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اير  01  2022شباط/فبر
ي بالشفافية وإعداد التقارير

 صادر عن الفريق العامل المعن 
 

يةاألصل:   اإلنجلي  
 

 

 

ي بالشفافية وإعداد التقارير 
وح للفريق العامل المعن  مسودة جدول األعمال المشر

اير  17 الجتماع يوم  2022شباط/فير

ن للفريق العامل مرفق ن المشاركي  : ورقة تقديمية من الرئيسي 

ي بالشفافية وإعداد التقارير
 المعنن

 

 

وح  1االفتتاح واعتماد مسودة جدول األعمال المشر

ي بالشفافية 
ن من الفريق العامل المعنن ي إطار هذا البند من جدول األعمال، سوف تتاح الفرصة للمشاركي 

وإعداد التقارير لمشاركة فن

ي جدول األعمال تحت عنوان "أي أعمال 
اح عنارص أخرى إلدراجها فن وح  واقبر تعليقاتهم بشأن هذه المسودة لجدول األعمال المشر

 أخرى". 

امات إعداد التقارير .1  الحالة الراهنة لالمتثال اللي  

ي إطار هذا البند من جدول األعمال، سوف تقدم أمانة معاهدة تجارة
، والتقدم المحرز نظرة عامة عىل حالة تقديم التقاريراألسلحة  فن

ي بالشفافي
ي الفريق العامل المعنن

ن فن ة بالمقارنة بالتحديث السابق للحالة. وبعد ذلك، سوف يوجه الرئيسان المشاركان الدعوة إىل المشاركي 

 وإعداد التقارير لمشاركة وجهات نظرهم. 

 التحديات المتعلقة بإعداد التقارير .2

 فرصة مشاركة 
ً
ي بالشفافية وإعداد التقارير أوال

ي الفريق العامل المعنن
ن فن ي إطار هذا البند من جدول األعمال، سوف تتاح للمشاركي 

أية فن
ي الوقت المناسب وبدقة

 
ي تقديم التقارير األولية والسنوية ف

 
ي تحديات تواجههم ف

ي لم تفن
 الدول األطراف النر

ُّ
َحث

ُ
. وبصفة خاصة، ت

ي منعتها من تقديم التقارير.  بعد بجميع
امات إعداد التقارير الخاصة بها عىل مشاركة العقبات النر ن  البر

اتيجية التوعية بشأن إعداد التقارير"فيما يخص  ي والمنظمات "اسي 
، سوف ُيطلب من الدول األطراف ومنظمات المجتمع المدنن

ي بالشفافية
ي الفريق العامل المعنن

ن فن ي مجال إعداد  اإلقليمية إحاطة المشاركي 
وإعداد التقارير بأية جلسات معلوماتية أو فعاليات ترويجية فن

ن االمتثال للمتطلبات تقديم التقارير، ب ما التقارير قد تكون عقدتها منذ المؤتمر السابع للدول األطراف، وبشأن أي مبادرة تركز عىل تحسي 

ن  ي الطوعي لتحسي 
ي ذلك الدعم المتلفر من الصندوق االستئمانن

 قدرات تقديم التقارير. فن

ي تسي  عىل نمط فيما يتعلق 
امات إعداد التقارير السنوية‘ األسئلة الشائعة‘بالوثيقة اإلرشادية الن  ي بشأن الي  

ن فن ، سوف تتاح للمشاركي 
ن  حة المقدمة من الرئيسي  ي بالشفافية وإعداد التقارير فرصة مناقشة مسودة التعديالت المقبر

ن لكي تعكس الفريق العامل المعنن المشاركي 
ات أو أسئلة وإجابات إضافية.  حات أخرى إلدخال تغيب  ح وأي مقبر

ّ
 نموذج إعداد التقارير المنق

 القضايا الموضوعية المتعلقة بإعداد التقارير والشفافية .3

ي بالشفافية وإعداد الت
ي الفريق العامل المعنن

ن فن ي إطار هذا البند من جدول األعمال، سوف تتاح للمشاركي 
قارير فرصة تبادل وجهات فن

ي إطار م
ي يمكن من خاللها تعزيز الشفافية فيما يتعلق بالنوع االجتماع والعنف القائم عىل النوع االجتماعي فن

عاهدة النظر فيما بالكيفية النر

ام بموجب  ن ي الوالية وأنه ال يوجد البر
المعاهدة بتقديم معلومات تجارة األسلحة. ويؤكد الرئيسان المشاركان أن هذا الموضوع غب  متضمن فن

 بشأن هذا الموضوع. 
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ي بالشفافية وإعداد التقارير  إلثارة أي قضايا موضوعية تتعلق 
ي الفريق العامل المعنن

ن
ن ف بعد ذلك، سوف تتاح الفرصة بوجه عام للمشاركي 

 تستفيد من نظر الفريق فيها وتبادل الممارسات والتحديات والقيود المتعلقة بإتاحة التقارير للجمهور. بإعداد التقارير يمكن أن 

 السبل التنظيمية لتبادل المعلومات .4

ي بالشفافية وإعداد التقارير لمناقشة
ي الفريق العامل المعنن

ن فن ي إطار هذا البند من جدول األعمال، سوف تتاح الفرصة العامة للمشاركي 
 فن

طها المعاهدة أو تشّجع عليها، سواء عىل مستوى السياسات أو آليات هيكلية أو عمليات أو صيغ لتيسي  تبادل المعلومات  ي تشبر
النر

 .  عىل المستوى التشغيىلي

امل ، سوف يوجه الرئيسان المشاركان للفريق العبالنهج المكون من ثالثة مستويات لتبادل المعلومات بشأن تحويل الوجهةفيما يتعلق 

ي بالشفافية وإعداد التقارير الدعوة إىل رئيس منتدى تبادل المعلومات بشأن تحويل الوجهة لتقديم تحديث بشأن تنظيم االجتماع 
المعنن

 األول للمنتدى. 

ي منصة تكنولوجيا المعلومات .5
 
 وظائف إعداد التقارير والشفافية ف

ي إطار هذا البند من جدول األعمال، سوف يتاح لمستخدمي منص
أي مشكالت أو منغصات ة تكنولوجيا المعلومات فرصة اإلشارة إىل فن

ي المنصة
 

 . تعرضوا لها ف

وجه الرئيسان المشاركان الدعوة إىل  الدائرة األوروبية للشؤون الخارجية إىل تقديم عرض تقديمي عن قاعدة بيانات صادرات األسلحة 

نت إلثراء المناقشات المتعلقة بإمكانية استحداث ( القابلة للبحث فيها من خالل شبكة اإلنCOARMالتقليدية ) قاعدة بيانات قابلة بر

ي سياق معاهدة تجارة األسلحة. يؤكد الرئيسان المشاركان أنه لم يتخذ بعد قرار بشأن استحداث  للبحث فيها
نت فن من خالل شبكة اإلنبر

ي سياق معاهدة تجارة األسلحة وأن هذه المناقشة تتط
ي كل من تكاليف قاعدة البيانات هذه فن

 طويل األمد مع النظر بحرص فن
ً
لب نهجا

 مثل هذه المنظومة وفوائدها. 

 أي أعمال أخرى

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ي  1
ن
ض المخصص لالجتماع المقرر انعقاده ف

ّ
ي ضوء الوقت المخف

ن
اير  17ف ح الرئيسان المشاركان تأجيل مناقشة العنارص التالية 2022شباط/فبر ، يقبر

حات أو التعل يقات المتعلق من عنارص جدول األعمال إىل االجتماع التاىلي خالل دورة المؤتمر الثامن للدول األطراف. ويمكن تقديم المساهمات أو المقبر
 :
ً
 بتلك الموضوعات كتابة

  وع المساعدة الثنائية 2. مهمة متكررة 2عنرص جدول األعمال رقم ي بالشفافية وإعداد التقارير تنفيذ مشر
: سوف يرصد الفريق العامل المعنن

ن النظراء(؛ ي مجال تقديم التقارير )بي 
ن
 واإلقليمية العملية الطوعية ف

  اح ومناقشة 3متكررة  . مهمة2عنرص جدول األعمال رقم ن فرصة اقبر ي بالشفافية وإعداد التقارير المشاركي 
: سوف يمنح الفريق العامل المعنن

ي مجال تقديم التقارير;
ن
ي تواجهها ف

ي مواجهة التحديات النر
ن
 سبل أخرى لدعم الدول األطراف ف

  ي 2. مهمة متكررة 4عنرص جدول األعمال رقم
بالشفافية وإعداد التقارير تنفيذ النهج المكون من ثالثة مستويات : سوف يتابع الفريق العامل المعنن

 لتبادل المعلومات بشأن تحويل الوجهة، الذي اعتمده المؤتمر الرابع للدول األطراف
ي 
ن
ض المخصص لالجتماع المقرر انعقاده ف

ّ
ي ضوء الوقت المخف

ن
اير  17باإلضافة إىل ذلك، ف ح الرئيسان المشاركا2022شباط/فبر ن تأجيل مناقشة ، يقبر

 العنرص التاىلي من جدول األعمال إىل االجتماع التاىلي خالل دورة المؤتمر التاسع للدول األطراف: 
ي بالشفافية وإعداد التقارير برصد أثر وفائدة نموذج إعداد التقارير 6. مهمة محددة 2عنرص جدول األعمال رقم  -

: سوف يقوم الفريق العامل المعنن

 ذج إعداد التقارير السنوية المحدث اللذان تمت الموافقة عليهما أثناء المؤتمر السابع للدول األطراف. األولية المحدث ونمو 
ي بالشفافية وإعداد التقارير رصد وتنسيق العمل التاىلي بشأن 2. مهمة متكررة 3عنرص جدول األعمال رقم  -

: سوف يتوىل الفريق العامل المعنن

وع تيسب  التعرف عىل األسلحة الت ي "النظام الُمنّسق" لمنظمة الجمارك العالمية. 1) 2قليدية المشمولة بالمادة مشر
ن
 ( من المعاهدة ف


