للدول األطرا ي بالشفافية وإعداد التقارير خالل الفير
 فمقدمة والوالية القانونية للفريق العامل المعن 

ي أثناء  .1
 
ي معاهدة تجارة األسلحة  ف

 
وس كوفيدالمؤتمر السابع للدول األطراف ف -، الذي عقد بصيغة مختلطة  نتيجة جائحة فير

ة من  19  من التوصيات الصادرة عن الرئيسير  2020أيلول/سبتمير  03 -آب/أغسطس  30خالل الفير
ً
، تناولت الدول األطراف عددا

ي جاءت نتيجة مناقشات الفريق العا
ي بالشفافية وإعداد التقارير  والنر

ي بالشفافية وإعداد التقارير المشاركير  للفريق العامل المعن 
مل المعن 

ي شهري أيار/مايو 2021نيسان/أبريل  29-28أثناء اجتماعه الذي عقد يومي 
ي جرت عن بعد ف 

ي 2021حزيران/يونيو -والمشاورات النر
، والنر

ي إعداد التقارير األولية واأقرت   للمادة لسنوية نموذجر
ً
من المعاهدة،  13وأوصت بأن تستخدمهما الدول األطراف عند تجميع تقاريرها طبقا

ي بالشفافية وإعداد التقارير أثناء ا
 من بنود جدول األعمال الدائمة والمهام المتكررة والمحددة للفريق العامل المعن 

ً
ة ما كما أيدوا عددا لفير

 ل األطراف. بير  المؤتمرين السابع والثامن للدو 

 
ي  .2

ي بالشفافية وإعداد التقارير إىل المؤتمر السابع  واتباًعا لتوصيات الفريق الواردة ف 
تقرير الرئيسير  المشاركير  للفريق العامل المعن 

 ، فإن الدول األطراف: للدول األطراف
ي بالشفافية وإعداد التقارير ضمان انعكاس  .أ

ر بأن الشفافية غرض أساسي من المعاهدة، وبالتاىلي يجب عىل الفريق العامل المعن 
َّ
ذك

ي تهدف إىل تحقيق أهداف المعاهدة؛الشفاف
حاته النر ي جميع عملياته، ومناقشاته ومقير

  ية ف 
ام أساسي بموجب معاهدة تجارة األسلحة، وأن تقديم التقارير األولية والسنوية هو مؤشر لمدى  .ب  أن تقديم التقارير الير 

ً
د مجددا

ّ
أك

ام الدولة الطرف بالمعاهدة؛  الير 
امات تقديم التقارير؛ عيرر عن قلقه من انخفاض معدل .ج  االمتثال اللير 
ي حالة تعذر قيامها بذلك .د

ي مجال تقديم التقارير بصورة كاملة إىل تقديم تقاريرها أو، ف 
اماتها ف  ي بالير 

ي لم تف 
 الدول األطراف النر

ر
، حث

ي تفرضه
امات تقديم التقارير النر  ا المعاهدة؛إىل استخدام آليات المساعدة المتاحة لتحقيق االمتثال الكامل اللير 

ي اعتمدها المؤتمر  .ه
اتيجية التوعية بشأن إعداد التقارير النر ي تنفيذ اسير

ع جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة عىل االستمرار ف  شجر
اماتها بتقديم  ي لم تمتثل اللير 

الرابع للدول األطراف، واستخدام جميع السبل المتاحة للمشاركة النشطة مع الدول األطراف النر
 شكل كامل، من أجل زيادة الوعي بالطبيعة اإللزامية لتقديم التقارير، وتقديم المساعدة عند الطلب؛التقارير ب

نت للوصول إىل منصة تبادل المعلومات واستغالل  .و ع الدول األطراف والدول الموقعة عىل التسجيل من خالل شبكة اإلنير شجر
 منصة تبادل المعلومات. 

د نموذج إعداد التقارير األول .ز ح، عىل النحو الذي يحتويه المرفق أير
ّ
، وأوىص بأن تستخدمه ‘ ج‘ية المنق من تقرير الرئيسير  المشاركير 

 للمادة 
ً
ي تجميع تقاريرها األولية طبقا

 من المعاهدة؛ 1الفقرة  13الدول األطراف ف 
ح، عىل النحو الذي يحتويه المرفق  .ح

ّ
د نموذج إعداد التقارير السنوية المنق ، وأوىص بأن  من تقرير ‘ هـ‘أير الرئيسير  المشاركير 

 للمادة 
ً
ي تجميع تقاريرها السنوية طبقا

 من المعاهدة؛ 3الفقرة  13تستخدمه الدول األطراف ف 
ة بير   .ط

ي بالشفافية وإعداد التقارير خالل الفير
د عنارص جدول األعمال الدائمة والمهام المتكررة والمحددة للفريق العامل المعن  أير

؛المؤتمرين السابع   والثامن للدول األطراف عىل النحو الذي يتضمنه المرفق أ من تقرير الرئيسير  المشاركير 
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ي بالشفافية وإعداد التقارير بتناولها  .3
ي كلفت الدول األطراف الفريق العامل المعن 

ي جدول األعمال النر
 
تتمثل العنارص الدائمة ف

 :  فيما يىلي
 كحٍد أدن 

امات .أ  إعداد التقارير; الحالة الراهنة لالمتثال اللير 

 التحديات المتعلقة بإعداد التقارير; .ب

 القضايا الموضوعية المتعلقة بإعداد التقارير والشفافية; .ج

 السبل التنظيمية لتبادل المعلومات; .د

 منصة تكنولوجيا المعلومات: وظائف إعداد التقارير والشفافية; .ه

ي بالشفافية وإعداد التقارير خالل  .و
ة بير  المؤتمرين الثامن والتاسع للدول األطراف. والية الفريق العامل المعن 

 الفير

 

ي بالشفافية وإعداد  .4
ي جدول األعمال، كلفت الدول األطراف الفريق العامل المعن 

 
وبموجب كل عنرص من هذه العنارص الدائمة ف

ة بير  المؤتمرين السابع والثامن للدول األطراف: 
 التقارير بمهام متكررة وأخرى محددة أثناء الفير

امات إعداد التقاريريما يتعلق ف .أ ي بالشفافية بالحالة الراهنة لالمتثال اللير 
، سوف يستعرض الفريق العامل المعن 

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

 الحالة السابقة. 

، بما المتعلقة بإعداد التقاريربالتحديات بخصوص  .ب ي بالشفافية وإعداد التقارير، كحٍد أدن 
، سوف يقوم الفريق العامل المعن 

 :  يىلي

ي مجال تقديم التقارير عىل  (1
امات معاهدة تجارة األسلحة ف  تشجيع المشاركير  من الدول األطراف غير الممتثلير  اللير 

ي تقديم تقارير أ
ي يواجهونها ف 

ي الوقت المحدد؛مشاركة التحديات النر
 ولية وسنوية دقيقة وف 

ي مجال تقديم التقارير )بير  النظراء(؛ (2
وع المساعدة الثنائية واإلقليمية العملية الطوعية ف   رصد تنفيذ مشر

ي مجال  (3
ي تواجهها ف 

ي مواجهة التحديات النر
اح ومناقشة سبل أخرى لدعم الدول األطراف ف  منح المشاركير  فرصة اقير

 تقديم التقارير؛

ي تهدف إىل تنفيذ الوثيقة بعنوانتشج (4
اتيجية التوعية بشأن  يع المشاركير  عىل إعداد التقارير بشأن المبادرات النر "اسير

ي اعتمدت أثناء المؤتمر الرابع للدول األطراف؛”قاريرإعداد الت
 ، النر

حات التعديالت واألسئلة واإلجابات اإلضافية (5 ي  منح المشاركير  الفرصة للمناقشة وتقديم مقير
للوثيقة اإلرشادية النر

ي اعتمدت أثناء الم‘ األسئلة الشائعة‘تسير عىل نمط 
امات إعداد التقارير السنوية، النر ؤتمر الثالث للدول بشأن الير 

 ؛األطراف
اللذان تمت الموافقة  نموذج إعداد التقارير األولية المحدث ونموذج إعداد التقارير السنوية المحدث رصد أثر وفائدة (6

 عليهما أثناء المؤتمر السابع للدول األطراف. 

ي بالشفافية وإعداد بالقضايا الموضوعية المتعلقة بإعداد التقارير والشفافيةفيما يتعلق  .ج
، سوف يقوم الفريق العامل المعن 

 : ، بما يىلي
 التقارير، كحٍد أدن 

ي يمكن أن تستفيد من نظر الفريق  (1
امات إعداد التقارير النر منح المشاركير  فرصة إثارة ومناقشة قضايا موضوعية بشأن الير 

ي 
  بالشفافية وإعداد التقارير;العامل المعن 

وع تيسير التعرف عىل األسلحة التقليدية المشمولة بالمادة  (2 ( من المعاهدة 1) 2رصد وتنسيق العمل التاىلي بشأن مشر
ي "النظام الُمنّسق" لمنظمة الجمارك العالمية؛

  ف 

 للجمهور؛تبادل الممارسات والتحديات والقيود المتعلقة بإتاحة التقارير األولية والسنوية  (3

ي التقارير السنوية؛ (4
 تبادل الممارسات والتحديات والقيود المتعلقة بتجميع البيانات الواردة ف 

، بما السبل التنظيمية لتبادل المعلوماتبخصوص  .د ي بالشفافية وإعداد التقارير، كحٍد أدن 
، سوف يقوم الفريق العامل المعن 

 :  يىلي

ا لما تتطلبه منح المشاركير  فرصة إجراء مناقشة اآلليات ال (1
ً
ي تيش تبادل المعلومات طبق

ُمهيكلة أو العمليات أو الصيغ النر
؛ ع عليه، سواء عىل مستوى السياسات أو عىل المستوى التشغيىلي

 المعاهدة أو تشجِّ

متابعة تنفيذ النهج المكون من ثالثة مستويات لتبادل المعلومات بشأن تحويل الوجهة، الذي اعتمده المؤتمر الرابع  (2
 للدول األطراف. 

ي تقديم التقارير والشفافية لمنصة تكنولوجيا المعلوماتبشأن  .ه
ي بالشفافية وإعداد وظيفنر

، سوف يقوم الفريق العامل المعن 
 : ، بما يىلي

 التقارير، كحٍد أدن 

 منح المشاركير  فرصة اإلبالغ عن أية مشكالت أو منغصات تتعلق بمنصة تكنولوجيا المعلومات.  (1

اح ومناقشة إدخال تحسينات عىل منصة تكنولوجيا المعلومات لتحسير  الشفافية وتيسير إتاحة الفرصة للم (2 شاركير  القير
حات لالستفادة امات تقديم التقارير وتبادل المعلومات بموجب المعاهدة، تشمل مقير  تنفيذ الير 

https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT_CSP4_WGTR_Co-chairs_report__AR/ATT_CSP4_WGTR_Co-chairs_report__AR.pdf
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https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT_CSP5_WGTR_Guide%20to%20Reporting%20(Annex%20B%20to%20WGTR%20Report%20to%20CSP5)_AR/ATT_CSP5_WGTR_Guide%20to%20Reporting%20(Annex%20B%20to%20WGTR%20Report%20to%20CSP5)_AR.pdf
https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT_CSP5_WGTR_Guide%20to%20Reporting%20(Annex%20B%20to%20WGTR%20Report%20to%20CSP5)_AR/ATT_CSP5_WGTR_Guide%20to%20Reporting%20(Annex%20B%20to%20WGTR%20Report%20to%20CSP5)_AR.pdf
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ي تتضمنها التقارير األولية والسنوية بأسلوب يتيح متابعة هذه التقار 
 ير؛من المعلومات النر

ي  (3
ون  نت ومنصة تبادل المعلومات عىل الموقع اإللكير رصد وتقييم استخدام وظيفة تقديم التقارير عىل شبكة اإلنير

 لمعاهدة تجارة األسلحة؛

ي قاعدة بيانات قابلة للبحث فيها  (4
ي التقارير السنوية متاحة ف 

ي وظيفة تجعل المعلومات الواردة ف 
العمل من أجل النظر ف 

 واستخالص البيانات. وتتيح االستعالم 

ة بي   المؤتمرين الثامن والتاسع للدول األطرافبشأن  .و ي بالشفافية وإعداد التقارير خالل الفير
، والية الفريق العامل المعن 

ي بالشفافية وإعداد التقارير مدى أهمية بنود جدول األعمال الدائمة والمهام المتكررة 
سوف يستعرض الفريق العامل المعن 

ح لكي ينظر فيه المؤتمر الثامن  السابق ذكرها 
ي ضوء حالة الشفافية وتقديم التقارير لمعاهدة تجارة األسلحة، بغية إعداد مقير

ف 
 للدول األطراف. 

 
ي بالشفافية وإعداد التقارير خالل  .5

وقد أعد الرئيسان المشاركان هذه الورقة التقديمية من أجل تفصيل مهام الفريق العامل المعن 

ي 
ي بالشفافية المناقشات النر

ي الفريق العامل المعن 
 
ة بير  المؤتمرين السابع والثامن للدول األطراف، ولكي تتيح للمشاركير  ف

ي الفير
 
ستعقد ف

ي 
 
اضية ف ي بالشفافية وإعداد التقارير األول المقرر عقده بصورة افير

وإعداد التقارير االستعداد بكفاءة الجتماع الفريق العامل المعن 

اير  ي خطاب رئيس المؤتمر الثامن للدول األطراف بتاريــــخ ع 2022شباط/فير
 
ي  22ىل النحو المشار إليه ف

ين الثان  /تشر ح 2021نوفمير . تشر

حات لكي ينظر  ا من المقير
ً
حات والمناقشات السابقة، وتحدد عنارص للمناقشة وتضع عدد الورقة خلفية المهام المعطاة، وتلخص المقير

ي الفريق العامل ا
ي أن يؤدي هذا إىل ضمان مناقشة مهيكلة وفعالة أثناء االجتماع. فيها المشاركون ف 

ي بالشفافية وإعداد التقارير. وينبغ 
 لمعن 

وس  .6 ي سببتها التحديات المفروضة من جائحة فير
ي ضوء تخفيض الوقت المخصص لالجتماع نتيجة صيغة لالجتماع، النر

ف 

ل الرئيسان المشاركان جدول 19-كوفيد
ر
 من المؤتمر الثامن األعمال لضمان تخص، عد

ً
ي إما قد تتطلب قرارا

يص وقت كاٍف للموضوعات النر

ي 
للدول األطراف أو تلزم مناقشتها إال أنها قد ال تؤدي إىل قرار من المؤتمر الثامن للدول األطراف. يمكن تناول بعض الموضوعات النر

اير  17حذفت من جدول أعمال اجتماع يوم  ، أو تأجيلها   2022شباط/فير
ً
ية القادمة خالل دورة المؤتمر  كتابة إىل االجتماعات التحضير

 الثامن للدول األطراف. 

ي بالشفافية وإعداد التقارير من أجل تقديم  .7
ي الفريق العامل المعن 

ونظًرا ألن الورقة تتضمن العديد من الدعوات للمشاركير  ف 

حاتهم بشأن موضوعات معينة، فإن الرئيسير  المشاركير  يشجعان المشارك حات خطية عن مقير ير  عىل تقديم الورقة لتقديم أية مقير

ي إىل الرئيسير  المشاركير  وإىل أمانة معاهدة تجارة األسلحة، أو من خالل منصة تبادل المعلومات، قبل 
ون  يد اإللكير  04طريق الير

اير   . 2022شباط/فير

 

امات إعداد التقار 1عنرص جدول األعمال رقم   ير: الحالة الراهنة لالمتثال اللير 

ي بالشفافية وإعداد التقارير حالة تقديم التقارير 
خالل كل اجتماع من  ،مهمة متكررة: سوف يستعرض الفريق العامل المعن 

 اجتماعاته، وبالتالي يركز عىل التقدم المحرز بالمقارنة بتحديثات الحالة السابقة. 
 

ي  .8
أثناء االجتماع المعتاد من خالل عرض تقديمي تقدمه أمانة معاهدة تجارة األسلحة. يتم استعراض حالة تقديم التقارير ف 

ي 
 
اير  17الذي سوف يعقد ف عىل حالة تقديم التقارير، والتقدم  ، سوف تقدم أمانة معاهدة تجارة األسلحة نظرة عامة2022شباط/فير

 . المحرز بالمقارنة بالتحديث السابق للحالة

 

 : التحديات المتعلقة بإعداد التقارير2 عنرص جدول األعمال رقم

ي بالشفافية وإعداد التقارير المشاركي   من الدول األطراف غي  1مهمة متكررة 
ع الفريق العامل المعن 

ّ
امات  : سوف يشج الممتثلي   اللير 

ي تقديم تقارير 
 
ي يواجهونها ف

ي مجال تقديم التقارير عىل مشاركة التحديات النر
 
ي  أوليةمعاهدة تجارة األسلحة ف

 
وسنوية دقيقة وف

 الوقت المحدد. 
 

ي بالشفافية وإعداد التقارير لكي توفر للدول  .9
ي الوالية القانونية للفريق العامل المعن 

هذه المهمة المتكررة تدرج بصورة تقليدية ف 

ي مجال تن
ضىل، ف 

ُ
ي األطراف منصة مستمرة لتبادل المشكالت والصعوبات باإلضافة إىل الحلول والممارسات الف

اماتها ف  ظيم وتنفيذ الير 

ي إنشاء إجراءات 
ي تواجهها ف 

ي هذا الصدد، ذكرت بعض الدول األطراف خالل االجتماعات السابقة الصعوبات النر
مجال تقديم التقارير. وف 

ي منظو 
ي حير  عرضت بعض الدول األطراف كيفية تعاملها مع مثل هذه التحديات ف 

مة المراقبة فعالة لجمع المعلومات وإعداد التقارير، ف 

ي لم تمتثل بعد لجميعالخاصة بها. 
ي مجال تقديم التقارير إل مشاركة  لذلك يدعو الرئيسان المشاركان الدول األطراف النر

 
اماتها ف الير 

ي منعتها من تقديم التقارير أثناء االجتماع المقرر عقده يومي 
اير  17العقبات النر لدول . كما يدعو الرئيسان المشاركان ا2022شباط/فير

ي مجال تقديم التقارير 
 
اماتها ف ي امتثلت اللير 

ي تجميع وتقديم تقاريرها.  األطراف النر
 
 إل مشاركة تجارب  ها ف
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10.  : ي أوىص بها مؤتمر الدول األطراف ودعمها بالفعل وهي
ر الرئيسان المشاركان الدول األطراف بأدوات المساعدة الشاملة النر

ّ
 ويذك

ي الرامية إىل تيسير االمتثالالوثيقة بعنوان  -
امات وتعهدات إعداد التقارير الدولية "التدابير عىل المستوى الوطن  ي تقدم اللير 

" والنر

 إرشادات بشأن تنظيم واجبات إعداد التقارير؛

ي  - ”وأجوبة أسئلة  "اإلبالغ عن الصادرات والواردات المرصح بها أو الفعلية من األسلحة التقليدية: الوثيقة بعنوان  -
 
ي تقدم إرشادات ف

النر

؛  صورة أسئلة وأجوبة لتيسير إعداد التقرير السنوي اإللزامي

اتيجية التوعية بشأن إعداد التقارير" - ي معاهدة تجارة  ”اسير
 
ها من أصحاب المصلحة ف ي سوف يطلب بموجبها من جميع الدول وغير

)النر

ي بالشفافية وإعداد التقارير بشأن أي مباد
رة متخذة لتعزيز وتحسير  االمثال لواجبات تقديم األسلحة أن تحيط الفريق العامل المعن 

 التقارير بموجب المعاهدة(. 

ي مجال إعداد التقارير  .11
 
اماتها ف ي تواجه تحديات فيما يتعلق بالير 

 إىل أنه يمكن للدول األطراف النر
ً
يشير الرئيسان المشاركان أيضا

ي الطوعي للحصول عىل المساعد
 ة. أن تتقدم بطلبات إىل الصندوق االستئمان 

ي تقديم التقارير )النظير  .12
 
وع المساعدة الثنائية واإلقليمية العملية الطوعية ف ي مشر

 
-وكذلك، يمكن أن تشارك الدول األطراف ف

ي لديها أسئلة محددة تتعلق بتقديم التقارير. -إىل
(، الذي تم التفكير فيه كأداة مساعدة لكي تساعد الدول األطراف النر  النظير

 

وع المساعدة: سوف ير 2مهمة متكررة  ي بالشفافية وإعداد التقارير تنفيذ مشر
الثنائية واإلقليمية العملية  صد الفريق العامل المعن 

ي مجال تقديم التقارير )بي   النظراء(. 
 
 الطوعية ف

 

ي تقديم التقارير )النظير  .13
وع المساعدة الثنائية واإلقليمية العملية الطوعية ف  ( خال-إىل-دعمت الدول األطراف مشر ل النظير

ي 
ي فعالية للتعارف وتبادل التحية، عقدت ف 

وع تتمثل ف  ي المشر
اير  06المؤتمر الخامس للدول األطراف. كانت الخطوة األوىل ف  شباط/فير

ي القضايا المتعلقة بتقديم التقارير. كانت ردود أفعال 2020
ي المساعدة ف 

ت عن اهتمامها إما بتقديم أو تلفر ي عير
ي الدول النر  مندونر

، بير 

ي الفعالية إيجابية وكشفت عن استعدادهم الستمرار عمليات تبادل وجهات النظر هذه بير  النظراء. المشا
 ركير  ف 

ي  .14
ي بالشفافية وإعداد التقارير ف 

ي أثناء اجتماع الفريق العامل المعن 
اير  06ف  وع 2020شباط/فير ، تقرر أن تظل متابعة هذا المشر

وس كوفيد -بير  يدي أمانة معاهدة تجارة األسلحة. وقد تعذر عقد اجتماعات أخرى أو إجراء المتابعة بصورة مجدية نتيجة جائحة فير

وس . وتنظر أمانة معاهد19 ي مواجهة القيود المفروضة بسبب فير
وع ف  ي سبل متابعة هذا المشر

ة تجارة األسلحة خالل الوقت الحاىلي ف 

 كوفيد.  
 
 

اح ومناقشة3مهمة متكررة  ي بالشفافية وإعداد التقارير المشاركي   فرصة اقير
سبل أخرى لدعم  : سوف يمنح الفريق العامل المعن 

ي مواجهة التحديات 
 
ي مجال تقديم التقارير. الدول األطراف ف

 
ي تواجهها ف

 النر

https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/WGTR%20-%20National%20level%20measures%20(Annex%20B%20to%20WGTR%20Report%20to%20CSP3)%20-%20EN/WGTR%20-%20National%20level%20measures%20(Annex%20B%20to%20WGTR%20Report%20to%20CSP3)%20-%20EN.pdf?templateId=12
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/WGTR%20-%20National%20level%20measures%20(Annex%20B%20to%20WGTR%20Report%20to%20CSP3)%20-%20EN/WGTR%20-%20National%20level%20measures%20(Annex%20B%20to%20WGTR%20Report%20to%20CSP3)%20-%20EN.pdf?templateId=12
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/WGTR%20-%20National%20level%20measures%20(Annex%20B%20to%20WGTR%20Report%20to%20CSP3)%20-%20EN/WGTR%20-%20National%20level%20measures%20(Annex%20B%20to%20WGTR%20Report%20to%20CSP3)%20-%20EN.pdf?templateId=12
https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT_CSP5_WGTR_Guide%20to%20Reporting%20(Annex%20B%20to%20WGTR%20Report%20to%20CSP5)_AR/ATT_CSP5_WGTR_Guide%20to%20Reporting%20(Annex%20B%20to%20WGTR%20Report%20to%20CSP5)_AR.pdf
https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT_CSP5_WGTR_Guide%20to%20Reporting%20(Annex%20B%20to%20WGTR%20Report%20to%20CSP5)_AR/ATT_CSP5_WGTR_Guide%20to%20Reporting%20(Annex%20B%20to%20WGTR%20Report%20to%20CSP5)_AR.pdf
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT_CSP5_WGTR_Guide%20to%20Reporting%20(Annex%20B%20to%20WGTR%20Report%20to%20CSP5)/ATT_CSP5_WGTR_Guide%20to%20Reporting%20(Annex%20B%20to%20WGTR%20Report%20to%20CSP5).pdf?templateId=1280266
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT_CSP5_WGTR_Guide%20to%20Reporting%20(Annex%20B%20to%20WGTR%20Report%20to%20CSP5)/ATT_CSP5_WGTR_Guide%20to%20Reporting%20(Annex%20B%20to%20WGTR%20Report%20to%20CSP5).pdf?templateId=1280266
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT_CSP5_WGTR_Guide%20to%20Reporting%20(Annex%20B%20to%20WGTR%20Report%20to%20CSP5)/ATT_CSP5_WGTR_Guide%20to%20Reporting%20(Annex%20B%20to%20WGTR%20Report%20to%20CSP5).pdf?templateId=1280266
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ي  .15
ي اتجاه هابط. وعىل الرغم من أن التحديات النر

 
اطات إعداد التقارير السنوية لمعاهدة تجارة األسلحة ف يسير االمتثال الشير

وس كوفيدتواجهها الحكومات نتيجة جا ي  19-ئحة فير
 
ات ف ي يهدد العالمية قد تكون سببت تأخير تقديم التقارير، فإن هذا االتجاه السلنر

ي تجارة األسلحة العالمية. ويؤكد هذا عىل أهمية أن يطور الفريق العامل 
 
ي الشفافية وبناء الثقة ف

 
بتقويض هدف من المعاهدة المتمثل ف

ي بالشفافية وإعداد التقارير 
ي تنفيذ التدابير القائمة بالفعل. المعن 

 
 تدابير جديدة لمعالجة هذا الوضع، مع االستمرار ف

ي  .16
 
ض المخصص لالجتماع المقرر انعقاده ف

ّ
ي ضوء الوقت المخف

 
اير  17ف ح 2022شباط/فير ، وبالنظر إل عدم وجود مقير

ح الرئيسان المشاركان تأجيل مناقشة  ، يقير ي الوقت الحالي
 
هذا العنرص من جدول األعمال إل االجتماع محدد قيد المناقشة ف

ي معاهدة تجارة األسلحة مدعوون لتقديم أي 
 
ي دورة المؤتمر الثامن للدول األطراف. إن أصحاب المصلحة ف

 
ي التالي ف التحضي 

ي إل الرئيسي   المشاركي   وأمانة معاهدة تجارة األ 
 
ون يد اإللكير  أو من خالل الير

ً
حات قد تكون لديهم، خطيا سلحة أو من خالل مقير

اير  04منصة تبادل المعلومات قبل   . 2022شباط/فير
 
 

ي 4مهمة متكررة 
ي بالشفافية وإعداد التقارير المشاركي   عىل إعداد التقارير بشأن المبادرات النر

ع الفريق العامل المعن 
ّ
شج

ُ
: سوف ي

اتيجية التوعية بشأن إعداد التقارير" تهدف إل تنفيذ الوثيقة  . بعنوان "اسير
 

ي تقديم التقارير عىل أهمية زيادة جهود تنفيذ " .17
 
اتيجية التوعية بشأن إعداد التقيؤكد استمرار االتجاه المتناقص ف ي  ”اريراسير

النر

ي معاهدة تجارة 
ي تتضمن العديد من التوصيات والدعوات لكل أصحاب المصلحة ف 

ي المؤتمر الرابع للدول األطراف، والنر
اعتمدت ف 

ي تنفيذها. 
ي عملهم بشأن تنفيذ المعاهدة والمساعدة ف 

 األسلحة من أجل االهتمام بالقضايا المتعلقة بتقديم التقارير ف 

اماتها الخاصة بتقديم التقارير شارك رئيسا المؤتمرين ا .18 ي الير 
لسادس والسابع للدول األطراف مع تلك الدول األطراف المتأخرة ف 

ي ومن خالل خطابات فردية. 
 بشكل ثنان 

ي أرسلها رئيس المؤتمر السابع للدول األطراف.  .19
وقد قامت أمانة معاهدة تجارة األسلحة برصد االستجابات للخطابات الفردية النر

ي جرى التواصل معها، قدمت ثالث )ومن بير  ال
 ( منها تقاريرها السنوية المتأخرة. 4( منها التقارير األولية، وقدمت أربــع )3دول األطراف النر

ي الطوعي والمتعلقة بتحسير  قدرات  .20
وعات الممولة من الصندوق االستئمان  كما شّجع الرئيسان المشاركان المستفيدين من المشر

ي تلقت  تقديم التقارير عىل مشاركة
ي بالشفافية وإعداد التقارير. شاركت الدول النر

تجاربــهم والدروس الُمستفادة مع الفريق العامل المعن 

ي 
ي الطوعي من أجل تحسير  قدراتها ف 

 من الصندوق االستئمان 
ً
مجال إعداد التقارير تعليقاٍت إيجابية بشأن تجاربــها، ويستمر الرئيسان تمويال

ي التشاور مع الم
وعات. المشاركان ف  وعات الممولة من ستفيدين من هذه المشر ع الرئيسان المشاركان المستفيدين من المشر

ّ
يشج

ي الطوعي المتعلقة بتقديم التقارير عىل مشاركة تجارب  هم
ي هذا المجال أثناء االجتماع المقرر عقده  الصندوق االستئمان 

 
وإنجازاتهم ف

ي 
 
اير  17ف  . 2022شباط/فير

ي والمنظمات اإلقليمية إلوبعد ذلك، سوف يدعو  .21
 الدول األطراف، ومنظمات المجتمع المدن 

ً
 الرئيسان المشاركان أيضا

ي مجال إعداد 
 
ي بالشفافية وإعداد التقارير بأية جلسات تثقيفية أو فعاليات ترويجية ف

ي الفريق العامل المعن 
 
إحاطة المشاركي   ف

، وبشأن أي مبا التقارير قد تكون  تركز عىل تحسي   االمتثال لواجبات إعداد التقارير.  درةعقدتها منذ ذلك الحي  
 
 

حات5مهمة متكررة  ي بالشفافية وإعداد التقارير المشاركي   الفرصة لمناقشة مقير
التعديالت  : سوف يمنح الفريق العامل المعن 

ي تسي  عىل نمط 
امات إعداد التقارير ‘ األسئلة الشائعة‘المقدمة واألسئلة واإلجابات اإلضافية للوثيقة اإلرشادية النر بشأن الير 

ي المؤتمر الثالث للدول األطراف.  ،السنوية
 
ي اعتمدت ف

 النر
 

ي تسير عىل نمط  دعمت الدول األطراف .22
امات إعداد التقارير السنوية‘ األسئلة الشائعة‘الوثيقة اإلرشادية النر ي المؤتمر  بشأن الير 

ف 

ي كانت الزمة 
 من التعديالت النر

ً
ي المؤتمر الخامس للدول األطراف، حير  دعم الدول األطراف عددا

الثالث للدول األطراف وجرى حديثها ف 

نت.   لكي تعكس استحداث أداة تقديم التقارير عن طريق شبكة اإلنير

د المؤتمر السابع للدول األطراف نموذج إعداد التقارير السنو  .23 ي تجميع أير
ح، وأوىص بأن تستخدمه الدول األطراف ف 

ّ
ية المنق

 للمادة 
ً
ي تسير عىل نمط  3الفقرة  13تقاريرها السنوية طبقا

األسئلة ‘من المعاهدة. استعرض الرئيسان المشاركان الوثيقة اإلرشادية النر

ي ضوء نموذج إعداد التقارير الس‘ الشائعة
امات إعداد التقارير السنوية ف  ح، وبدعم من أمانة معاهدة تجارة األسلحة، بشأن الير 

ّ
نوية المنق

ح )المرفق أ(. 
ّ
حة عىل الوثيقة لكي تعكس النموذج المنق

 قاما بإعداد مسودة التعديالت المقير

ي تسير عىل نمط  .24
ي الوثيقة اإلرشادية النر

ط ف  امات إعداد التقارير السنوية أن ينظر الفريق الع‘ األسئلة الشائعة‘يشير امل بشأن الير 

حات التعديل واألسئلة واألجوبة اإلضافية.  ي مقير
ي بالشفافية وإعداد التقارير ف 

ي  المعن 
 
لذلك، يدعو الرئيسان المشاركان المشاركي   ف

حات إضافية ي المرفق أ وتقديم أي تعليقات أو مقير
 
حة ف ي بالشفافية وإعداد التقارير إل مراجعة تعديالتهما المقير

 الفريق العامل المعن 

راء تعديالت أو إدراج أسئلة وأجوبة إضافية إل الرئيسي   المشاركي   وإل أمانة معاهدة تجارة األسلحة أو من خالل منصة تبادل إلج

ة أيام عىل األقل. سوف يحيط الرئيسان المشاركان  حاتهم بعشر ناقش فيه مقير
ُ
ي أن ت

 
المعلومات قبل اجتماع الفريق الذي يرغبون ف

https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT_CSP4_WGTR_Co-chairs_report__AR/ATT_CSP4_WGTR_Co-chairs_report__AR.pdf
https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT_CSP5_WGTR_Guide%20to%20Reporting%20(Annex%20B%20to%20WGTR%20Report%20to%20CSP5)_AR/ATT_CSP5_WGTR_Guide%20to%20Reporting%20(Annex%20B%20to%20WGTR%20Report%20to%20CSP5)_AR.pdf


ATT/CSP8.WGTR/2022/CHAIR/715/M1.IntroPaper 

6 

 

 

ي االجتماع
 
حات محددة، وسوف يدعيان  المشاركي   ف ي أية مقير

ي حالة تلقر
 
ي بالشفافية وإعداد التقارير ف

من الفريق العامل المعن 

 أصحابها لتقديم مساهماتهم. 
 
 

ي بالشفافية وإعداد التقارير برصد أثر وفائدة نموذج إعداد التقارير األولية6مهمة محددة 
المحدث  : سوف يقوم الفريق العامل المعن 

 اللذان تمت الموافقة عليهما أثناء المؤتمر السابع للدول األطراف. ونموذج إعداد التقارير السنوية المحدث 
 

ح ونموذج إعداد التقارير السنوية  .25
ّ
د المؤتمر السابع للدول األطراف نموذج إعداد التقارير األولية المنق ح، وأوىص بأن أير

ّ
المنق

 للمادة 
ً
ي تجميع تقاريرها األولية طبقا

 
  من المعاهدة؛ 13تستخدمهما الدول األطراف ف

ض المخصص الجتماع يوم  .26
َّ
حي   والوقت المخف

ّ
ي ضوء الوقت المحدود الذي مض  منذ استحداث النموذجي   المنق

 
 17ف

اير ،  ح الرئيسان المشاركان تأجيل مناقشة  2022شباط/فير هذا العنرص من جدول األعمال إل دورة المؤتمر التاسع للدول يقير

 األطراف. 
 
 

 : القضايا الموضوعية المتعلقة بإعداد التقارير والشفافية3عنرص جدول األعمال رقم 

ي بالشفافية وإعداد التقارير للمشاركي   فرصة إثارة ومناقشة قضايا 1مهمة متكررة 
بشأن  موضوعية: سوف يتيح الفريق العامل المعن 

ي بالشفافية وإعداد التقارير
ي يمكن أن تستفيد من نظر الفريق العامل المعن 

امات إعداد التقارير النر  الير 
 

ي بالشفافية وإعداد التقارير إثارة أي موضوعات بشأن جوهر أي  .27
ي الفريق العامل المعن 

وهذه مهمة متكررة تتيح للمشاركير  ف 

ي المادة 
ام وارد ف  ي مناقشتها من خالل الفريق اهدة. من المع 13الير 

 
وجميع المشاركي   مدعوون إلثارة أية قضية موضوعية يرغبون ف

ي إل الرئيسي   المشاركي   وأمانة معاهدة تجارة األسلح
ون  يد اإللكير  أو من خالل الير

ً
ي بالشفافية وإعداد التقارير، خطيا

ة العامل المعن 

 المؤتمر الثامن للدول األطراف الحالية.  أو من خالل منصة تبادل المعلومات أثناء دورة

ي  .28
ي للعنف المسلح ف 

ر الرئيسان المشاركان  أن المؤتمر الخامس للدول األطراف قرر أنه من أجل زيادة فهم األثر الجنسان 
ِّ
ُيذك

ي جوانب النوع االجتماعي 
وعىل خالل جلساتهم.  سياق معاهدة تجارة األسلحة، ُيشّجع جميع رؤساء الفريق العامل وميشيه عىل النظر ف 

ام بموجب المعاهدة الرغم من أن الرئيسي   المشاركي    ي الوالية القانونية وأنه ال يوجد الير 
 
يؤكدان عىل أن هذا الموضوع غي  متضمن ف

 بتقديم معلومات تتعلق بالمناقشات الموضوعية، إال أنه سوف تتم دعوة ممثلة عن والرابطة النسائية الدولية للسالم والحرية

(WILPF لكي تستعرض طرق تعزيز الشفافية فيما يتعلق بموضوع النوع االجتماعي والعنف القائم عىل النوع االجتماعي داخل إطار )

اير  17معاهدة تجارة األسلحة أثناء اجتماع    . 2022شباط/فير
 

ي بالشفافية وإعداد التقارير رصد وتنسيق2مهمة متكررة 
وع : سوف يتول الفريق العامل المعن  تيسي  التعرف  العمل التالي بشأن مشر

ي "النظام الُمنّسق"1) 2عىل األسلحة التقليدية المشمولة بالمادة 
 
 لمنظمة الجمارك العالمية ( من المعاهدة ف

 

ي  .29
ي بالشفافية وإعداد التقارير الذي عقد ف 

وع إىل اجتماع الفريق العامل المعن  ، حير  بينت 2018أيار/مايو  31يرجع هذا المشر

ة واألسلحة الخفيفة، فإن معظم األسلحة التقليدية  ي قدمها ممثل منظمة الجمارك العالمية أنه باستثناء األسلحة الصغير
اإلحاطة النر

ي 1) 2المشمولة بالمادة 
( من معاهدة تجارة األسلحة غير مصنفة برموز جمركية محددة تتيح التعرف عىل تلك األسلحة التقليدية ف 

 ألن المناقشات أوضحت أن هذا من األمور المؤسفة ليس من منظور تقديم التقارير وحفظ السجالت فحسب،  "النظام الُمنّسق". 
ً
ونظرا

بل من ناحية إنفاذ الرقابة عىل نقل األسلحة، فقد وافق المشاركون باإلجماع عىل أنه من المفيد استحداث رموز جمركية محددة لألسلحة 

ي ليس لها رموز. بينت اإلحاطة أن التعديالت المتعلقة ( 1) 2التقليدية المشمولة بالمادة 
من معاهدة تجارة األسلحة، بالنسبة لألسلحة النر

ة للخالف وأن األسلحة التقليدية مهيأة بطبيعتها إىل أن تندرج تحت رموز محددة. وسيكون من المفضل  باألسلحة التقليدية لن تكون مثير

ي استعراض عام 
ي تقديم تعديالت النظام 2024، مما يتطلب االنتهاء من التعديالت بحلول عام 2027استهداف إجراء التعديل ف 

. وينبغ 

ع بشدة عىل مناقشة القضية  شجر
ُ
المنّسق بواسطة الدول األعضاء من خالل إدارات الجمارك الخاصة بها، وبالتاىلي فإن الدول األعضاء ت

ي بالشفافية وإعداد التقارير. مع إدارات الجمارك الوطنية لديها ومشاركة تعليقاتها مع 
ي الفريق العامل المعن 

 المشاركير  ف 

ي بالشفافية وإعداد  .30
وع مدرجا عىل جدول األعمال لكل اجتماع من اجتماعات الفريق العامل المعن  ومنذ اإلحاطة، ظل المشر

ي بالشفافية وإعداد 
م الرئيس المشارك البلجيكي للفريق العامل المعن  ي ضوء هذا، الير 

التقارير ولكن لم تتخذ أية خطوات ملموسة. وف 

ي وقت دورة المؤ 
تمر السادس للدول األطراف، بوضع مسودة لمذكرة مفاهيمية بشأن الموضوع وبأن يشارك هذه المشاركة، التقارير، ف 

 بالموضوع. 
ً
ي أبدت اهتماما

 بأن هذا العمل ال يزال بمجرد إتاحتها، مع الدول األطراف النر
ً
 ألن الرئيسي   المشاركي   قد أحيطا علما

ً
ونظرا

حقيد التطوير وأن الوثيقة المشار إليها  ي بالشفافية وإعداد التقارير بعد االنتهاء منها، يقير
 سوف تقدم إل الفريق العامل المعن 

 للتقدم المحرز.  الرئيسان المشاركان تناول هذا العنرص من جدول األعمال أو تأجيله إل دورة
ً
 المؤتمر التاسع للدول األطراف، طبقا
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ي ب3مهمة محددة 
 الشفافية وإعداد التقارير الممارسات والتحديات والقيود المتعلقة بإتاحة: سوف يتبادل الفريق العامل المعن 

 التقارير األولية والسنوية للجمهور
 

 بعد عام. وباإلضافة إىل ذلك، ينّوه الرئيسان  .31
ً
ي اختار إتاحة تقاريرها للدول األطراف فقط عاما

تزايد عدد الدول األطراف النر

سنوية علنية إىل معاهدة تجارة األسلحة قد تحولوا تدريجيا إىل تقييد اإلتاحة للدول األطراف فقط.  المشاركان أن بعض الذين قدموا تقارير 

ي ضوء أن الغرض 
 
 ف
ً
وعا ه الرئيسان المشاركان مشر وعير العديد من الدول األطراف وأصحاب المصلحة عن قلقهم بهذا التوجه، والذي يعتير

ي المادة 
 
 عزيز الشفافية. منها هو ت 1من المعاهدة المذكور ف

ي نيسان/أبريل  .32
 
ي بالشفافية وإعداد التقارير الذي عقد ف

. 2021جرت مناقشة هذا الموضوع أثناء اجتماع الفريق العامل المعن 

ي معاهدة 
 
ي مساعدة أصحاب المصلحة ف

 
ي إجراء مزيد من المناقشة بشأن هذا الموضوع ف

 
ويرى الرئيسان المشاركان وجود قيمة مضافة ف

ي تختار أال تجعل تقاريرها متاحة للجمهور، دون تجارة األسل
حة عىل فهم التحديات و/أو القيود و/أو التفضيالت لدى الدول األطراف النر

ي القيام بذلك. 
 
ي حقها ف

 
 التشكيك ف

ي  القسم الخاص بتقديم التقارير  وعىل أي حال، يشّجع الرئيسان المشاركان الدول األطراف عىل الدخول إىل .33
ون  من الموقع اإللكير

ي  عىل إبالغ أمانة  . لمعاهدة تجارة األسلحة
ون  ي أتيحت تقاريرها عىل المنطقة المقيدة من الموقع اإللكير

ع الدول األطراف النر شجر
ُ
وت

ي تفضيالتها. 
 
ات ف   معاهدة تجارة األسلحة بأي تغيير

اركة الممارسات والتحديات والقيود اآلخرين إل مش سوف يدعو الرئيسان المشاركان الدول األطراف وأصحاب المصلحة .34

 . العلنية للتقارير السنوية واألولية المتعلقة باإلتاحة
 
 

ي بالشفافية وإعداد التقارير الممارسات والتحديات والقيود المتعلقة4مهمة محددة 
 : سوف يتبادل الفريق العامل المعن 

ي التقارير السنوية
 
 بتجميع البيانات الواردة ف

 

35.  
ً
اما ي الوالية القانونية لمناقشة ما إذا كانت تصنيف البيانات يعد الير 

يؤكد الرئيسان المشاركان عىل أن هذا الموضوع غير متضمن ف 

ي البداية، ولكن الغرض هو تبادل وجهات النظر بش
 ألن هذا الموضوع قد نوقش أثناء اعتماد النماذج ف 

ً
امات المعاهدة أم ال؛ نظرا أن من الير 

ي ممارسا
ي هذا الموضوع عىل وجه التحديد. ويشير الرئيسان المشاركان، إىل أن الوثيقة اإلرشادية النر

ي تواجهها ف 
ت الدول والتحديات النر

ي ‘ األسئلة الشائعة‘تسير عىل نمط 
 ف 
ً
امات تقدير التقارير السنوية، تشير رصاحة  

ي  23و 22السؤالير  بشأن الير
إىل أن الدول األطراف ينبغ 

ي 
 لبلد المنشأ أو الوجهة،  أن تنظر ف 

ً
ي ُيقدم بشأنها التقرير، باإلضافة إىل تصنيفها طبقا

 لفئة األسلحة التقليدية النر
ً
تصنيف معلوماتها طبقا

ي ضوء المناقشة بشأن تطوير 
ثم تشجع الدول األطراف بشدة عىل القيام بمثل ذلك للبلد. ويكتسب تصنيف البيانات أهمية إضافية ف 

 ألن البيانات غير المصنفة سوف تؤدي إىل تعقيد قابلية المقارنة. قاعدة بيانات قابل
ً
نت، نظرا  ة للبحث فيها عىل شبكة اإلنير

ي  .36
ض المخصص لالجتماع المقرر انعقاده ف 

ّ
ي ضوء الوقت المخف

اير  17ف  ح الرئيسان المشاركان تأجيل 2022شباط/فير ، يقير

 جتماع التاىلي خالل دورة المؤتمر الثامن للدول األطراف. ال إىل اال مناقشة العنرص التاىلي من عنارص جدول األعم
 
 

 : السبل التنظيمية لتبادل المعلومات4عنرص جدول األعمال رقم 

اح ومناقشة اآلليات الُمهيكلة1مهمة متكررة  ي بالشفافية وإعداد التقارير للمشاركي   فرصة اقير
أو  : سوف يمنح الفريق العامل المعن 

ي 
ا لما تتطلبهالعمليات أو الصيغ النر

ً
ع عليه، سواء عىل مستوى السياسات أو عىل   تيش تبادل المعلومات طبق

ِّ
المعاهدة أو تشج

 المستوى التشغيىلي 
 

اح ومناقشة أي صكوك من شأنها  .37 ي بالشفافية وإعداد التقارير اقير
ي الفريق العامل المعن 

هذه مهمة متكررة تتيح للمشاركير  ف 

ي المواد تقوية أو تعزيز أو تعجيل عمليا
ي تتطلبها المعاهدة أو تشجع الدول األطراف عىل القيام بها ف 

( 1) 8( 6) 7ت تبادل المعلومات النر

 (. 7) 15( و4-2) 15( و2) 13( و5) 11( و3) 11و

ي بالشفافية وإعداد التقارير  .38
ي معاهدة تجارة األسلحة أنه الفريق العامل المعن 

ز يذكر الرئيسان المشاركان أصحاب المصلحة ف 
ّ
رك

ي 
ون  ي المنطقة المقيدة من الموقع اإللكير

، هما منصة تبادل المعلومات ف   أثناء عملية التحضير للمؤتمر السادس للدول األطراف عىل آليتير 

 لمعاهدة تجارة األسلحة ومنتدى تبادل المعلومات بشأن تحويل الوجهة بير  الدول األطراف والدول الموقعة. 

ي بالشفافية وإعداد التقارير فيما يتعلق بمنصة تبادل المعل .39
ح الرئيسان المشاركان، أثناء اجتماع الفريق العامل المعن  ومات، اقير

ي 
اير  06ف  ي معاهدة تجارة األسلحة وللعمل خالل 2020شباط/فير

، أنه يمكن استخدام المنصة كأداة إلعداد اجتماعات الفرق العاملة ف 

، باإلضافة إىل أي تبادل أ ة بير  الدورتير 
طها المعاهدة أو تشجع عليها ويشمل ذلك، عىل سبيل المثال ال الفير و مشاركة للمعلومات تشير

الحرص، مشاركة المعلومات بشأن تحويل الوجهة، كجزء من النهج المكون من ثالثة مستويات )الذي يشير إليه العنرص التاىلي من جدول 
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حات حظيت باستحسا ، فقد أشار البعض إىل الحاجة لدعم من أمانة معاهدة األعمال(. وعىل الرغم من أن مثل هذه المقير ن من المشاركير 

ي تأمير  منظومة تكنولوجيا المعلومات. 
 
 تجارة األسلحة إلعالم الدول األطراف والموقعة باإلعالنات عىل المنصة، بينما شكك البعض ف

اير  .40 ي جرت من بعد عقب اجتماع شباط/فير
ي المشاورات النر

 
لمشاركان استخدام المنصة لألغراض ، ناقش الرئيسان ا2020ف

ي بالتنفيذ الفّعال للمعاهدة وشجعاهما عىل طلب 
حة مع أمانة معاهدة تجارة األسلحة ومع رئيس الفريق العامل المعن  المواضيعية المقير

شر الرئيسان المشاركان المدخالت بشأن القضايا العالقة من الدول األطراف والدول الموقعة من خالل نشر "إعالنات" عىل المنصة. وقد ن

إعالنات عىل المنصة تطلب مدخالت وتعليقات بشأن العديد من وثائق العمل قبل المؤتمر السادس للدول األطراف. ولم يستجب لهذا 

ي منصة تكنولوجيا المعلومات. 
 
 الطلب سوى عدد محدود من الدول األطراف من خالل تحميل تعليقاتها ف

 للغاية، فإن الرئيسير  وبالنظر إىل أن عدد المستخدمير   .41
ً
 الذين طلبوا إتاحة وصولهم إىل منصة تبادل المعلومات ال يزال محدودا

نت  التسجيل المشاركير  يشجعان الدول األطراف والدول الموقعة بشدة عىل للوصول إىل المنطقة المقيدة من  من خالل شبكة اإلنير

ي لمعاهدة تجارة األسلحة والوصول إىل منصة تكنولوجيا المعلومات. 
ون   الموقع اإللكير

ر الرئيسان المشاركان بأن عمليات التبادل  .42
ّ
ونية لتبادل المعلومات تعد أحد المستويات المحددة ُيذك من خالل البوابة اإللكير

 ضمن النهج المكون من ثالثة مستويات لتبادل المعلومات بشأن تحويل الوجهة الذي أيدته الدول األطراف خالل المؤتمر الرابع 
ً
مسبقا

ي باللدول األطراف، 
ي الفريق العامل المعن 

 
ي جرت ف

لتنفيذ الفّعال للمعاهدة منتدى تبادل المعلومات بشأن تحويل عقب المناقشات النر

 الوجهة الذي اعتمده المؤتمر السادس للدول األطراف. 

اح ومناقشة اآلليات الُمهيكلة .43 ي بالشفافية وإعداد التقارير إل اقير
ي الفريق العامل المعن 

 
 يدعو الرئيسان المشاركان المشاركي   ف

ي تيش 
ا لما تتطلبه المعاهدةأو العمليات أو الصيغ النر

ً
ع عليه، سواء عىل مستوى السياسات أو عىل   تبادل المعلومات طبق

ِّ
أو تشج

ي إل الرئيسي   المشاركي   وإل أمانة 
ون  يد اإللكير حات خطية عن طريق الير . يرحب الرئيسان المشاركان بأية مقير المستوى التشغيىلي

حات الشفهية أثناء االجتماع المقرر عقده يوم معاهدة تجارة األسلحة، أو من خالل منصة تبادل ا لمعلومات، باإلضافة إل المقير

اير  17  . 2022شباط/فير
 
 

ي بالشفافية وإعداد التقارير تنفيذ النهج المكون من ثالثة مستويات لتبادل2مهمة متكررة 
 : سوف يتابع الفريق العامل المعن 

 مر الرابع للدول األطرافالمعلومات بشأن تحويل الوجهة، الذي اعتمده المؤت
 

ي المؤتمر السادس للدول األطراف، اتخذت خطوة ذات  اختصاصاتهباعتماد منتدى تبادل المعلومات بشأن تحويل الوجهة و  .44
ف 

صلة نحو تحقيق أحد أركان النهج المكون من ثالثة مستويات لتبادل المعلومات بشأن تحويل الوجهة. ومن المتوقع أن ينعكس الدعم 

ي 
 تناول مشكلة تحويل وجهة الواسع الذي يحظ  به المنتدى عىل المشاركة النشطة وتبادل وجهات النظر البناء الذي سوف يساعد ف 

 للطبيعة الشية لمنتدى تبادل المعلومات حول تحويل الوجهة وحساسية 
ً
األسلحة.  أقرر المؤتمر السابع للدول األطراف بأنه نظرا

، فإن اجتماعات منتدى تبادل المعلومات حول تحويل الوجهة يجب أ
ً
 وفعاال

ً
ن تعقد المعلومات ذات الصلة، ولكي يكون المنتدي مجديا

 لوجه وأن تتيح المشاركة الواسعة من ِقبل الدول األطراف والموقعة وطلب من رئيس المؤتمر الثامن للدول األطراف تنظيم االجتماع 
ً
وجها

 الرسمي األول لمنتدى تبادل المعلومات بشأن تحويل الوجهة بمجرد أن تتاح المشاركة الشخصية الواسعة.  

ي بالشفافية وإعداد التقارير تتضمن مهمة رصد تنفيذ النهج المكون من ثالثة ال تزال الوالية القانونية لل .45
فريق العامل المعن 

ي بالشفافية وإعداد التقاري
 ألن النهج المذكور أنشر  بواسطة الفريق العامل المعن 

ً
ر، مستويات لتبادل المعلومات بشأن تحويل الوجهة، نظرا

ي رصد مدى فائدة المبادرا
ي ذلك منتدى والفريق له دور ف 

ي سياق النهج المكون من ثالثة مستويات، ومدى قيمتها، بما ف 
ت الُمنشأة ف 

 تبادل المعلومات حول تحويل الوجهة. 

ي إمكانية التكامل مع منصة تبادل  .46
أثناء دورة المؤتمر السابع للدول األطراف، قدمت إحدى الدول األطراف فكرة للنظر ف 

ي معاهدة تجارة المعلومات من خالل جزء عام إلتاحة 
 بير  جميع أصحاب المصلحة ف 

ً
تبادل وجهات النظر بشكل أوسع وأكير شموال

ي هذه الفكرة ودعوهم 
ي هذا السياق، دعا الرئيسان المشاركان جميع المشاركير  للنظر ف 

. وف  ي ذلك العمل بير  الدورتير 
األسلحة، بما ف 

ي يمكن النظر فيها 
ي ذلك محددات استخدامها، ونوع لتقديم مدخالت مكتوبة بشأن العنارص النر

إلضافة الخاصية المشار إليها، بما ف 

وع وأي عنارص أخرى ذات صلة. ولم ترد  ي يمكن تبادلها وفوائد المشر
حات إضافية بشأن هذه النقطة. المعلومات النر  أية مدخالت أو مقير

ي  .47
 
ض المخصص لالجتماع المقرر انعقاده ف

ّ
ي ضوء الوقت المخف

 
اير  17ف ح الرئيسان المشاركان تأجيل 2022شباط/فير ، يقير

مناقشة العنرص التالي من عنارص جدول األعمال إل االجتماع التالي خالل دورة المؤتمر الثامن للدول األطراف. إن جميع المشاركي   

حات وتعليقات، ي معاهدة تجارة األسلحة مدعوون لتقديم أي مقير
 
ي إل ال ف

ون  يد اإللكير  أو من خالل الير
ً
رئيسي   المشاركي   خطيا

 . 2022نيسان/إبريل  15وأمانة معاهدة تجارة األسلحة أو من خالل منصة تبادل المعلومات ذاتها، قبل 

 

 

 

https://www.thearmstradetreaty.org/registration-to-portal.html
https://www.thearmstradetreaty.org/registration-to-portal.html
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT_DIEF%20Terms%20of%20Reference%20(stand%20alone)_EN/ATT_DIEF%20Terms%20of%20Reference%20(stand%20alone)_EN.pdf
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT_DIEF%20Terms%20of%20Reference%20(stand%20alone)_EN/ATT_DIEF%20Terms%20of%20Reference%20(stand%20alone)_EN.pdf
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ي منصة تكنولوجيا المعلومات5عنرص جدول األعمال رقم 
 
 : وظائف إعداد التقارير والشفافية ف

ي بالشفافية وإعدا1مهمة متكررة 
مشكالت أو  د التقارير المشاركي   فرصة اإلبالغ عن أية: سوف يمنح الفريق العامل المعن 

 منغصات تتعلق بمنصة تكنولوجيا المعلومات
 

ي لمعاهدة تجارة األسلحة منصة تبادل المعلومات  .48
ون  ي تقترص عىل الدول األطراف من الموقع اإللكير

تتضمن المنطقة النر

نت. وقد أتيحت لبعض ال نت دول األطراف فرصة تجربة تقديم التقارير عن ووظيفة تقديم التقارير عىل شبكة اإلنير طريق شبكة اإلنير

. كما أن منصة تبادل المعلومات 2020و 2019و 2018لمدة ثالثة أعوام حنر اآلن، وتقديم تقاريرها بشأن الصادرات والواردات أعوام 

ي 
 
ي أثناء االجتماع الذي عقد ف

 
اير  06تعمل بشكل كامل. وف تعليمات شاملة وواضحة ة معاهدة تجارة األسلحة ، قدمت أمان2020شباط/فير

ي بالشفافية وإعداد التقارير إعالنات أتيحت للدول األطراف  المنصة  للغاية بشأن استخدام
ونشر الرئيسان المشاركان للفريق العامل المعن 

ي هذا السياق، سوف يدعو الرئيسان المشاركان الفرصة التعليق عليها. 
 
 17دول األطراف، أثناء االجتماع المقرر عقده يوم وف

اير   ، إل اإلشارة إل أي مشكالت أو منغصات تعرضوا لها أثناء استخدام منصة تكنولوجيا المعلومات. 2022شباط/فير
 
 

اح ومناقشة 2مهمة متكررة  ي بالشفافية وإعداد التقارير المشاركي   فرصة اقير
منصة  تحسينات: سوف يمنح الفريق العامل المعن 

امات تقديم التقارير  ي المعاهدة، ومنها  تكنولوجيا المعلومات من أجل تعزيز الشفافية وتيسي  تنفيذ الير 
 
وتبادل المعلومات الواردة ف

حات االستفادة من المعلومات ي تتضمنها التقارير األولية والسنوية بأسلوب يتيح متابعة هذه التقارير مقير
 النر

 

ي منصة هذه مهمة متكررة،  .49
ات أو تحسينات ف  اح أي تغيير

ي بالشفافية وإعداد التقارير اقير
ي الفريق العامل المعن 

تتيح للمشاركير  ف 

نت ومنصة تبادل المعلومات  -تكنولوجيا المعلومات بوجه عام  ي ذلك أداة تقديم التقارير عن طريق شبكة اإلنير
بناًء عىل  -بما ف 

ض 
ّ
ي ضوء الوقت المخف

ي استخدامهم لها. ف 
اير  17المخصص لالجتماع المقرر انعقاده ف  ح الرئيسان المشاركان 2022شباط/فير ، يقير

إن جميع المشاركي   التاىلي خالل دورة المؤتمر الثامن للدول األطراف.  تأجيل مناقشة العنرص التاىلي من عنارص جدول األعمال إىل االجتماع

حات  ي معاهدة تجارة األسلحة مدعوون لتقديم أي مقير
 
ي إل الرئيسي   المشاركي   ف

ون  يد اإللكير  أو من خالل الير
ً
وتعليقات، خطيا

 . 2022نيسان/إبريل  15وأمانة معاهدة تجارة األسلحة أو من خالل منصة تبادل المعلومات ذاتها، قبل يوم 
 
 

ي بالشفافية وإعداد التقارير وتقييم استخدام 3مهمة متكررة 
عىل شبكة  وظيفة تقديم التقارير : سوف يرصد الفريق العامل المعن 

ي لمعاهدة تجارة األسلحة
ون  نت ومنصة تبادل المعلومات عىل الموقع اإللكير  اإلنير

 

ي  .50
ي أثناء االجتماع الذي عقد ف 

اير  06ف  ي 2020شباط/فير
، قدمت أمانة معاهدة تجارة األسلحة إحاطة إىل الفريق العامل المعن 

ي المنطقة المقيدة من الصفحة بالشفافية وإعداد التقارير بشأن استخد
نت الموجودة ف  ام أداة تقديم التقارير عن طريق شبكة اإلنير

ونية لمعاهدة تجارة األسلحة، وقدمت معلومات بشأن استخدام منصة تبادل المعلومات. وأبلغت األمانة أن  فقط من الدول  12اإللكير

ي ضوء االستخدام المحدود ألداة تقديم عن طريق شبكة اإلنير األطراف استخدمت أداة تقديم التقارير 
نت لتقديم تقاريرها السنوية. وف 

 : ي
نت المشار إليها، شّجع الرئيسان المشاركان الدول األطراف والدول الموقعة عىل اآلنر التسجيل من ( 1التقارير عن طريق شبكة اإلنير

نت  ي لمعاهدة تجارة األسلحة;  خالل شبكة اإلنير
ون  ي استخدام أداة تقديم 2للوصول إىل المنطقة المقيدة من الموقع اإللكير

( النظر ف 

نت لتقديم التقارير السنوية;  ي نقاشات بشأن اإلعالنات المنشورة عىل منصة تبادل 3التقارير عن طريق شبكة اإلنير
( المشاركة ف 

 معلومات. ال

ي أثناء اجتماع يوم  .51
 
اير  17ف حات 2022شباط/فير ، سوف يدعو الرئيسان المشاركان جميع المشاركي   إل تقديم مقير

نت ومنصة تبادل المعلومات عىل الموقع  وتعليقات من أجل تحسي   وظائف واستخدام وظيفة تقديم التقارير عىل شبكة اإلنير

ي لمعاهدة تجارة األسلحة. 
ون   اإللكير

 
 

ي 4مهمة محددة 
 
ي وظيفة تجعل المعلومات الواردة ف

 
ي بالشفافية وإعداد التقارير من أجل النظر ف

: سوف يعمل الفريق العامل المعن 

ي قاعدة
 
 بيانات قابلة للبحث فيها وتتيح االستعالم واستخالص البيانات.  التقارير السنوية متاحة ف

 

ي تغطيها المعاهدة د .52
يطة تلعب األسلحة التقليدية  النر ي الحفاظ عىل األمن والحرية والسلم، شر

 ال يمكن االستغناء عنه ف 
ً
ورا

ي تنص عليها المعاهدة. ويجب عىل الدول األطراف أن تضمن االتجار فيها واستخدامها عىل نحو 
 للمبادئ والمعايير النر

ً
استخدامها طبقا

لهم أو إىل استخدامات نهائية غير مرصح بها. وال يمكن  مسئول وخاضع للمساءلة، وأن تمنع تحويل وجهتها إىل مستخدمير  غير مرصح

أن تتم المساءلة عن قرارات صادرات األسلحة إال حير  تتسم السلطات بالشفافية. وسوف يمثل تطوير قاعدة بيانات قابلة للبحث فيها 

ي زيادة الشفافية
ي تتيح االستعالم واستخالص البيانات، خطوة هامة ف 

نت، النر ي تعد أحد األغراض األساسية عىل شبكة اإلنير
، والنر

https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATTS%20-%20Guidance%20for%20the%20Information%20Exchange%20Platform%20(16%20January%202020)-compressed/ATTS%20-%20Guidance%20for%20the%20Information%20Exchange%20Platform%20(16%20January%202020)-compressed.pdf
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATTS%20-%20Guidance%20for%20the%20Information%20Exchange%20Platform%20(16%20January%202020)-compressed/ATTS%20-%20Guidance%20for%20the%20Information%20Exchange%20Platform%20(16%20January%202020)-compressed.pdf
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATTS%20-%20Guidance%20for%20the%20Information%20Exchange%20Platform%20(16%20January%202020)-compressed/ATTS%20-%20Guidance%20for%20the%20Information%20Exchange%20Platform%20(16%20January%202020)-compressed.pdf
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATTS%20-%20Guidance%20for%20the%20Information%20Exchange%20Platform%20(16%20January%202020)-compressed/ATTS%20-%20Guidance%20for%20the%20Information%20Exchange%20Platform%20(16%20January%202020)-compressed.pdf
https://www.thearmstradetreaty.org/registration-to-portal.html
https://www.thearmstradetreaty.org/registration-to-portal.html
https://www.thearmstradetreaty.org/registration-to-portal.html
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ي التقارير السنوية للدول األطراف، فإنها سوف تطلع 
 
للمعاهدة. وعىل الرغم من أنها سوف تقدم معلومات يمكن العثور عليها بالفعل ف

 الجمهور عىل نحو أفضل بتجارة األسلحة العالمية بطريقة صديقة للمستخدم. 

ي هذا الصدد، يذكر الرئيسان المشا .53
 
ي بالشفافية وإعداد وف

ي اجتماع الفريق العامل المعن 
 
ركان التوافق الساحق بير  المشاركير  ف

ي 
 
ي قاعدة بيانات  2018آذار/مارس  08التقارير الذي عقد ف

 
ي أن تكون متاحة ف

عىل أن المعلومات المتولدة من خالل التقارير السنوية ينبغ 

 يمكن البحث فيها. 

 قرارات بشأن قضايا كما بوضح الرئيسان المشاركان أن  .54
ً
ي يمكن البحث فيها يتطلب أيضا

ي تطوير قاعدة البيانات النر
 
أي تقدم ف

ي بالشفافية وإعداد التقارير، مثل نماذج تقديم التقارير وقضايا أكير عمومية مثل موازنة تكنولوجيا 
أخرى تتعلق بالفريق العامل المعن 

ي هذا الصدد، سوف يضع الرئيسان المشا
 
ي اعتبارهما الحاجة إىل نهج طويل األمد لضمان النظر بحرص إىل توقعات المعلومات. وف

 
ركان ف

نت‘الدول األطراف واحتياجاتها فيما يتعلق  ي -، وتقييم تكلفة‘بقاعدة بيانات يمكن البحث فيها من خالل شبكة اإلنير
 
فوائد االستثمار ف

 وأن ت
ً
قرر صفات وخصائص قاعدة البيانات هذه، ولن يكون إجراء تحليل مثل هذه األداة. ومن المهم أن تناقش الدول األطراف أوال

 إال بعد ذلك. -التكلفة
ً
 الفوائد ممكنا

ي أثناء االجتماع الذي عقد يومي  .55
 
مرجعية تحدد  ، قدمت أمانة معاهدة تجارة األسلحة ورقة2021نيسان/أبريل  29-28ف

ي يمكن أن توجه إل الدول األطراف للتأكد مما 
قاعدة البيانات القابلة للبحث فيها من خالل شبكة  تريده وتتوقعه مناألسئلة النر

نت ويدعو الرئيسان المشاركان المشاركي   إل تقديم المزيد من التعليقات بشأن النهج المشار إليه باإلضافة إل تعليقاتهم عىل  اإلنير

 الورقة المرجعية. 

اركان الدائرة األوروبية للشؤون الخارجية إل تقديم عرض تقديمي ومن أجل إثراء المناقشات التالية، دعا الرئيسان المش .56

نت( COARMعن قاعدة بيانات صادرات األسلحة التقليدية ) ين القابلة للبحث فيها من خالل شبكة اإلنير ي تشر
 
ي استحدثت ف

، والنر

 . 2020األول/أكتوبر 
 
 

ة بي   المؤتمرين الثامن والتاسع للدول 6عنرص جدول األعمال رقم  ي بالشفافية وإعداد التقارير خالل الفير
: والية الفريق العامل المعن 

 األطراف

ي بالشفافية وإعداد التقارير مدى أهمية بنود جدول األعمال الدائمة والمهام مهمة متكررة: سوف يستعرض 
الفريق العامل المعن 

ح لكي ينظر فيه المؤتمر 
ي ضوء حالة الشفافية وتقديم التقارير لمعاهدة تجارة األسلحة، بغية إعداد مقير

 
المتكررة السابق ذكرها ف
 الثامن للدول األطراف. 

 

ي بالشفافية وإعداد التقارير أثناء سوف يقدم الرئيسان المش .57
ح للوالية القانونية للفريق العامل المعن  اركان مسودة مقير

ي دورة المؤتمر الثامن للدول األطراف. 
 
 االجتماع القادم ف

 

*** 

 
  

https://webgate.ec.europa.eu/eeasqap/sense/app/75fd8e6e-68ac-42dd-a078-f616633118bb/sheet/ccf79d7b-1f25-4976-bad8-da886dba3654/state/analysis
https://webgate.ec.europa.eu/eeasqap/sense/app/75fd8e6e-68ac-42dd-a078-f616633118bb/sheet/ccf79d7b-1f25-4976-bad8-da886dba3654/state/analysis
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 المرفق أ

ح تحديث  ي تسير عىل نمط مقير
امات إعداد التقارير ‘ األسئلة الشائعة‘الوثيقة اإلرشادية النر ي ضوء مراجعة السنويةبشأن الير 

 
ف  

 نموذج إعداد التقارير الذي أيده المؤتمر السابع للدول األطراف
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 الفريق العامل المعنّي بالشفافية واإلبالغ

 

 

 

 

 مسودة

 

 اإلبالغ عن الصادرات والواردات الُمصّرح بها أو الفعلية من األسلحة التقليدية 

  (ATTبموجب معاهدة تجارة األسلحة ) 

 

 أسئلة وأجوبة
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 جدول المحتويات

 

مقدمة .أولا 

 3 

ا  .ثانيا

اللتزا 

 4 .من أحكام معاهدة تجارة األسلحة وغيره م التعاهدي

 4 اللتزام باإلبالغ السنوي -( 3) 13المادة  .أ

 4 ..………………النطاق -(1)2المادة  .ب

 4 …………………التنفيذ -(3)5المادة  .ج

 4 ُمحتوى الّسِّجالت الوطنية –( 3) 12ة الماد .د

 

ا   5 .القائمة الكاملة باألسئلة .ثالثا

 

ا   7 .أسئلة وأجوبة .رابعا

 7 ساسية لاللتزام باإلبالغ السنويالمتطلبات األ .أ

 9 ............ نطاق اللتزام باإلبالغ السنوي .ب

i.  9  الواردات الُمصّرح بها أو الفعلية" وأ"الصادرات 

ii.  11 ("1) 2"األسلحة التقليدية المشمولة بالمادة 

 14 .……المعلومات التي يتعين اإلبالغ عنها .ج

 17 ..…شكل التقرير واستخدام نماذج اإلبالغ .د

 18 اإلجراءات والشكليات الخاصة باللتزام باإلبالغ السنوي .هـ

 21 …………إنفاذ اللتزام باإلبالغ السنوي .و

 

ا  ل األمم المتحدة لألسلحة التقليدية )-:  الفئات )أ1الملحق  .خامسا جِّ  UNROCA) 22ز( بسِّ

 

ا   24 .………المتعلقة بالتعريفات وتصنيف األسلحة التقليدية : المصادر2الملحق  .سادسا

 

ا   25 (SALW: أوصاف األمم المتحدة لألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة )3الملحق  .سابعا

ّن الدول من التعرف على األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها في الوقت المناسب  .أ صك دولي يُمكِّ

 25 ....................)الصك الدولي للتعقب(. عّول عليهاوبطريقة يُ 

ل األمم المتحدة لألسلحة التقليدية ) .ب جِّ  UNROCA) 25سِّ
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 أوالُ. مقدمة

 

تقدم هذه الوثيقة توجيهات في شكل أسئلة وأجوبة لتسهيل إعداد التقرير السنوي اإللزامي بشأن الصادرات والواردات المصّرح بها أو 

( تقديمها إلى أمانة المعاهدة وفقاا للمادة ATT) الفعلية من األسلحة التقليدية، والتي يتعين على الدول األطراف في معاهدة تجارة األسلحة

 ( من المعاهدة.3) 13

 6اقترحت بلجيكا إعداد هذه الوثيقة التوجيهية من نوع "األسئلة الشائعة" خالل اجتماع الفريق العامل المعنّي بالشفافية واإلبالغ في  

ال لاللتزام باإلبالغ السنوي اإللزامي للمعاهدة. وبناءا على ذلك، ، واعترفت بها الدول األطراف كأداة قيّمة لتحسين المتث2017أبريل 

 حدد الفريق العامل الوثيقة باعتبارها إحدى النتائج المحتملة للمؤتمر الثالث للدول األطراف.

 دة تجارة األسلحة.صيغت الوثيقة في البداية من قِّبَل بلجيكا بالتشاور مع الدول األطراف الُمهتّمة، والمجتمع المدني، وأمانة معاه

مم تعتمد األسئلة الواردة في هذه الوثيقة في الغالب على الُمدخالت التي تلقّاها القائمون بالصياغة من الدول األطراف نفسها، ومراكز األ

 المتحدة اإلقليمية للسالم ونزع السالح والتنمية، ومقدمي المساعدة الدوليين، والمجتمع المدني.

 عدة مصادر، أبرزها المعاهدة نفسها.تعتمد اإلجابات على 

 

ا من "المالحظات التوضيحية" الُمدَرجة في نموذج اإلبالغ الخاص بالتقرير السنوي، والذي اعتمدته  بعض التوجيهات مأخوذة أيضا

ا باسم نموذج اإلبالغ لمع الدول األطراف وأوصت باستخدامه أثناء المؤتمر الثاني للدول األطراف وقد  . (ATTاهدة )ويشار إليه أيضا

تم أثناء الجتماع السابع للدول األطراف تأييد إصدار منقّح من نموذج إعداد التقارير السنوية إلعداد التقرير السنوي والتوصية بأن 

 تستخدمه الدول األطراف.

وبة في أي وقت، ولكن ينبغي هذه وثيقة مفتوحة بطبيعتها. يمكن تقديم اقتراحات إلجراء تعديالت وإضافة المزيد من األسئلة واألج 

 النظر فيها من قِّبَل الفريق العامل المعنّي بالشفافية واإلبالغ.

 



ATT/CSP8.WGTR/2022/CHAIR/715/M1.IntroPaper 

4 

 ثانياً. االلتزام التعاهدي وغيره من أحكام معاهدة تجارة األسلحة

 

 االلتزام باإلبالغ السنوي -( 3) 13المادة  .أ

 

مايو من كل عام تقريراا عن السنة التقويمية الُمنصرمة بشأن  31بحلول  أمانة معاهدة تجارة األسلحةاألمانةإلى تقّدم كل دولة طرف 

توزيعها و إتاحة التقاريريجب  ( من المعاهدة.1) 2الصادرات والواردات الُمصّرح بها أو الفعلية لألسلحة التقليدية المشمولة بالمادة 

 أمانة معاهدة تجارة األسلحةاألمانةحتوي التقرير الُمقّدم إلى ي. قد أمانة معاهدة تجارة األسلحةاألمانةعلى الدول األطراف بواسطة 

ل األمم المتحدة لألسلحة التقليدي جِّ ة على نفس المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف إلى أُطُر األمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك سِّ

(UNROCA.) مكتب األمم المتحدة لة المقدمة للتقرير أن تصرح لوبالفعل، يتضمن نموذج إعداد التقارير السنوية حقالا يتيح للدو

مة للتقرير إلى  شؤون نزع السالحل ل باستخدام المعلومات ذات الصلة الواردة في تقريرها السنوي كأساس لتقرير الدولة المقّدِّ جِّ سِّ

 تي تمس األمن القومي.تستثني التقارير المعلومات ذات الحساسية التجارية أو القد  األمم المتحدة لألسلحة التقليدية.

 

 النطاق -(1) 2المادة  .ب

 

 تنطبق هذه المعاهدة على جميع األسلحة التقليدية ضمن الفئات التالية:

 )أ( دبابات القتال؛

 )ب( مركبات القتال المدرعة؛

 )ج( منظومات المدفعية من العيار الكبير؛

 )د( الطائرات المقاتلة؛

 )هـ( طائرات الهليكوبتر الهجومية؛

 السفن الحربية؛)و( 

 )ز( الصواريخ وقاذفات الصواريخ؛ و

 )ح( األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة.

 

 

 التنفيذ -(3) 5المادة  .ج

 

ع الدول األطراف على تطبيق أحكام المعاهدة على أوسع تشكيلة من األسلحة التقليدية. يجب أل تقل تغطية التعاريف الوطنية ألّي    تُشجَّ

ل األمم المتحدة لألسلحة التقليدية وقت دخول هذه المعاهدة -( )أ(1) 2بالمادة من الفئات المشمولة  جِّ )ز( عن التعاريف المستخدمة في سِّ

( )ح(، لن تقل تغطية التعاريف الوطنية عن التعاريف المستخدمة في صكوك األمم 1) 2حيز النفاذ. بالنسبة للفئة التي تغطيها المادة 

 هذه المعاهدة حيز النفاذ.المتحدة ذات الصلة وقت دخول 

 

 

جالت الوطنية –( 3) 12المادة  .د  ُمحتوى الس ِّ

 

جالت ما يلي: الكمية، والقيمة، والطراز/النوع، وعمليات النقل الدولية الُمصّرح  تُشّجع كل دولة طرف في المعاهدة على تضمين تلك الّسِّ

دة (، واألسلحة 1) 2بها لألسلحة التقليدية التي تغطيها المادة  رة والُمستورِّ التقليدية المنقولة بالفعل، وتفاصيل الدولة )الدول( الُمصّدِّ

 ودولة )دول( المرور العابر وإعادة الشحن والمستخدمين النهائيين، حسب القتضاء.
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 ثالثاً. القائمة الكاملة باألسئلة

 

 7 األساسية لاللتزام باإلبالغ السنويالمتطلبات  .أ

 7 ........................................... ما هي المعلومات التي يجب أن يتضمنها التقرير السنوي لمعاهدة تجارة األسلحة؟ .1

 8 ............................................. ..………………………السنوي إلى األمانة؟ ATTكيف ينبغي تقديم تقرير معاهدة  .2

 8 ............................................. …………………………السنوي إلى األمانة؟ ATTمتى ينبغي تقديم تقرير معاهدة  .3

 9 .............نطاق اللتزام باإلبالغ السنوي .ب

i.  9 الواردات الُمصّرح بها أو الفعلية" وأ"الصادرات 

( إلى الصادرات والواردات. هل ينبغي أن تقدم الدول األطراف تقارير عن عمليات النقل األخرى 3) 13تشير المادة  .4

 9 ..……………………………………………………………………(؟2) 2المشمولة بالمادة 

 9 .………………………………………………………ما هو تعريف التصدير/ الستيراد؟ .5

 9 هل يجب اإلبالغ عن الهدايا والقروض واإليجارات وغيرها من المعامالت غير النقدية؟ .6

 9 …………………………………هل يجب اإلبالغ عن الصادرات والواردات المؤقتة؟ .7

هل يجب اإلبالغ عن الصادرات والواردات من قِّبَل األفراد والشركات الخاّصين و/ أو الصادرات والواردات من قِّبَل  .8

 10 ……………………………………………………………………الجهات الفاعلة الحكومية؟

 10 ……………………………………………ما هي الصادرات والواردات الُمصّرح بها؟ .9

 10 …………………………………………………ما هي الصادرات والواردات الفعلية؟ .10

األطراف اإلبالغ عن كّل  من الصادرات/ الواردات الُمصّرح بها والصادرات/ الواردات هل يتعيّن على الدول  .11

 10 ……………………………………………………………………………………………الفعلية؟

ii. 11 ("1) 2حة التقليدية المشمولة بالمادة "األسل 

ز(؟-الفئات )أ (. ما الذي يجب اإلبالغ عنه ضمن1) 2( إلى األسلحة التقليدية المشمولة بالمادة 3) 13تنّص المادة  .12

 11 

( األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة. ما الذي يجب اإلبالغ عنه ضمن هذه الفئة؟1) 2تتناول الفئة )ح( من المادة  .13

 11 

هل ينبغي اإلبالغ عن األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة غير المصنّعة أو غير الُمعّدلة وفق المواصفات العسكرية؟ .14

 12 

 12 (؟1) 2هل يجب على الدول األطراف اإلبالغ عن األسلحة التقليدية غير تلك المشمولة بالمادة  .15

من المعاهدة على التوالي.  4و  3( إلى الذخيرة/ الذخائر واألجزاء والُمكّونات المذكورة في المادتين 3) 13ل تشير المادة  .16

 12 ………هل يجب اإلبالغ عن الصادرات والواردات الُمصّرح بها أو الفعلية لهذه البنود؟

ا يجري تصدير/  .17 نات ُمفّككة )تُعرف باسم "مجموعات"  استيراد األسلحة التقليديةأحيانا كاملةا ولكن على شكل أجزاء وُمكّوِّ

(kits)12 اإلبالغ عن الصادرات والواردات الُمصّرح بها أو الفعلية لهذه البنود؟ (. هل يجب 

 12 والفائض من األسلحة؟هل ينبغي اإلبالغ عن الصادرات والواردات من األسلحة المستعملة  .18

 13 .……كيف ينبغي اإلبالغ عن البنود الُمصدَّرة من قِّبَل دولة أخرى غير دولة المنشأ؟ .19

 13 ..………………………إلى موقع وسيط؟ بنودغي اإلبالغ عن عمليات نقل الكيف ينب .20

 13 دان اثنان أو أكثر؟ما هي الدولة التي يجب أن تُبلِّغ عن تصدير سالح تقليدي شارك في إنتاجه بلَ  .21

 14 ..……المعلومات التي يتعين اإلبالغ عنها .ج

الُمصّرح بها أو الفعلية التي يتعيّن على الدول األطراف إدراجها في  وارداتالو صادراتالما هي المعلومات المتعلقة ب .22

 14 ……………………………………………………………………………تقريرها كحد أدنى؟

 14 هل تحتاج الدول األطراف إلى تفصيل المعلومات حسب الصادرات والواردات لكل بلد؟ .23
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والقيمة المالية للصادرات والواردات الُمصّرح بها أو  بنودى اإلبالغ عن كّل  من عدد الهل تحتاج الدول األطراف إل .24

 14 .…………………………………………………………………………………………الفعلية؟

 14 هل تحتاج الدول األطراف إلى تضمين تفاصيل حول تسمية السالح أو طرازه أو نوعه؟ .25

 15 هل تحتاج الدول األطراف إلى إدراج تفاصيل عن الُمرَسل إليهم والمستخدمين النهائيين لألسلحة؟ .26

فيما يتعلق باألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة، هل تحتاج الدول األطراف إلى اإلبالغ عن بيانات مثل العيارات واألرقام  .27

 15 ………………………………………………………………………………………التسلسلية؟

 15 هل تحتاج الدول األطراف إلى إدراج طبيعة الصادرات والواردات في تقريرها؟ .28

 15 عاد معلومات حساسة تجارياا أو معلومات تتعلق باألمن القومي من تقريرها؟هل يمكن للدول األطراف استب .29

معلومات حساسة تجارياا أو معلومات تتعلق باألمن القومي من هل تحتاج الدول األطراف إلى اإلشارة إلى أنه تم استبعاد  .30

 15 ..………………………………………………………………………………………تقريرها؟

ا أو تتعلق باألمن القومي؟ .31  16 هل هناك معايير لتحديد ما إذا كانت المعلومات حساسة تجاريا

لإلبالغ من الدول تقديم نفس  ATTالموحدة لإلبالغ ونموذج معاهدة  UNROCAهل تطلب كٌل من استمارات  .32

 16 ..……………………………………………………………………………………المعلومات؟

أو  /و التي لم تكن لديها أي صادرات وأو واردات أ /راف التي لم تُصّرح بأي صادرات وهل يتعين على الدول األط .33

 16 .............................واردات فعلية القيام باإلبالغ إلى أمانة معاهدة تجارة األسلحة؟

 17 .……شكل التقرير واستخدام نماذج اإلبالغ .د

 17 …………هل تنص المعاهدة نفسها على استمارة موحدة أو نموذج موحد لإلبالغ؟ .34

 17 ....؟إلزامي استخدام نموذج اإلبالغ الذي أقّره المؤتمر الثاني للدول األطراف هل .35

ل األمم المتحدة لألسلحة التقليدية ) .36 جِّ ( في المتثال لاللتزام UNROCAهل يمكن للدول األطراف استخدام ما قدمته إلى سِّ

 17 ……………………………………………………………………باإلبالغ السنوي للمعاهدة؟

 18 اإلجراءات والشكليات الخاصة باللتزام باإلبالغ السنوي .هـ

 18 ..……ما هو اإلجراء الُمتّبع سنوياا لمطالبة الدول األطراف بإبالغ أمانة المعاهدة؟ .37

 18 ..……ما هي السلطة التي ينبغي أن تقدم التقرير إلى أمانة معاهدة تجارة األسلحة؟ .38

 18 .……حدث للتقارير السنوية بمجرد تقديمها إلى أمانة معاهدة تجارة األسلحة؟ماذا ي .39

)عنوان البريد اإللكتروني، موقع المعاهدة على اإلنترنت( هل توفر البنية التحتية الفنية ألمانة معاهدة تجارة األسلحة  .40

 19 …………………………………………مستوى عالياا من الحماية ضد هجمات المتسللين؟

 19 ….……………………………للجمهور؟السنوية لدول األطراف ار هل ستتاح تقاري .41

رة قبل أن تقوم: أ(  .42 دة أو الُمصّدِّ باإلبالغ عن صادراتها ووارداتها؛ و هل تحتاج دولة طرف إلى موافقة الدول الُمستورِّ

 19 ..……………………………………………………)ب( يجعل هذه المعلومات متاحة للجمهور؟

ه إذا اكتشفت، بعد تقديم المعلومات لسنة تقويمية معينة، أن هذه المعلومات غير ما الذي ينبغي على الدولة الطرف فعل .43

 20 ..……………………………………………………………كاملة أو تحتوي على خطأ فني؟

إذا كان لدى دولة طرف سؤال حول اللتزام باإلبالغ السنوي وتنفيذه، فكيف يمكن لها التصال بأمانة المعاهدة؟ .44

 20 

 21 .…………السنويإنفاذ اللتزام باإلبالغ  .و

 21 هل تنص المعاهدة على فرض عقوبات أو تدابير أخرى في حالة عدم المتثال لاللتزام باإلبالغ السنوي؟ .45

 21 هل هناك أي عواقب تترتب على تقديم معلومات غير صحيحة؟ )عن طريق الخطأ أو عن علم(؟ .46
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 وأجوبةرابعاً. أسئلة 

 

 المتطلبات األساسية لاللتزام باإلبالغ السنوي .أ
 

 ما هي المعلومات التي يجب أن يتضمنها التقرير السنوي لمعاهدة تجارة األسلحة؟ .1

م المعاهدة الدول األطراف باإلبالغ عن "الصادرات والواردات الُمصّرح بها أو الفعلية" )انظر  ( من "األسلحة وما يليه 9السؤال تُلزِّ

(. ول تذكر المعاهدة صراحةا المعلومات التي تحتاج الدول األطراف وما يليه 12السؤال (" )انظر1) 2التقليدية المشمولة بالمادة 

 إلدراجها في تقريرها السنوي.

ير أن المعاهدة تشير إلى أن التقرير السنوي يمكن أن يحتوي على نفس المعلومات المقدمة إلى أُُطر األمم المتحدة ذات الصلة، بما غ 

ل األمم المتحدة لألسلحة التقليدية )والذي يُشار إليه فيما بعد باسم  جِّ الموحدة  UNROCA(. تطلب استمارات UNROCAفي ذلك سِّ

 :كحد أدنىال المعلومات التالية، لإلبالغ من الدول إدخ

رة لألسلحة؛  (1 دة أو الُمصّدِّ  الدولة النهائية الُمستورِّ

 عدد البنود؛  (2

رة(؛ و  (3  دولة المنشأ لألسلحة )إن لم تكن هي الدولة الُمصّدِّ

 الموقع الوسيط لألسلحة )إن وجد(.  (4

كن للدول تضمين وصف لألسلحة وتعليقات على الموحدة لإلبالغ، يم UNROCAفي عمود "المالحظات" الختياري في استمارات  

 الصادرات أو الواردات.

ل   جِّ لالمتثال للتزامها باإلبالغ السنوي بموجب المعاهدة التأكد من أن  UNROCAيجب على الدول األطراف التي تستخدم تقريرها لسِّ

 (.36السؤال محتوى التقرير يتوافق مع هذا اللتزام )انظر 

التها الوطنية للصادرات الُمصّرح بها أو الفعلية  جِّ ع الدول األطراف على إدراجها في سِّ تقدم المعاهدة قائمة بالمعلومات التي تُشجَّ

ا أن هذه القائم ا للواردات وعمليات العبور الُمصّرح بها والشحنات العابرة(. ومع ذلك، ينبغي أن يكون واضحا ة ل تنطبق )وربما أيضا

ا في استمارات  الموحدة  UNROCAعلى اللتزام باإلبالغ السنوي؛ ولكنها تُشير إلى أهمية بعض المعلومات األساسية التي تُضّمن أيضا

 لإلبالغ.

للدول األطراف بأن تستخدم الدول األطراف النموذج والسابع الثاني  ان، أوصى المؤتمر2السؤال  كما هو موضح في اإلجابة على

الموحدة لإلبالغ،  UNROCAلإلبالغ عن الصادرات والواردات الُمصّرح بها أو الفعلية. يستند نموذج اإلبالغ هذا إلى استمارات 

 (.32السؤال ولكنه يختلف عنها في بعض العناصر )انظر 

، عن المعلومات التالية بشأن صادراتها ووارداتها الُمصّرح بها أو كحد أدنىج اإلبالغ على قيام الدول األطراف باإلبالغ، ينص نموذ 

 الفعلية:

 ما إذا كانت الدولة الطرف المعنيّة تُبلِّغ عن صادرات وواردات ُمصّرح بها أم فعلية؛ (1

 الُمصدَّرة والُمستوَردة؛ وعدد البنود و/ أو القيمة المالية لألسلحة التقليدية  (2

رة لألسلحة التقليدية. (3 دة أو الُمصّدِّ  الدول النهائية الُمستورِّ

للدول لإلبالغ  نموذج إعداد التقارير السنويةATTنموذج معاهدة الموحدة لإلبالغ، يوفر  UNROCAكما هو الحال في استمارات  

رة(، )( 1األطراف خيار تضمين معلومات إضافية: على وجه الخصوص، ) ( 2دولة المنشأ لألسلحة )إذا لم تكن هي الدولة المصّدِّ

 ( تعليقات على الصادرات أو الواردات.32وصف لألسلحة التقليدية و )

ا صفحةا للعنوان يُطلب من الدول األطراف تضمينها إعداد التقارير السنوية اإلبالغ تتضّمن كل استمارة من استمارات نموذج  أيضا

)ويعني التقريرتقديم (، وتاريخ 38السؤال )انظر الخاصة بالتقرير تقريرها، أي: تفاصيل جهة التصال الوطنية  معلومات عامة بشأن

 تاريخ الذي قامت فيه الدولة المقدمة للتقرير بصياغة التقرير أو النتهاء منه، وليس تاريخ تقديمه إلى أمانة معاهدة تجارة األسلحة(،

باستخدام المعلومات ذات الصلة الواردة في التقرير كأساس لتقرير الدولة  نزع السالحلشؤون وما إذا كان يُسمح لمكتب األمم المتحدة 

، ومحتوى التقرير، وما إذا كان قد تم حذف معلومات من التقرير ألنها "حساسة تجارياا" المقدم إلى سجل األمم المتحدة لألسلحة التقليدية

 (.31إلى  29األسئلة أو ألسباب تتعلق "باألمن القومي" 

 .وما يليه 22السؤال  علومات التي ينبغي إدراجها في التقرير، راجع للحصول على مزيد من اإلرشادات حول الم
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 ؟أمانة معاهدة تجارة األسلحةاألمانةالسنوي إلى  ATTكيف ينبغي تقديم تقرير معاهدة  .2

 

 ما هي خيارات التسليم المتاحة؟ 2.1

 .أمانة معاهدة تجارة األسلحةاألمانةل تتضّمن المعاهدة نفسها تعليمات للدول األطراف بشأن كيفية تقديم تقاريرها إلى 

، وهي تقوم بإدماج نموذجي إعداد على موقع المعاهدة على اإلنترنت، تتوفر أداة عبر اإلنترنت لتقديم كّل  من التقارير األّولية والسنوية

ا للدول األطراف استخدام المنصة المتاحة على شبكة اإلنترنت لتحميل التقارير المصدق  عليهما من قِّبل الدول األطراف. ويمكن أيضا

. لتقديم تقرير سنوي عبر اإلنترنت، يجب أن يتوفّر لممثل الدولة الطرف التي تقدم التقرير حٌق (PDFتقاريرها )بصيغة وورد أو 

 الدخول بالموقع. تتوفر معلومات حول كيفية الوصول إلى المنطقة ُمقيّدة الدخول بالموقع نفسه:]فردٌي[ للوصول إلى المنطقة ُمقيّدة 

portal.html-to-https://www.thearmstradetreaty.org/registration أمانة األمانة، كما يمكن الحصول عليها من

 info@thearmstradetreaty.org عن طريق البريد اإللكتروني: معاهدة تجارة األسلحة

 كبديل لذلك، يُمكن للدول األطراف تقديم تقاريرها السنوية إلى األمانة عن طريق إرسالها بالبريد اإللكتروني إلى 

info@thearmstradetreaty.org ،إذا كانت هناك حاجة إلى درجة  أعلى من السرية  -أو ، أو من خالل البريد أو مندوب توصيل

(. تظل خيارات التسليم هذه متاحة للدول األطراف حتى ما يليهو 37السؤال تسليمها باليد من خالل بعثاتها في جنيف )انظر كذلك  –

 بعد إطالق أداة اإلبالغ عبر اإلنترنت.

( عبر أداة اإلبالغ عبر اإلنترنت على موقع 1باختصار، يمكن للدول األطراف تقديم تقاريرها السنوية بإحدى الطرق األربع التالية: 

( عن طريق البريد أو مندوب توصيل 3؛ info@thearmstradetreaty.orgي إلى ( بإرسالها بالبريد اإللكترون2؛ ATTمعاهدة 

 ( بتسليمها باليد إلى مكاتب أمانة المعاهدة.4أو 

 ما الشكل الذي يجب أن يكون عليه التقرير السنوي؟ 2.2

ا  خالل مؤتمرها الثاني رير السنوية إلعداد التقالإلبالغ لتسهيل المتثال لاللتزام باإلبالغ السنوي، أقّرت الدول األطراف نموذجا

وقد أيّد المؤتمر الثاني للدول األطراف هذا النموذج وأوصت بأنه يمكن للدول األطراف أن تختار استخدامه إلعداد وتقديم تقاريرها. 

إعداد اإلبالغ فر نموذج يتوأولا، وأوصى باستخدامه، ثم أيّد المؤتمر السابع للدول األطراف إصداراا ُمعّدلا منه وأصى باستخدامه. و

 واإلنجليزية والفرنسية والروسية واإلسبانيةوالصينية ( باللغات العربية ATTهذا على موقع معاهدة تجارة األسلحة )التقارير السنوية 

)https://www.thearmstradetreaty.org/reporting.html#anchorhowto( تم دمج النموذج في أداة اإلبالغ عبر .

، انظر إعداد التقارير السنويةاإلبالغاإلنترنت، وهو متاح باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية أو اإلسبانية. لمزيد  من اإلرشادات بشأن نموذج 

 وغيره من األسئلة في هذه الوثيقة. 34السؤال 

ل األمم  جِّ كبديل لذلك، ونظراا ألن المعاهدة تنص على أنه يجوز للتقرير أن يتضّمن نفس المعلومات المقدمة من الدولة الطرف إلى سِّ

ل  (، يمكن للدول األطراف أن تقدم نفس تقريرها إلىUNROCAالمتحدة لألسلحة التقليدية ) جِّ المعاهدة إلى أمانة  UNROCAسِّ

 إذا كان محتواه يتوافق مع اللتزام باإلبالغ السنوي للمعاهدة.معاهدة تجارة األسلحة 

 

 ، وخاصةا فيما يتعلق باألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة.36و  32و  1لمزيد من التوجيه حول هذا الشأن، انظر األسئلة  

ا للبلد أو تقرير عن صادرات وواردات األسلحة التقليدية وأخيراا، يمكن للدولة الطرف أن تختار تقديم تقرير وطني مصمّ   م خّصيصا

 رير ينبغي أن يحقق المتثال لاللتزام باإلبالغ السنوي للمعاهدة.تقدمه الدولة إلى منظمة إقليمية، غير أن محتوى التق

 

 ؟أمانة معاهدة تجارة األسلحةاألمانةالسنوي إلى  ATTمتى ينبغي تقديم تقرير معاهدة  .3

ا بحلول  مايو. يجب أن يتضمن التقرير معلومات عن  31تنص المعاهدة على أن تقدم كل دولة طرف تقريرها إلى األمانة سنويا

الصادرات والواردات الُمصّرح بها أو الفعلية خالل السنة التقويمية الُمنصرمة )على سبيل المثال، سيتضمن التقرير المقدم إلى 

معلومات عن الصادرات والواردات الُمصّرح بها أو الفعلية التي  2022 2017مايو  31بحلول  ألسلحةأمانة معاهدة تجارة ااألمانة

 .20212016ديسمبر  31يناير إلى  1تّمت خالل الفترة من 

 .وما يليه 37السؤال  لمزيد من اإلرشادات حول هذا اإلجراء والشكليات الخاصة باللتزام باإلبالغ السنوي، انظر 

 

https://www.thearmstradetreaty.org/registration-to-portal.html
https://www.thearmstradetreaty.org/registration-to-portal.html
https://www.thearmstradetreaty.org/registration-to-portal.html
mailto:info@thearmstradetreaty.org
mailto:info@thearmstradetreaty.org
mailto:info@thearmstradetreaty.org
mailto:info@thearmstradetreaty.org
https://www.thearmstradetreaty.org/reporting.html#anchorhowto
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 ب. نطاق االلتزام باإلبالغ السنوي

 

i. "الصادرات والواردات الُمصّرح بها أو الفعلية" 

 

( الصادرات والواردات. هل ينبغي أن تقدم الدول األطراف تقارير عن عمليات النقل األخرى المشمولة بالمادة 3) 13تذكر المادة  .4

 (؟2) 2

باإلبالغ السنوي إل على الصادرات والواردات. لذا ل تحتاج الدول األطراف إلى إدراج معلومات حول العبور ل. ل ينطبق اللتزام 

 والشحن العابر والسمسرة في تقريرها السنوي.

 

 ما هو تعريف التصدير/ االستيراد؟ .5

ا لـ "التصدير" أو الستيراد". يُرَجى من الدول األطراف الت نموذج إعداد ATTنموذج معاهدة ي تستخدم ل تتضمن المعاهدة تعريفا

في إعداد تقريرها السنوي أن تشير إلى تعريفها لمصطلح "تصدير" و "استيراد" من خالل تعبئة سلسلة من لإلبالغ  التقارير السنوية

 مربعات الختيار، والتي تشمل:

 "النقل المادي للبنود عبر الحدود الوطنية"؛ (1

 ؛"نقل الملكية" (2

 "نقل السيطرة"؛ و و  (3(2

 "غير ذلك".  (4(3

ل  جِّ والتي مفادها أن "النقل الدولي لألسلحة يشمل، باإلضافة  UNROCAتعكس هذه الخيارات الثالثة المحددة الممارسة التي يتبعها سِّ

ا ف ي البروتوكول الثاني إلى النقل المادي للمعدات إلى أو من األراضي الوطنية، نقل ملكية المعدات والسيطرة عليها" )وهذا ُمدرج أيضا

 الُمعّدل من التفاقية الخاصة بأسلحة تقليدية معينة(.

يجوز للدول األطراف بطبيعة الحال أن تطبّق تعريفاتها العامة للصادرات والواردات وفقاا لتشريعاتها الجمركية. على سبيل المثال، 

ف مسَرد مصطلحات الجمارك الدولية لمنظمة الجمارك العالمية ) ّ ( التصدير بأنه "عملية إخراج أو التسبب في إخراج أي WCOيُعرِّ

 بضائع من إقليم جمركي" والستيراد على أنه "عملية جلب أو التسبب في جلب أي بضائع إلى إقليم جمركي".

 هل يجب اإلبالغ عن الهدايا والقروض واإليجارات وغيرها من المعامالت غير النقدية؟ .6

يجارات وغيرها من المعامالت غير النقدية مشمولة بتعريف الدولة الطرف للتصدير أو الستيراد، إذا كانت الهدايا والقروض واإل

فينبغي اإلبالغ عنها. على وجه الخصوص، ينبغي النظر في اإلبالغ عن المعامالت مثل الهدايا واإليجارات المالية، ألن هذه المعامالت 

اعادةا ما تنطوي على كل ّ من النقل المادي ونقل   (.5السؤال  الملكية أو السيطرة )انظر أيضا

وبصورة أعّم، يمكن قراءة نصوص  في المعاهدة تشمل بعض التحركات التي ل تتضّمن نقل الملكية والسيطرة، بل وحتى تلك المجانية. 

قليدية من قِّبَل، أو نيابةا عن، دولة طرف لستخدامها شريطة أن تظل تستثني المعاهدة صراحةا من تطبيقها "الحركة الدولية لألسلحة الت

تلك األسلحة التقليدية تحت ملكية تلك الدولة الطرف". إذا لم تندرج هذه التحركات ضمن النطاق المقصود لـ "الصادرات"، فلن تكون 

 هناك حاجة إلدراج استثاء صريح بشأنها.

 را إعالناُ تفسيرياُ بتصديقها على المعاهدة ينص على ما يلي:أرفقت ليختنشتاين، ونيوزيلندا، وسويس

، في ضوء تشمل، 2من المادة  2، و"عبور "، و"شحن عبر" و"سمسرة" في الفقرة مصطلحات "تصدير"، و"استيراد ""نفهم ]...[ أن 

، ية، مثل الهدايا والقروض واإليجاراتالمعامالت النقدية أو غير النقد موضوع هذه المعاهدة والغرض منها ووفقاا لمعناها المعتاد،

 وبالتالي فإن هذه األنشطة تدخل في نطاق هذه المعاهدة."

 

 هل يجب اإلبالغ عن الصادرات والواردات المؤقتة؟ .7

 

ا أن البنود يجري تصديرها أو استيرادها فقط لفترة زمنية محددة ويُعتزم إرجاعها لحقاا منا إلى  تعني الصادرات والواردات المؤقتة ضِّ

نفس المالك. ل تستبعد المعاهدة نفسها هذه الصادرات والواردات من نطاقها، ولكن على الدول األطراف أن تتخذ قرارها بناءا على 

 (.5السؤال  تعريفاتهم للتصدير والستيراد )انظر
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اد والشركات الخاّصين و/ أو الصادرات والواردات من قِبَل الجهات هل يجب اإلبالغ عن الصادرات والواردات من قِبَل األفر .8

 الفاعلة الحكومية؟

ا لفئات معينة من المتلقِّّين أو المستخدمين النهائيين لألسلحة. لذلك يتعين على الدول األطراف اإلب الغ ل تتضمن المعاهدة استثناءا عاما

ا أو جهة فاعلة حكومية عن الصادرات والواردات بغض النظر عن طبيعة  د، أي ما إذا كان طرفاا فاعالا خاصا ر أو الُمستورِّ الُمصّدِّ

ا عمليات التحويل من حكومة إلى أخرى.  مثل القوات المسلحة. ويشمل ذلك أيضا

وذلك عندما ( من المعاهدة نوعاا معيناا من التحركات من جانب )أو نيابةا عن( دولة طرف من تعريفها للنقل، 3) 2تستثني المادة  

يجري نقل األسلحة التقليدية بواسطة )أو نيابةا عن( دولة طرف لستخدامها الخاص، شريطة أن تظل تلك األسلحة التقليدية تحت ملكية 

 تلك الدولة الطرف. ويتعلق ذلك بتحركات األسلحة التقليدية التي تملكها الدولة الطرف بالفعل.

 .31إلى  29األسئلة  يا األمن القومي المحتملة، انظرفيما يتعلق بالحساسية التجارية أو قضا

 

 ما هي الصادرات والواردات الُمصّرح بها؟ .9

تعني الصادرات والواردات الُمصّرح بها أن )السلطات المختصة في( الدولة الطرف المعنيّة قد سمحت بطريقة أو بأخرى بالتصدير 

 راد. بشكل  عام، يأخذ ذلك شكل ترخيص تصدير أو استيراد.أو الستي

َر بإجراء عملية التصدير أو الستيراد المعنيّة بالفعل، وقد ل يتم نقل )كل(  َد أو الُمصّدِّ األسلحة ل يُلزم التصريح أو الترخيص الُمستورِّ

الطرف خالل نفس الفترة المشمولة بالتقرير، بل قد ل  التقليدية التي هي موضوع الترخيص فعلياا من أو إلى اإلقليم الوطني للدولة

م يحدث ذلك أبداا. وبالمثل، قد ل يجري نقل ملكية األسلحة التقليدية والسيطرة عليها خالل نفس الفترة المشمولة بالتقرير، أو قد ل يت

 نقلها أبداا.

رة( عن صادرات ُمصّرح بها وأبلغت الدولة وتجدر اإلشارة إلى أنه نتيجةا لذلك، إذا أبلغت الدولة الطرف س )الدو لة الطرف الُمصّدِّ

دة( عن واردات فعلية، فإن تقاريرهما عن الصادرات والواردات في فترة إبالغ معينة قد ل  الطرف ص )الدولة الطرف الُمستورِّ

ا  ا( )انظر أيضا  (.11السؤال  تتوافق )تماما

 

 الصادرات والواردات الفعلية؟ ما هي .10

الصادرات والواردات الفعلية هي تلك التي تّمت بالفعل. بناءا على تعريفات التصدير والستيراد للدولة الطرف المعنيّة، يستلزم ذلك 

 نقل األسلحة فعلياا عبر الحدود الوطنية و/ أو نقل ملكية األسلحة والسيطرة عليها بالفعل.

 

 ل األطراف اإلبالغ عن كّلٍّ من الصادرات/ الواردات الُمصّرح بها والصادرات/ الواردات الفعلية؟هل يتعيّن على الدو .11

الفعلية. وبالتالي، يمكن للدول األطراف أن تختار  أوتُلزم المعاهدة الدول األطراف باإلبالغ عن الصادرات والواردات الُمصّرح بها 

نموذج أو الصادرات والواردات الفعلية. كما هو ُمبيّن في "المالحظات التوضيحية" باإلبالغ عن الصادرات والواردات الُمصّرح بها 

، يمكن لتلك الدول اتخاذ هذا القرار فيما يخص تقرير إبالغها ككل أو لكل فئة من لإلبالغ نموذج إعداد التقارير السنويةATTمعاهدة 

دة. لدواعي الشفافية، يُستحسن أن  تشير الدول األطراف بوضوح في تقريرها إلى النهج الذي تستخدمه.  األسلحة التقليدية على حِّ

لدواعي التساق والستمرارية، يُفّضل بطبيعة الحال أن تظل خيارات الدول األطراف في هذا الصدد، بعد تحديدها، مستقرةا بمرور 

 الوقت.

لُمصّرح بها والفعلية أن تفعل ذلك بالطبع. كلتا يجوز للدولة الطرف التي ترغب في اإلبالغ عن كّل  من الصادرات والواردات ا

المجموعتين من المعلومات مفيدة، حيث أن المعلومات حول الصادرات والواردات الُمصّرح بها توضح ما سمحت الدولة الطرف 

نموذج لتي تستخدم بحدوثه، في حين توّضح المعلومات حول الصادرات والواردات الفعلية ما حدث بالفعل. بالنسبة للدول األطراف ا

إلعداد تقريرها السنوي، يستلزم ذلك تقديم جدولين، أحدهما للصادرات والواردات  لإلبالغ نموذج إعداد التقارير السنويةATTمعاهدة 

 الُمصّرح بها واآلخر للصادرات والواردات الفعلية.

ت الفعلية ألنها ل تملك معلومات عن الصادرات في بعض الحالت، قد يتعين على الدولة الطرف اإلبالغ عن الصادرات والواردا

 والواردات الُمصّرح بها لجميع األسلحة التقليدية أو لفئات معينة من األسلحة التقليدية. فيما يتعلق بالواردات، يمكن أن يكون هذا هو

قليدية. وفيما يتعلق بكّل  من الصادرات الحال إذا كانت الدولة الطرف المعنيّة ل تشترط إذن استيراد )لفئات معينة من( األسلحة الت

ا للتراخيص المفتوحة أو العامة، حيث ل يتم في وقت  ا إذا طبّقت الدولة الطرف المعنيّة نظاما والواردات، قد يكون هذا هو الحال أيضا

 العتماد تحديد عدد البنود ول القيمة المالية.
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ii.   ("1) 2"األسلحة التقليدية المشمولة بالمادة 

 

 ز(؟-(. ما الذي يجب اإلبالغ عنه ضمن الفئات )أ1) 2( إلى األسلحة التقليدية المشمولة بالمادة 3) 13المادة  تشير .12

 ز( هي كما يلي:-األسلحة التقليدية الُمدرجة في الفئات )أ

 )أ( دبابات القتال؛

 )ب( عربات القتال المدرعة؛

 )ج( منظومات المدفعية من العيار الكبير؛

 الطائرات المقاتلة؛)د( 

 )هـ( طائرات الهليكوبتر الهجومية؛

 )و( السفن الحربية؛

 )ز( الصواريخ وقاذفات الصواريخ.

 

( أل تشمل التعريفات الوطنية أقل من األوصاف 3) 5ل تقدم المعاهدة تعاريف لهذه الفئات. ومع ذلك، تشترط المعاهدة في المادة 

ل األمم المتحدة ل جِّ (. 2014ديسمبر  24( وقت دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ )أي UNROCAألسلحة التقليدية )المستخدمة في سِّ

ل UNODAاألوصاف المستخدمة في الستمارات الموحدة لمكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح ) جِّ  UNROCA( لإلبالغ إلى سِّ

 ة.بهذه الوثيق 1الملحق ُمدرجة في 

ل  جِّ ا، يمكن للدولة UNROCAوبالتالي، هناك خياران لدى الدول األطراف: أولا، يمكن للدولة الطرف استخدام أوصاف فئات سِّ . ثانيا

ل  جِّ . ويعني ذلك أنه يمكن UNROCAالطرف استخدام تعاريف وطنية تغطي على األقل جميع العناصر الُمتضّمنة في أوصاف فئات سِّ

 تعاريف وطنية أوسع، ولكن ليس أضيق. للدول األطراف استخدام

إلعداد تقريرها السنوي، يتضّمن لإلبالغ  نموذج إعداد التقارير السنويةATTنموذج معاهدة بالنسبة للدول األطراف التي تستخدم 

أو أكثر الذي يسمح للدول األطراف بإدراج مزيد من المعلومات المحددة حول تعريفات وطنية محددة )مختلفة  2النموذج ملحق 

تلك الُمدرجة في قائمة المراقبة  2ز(. يجب أن تعكس هذه التعريفات الوطنية المحددة الُمدرجة في الملحق -تفصيالا( لهذه الفئات )أ

 ز(.-الوطنية للدولة الطرف لهذه الفئات )أ

ا لتحديد ما إذا كانت بعض تتوفر العديد من المصادر ذات الصلة لالستخدام عند صياغة مثل هذه التعريفات الوطنية، ولكن  أيضا

 العناصر تندرج ضمن إحدى هذه الفئات وأي فئة محددة تحتاج إلى اإلبالغ عن بند  ما. توجد قائمة غير شاملة بهذه المصادر في

 .لهذه الوثيقة 2الملحق 

 

 واألسلحة الخفيفة. ما الذي يجب اإلبالغ عنه ضمن هذه الفئة؟( األسلحة الصغيرة 1) 2تتناول الفئة )ح( من المادة  .13

ا بالختصار  (. ولكن المعاهدة تشترط في SALWل تنص المعاهدة على تعريف  لألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة )يشار إليها أيضا

لوصف المستخدم في صكوك األمم المتحدة ( أل تشمل التعريفات الوطنية لألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة أقل من ا3) 5المادة 

(. الصكوك ذات الصلة ليست ُمدرجة في المعاهدة. صكوك 2014ديسمبر  24ذات الصلة وقت دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ )أي 

 األمم المتحدة ذات الصلة يمكن أن تكون:

الصك الدولي لتمكين الدول من التعرف على األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقُّبها في الوقت   (1

 المناسب وبطريقة يُعّول عليها )ويشار إليه فيما يلي بالصك الدولي للتعقُّب(.

ل  (2 جِّ  ت إضافية.لألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة كمعلوما 2014لإلبالغ لعام  UNROCAنموذج سِّ

ُد أوصاف األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة وفق هذه الصكوك  .من هذه الوثيقة 3في الملحق  وترِّ

إلعداد تقريرها السنوي، يحتوي لإلبالغ  نموذج إعداد التقارير السنويةATTنموذج معاهدة بالنسبة للدول األطراف التي تستخدم 

الموحدة لإلبالغ عن عمليات نقل  UNROCAلى الفئات الفرعية لألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة الُمتضّمنة في استمارة النموذج ع

الدول األطراف الخيار لإلبالغ لإلبالغ  نموذج إعداد التقارير السنويةATTنموذج معاهدة األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة. كما يمنح 

 ألسلحة الخفيفة كفئات ُمجّمعة. ويوضح النموذج أنه يمكن استخدام أوصاف أخرى تابعة لألمم المتحدة.عن األسلحة الصغيرة وا
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 هل ينبغي اإلبالغ عن األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة غير المصنّعة أو غير الُمعدّلة وفق المواصفات العسكرية؟ .14

( )ح( نفسها، ول صكوك األمم المتحدة ذات الصلة المذكورة في 1) 2المادة في تعريفها لألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة، ل تُميّز 

، ول الصك الدولي للتعقُّب على وجه الخصوص، صراحةا بين األسلحة التقليدية التي يتم تصنيعها أو تعديلها 13اإلجابة على السؤال 

مواصفات المدنية. لذا يجب على الدول األطراف أن تتخذ وفق المواصفات العسكرية واألسلحة التي يتم تصنيعها أو تعديلها وفق ال

 قرارها بهذا الصدد.

 

 (؟1) 2هل يجب على الدول األطراف اإلبالغ عن األسلحة التقليدية غير تلك المشمولة بالمادة   .15

 (.1) 2بالمادة ( بشكل واضح فقط على األسلحة التقليدية المشمولة 3) 13ينطبق اللتزام باإلبالغ السنوي في المادة 

ع المادة  ( من المعاهدة الدول األطراف على تطبيق أحكام المعاهدة على أوسع نطاق لألسلحة التقليدية. وينطبق 3) 5ومع ذلك، تُشّجِّ

ع الدول األطراف على تضمين تقريرها السنوي معلومات عن الصاد ا على الحكم المتعلق بالتقارير السنوية. وبالتالي، تُشجَّ رات ذلك أيضا

(. وبهذا المعنى، يمكن أن تنظر الدول األطراف 1) 2والواردات الُمصّرح بها أو الفعلية لألسلحة التقليدية بخالف تلك المشمولة بالمادة 

 .في إدراج المعلومات المتعلقة بجميع األسلحة التقليدية التي تتضمنها قائمة المراقبة الوطنية الخاصة بها، ولكن ذلك ليس مطلوباا منها

إلعداد تقريرها السنوي، يحتوي لإلبالغ   نموذج إعداد التقارير السنويةATTنموذج معاهدة بالنسبة للدول األطراف التي تستخدم 

" الذي يسمح للدول األطراف باإلبالغ عن معلومات حول الصادرات والواردات الُمصّرح الطوعية النموذج على قسم "الفئات الوطنية

 (.1)  2حة التقليدية بخالف تلك المشمولة بالمادة بها أو الفعلية لألسل

 

من المعاهدة على التوالي. هل  4و  3( إلى الذخيرة/ الذخائر واألجزاء والُمكّونات المذكورة في المادتين 3) 13ال تشير المادة  .16

 يجب اإلبالغ عن الصادرات والواردات الُمصّرح بها أو الفعلية لهذه البنود؟

( إل على األسلحة التقليدية المشمولة 3) 13، ل ينطبق اللتزام باإلبالغ الوارد في المادة 15السؤال جابة على كما هو موضح في اإل

ع الدول األطراف على تضمين تقريرها السنوي معلومات عن الصادرات والواردات الُمصّرح بها أو ا1) 2بالمادة  لفعلية (، ولكن تُشجَّ

ا أن تنظر في تضمين التقرير معلومات متعلقة بالذخيرة/  من األسلحة التقليدية األخرى. وبهذا المعنى، يمكن للدول األطراف أيضا

 الذخائر واألجزاء والُمكّونات، ولكن ذلك ليس مطلوباا منها.

ا أن الذخيرة/ الذخائر واألجزاء وال ا أيضا ُمكّونات ليست ُمدرجة ضمن فئة األسلحة الصغيرة وفي هذا الصدد، ينبغي أن يكون واضحا

 واألسلحة الخفيفة.

 

نات ُمفّككة )تُعرف باسم "مجموعات"  .17 (. (kits)أحياناً يجري تصدير/ استيراد األسلحة التقليدية  كاملةً ولكن على شكل أجزاء وُمكّوِ

 البنود؟هل يجب اإلبالغ عن الصادرات والواردات الُمصّرح بها أو الفعلية لهذه 

نات في  ،15السؤال  كما هو موضح في اإلجابة على ل تنص المعاهدة على أي التزام بإدراج المعلومات المتعلقة باألجزاء والُمكّوِّ

ع ذلك فقط. لذا يجب على الدول األطراف أن تتخذ قرارها بهذا الصدد.  التقرير السنوي، ولكنها تشّجِّ

أخذ موضوع المعاهدة والغرض منها في العتبار، يمكن للدول األطراف مع ذلك النظر في اإلبالغ عن صادرات وواردات  مع

نات ُمفّككة.1) 2األسلحة التقليدية الكاملة المشمولة بالمادة   ( التي يتم تصديرها/ استيرادها على شكل أجزاء وُمكّوِّ

إلعداد تقريرها السنوي أن تُشير في لإلبالغ  نموذج إعداد التقارير السنويةATTنموذج معاهدة يمكن للدول األطراف التي تستخدم 

بالطبع، هذه معلومات  العمود "تعليقات على النقل" )تحت عنوان "مالحظات"( إلى أنها تُبلِّغ عن أسلحة تقليدية كاملة ولكنها ُمفّككة.

 طوعية.

 

 ؟الفائضة ت من األسلحة المستعملة واألسلحةهل ينبغي اإلبالغ عن الصادرات والواردا .18

ا ألن المعاهدة ل تميز بين األسلحة الجديدة أو المستعملة أو الفائضة، يجب على الدول األطراف اإلبالغ عن الصادرات  نعم. نظرا

 فائضة.والواردات الُمصّرح بها أو الفعلية بغض النظر عما إذا كانت األسلحة المعنيّة جديدة أم مستعملة أم 
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 كيف ينبغي اإلبالغ عن البنود الُمصدَّرة من قِبَل دولة أخرى غير دولة المنشأ؟ .19

ينبغي على الدول األطراف اإلبالغ عن هذه الصادرات كصادرات عادية، ولكن مع توضيح أن األسلحة مصدرها دولة أخرى. تتضّمن 

اللذْين تم إقرارهما والتوصية ، إعداد التقارير السنويةبالغلإل ATTمعاهدة الموحدة لإلبالغ ونموذج  UNROCAكٌل من استمارات 

ا لإلبالغ عن هذه المعلومات.باستخدامهما أثناء المؤتمر الثاني للدول األطراف،   عموداا مخّصصا

 

 كيف ينبغي اإلبالغ عن عمليات نقل البنود إلى موقع وسيط؟  .20

جو إلى الدولة س لتركيبها على طائرة مقاتلة لتصديرها إلى الدولة  -على سبيل المثال، إذا قامت دولة طرف بتصدير صواريخ جو 

ص، يجب على الدولة الطرف المعنيّة أن تُبلِّغ عن تصدير الصواريخ إلى الدولة ص وأن توضح في تقريرها أن الدولة س هي الموقع 

عموداا لإلبالغ  إعداد التقارير السنويةنموذج ATTنموذج معاهدة الموحدة لإلبالغ و UNROCAالمتوسط. تتضّمن كٌل من استمارات 

ا لإلبالغ عن هذه المعلومات. ويمكن للدول األطراف التي تستخدم نموذج إعداد التقارير السنوية الخاص بمعاهدة تجارة  مخّصصا

ت"( إلى وجود األسلحة إلعداد تقاريرها السنوية أن تشير في عمود "التعليقات على عملية النقل" )الذي يرد تحت عنوان "مالحظا

 مكان وسيط )الدولة س(.

 

 ما هي الدولة التي يجب أن تُبِلغ عن تصدير سالح تقليدي شارك في إنتاجه بلَدان اثنان أو أكثر؟ .21

رة النهائية للسالح التقليدي الكامل. يمكن للدول األطراف التي تستخدم نموذج  معاهدة يجب اإلبالغ عن التصدير من قِّبَل الدولة الُمصّدِّ

إلعداد تقريرها السنوي أن تُشير في العمود "تعليقات على النقل" )تحت عنوان إعداد التقارير السنوية رة األسلحة لإلبالغ تجا

 بالطبع، هذه معلومات طوعية. "مالحظات"( إلى أنها تُبلِّغ عن أسلحة تقليدية مشتركة اإلنتاج.
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 ج. المعلومات التي يتعين اإلبالغ عنها

 

الُمصّرح بها أو الفعلية التي يتعيّن على الدول األطراف إدراجها في  وارداتالصادرات والبما هي المعلومات المتعلقة   .22

 ؟كحد أدنىتقريرها 

يتعيّن على الدول األطراف إدراجها  , ل تتضّمن المعاهدة صراحةا قائمة بالمعلومات التي1السؤال  كما هو موضح في اإلجابة على

دُ بعض التوجيهات في إشارة المعاهدة إلى "المعلومات المقدمة من الدولة الطرف إلى أطر األمم المتحدة  في تقريرها السنوي، ولكن ترِّ

ل األمم المتحدة لألسلحة التقليدية ) جِّ  (".UNROCAذات الصلة، بما في ذلك سِّ

كنقطة انطالق له المعلومات الواردة في استمارات لإلبالغ  نموذج إعداد التقارير السنويةATTهدة نموذج معافي هذا الصدد، يأخذ 

UNROCA :الموحدة لإلبالغ، ويتضمن البيانات التالية كمعلومات أساسية 

 ؛ و1عدد البنود أو القيمة المالية لألسلحة التقليدية الُمصدَّرة والُمستوَردة (1

دة (2 رة لألسلحة التقليدية. الدول النهائية الُمستورِّ  أو الُمصّدِّ

ا مشتركاا  ا بموجب المعاهدة  -ويمثل ذلك تفاهما بشأن المعلومات التي يجب على الدول األطراف إدراجها كحد أدنى عند  –وليس التزاما

 (.11السؤال اإلبالغ عن صادراتها ووارداتها الُمصّرح بها أو الفعلية )أو كليهما، انظر

ينبغي أن تنظر الدول األطراف في تقديم هذه المعلومات ُمفّصلة حسب فئة األسلحة التقليدية التي تُبلِّغ عنها، وكذلك حسب بلد المنشأ 

 (.23السؤال  أو الوجهة )انظر

 24 الموحدة لإلبالغ )راجع السؤالين UNROCAلى أن خيار اإلبالغ عن القيمة المالية لم يتم تضمينه في استمارات تجدر اإلشارة إ

ا لمتطلبات غ لإلبال نموذج إعداد التقارير السنويةATTنموذج معاهدة (. إل أنه تم تضمينه في 32و  في ضوء الطبيعة األكثر إلزاما

 اإلبالغ في المعاهدة، من أجل توفير وسيلة بديلة للدول األطراف لحماية المعلومات الحساسة، في مقابل حجبها ببساطة.

 

 هل تحتاج الدول األطراف إلى تفصيل المعلومات حسب الصادرات والواردات لكل بلد؟ .23

ل ل تحدد المعاهدة ذلك، ولكن تم جِّ ا مع ممارسات سِّ والمتمثل في تعزيز  1ومراعاةا للغرض من المعاهدة في المادة  UNROCAشيا

الشفافية، تُشّجع الدول األطراف بقوة على تفصيل البيانات ذات الصلة حسب البلد الذي تعلّقت به الصادرات والواردات الُمصّرح بها 

 أو الفعلية.

 

 عن كّلٍّ من عدد البنود والقيمة المالية للصادرات والواردات الُمصّرح بها أو الفعلية؟ هل تحتاج الدول األطراف إلى اإلبالغ  .24

ا ألن المعاهدة ل تحدد ذلك، فإن للدول األطراف أن تقرر ما إذا كانت ستضّمن تقاريرها عدد البنود أو القيمة المالية.  نظرا

الدول األطراف خيار توفير المعلومات عن حجم الصادرات والواردات لإلبالغ  نموذج إعداد التقارير السنويةATTنموذج معاهدة يمنح 

ل  جِّ الذي يطلب فقط من الدول األعضاء في  UNROCAُمعبَّراا عنها إما بعدد البنود أو كقيمة مالية. يختلف ذلك عن النهج المتّبع في سِّ

(. تم توفير خيار اإلبالغ 32السؤال  تم تصديرها واستيرادها )انظراألمم المتحدة تقديم معلومات عن عدد بنود األسلحة التقليدية التي 

 عن القيمة المالية من أجل تزويد الدول األطراف بوسيلة بديلة لحماية المعلومات الحساسة، في مقابل حجبها ببساطة.

، يمكن للدول األطراف أن تختار لإلبالغ نموذج إعداد التقارير السنويةTATنموذج معاهدة كما هو مبين في "المالحظات التوضيحية" ل

تقديم معلومات عن عدد البنود أو القيمة المالية لكل فئة في تقريرها ككل أو استخدام عدد البنود لبعض الفئات والقيمة المالية للبعض 

يارات الدول األطراف في هذا الصدد، بعد تحديدها، مستقرةا اآلخر. لدواعي التساق والستمرارية، يُفّضل بطبيعة الحال أن تظل خ

 بمرور الوقت.

 يجوز ألي دولة طرف اإلبالغ عن كّل  من عدد البنود والقيمة المالية إذا رغبت في القيام بذلك. 

 

 هل تحتاج الدول األطراف إلى تضمين تفاصيل حول تسمية السالح أو طرازه أو نوعه؟  .25

 الدول األطراف تضمين تفاصيل حول تسمية أو طراز أو نوع األسلحة. ل تشترط المعاهدة على

                                                           
 اإلبالغ عن القيمة المالية للصادرات والواردات الُمصّرح بها أو الفعلية، فينبغي أن تشير إلى العُملة المستخدمة. إذا اختارت دولة طرف  1
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ل  جِّ ا مع ممارسات سِّ عموداا باسم "وصف لإلبالغ  نموذج إعداد التقارير السنويةATTنموذج معاهدة ، يتضّمن UNROCAتمشيا

 البند"، تحت عنوان "مالحظات".

يمكن للدول األطراف استخدام هذا العمود لوصف األسلحة التقليدية التي يجري تصديرها أو استيرادها عن طريق إدخال التسمية أو 

 هذه المعلومات طوعية. النوع أو الطراز أو أي معلومات أخرى تُعّد ذات صلة. 

 

 والمستخدمين النهائيين لألسلحة؟هل تحتاج الدول األطراف إلى إدراج تفاصيل عن الُمرَسل إليهم  .26

 ل تشترط المعاهدة على الدول األطراف تضمين تفاصيل عن الُمرَسل إليهم والمستخدمين النهائيين لألسلحة.

ل  جِّ ا مع ممارسات سِّ عموداا باسم "تعليقات على لإلبالغ  نموذج إعداد التقارير السنويةATTنموذج معاهدة ، يتضّمن UNROCAتمشيا

ت عنوان "مالحظات". يمكن للدول األطراف استخدام هذا العمود لشرح أو توضيح طبيعة الُمرَسل إليه/ إليهم والمستخدم/ النقل"، تح

 هذه المعلومات طوعية. المستخدمين النهائيين لألسلحة.

 

العيارات واألرقام فيما يتعلق باألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة، هل تحتاج الدول األطراف إلى اإلبالغ عن بيانات مثل  .27

 التسلسلية؟

م المعاهدة الدول األطراف بإدراج بيانات عن األسلحة التقليدية الفردية في تقريرها، بما في ذلك األسلحة الصغيرة واألسلحة  ل تُلزِّ

 الخفيفة.

دة، وتل  ا للعبور في بعض الحالت، قد يكون من المناسب تبادل مثل هذه المعلومات بين الدول األطراف الُمستورِّ ك التي تمثل بلدانا

رة المشاركة في عملية نقل معينة، خاصةا للتخفيف من مخاطر تسريب األسلحة. ومع ذلك، فإن هذا  وإلعادة الشحن، والبلدان الُمصّدِّ

 ( من المعاهدة.3) 13يتجاوز اللتزام باإلبالغ السنوي الوارد في المادة 

 

 لصادرات والواردات في تقريرها؟هل تحتاج الدول األطراف إلى إدراج طبيعة ا .28

 ل تشترط المعاهدة على الدول األطراف تضمين تفاصيل عن طبيعة الصادرات والواردات.

ل  جِّ ا مع ممارسات سِّ عموداا باسم "تعليقات على لإلبالغ  نموذج إعداد التقارير السنويةATTنموذج معاهدة ، يتضّمن UNROCAتمشيا

على سبيل المثال، ما إذا  -يمكن للدول األطراف استخدام هذا العمود لشرح أو توضيح طبيعة النقل النقل"، تحت عنوان "مالحظات". 

ا بطبيعته )مثالا لغرض الدمج في نظام أكبر(. هذه  كان مؤقتاا )مثالا للعرض في معارض أو إلجراء إصالحات(، أو إذا كان صناعيا

 المعلومات طوعية.

 

 علومات حساسة تجاريًا أو معلومات تتعلق باألمن القومي من تقريرها؟هل يمكن للدول األطراف استبعاد م .29

( صراحةا للدول األطراف باستبعاد معلومات حساسة تجارياا أو ألسباب تتعلق باألمن القومي من تقريرها. 3) 13نعم، تسمح المادة 

لمتمثل في تعزيز الشفافية. ومن هذا الُمنطلق، فإن وا 1ومع ذلك، ينبغي قراءة هذا الستثناء في ضوء الغرض من المعاهدة في المادة 

 اإلغفالت الشاملة ل تبدو مناسبة.

إلعداد تقريرها السنوي، يٌتاح لها لإلبالغ  نموذج إعداد التقارير السنويةATTنموذج معاهدة بالنسبة للدول األطراف التي تستخدم 

لُمصدَّرة / الُمستوَردة. يهدف ذلك إلى تخفيف المخاوف بشأن الحساسيات التجارية الخيار بين توفير عدد البنود أو القيمة المالية للبنود ا

 واألمن القومي.

 

 هل تحتاج الدول األطراف إلى اإلشارة إلى أنه تم استبعاد معلومات حساسة تجاريًا أو معلومات تتعلق باألمن القومي من تقريرها؟ .30

ا أو لها تأثيرات على األمن القومي. ومع ذلك، يُطلب  ل تقدم المعاهدة إرشادات بشأن حذف معلومات على أساس أنها حساسة تجاريا

إلعداد تقريرها السنوي أن تشير طوعاا لإلبالغ  نموذج إعداد التقارير السنويةATTنموذج معاهدة من الدول األطراف التي تستخدم 

 حجب أي معلومات حساسة تجارياا و/ أو تتعلق باألمن القومي. إلى ما إذا كان قد تم

 يُعّد هذا اإلفصاح مفيداا لتجنب األسئلة غير الضرورية بشأن التناقضات بين التقارير الوطنية. 
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 هل هناك معايير لتحديد ما إذا كانت المعلومات حساسة تجارياً أو تتعلق باألمن القومي؟ .31

معايير بهذا الصدد. يرجع األمر للدول األطراف لتحديد ما إذا كانت بعض المعلومات حساسة من الناحية ل، ل توفر المعاهدة أي 

التجارية أو قد تؤثر على األمن القومي. ومع ذلك، ينبغي للدول األطراف، عند ممارستها لتقديرها، أن تأخذ في العتبار الغرض من 

فافية.  لذا ينبغي على الدول األطراف أن تُقيِّّم، على أساس كل حالة على حدة، ما إذا كان والمتمثل في تعزيز الش 1المعاهدة في المادة 

 هذا اإلغفال في المصلحة العامة أم ل.

 

من الدول لإلبالغ  نموذج إعداد التقارير السنويةATTنموذج معاهدة الموحدة لإلبالغ و UNROCAهل تطلب كٌل من استمارات  .32

 تقديم نفس المعلومات؟

الموحدة لإلبالغ، إل أنه يختلف  UNROCAيستند إلى استمارات لإلبالغ  نموذج إعداد التقارير السنويةATTنموذج معاهدة . رغم أن ل

 عنها في بعض العناصر:

للدول األطراف باإلبالغ إما عن الصادرات لإلبالغ  نموذج إعداد التقارير السنويةATTنموذج معاهدة وفقاا للمعاهدة، يسمح  (1

الموحدة لإلبالغ من الدول اإلبالغ عن الصادرات  UNROCAوالواردات الُمصّرح بها أو الفعلية. تطلب استمارات 

 (؛وما يليه 9السؤال  والواردات الفعلية فقط )انظر

األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة كفئة لإلبالغ  نموذج إعداد التقارير السنويةATTمعاهدة نموذج وفقاا للمعاهدة، يتضمن  (2

ل ATTإلزامية. في وقت دخول معاهدة تجارة األسلحة ) جِّ الدول فقط إلى تقديم معلومات عن  UNROCA( حيز النفاذ، دعا سِّ

من معلومات تعريفية إضافية، على أساس استمارة  صادرات وواردات األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة في تقريرها كجزء

ا   (؛36السؤال إبالغ منفصلة )انظر أيضا

ل  (3 جِّ ا عن لإلبالغ  نموذج إعداد التقارير السنويةATTنموذج معاهدة ، ووفقاا للمعاهدة، يتضّمن UNROCAبخالف سِّ قسما

عن الصادرات والواردات إضافية ف ذلك إلى السماح للدول األطراف بإدراج معلومات "الفئات الوطنية الطوعية". يهد

ع عليه المادة 1) 2الُمصّرح بها أو الفعلية لألسلحة التقليدية غير تلك المشمولة بالمادة  ( من المعاهدة 3) 5(، وفق ما تُشّجِّ

 (.16و  15السؤالين   )انظر

لإلبالغ للدول األطراف باختيار اإلبالغ عن حجم الصادرات  نموذج إعداد التقارير السنويةATTنموذج معاهدة يسمح  (4

ل  جِّ ا لسِّ  السؤال ، يُطلب من الدول اإلبالغ عن عدد البنود )انظرUNROCAوالواردات إما بعدد البنود أو كقيمة مالية. وفقا

24.) 

ا عدداا من األسئلة العامة التي لم يتم تضمينها في استمارات لإلبالغ  نموذج إعداد التقارير السنويةATTنموذج معاهدة يتضمن  أيضا

UNROCA :الموحدة لإلبالغ، مثل 

فت من التقرير )االطوعي السؤال  (1 ا أو متعلقة باألمن القومي قد ُحذِّ األسئلة نظر بشأن ما إذا كانت معلومات حساسة تجاريا

 (؛ و31إلى  29

على الدول األطراف أم يمكن إتاحتها تقارير التصدير/ الستيراد إتاحة قصر بشأن ما إذا كان ينبغي اإللزامي السؤال  (2

ا )انظر  (.41السؤال  للجمهور أيضا

 

أو واردات فعلية  /و التي لم تكن لديها أي صادرات وأو واردات أ /راف التي لم تُصّرح بأي صادرات والدول األط هل يتعين على .33

 القيام باإلبالغ إلى أمانة معاهدة تجارة األسلحة؟

ا" نعم. يتعين على الدول األطراف التي ليس لديها أي صادرات و/ أو واردات ُمصّرح بها أو فعلية لإلبالغ عنها أن ت فريا ا صِّ قدم "إبالغا

إلى أمانة معاهدة تجارة األسلحة، تُعلن فيه بوضوح أنه لم تتم أي صادرات و/ أو واردات في أّي  من الفئات خالل الفترة المشمولة 

ا، ألنه يمّكن الدول األطراف من إثبات امتثالها لاللتزام باإلبال ا مهما فرية أمرا غ السنوي للمعاهدة بالتقرير. يُعد تقديم اإلبالغات الّصِّ

 حتى لو لم يكن لديها عمليات نقل لألسلحة تستوجب اإلبالغ عنها خالل سنة معينة.

إلعداد تقريرها السنوي، يتضّمن النموذج نموذج إعداد التقارير السنوية لإلبالغ  ATTمعاهدة بالنسبة للدول األطراف التي تستخدم 

فري لكّل  من الصادرات ل ب 3أ و3في المرفقين والواردات  استمارات لإلبالغ الّصِّ جِّ  (.UNROCA)وكذلك الحال في سِّ

إذا لم يكن لدى الدول األطراف أي صادرات و/ أو واردات لإلبالغ عنها في فئات معينة فقط من األسلحة التقليدية، فعليها أن تشير 

 إلى ذلك بإدخال كلمة "ل شيء" في األعمدة المناظرة في تقريرها.
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 ر واستخدام نماذج اإلبالغد. شكل التقري

 

 هل تنص المعاهدة نفسها على استمارة موحدة أو نموذج موحد لإلبالغ؟ .34

 ل تنص المعاهدة نفسها على استمارة موحدة أو نموذج موحد لإلبالغ. 

ا لإلبالغ وأوصت باستخدامه لتمكين الدول األطراف  ومع ذلك، فخالل المؤتمر الثاني للدول األطراف، أقّرت الدول األطراف نموذجا

ا من نموذج إعداد التقارير هذا وأوصى من إعداد وتقديم تقريرها السنوي.  وقد أيّد المؤتمر السابع للدول األطراف إصداراا منقحا

واإلنجليزية والفرنسية والصينية ( باللغات العربية ATTنموذج اإلبالغ هذا متاح على موقع معاهدة تجارة األسلحة )باستخدامه. و

 والروسية واإلسبانية. تم دمج النموذج في أداة اإلبالغ عبر اإلنترنت، وهو متاح باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية أو اإلسبانية.

 لإلبالغ استمارات اإلبالغ األربع التالية: نموذج إعداد التقارير السنويةATTنموذج معاهدة يتضّمن  

 التقرير السنوي عن صادرات األسلحة التقليدية؛ (1

 التقرير السنوي عن واردات األسلحة التقليدية؛ (2

فري عن صادرات األسلحة التقليدية؛  (3  وأ(؛ 3المرفق )اإلبالغ الّصِّ

فري عن واردات األسلحة التقليدية (4  .ب(3)المرفق اإلبالغ الّصِّ

ل  جِّ ا صفحة العنوان، ومالحظات توضيحية، ومالحق تضم أوصاف سِّ لسبع فئات من األسلحة  2014لعام  UNROCAكما يتضمن أيضا

، فضالا عن جدول يتيح للدول األطراف إدراج المزيد من المعلومات حول تعريفات وطنية محددة )مختلفة أو أكثر (1)المرفق  التقليدية

 .(2)المرفق  تفصيالا( لهذه الفئات

 اإلجابات على عدد من األسئلة في هذا الوثيقة.ضمن إعداد التقارير السنوية اإلبالغ يتوفر المزيد من المعلومات عن نموذج 

 

 إلزامي؟ األطرافمؤتمر الدول المؤتمر الثاني للدول الذي أقّره إعداد التقارير السنوية اإلبالغ هل استخدام نموذج   .35

ا، ولكن المؤتمر لإلبالغ  نموذج إعداد التقارير السنويةATTنموذج معاهدة استخدام  للدول األطراف أوصى السابع الثاني ليس إلزاميا

 لالطالع على خيارات الصيغ األخرى. 2.2انظر السؤال رقم باستخدامه. 

 

االمتثال لاللتزام  من أجل (UNROCA)هل يمكن للدول األطراف استخدام ما قدمته إلى ِسِجل األمم المتحدة لألسلحة التقليدية  .36

 باإلبالغ السنوي للمعاهدة؟

ل يمكن للدول األطراف استخدام ما ق جِّ من أجل المتثال لاللتزام باإلبالغ السنوي للمعاهدة، حيث تنص المعاهدة  UNROCAدمته إلى سِّ

ل  جِّ  .UNROCAنفسها على أن التقرير السنوي للمعاهدة قد يتضمن نفس المعلومات المقدمة من الدولة الطرف إلى سِّ

أن محتواه يتوافق مع اللتزام باإلبالغ السنوي للمعاهدة. التأكد من  UNROCAومع ذلك، ينبغي للدول األطراف التي تستخدم تقرير 

ا  يتعلق ذلك على وجه الخصوص باإلبالغ عن صادرات وواردات األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة، ألن المعاهدة تفرض التزاما

ل  جِّ ا على الدول األطراف باإلبالغ عنها. وفق سِّ دراج معلومات طوعية إضافية ، تُدعى الدول فقط إل2014لعام  UNROCAقانونيا

ا   .(32السؤال  عن صادرات وواردات األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة في تقريرها )انظر أيضا

أمانة معاهدة  ينبغي أن تعطي الدول األطراف التي تستخدم تقريرها المقدم إلى سجل األمم المتحدة لألسلحة التقليدية إشارة واضحة إلى

 تجارة األسلحة عند تقديم تقريرها فيما يخص ما إذا كان تقريرها سوف يتاح بصفة علنية للجمهور.
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 اإلجراءات والشكليات الخاصة بااللتزام باإلبالغ السنويهـ. 

 

 ما هو اإلجراء الُمتّبع سنويًا لمطالبة الدول األطراف بإبالغ أمانة المعاهدة؟ .37

 في كل عام، تُصدر أمانة معاهدة تجارة األسلحة خطاباا إلى جميع الدول األطراف قبل شهرين تقريباا من الموعد النهائي لتقديم التقارير

مايو  31في  أمانة معاهدة تجارة األسلحةاألمانةمايو( يكون بمثابة تذكير  أّولي بأنه من المقرر تقديم التقارير السنوية إلى  31السنوية )

ا بالبريد اإللكتروني  بأن ]يجري إنشاؤه تلقائياا[ أو قبله. قبل شهر واحد من موعد تقديم التقارير السنوية، تتلقى الدول األطراف تذكيرا

يتم إرسالهما  اللذان -مايو أو قبله. يتضمن كٌل من البريد اإللكتروني للتذكير األولي وللتذكير النهائي  31التقارير السنوية ُمستحقة في 

 معلومات عن كيفية تقديم التقارير السنوية. -إلى جميع الدول األطراف 

ا الحصول على نسخ من خطاب التذكير األّولي والبريد اإللكتروني للتذكير النهائي، وكذلك  نموذج إعداد ATTنموذج معاهدة يمكن أيضا

 للحصول على معلومات التصال(. 44السؤال  ر، مباشرةا من أمانة المعاهدة )انظلإلبالغ التقارير السنوية

باإلضافة إلى ذلك، تتلقى الدول األطراف تذكيرات تلقائية بالبريد اإللكتروني يجري توليدها من خالل منصة تقديم التقارير على شبكة 

ريدهم اإللكتروني على القائمة البريدية لمعاهدة تجارة األسلحة اإلنترنت تخطر كل ممثل من ممثلي الدول األطراف المدرجة عناوين ب

 أنه قد حان موعد تقديمها لتقاريرها السنوية.

 

 ما هي السلطة التي ينبغي أن تقدم التقرير إلى أمانة معاهدة تجارة األسلحة؟   .38

أمانة معاهدة األمانةيجب على الدول األطراف تعيين السلطات الوطنية المختصة المسؤولة عن المتثال للتزامات المعاهدة، وإخطار 
( من المعاهدة. يمكن أن يشمل ذلك سلطة مخّصصة لهذا الغرض تكون مسؤولة بصورة 5) 5بتفاصيل ذلك وفقاا للمادة  تجارة األسلحة

 اللتزام باإلبالغ السنوي للمعاهدة.مباشرة عن المتثال ل
 

في إعداد تقريرها السنوي إدخال لإلبالغ  نموذج إعداد التقارير السنويةATTنموذج معاهدة يُرجى من الدول األطراف التي تستخدم 

 تفاصيل جهة التصال الوطنية المسؤولة لديها على صفحة العنوان.
ا الشخص المسجل باعتباره مخولا من قبل الدولة  وفي الحالة المثلى، تكون جهة التصال الوطنية المسئولة عن تقديم التقارير هي أيضا

الطرف للوصول إلى أداة تقديم التقارير من خالل شبكة اإلنترنت وتقديم التقارير من خالل المنصة الموجودة على شبكة اإلنترنت نيابةا 
 الزمة للدخول على أداة تقديم التقارير من خالل شبكة اإلنترنت.عن الدولة، وأن يكون لدى هذا الشخص بيانات العتماد ال

 

 ماذا يحدث للتقارير السنوية بمجرد تقديمها إلى أمانة معاهدة تجارة األسلحة؟ .39

 

 التقارير المقدمة عن طريق البريد اإللكتروني أو البريد أو مندوب توصيل أو التسليم باليد 39.1

 

األسلحة الخطوات التالية بشأن كل تقرير سنوي ُمقّدم من إحدى الدول األطراف عن طريق البريد اإللكتروني تتخذ أمانة معاهدة تجارة 

 أو البريد أو مندوب توصيل أو التسليم باليد:

رير، باستالم التقرير السنوي بإرسال رسالة بريد إلكتروني إلى الدولة التي قدمت التق أمانة معاهدة تجارة األسلحةاألمانةتُقّر  .1

وتؤكد فيها التعليمات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن ما إذا كانت ترغب في إتاحة تقريرها السنوي على المنطقة العامة 

والمنطقة ُمقيّدة الدخول بالموقع اإللكتروني للمعاهدة )والمتاحة فقط لطالع الدول األطراف( أو على المنطقة ُمقيّدة الدخول 

 (؛41السؤال  بالموقع فقط )انظر

بنسخة مطبوعة من التقرير السنوي وكذلك نسخة إلكترونية على قاعدة بيانات  أمانة معاهدة تجارة األسلحةاألمانةتحتفظ  .2

 آمنة؛ و

اهدة على المنطقة بعد ذلك بتحميل التقرير السنوي على الموقع اإللكتروني للمع أمانة معاهدة تجارة األسلحةاألمانةتقوم  .3

 ؛العامة و/ أو المنطقة ُمقيّدة الدخول، بناءا على تعليمات الدولة التي قّدمت التقرير

تقوم أمانة معاهدة تجارة األسلحة بإدخال المعلومات المتعلقة بتقديم التقارير السنوية في قاعدة بيانات داخلية تضم معلومات  ..43

َم في  م، وما إذا كان التقرير قد مثل ما إذا كان التقرير قد قُّدِّ موعده، وما إذا كان نموذج إعداد التقارير السنوية قد استُخدِّ

ا بشأن الصادرات و/أو الواردات وما إلى ذلك. وتستخدم هذه المعلومات لتوليد بيانات وتحليالت  تضمن تقريراا صفريا

 .بواسطة أمانة معاهدة تجارة األسلحة بشأن حالة تقديم التقارير
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 التقارير المقدمة عبر أداة اإلبالغ عبر اإلنترنت 39.2

 عندما تقدم دولة طرف تقريرها السنوي عن طريق أداة اإلبالغ عبر اإلنترنت:

سيتلقى ممثل الدولة الذي قدم التقرير السنوي رسالة بريد إلكتروني يجري إنشاؤها تلقائياا تؤكد أن التقرير السنوي قد تم  .1

 اهدة تجارة األسلحة؛تقديمه بنجاح إلى أمانة مع

بنسخة مطبوعة من التقرير السنوي وكذلك نسخة إلكترونية على قاعدة بيانات  أمانة معاهدة تجارة األسلحةاألمانةتحتفظ  .2

 آمنة؛ و

بعد ذلك بتحميل التقرير السنوي على الموقع اإللكتروني للمعاهدة على المنطقة  أمانة معاهدة تجارة األسلحةاألمانةتقوم  .3

 العامة و/ أو المنطقة ُمقيّدة الدخول، بناءا على تعليمات الدولة التي قّدمت التقرير.

 

عاليًا  على اإلنترنت( مستوىً هل توفر البنية التحتية الفنية ألمانة معاهدة تجارة األسلحة )عنوان البريد اإللكتروني، موقع المعاهدة   .40

 من الحماية ضد هجمات المتسللين؟

يتوفر لدى أمانة معاهدة تجارة األسلحة تدابير معقولة لحماية الموقع اإللكتروني للمعاهدة ومنصة تقنية المعلومات ضد الهجمات 

 اإللكترونية.

 

 ؟لدول األطراف السنوية للجمهوراهل ستتاح تقارير  .41

 نه "سيتم إتاحة التقارير وتوزيعها على الدول األطراف من قِّبَل األمانة".تنص المعاهدة على أ

 
، يجب على الدول األطراف أن تحدد درجة التوفر التي ترغب بها لتقاريرها السنوية، وما إذا كان هذا يستلزم إتاحة التقارير للجمهور

ذ الدول األطراف  في العتبار الغرض من المعاهدة في المادة عند اتخاذ هذا القرار، ينبغي أن تأخ كما فعلت معظم الدول األطراف.
والمتمثل في تعزيز الشفافية، والنظر بعناية في التوازن بين الشواغل المشروعة المرتبطة بتوفر التقارير لطالع الجمهور والمصلحة  1

ا في أن المعاهدة تسمح بالف عل للدول األطراف باستبعاد المعلومات الحساسة العامة للشفافية. ينبغي أن تنظر الدول األطراف أيضا

ا أو المتعلقة باألمن القومي من تقريرها السنوي للمعاهدة )انظر  (.31إلى  29األسئلة  تجاريا

   
لة في الممارسة العملية، عند استالم التقرير، ستنشر أمانة المعاهدة التقرير على المنطقة العامة من موقع المعاهدة، إل إذا أشارت الدو

ا بصورة علنية للجمهورالطرف صراحةا إلى أن التقرير يجب  ا للدول األطراف فقطأل يكون متاحا . في الحالة األخيرة، أن يكون متاحا
ا للدول األطراف فقط التقرير في المنطقة ُمقيّدة الدخول من الموقع سيتم نشر . إن إتاحة التقرير للدول األطراف األخرى وسيكون متاحا

 هو في حد ذاته التزام واضح بالمعاهدة.
 

السنوي، تتضّمن كل  لإلبالغ إلعداد  تقريرها نموذج إعداد التقارير السنويةATTنموذج معاهدة بالنسبة للدول األطراف التي تستخدم 

فقط للدول تكون متاحة أل أن استمارة من استمارات النموذج مربع اختيار يسمح للدول األطراف باإلشارة إلى أن تقاريرها يجب 
، باإلضافة إلى . يُضّمن ذلك بشكل منفصل في الستمارات الخاصة بالصادرات والوارداتبصورة علنية للجمهوراألطراف األخرى

. وهذا من شأنه تمكين الدولة الطرف من أن تقرر، على سبيل المثال، السماح بإتاحة ب3أ و3التقارير الصفرية في المرفقين نموذجي 

 تقريرها عن الصادرات لطالع الجمهور، ولكن ليس تقريرها عن الواردات، أو العكس.
 

رة قبالدولة الهل تحتاج  .42 غ عن صادراتها ووارداتها؛ و )ب( ل أن تقوم: أ( باإلبالطرف إلى موافقة الدول الُمستوِردة أو الُمصدِّ

 جعل هذه المعلومات متاحة للجمهور؟ب

 

ل. تُلزم المعاهدة الدول األطراف باإلبالغ عن صادراتها ووارداتها الُمصّرح بها أو الفعلية، ول تجعل ذلك مشروطاا بموافقة الدول 

ة. دة والُمصدّرِّ  الُمستورِّ

رة. ينبغي عليها أن تُحدد ما إذا فيما يتعلق بالشفافية دة والُمصّدِّ ، ل يتعين على الدول األطراف الُمبلِّّغة أن تطلب موافقة الدول الُمستورِّ

 (.41السؤال  كانت تريد إتاحة تقاريرها للجمهور )انظر

 .31إلى  29األسئلة األمن القومي ، انظر فيما يتعلق بالقضايا المحتملة بشأن الحساسية التجارية أو 
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نة، أن هذه المعلومات غير كاملة أو عيّ ما الذي ينبغي على الدولة الطرف فعله إذا اكتشفت، بعد تقديم المعلومات لسنة تقويمية مُ  .43

 تحتوي على خطأ فني؟

أمانة األمانةالسنوي الذي قدمته يحتوي على معلومات غير كاملة أو غير صحيحة، فعليها التصال بإذا اكتشفت دولة طرف أن التقرير 

عن طريق البريد اإللكتروني. إذا تم تقديم التقرير السنوي األصلي عن طريق البريد اإللكتروني أو البريد أو  معاهدة تجارة األسلحة

ا مندوب توصيل أو التسليم باليد، فينبغي أن تشير  ا منقحا ا، وأن تُرفِّق تقريرا الدولة الطرف إلى أن التقرير المقدم سابقاا لم يعد صالحا

م عبر أداة إعداد التقارير عبر اإلنترنت، فيجب على الدولة الطرف أن تطلب من أمانة المعاه دة ومحدثاا. إذا كان التقرير األصلي قد قُّدِّ

رير عبر اإلنترنت. يُعّد ذلك ضرورياا ألنه بمجرد قيام الدولة الطرف "بتقديم" تقرير "فك الحظر" على تقريرها لتمكينها من تعديل التق

وإذا حاولت الدولة إعادة إدخال نموذج  -عبر أداة إعداد التقارير عبر اإلنترنت، لن يتسنّى لها الوصول إلى التقرير لتحريره أو تعديله 

تشير إلى أنه قد تم تقديم التقرير بالفعل وأنه ينبغي التصال بأمانة المعاهدة  تقرير جديد عبر اإلنترنت، فستتلقي رسالة على الشاشة

 إلعادة فتح التقرير أو "فك الحظر" عليه ليتسنى تحريره.

بتحميل التقرير الُمنقّح على موقع المعاهدة، والحتفاظ به في  أمانة معاهدة تجارة األسلحةاألمانةيجب على الدولة الطرف تكليف 

الت جِّ (. ل يوجد موعد نهائي إلجراء مثل هذه التصحيحات، ومع ذلك ينبغي 44السؤال  ها ليحل محل التقرير الُمقدم سابقاا )انظرسِّ

 تقديمها في أقرب وقت ممكن لضمان أن تكون المعلومات المتاحة للجمهور و/ أو للدول األطراف دقيقة وُمحّدثة قدر اإلمكان.

 

 إذا كان لدى دولة طرف سؤال حول االلتزام باإلبالغ السنوي وتنفيذه، فكيف يمكن لها االتصال بأمانة المعاهدة؟  .44

يمكن لدولة طرف التصال بأمانة معاهدة تجارة األسلحة لطرح أسئلة تتعلق باللتزام باإلبالغ السنوي، أو أي مسألة تتعلق بالمعاهدة، 

 info@thearmstradetreaty.org. إلى: عن طريق إرسال بريد إلكتروني

mailto:info@thearmstradetreaty.org
mailto:info@thearmstradetreaty.org
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 إنفاذ االلتزام باإلبالغ السنوي و.

 

 عدم االمتثال لاللتزام باإلبالغ السنوي؟ رض عقوبات أو تدابير أخرى في حالهل تنص المعاهدة على ف .45

 تدابير أخرى في حال عدم المتثال لاللتزام باإلبالغ السنوي.ل تنص المعاهدة على أي عقوبات محددة أو 

مؤتمر الدول األطراف هو منتدى لمناقشة المتثال لاللتزام باإلبالغ السنوي بشكل عام، حيث أن المؤتمر لديه ولية لستعراض تنفيذ 

أي وظائف أخرى تتسق مع المعاهدة وتُناط به من قِّبَل المعاهدة، والنظر في/ اعتماد التوصيات بشأن تنفيذ المعاهدة وتفعيلها، والقيام ب

 الدول األطراف.

باإلضافة إلى ذلك، يُمكن من حيث المبدأ أن تستخدم كل دولة من الدول األطراف المادة المتعلقة بتسوية المنازعات بشأن المعاهدة 

ا لتسوية أي نزاع قد ينشأ بينها حول تفسير (، والتي تنص على أن تتشاور الدول األطراف وتتعاون، بتوافق متبا19)المادة  دل، سعيا

 أو تطبيق المعاهدة. ومع ذلك، من المأمول أن يمثل هذا الخيار المالذ األخير فقط.

 في نهاية المطاف، تعتمد المعاهدة على التنفيذ الوطني للتزاماتها. 

 

 طأ أو عن علم(؟هل هناك أي عواقب تترتب على تقديم معلومات غير صحيحة؟ )عن طريق الخ .46

 .43السؤال  إذا تم تقديم معلومات غير صحيحة بطريق الخطأ، تُشّجع الدولة الطرف على اتباع اإلجراء الموضح في اإلجابة على

 .45السؤال إذا تم تقديم معلومات غير صحيحة عن علم، فراجع اإلجابة على 
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ل األمم المتحدة لألسلحة التقليدية )-: الفئات )أ1خامساً. الملحق  جِّ  (UNROCAز( بسِّ

 

 
ل  2014( في ديسمبر UNODAالستمارات الموحدة لمكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح )  جِّ  UNROCA 2لإلبالغ لسِّ

 

 ( من المعاهدة(1) 2)الفئة أ( في المادة  أوالً. الدبابات القتالية

مركبات قتال مدرعة ذاتية الدفع مجنزرة أو ذات عجالت، بقدرة عالية على التنقل عبر جميع أنواع األراضي ومستوى عال  من الحماية 

ا على األقل بدون حمولة، ُمزّودة بمدفع رئيسي للرمي المباشر بسرعة ابتد 16.5الذاتية، تزن  ا متريا ائية عالية من عيار ل يقل عن طنا

 ملم. 75

 

 ( من المعاهدة(1) 2المركبات القتالية المدرعة )الفئة ب( في المادة  ثانياا.

مركبات ذاتية الدفع مجنزرة أو شبه مجنزرة أو ذات عجالت، بحماية مدرعة وقدرة عالية على التنقل عبر جميع أنواع األراضي، إما: 

ملم أو  12.5من أربعة أو أكثر من المشاة، أو )ب( مسلحة بسالح أساسي أو عضوي ل يقل عن عيار  )أ( مصممة ومجهزة لنقل فرقة

 قاذفة صواريخ.

 

 ( من المعاهدة(1) 2أنظمة المدفعية ذات العيار الكبير )الفئة ج( في المادة  ثالثاا.

، أو الهاون، أو األنظمة الصاروخية متعددة اإلطالق، المدافع، والهاوتزر، وقطع المدفعية التي تجمع بين خصائص المدفع أو الهاوتزر

 ملم فأعلى. 75والقادرة على الشتباك مع أهداف سطحية من خالل إطالق نيران غير مباشرة بصورة أساسية، من عيار 

 

 3( من المعاهدة( 1) 2الطائرات المقاتلة )الفئة د( في المادة  رابعاا.

الثابتة أو متغيرة الشكل، والمصممة أو المجهزة أو المعّدلة لالشتباك مع أهداف باستخدام قذائف الطائرات بطيّار ذات األجنحة  (أ
موجهة أو صواريخ غير موجهة أو قنابل أو بنادق أو مدافع أو أسلحة تدميرية أخرى، وتشمل نوعيات من هذه الطائرات تؤدي 

 الجوية، أو مهام الستطالع؛ مهام متخّصصة في مجال الحرب اإللكترونية أو إخماد الدفاعات
 

الطائرات بدون طيّار ذات األجنحة الثابتة أو متغيرة الشكل، والمصممة أو المجهزة أو المعّدلة لالشتباك مع أهداف باستخدام  (ب
 قذائف موجهة أو صواريخ غير موجهة أو قنابل أو بنادق أو مدافع أو أسلحة تدميرية أخرى.

 

اتلة" طائرات التدريب األساسية ما لم تكن مصممة أو مجهزة أو معّدلة طبقاا للوصف المبين ل يشمل مصطلح "الطائرات المق

 أعاله.

 

                                                           
ل األمم المتحدة لألسلحة التقليدية  2013يمكن الطالع على هذه األوصاف في تقرير عام  2 جِّ لفريق الخبراء الحكوميين بشأن استمرار تشغيل سِّ

)UNROCA( لمزيد من التطويرات عليه وإجراء ا)A/68/140(متاح على الموقع تقرير ، الhttp://undocs.org/A/68/140 يمكن الطالع .

ل -على أوصاف الفئات )أ جِّ  .https://www.unroca.org/categories على الموقع UNROCAز( بسِّ
. ساد في ذلك الوقت 2014الموحدة لإلبالغ لشهر ديسمبر  UNROCAاستمارات لإلبالغ  نموذج إعداد التقارير السنويةATTنموذج معاهدة يعكس   3

نموذج معاهدة ( في V.bو  IV.bين عدم وضوح فيما يتعلق بمسألة اإلبالغ المنفصل عن نوعي المركبات الجوية بدون طيار )الفئتين الفرعيت

ATTل األمم المتحدة  2016(. لم يُحّل هذا األمر حتى قام فريق الخبراء الحكوميين لعام لإلبالغ نموذج إعداد التقارير السنوية جِّ بمراجعة عمل سِّ

، تم التفاق فقط على الفئة ذات األجنحة الثابتة أو الUNROCAلألسلحة التقليدية ) طائرات ذات األجنحة متغيرة الشكل باعتبارها (. وحتى عندئذ 

ن طيار مناسبة لتقديم تقارير منفصلة. لذا يجب على الدول األطراف اتخاذ قرارها بشأن ما إذا كان ينبغي اإلبالغ عن نوعي المركبات الجوية بدو
 المدرجة في النموذج بشكل منفصل، أو مع نظائرها بطيّار.  

 

http://undocs.org/A/68/140
https://www.unroca.org/categories
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ا. طائرات الهليكوبتر الهجومية )الفئة هـ( في المادة   ( من المعاهدة(1) 2سادسا

مضادة للدروع موجهة أو  طائرات بطيار ذات أجنحة دّوارة، مصممة أو مجهزة أو معّدلة لالشتباك مع األهداف من خالل أسلحة (أ
جو ومجهزة بنظام متكامل إلدارة النيران ونظام تصويب لهذه -تحت السطح أو جو-أرض أو جو-غير موجهة أو أسلحة جو

 األسلحة، بما في ذلك بعض أنواع تلك الطائرات التي تؤدي مهام استطالع أو حرب إلكترونية متخصصة.
 

مة أو مجهزة أو معّدلة لالشتباك مع األهداف من خالل أسلحة مضادة للدروع موجهة طائرات بدون طيار ذات أجنحة دّوارة، مصم (ب
جو ومجهزة بنظام متكامل إلدارة النيران ونظام تصويب لهذه -تحت السطح أو جو-أرض أو جو-أو غير موجهة أو أسلحة جو

 كترونية متخصصة.األسلحة، بما في ذلك بعض أنواع تلك الطائرات التي تؤدي مهام استطالع أو حرب إل
 

 ( من المعاهدة(1) 2السفن الحربية )الفئة و( في المادة  سادساا.

 500طن متري أو أكثر، وتلك بإزاحة أقل من  500السفن والغواصات المسلحة والمجهزة لالستخدام العسكري بإزاحة قياسية قدرها 

 كيلومتر على األقل أو الطوربيدات ذات المدى المشابه. 25طن متري، والمجهزة إلطالق المقذوفات على مدى 

 

 (( من المعاهدة1) 2( في المادة )الفئة ز 4الصواريخ وقاذفات الصواريخ سابعاا.

الصواريخ الموجهة أو غير الموجهة، والمقذوفات الباليستية أو الطّوافة القادرة على توصيل رأس حربي أو سالح تدميري إلى  (أ
ذا لم كيلومتر على األقل، والوسائل المصممة أو المعّدلة تحديداا إلطالق مثل هذه المقذوفات أو الصواريخ، إ 25مسافة تصل إلى 

ل، تتضمن هذه الفئة الفرعية المركبات الموجهة عن بُعد ذات  جِّ تكن مشمولة بالفئات أولا إلى سادساا أعاله. ألغراض هذا الّسِّ
 جو.-الخصائص المشابهة للمقذوفات طبقاا للتعريفات أعاله ولكن ل تتضمن المقذوفات أرض

 

 .5(MANPADSأنظمة الدفاع الجوي التي يحملها األفراد ) (ب

 

                                                           
 ة أنظمة الصواريخ متعددة اإلطالق.يُغطي تعريف الفئة الثالث 4
( إذا تم توريدها كوحدة كاملة، أي إذا كان الصاروخ وآلية اإلطالق/ MANPADSيجب اإلبالغ عن منظومات الدفاع الجوي التي يحملها األفراد ) 5

ا اإلبالغ عن آليات اإلطالق الفردية أو ا لمقابض. ل يلزم اإلبالغ عن الصواريخ الفردية، المقبض تشكل وحدة متكاملة. باإلضافة إلى ذلك، ينبغي أيضا
 غير المزودة بآلية إطالق أو مقبض.
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 : المصادر المتعلقة بالتعريفات وتصنيف األسلحة التقليدية2سادساً. الملحق 

 

من كتيب إرشادات التقرير  4القائمة التالية غير الشاملة للمصادر المتعلقة بالتعريفات وتصنيف األسلحة التقليدية ُمقتبسة من الوحدة 

 "تحديد األسلحة التقليدية وتصنيفها": - ATT-BAPالسنوي 

ل األمم المتحدة لألسلحة التقليدية ) - جِّ ( حول GGE( وتقارير فَِّرق الخبراء الحكوميين التابعة لألمم المتحدة )UNROCAسِّ

ل  جِّ  وتطويره UNROCAاستمرار تشغيل سِّ

 (CFE Treatyية في أوروبا )معاهدة األسلحة التقليد -

 قائمة الذخائر لترتيب فاسينار -

 سلحةتبادل المعلومات الخاص لترتيب فاسينار بشأن األ -

 القائمة العسكرية المشتركة لالتحاد األوروبي -

 (SEESACلغرفة مقاصة شرق وجنوب شرق أوروبا لمراقبة األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة ) أداة تصنيف األسلحة -

ا إلى المناقشة الشاملة لتعريفات وتصنيفات األسلحة التقليدية في معاهدة تجارة األسلحة: تعليق، تأليف ستيوارت كيسي  تشير الوحدة أيضا

 ر.ماسلين، وأندرو كالفام، وجيل جيكا، وسارة بارك -

https://www.unroca.org/
https://www.unroca.org/
http://www.osce.org/library/14087
http://www.wassenaar.org/control-lists/
http://www.wassenaar.org/wp-content/uploads/2016/07/Basic_Documents_2016_January.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/427/disarmament-non-proliferation-and-arms-export-control_en
http://www.seesac.org/Software-Tools/
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 (SALW: أوصاف األمم المتحدة لألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة )3سابعاً. الملحق 

 

صك دولي يُمكِّ ن الدول من التعرف على األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها في الوقت المناسب وبطريقة  .أ

ل عليها )الصك الدولي للتعقب(.  يُعو 

 

"األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة" أي سالح قاتل يمكن للشخص حمله يُطلق، أو مصّمم إلطالق، أو  ألغراض هذا الصك،  تعني

يُحّول بسهولة إلى أداة إلطالق، قذيفة أو رصاصة أو مقذوف بفعل ُمرّكب متفجر، باستثناء األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة العتيقة 

ف األسلحة ا لصغيرة واألسلحة الخفيفة العتيقة والنسخ المصنوعة منها طبقاا للقانون المحلي. لن تشمل والنسخ المصنوعة منها. ستُعرَّ

 :1899األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة العتيقة بأي حال من األحوال األسلحة المصنّعة بعد عام 

وتشمل، من بين جملة  تشير عبارة "األسلحة الصغيرة" بصفة عامة، إلى األسلحة المصممة لالستخدام الشخصي.  )أ(

أشياء، المسدسات الدّوارة، والمسدسات ذاتية التعمير، والبنادق والقربينات )البنادق القصيرة(، والبنادق الهجومية، 

 والرشاشات القصيرة، والرشاشات الخفيفة؛

إلى ثالثة أشخاص تشير عبارة "األسلحة الخفيفة" بصفة عامة، إلى األسلحة المصّممة لالستخدام من قِّبل شخصين  )ب(

يعملون كطاقم، رغم من أن بعضها يمكن أن يحمله شخص واحد.  وتشمل، من بين جملة أشياء، المدافع الرشاشة الثقيلة، 

وقاذفات القنابل المحمولة باليد، والُمرّكبة تحت السبطانات، والمحمولة على آليات، والمدافع المحمولة المضادة للدبابات 

البنادق عديمة الرتداد، واألجهزة المحمولة إلطالق الصواريخ المضادة للدبابات وأنظمة الصواريخ، والمضادة للطائرات، و

 ملم. 100واألجهزة المحمولة إلطالق الصواريخ المضادة للطائرات، وقذائف الهاون بعيار أقل من 

 

ل األمم المتحدة لألسلحة التقليدية ) جِّ  (UNROCAب. سِّ

  

ل  جِّ تعريفات لألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة، لكن الفئات التالية من األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة  UNROCAل يتضّمن سِّ

ُد في استمارات اإلبالغ الموحدة: ترِّ
6 

 األسلحة الصغيرة: 

 المسدسات الدّوارة والمسدسات ذاتية التعمير؛ (1

 البنادق والقربينات )البنادق القصيرة(؛  (2

 الرشاشات القصيرة؛  (3

 البنادق الهجومية؛  (4

 المدافع الرشاشة الخفيفة؛  (5

 غير ذلك. (6

 األسلحة الخفيفة؛

 المدافع الرشاشة الثقيلة؛ (1

 قاذفات القنابل المحمولة باليد، والُمرّكبة تحت السبطانات، والمحمولة على آليات؛  (2

 المدافع المحمولة المضادة للدبابات؛  (3

 البنادق عديمة الرتداد؛  (4

 طالق القذائف المضادة للدبابات وأنظمة الصواريخ؛األنظمة المحمولة إل  (5

 مم؛ 75مدافع الهاون بعيار أقل من  (6

 غير ذلك. (7

 

*** 

 

                                                           
ل األمم المتحدة لألسلحة التقليدية  2016يمكن الطالع على هذه الفئات في تقرير فريق الخبراء الحكوميين لعام  6 جِّ بشأن استمرار تشغيل سِّ

)UNROCA(  وإجراء المزيد من التطويرات عليه)A/71/259( ،المتاح على الموقعين:و -https://s3.amazonaws.com/unoda
Register.pdf-GGE-259-71-content/uploads/2016/10/A-web/wp  و.https://www.unroca.org/about 

https://s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-content/uploads/2016/10/A-71-259-GGE-Register.pdf
https://s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-content/uploads/2016/10/A-71-259-GGE-Register.pdf
https://www.unroca.org/about
https://www.unroca.org/about

