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 2022نيسان/إبريل  13
ي بالشفافية وإعداد التقارير

 صادر عن الفريق العامل المعن 
 

يةاألصل:   اإلنجلي  

 
 

ي بالشفافية وإعداد 
تقرير الرئيسي   المشاركي   للفريق العامل المعن 

اير  17التقارير عن اجتماع يوم   2022شباط/فير
 
 

 مقدمة
 
 

ي  .1
 
اير  17ف ي بالشفافية وإعداد التقارير االجتماع األول من بي   اجتماعي عملية 2022شباط/فبر

، عقد الفريق العامل المعن 
ي معاهدة تجارة األسلحة. 

 
 للمؤتمر الثامن للدول األطراف ف

ً
 التحضب  المستهدفي    استعدادا

 
ي  .2

وح لالجتماعمسودة جد بالشفافية وإعداد التقارير اعتمد الفريق العامل المعن  ي استندت إىل ول األعمال المشر
، والن 

ق عليها من 
ّ
ي بالشفافية وإعداد التقارير الُمصد

ي جدول األعمال والمهام المتكررة والمحددة للفريق العامل المعن 
 
العنارص الدائمة ف

ي بالشفافية
  الدول األطراف خالل المؤتمر السابع للدول األطراف. كما نظر الفريق العامل المعن 

ً
ي وإعداد التقارير أيضا

 الورقة ف 
حات والمناقشات السابقة، وحددت  التقديمية المقدمة من الرئيسي   المشاركي    ي تضمنت خلفية المهام المعطاة، ولخصت المقب 

الن 
ي بالشفافية وإعداد الت

ي الفريق العامل المعن 
حات لكي ينظر فيها المشاركون ف  ا من المقب 

ً
 قارير. عنارص للمناقشة ووضعت عدد

 

 لكل عنرص من  .3
ً
 بتضمي   نظرة عامة مفصلة للمناقشات مقسمة طبقا

ً
ي تقريرهما الوارد أدناه قام الرئيسان المشاركان أيضا

وف 
 عنارص جدول األعمال. 

 

امات إعداد التقارير1عنرص جدول األعمال رقم   : الحالة الراهنة لالمتثال اللي  

 
ي إطار هذا البند المتكرر من جدول األعمال، قدمت أمانة معاهدة تجارة األسلحة  .4

، تقديم التقارير  نظرة عامة عىل حالة  ف 
 ، والتقدم المحرز بالمقارنة بالتحديث السابق للحالة. 

 

وقد أوضح العرض التقديمي أنه عىل الرغم من بعض التقدم المحرز منذ آخر تحديث بشأن حالة تقديم التقارير )مثل زيادة  .5
ي موعدها وتحديث التقارير األ

اماتها الخاصة بتقديم التقارير تقديم التقارير ف  ولية(، إال أن الكثب  من الدول األطراف غب  ممتثلة اللب  
 يدعو للقلق.  13بموجب المادة 

ً
ا  خطب 

ً
 ويمثل سببا

ً
ي تقديم التقارير السنوية مستمرا

من معاهدة تجارة األسلحة. وال يزال االنخفاض ف 
ايد نحو جعل  التقارير متاحة للدول األطراف فقط ال يدعم بشكل كامل هدف الشفافية الخاص باإلضافة إىل ذلك، فإن االتجاه المب  

 بالمعاهدة.  
 

 عىل أهمية الشفافية وتقديم التقارير باعتبارهما عنارص رئيسية  .6
ً
 من المشاركي   مجددا

ٌ
د الرئيسان المشاركان وعدد

ّ
وقد أك

يم التقارير. وعبر العديد من المشاركي   عن مخاوف تتعلق بانخفاض لبناء الثقة بي   الدول األطراف وأقروا بالحاجة لضمان جودة تقد
َهت دعوات مختلفة للدول األطراف لتقديم تقاريرها الناقصة وجعل التقارير متاحة للجمهور. كما لفت  معدالت تقديم التقارير ووجِّ

امات بإبالغ معاهدة تجارة بعض المشاركي   االنتباه إىل أن عدم تحديث التقارير األولية بالنظر إىل ما عىل ا لدول األطراف من الب  
 (. 1)13األسلحة عن أي تدابب  جديدة تتخذ لتنفيذ المعاهدة بموجب المادة 

 

ي وقتها المحدد واستخدام أداة تقديم التقارير عن طريق شبكة  .7
وّجه المشاركون المزيد من الدعوات لتقديم التقارير ف 

نت. وأخطر إحدى الدول األطراف الفريق العامل عن تقديم تقريرها األوىلي وعزمها عىل تقديم تقريرها السنوي األول، ورحبت  اإلنب 
 من الوفود الفريق العامل عىل استكشاف 

ٌ
ي الوقت المناسب مما أدى إىل تيسب  هذه الجهود. وحث عدد

جمة نماذج إعداد التقارير ف  بب 
دة تجارة األسلحة وتقديم التقارير إىل سجل األمم المتحدة لألسلحة المزيد من أوجه التناغم بي   تقديم التقارير بموجب معاه

 التقليدية.  
 

كما أخطر أحد المشاركي   الفريق العامل بالجهود الوطنية الرامية إىل تحسي   جودة تقاريرهم الوطنية. وأفاد أحد المشاركي    .8
ي تقديم تقاريرهم السنوية عىل

 مدار العامي   الماضيي   وأكد أن هذه التقارير المتأخرة سوف اآلخرين الفريق العامل بأسباب التأخب  ف 
 يجري تقديمها. 

 

https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/AR%20ATT%20WGTR%20-%20Draft%20annotated%20agenda%20for%2017%20February%202022/AR%20ATT%20WGTR%20-%20Draft%20annotated%20agenda%20for%2017%20February%202022.pdf
https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/AR%20ATT%20WGTR%20-%20Draft%20Introductory%20Paper%20for%2017%20February%202022/AR%20ATT%20WGTR%20-%20Draft%20Introductory%20Paper%20for%2017%20February%202022.pdf
https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/220217%20-%20ATT%20Secretariat%20-%20Status%20of%20Reporting%20(17.02.2022)/220217%20-%20ATT%20Secretariat%20-%20Status%20of%20Reporting%20(17.02.2022).pdf
https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/220217%20-%20ATT%20Secretariat%20-%20Status%20of%20Reporting%20(17.02.2022)/220217%20-%20ATT%20Secretariat%20-%20Status%20of%20Reporting%20(17.02.2022).pdf
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ي  .9
 
ي لتقديم التقارير السنوية ف

أيار/مايو ودعيا جميع الدول األطراف إىل بذل  31أشار الرئيسان المشاركان إىل الموعد النهائ 
ي مجال تقديم التقارير، والقيام

 
اماتها ف ي ومن خالل استخدام  الجهود المناسبة للوفاء بالب  

نماذج إعداد التقارير بذلك بشكل  علن 
ي وافق عليها المؤتمر السابع للدول األطراف.  المنقحة

 الن 
 

 : التحديات المتعلقة بإعداد التقارير2عنرص جدول األعمال رقم 

 
ي من جدول األعمال، التحديات المتعلقة بإعداد التقارير، دعا الرئيسان المشاركان جموع المشاركي    .10

بموجب العنرص الثائ 
ي الوقت المناسب. وباإلضافة إىل ذلك، أقر 

 
إىل مشاركة أي تحديات يواجهونها فيما يتعلق بتقديم تقارير أولية وسنوية دقيقة وف

مبذولة من رؤساء مؤتمرات الدول األطراف السابقي   للمشاركة الثنائية األطراف مع الدول األطراف الرئيسان المشاركان بالجهود ال
ِلَب من المشاركي   مشاركة ما نظموه من فعاليات وأنشطة متعلقة بتقديم

ُ
، ط

ً
ي تقديم التقارير. ثالثا

 
اماتها ف ي الوفاء بالب  

 
 المتأخرة ف

، عرضت أمانة معاهدة تجا
ً
ا ي تسب  عىل التقارير. وأخب 

ح إدخالها عىل الوثيقة اإلرشادية الن  رة األسلحة مجموعة من التعديالت المقب 
ي نتجت 

ي وافق عليها المؤتمر السابع للدول من بي   أمور أخرىنمط األسئلة الشائعة والن 
، من نماذج إعداد التقارير الجديدة الن 

ي 
 
اير  17التقديمية الجتماع  المرفق أ من مسودة الورقةاألطراف. وهذه التعديالت متضمنة ف  2022شباط/فبر

(ATT/CSP8.WGTR/2022/CHAIR/715/M1.IntroPaper).   اح أسئلة وإجابات جديدة كما أتيحت الفرصة للمشاركي   القب 
   إلضافتها إىل الوثيقة اإلرشادية. 

 

حة عىل الوثيقة اإلرشادية عىل نمط  .11 ي ‘ األسئلة الشائعة‘حظيت التعديالت المقب 
قدمها الرئيسان المشاركان بدعم واسع الن 

ي المسودة التالية من الوثيقة. 
 
حات وتعديالت أخرى سوف ُينظر فيها ف ي فريق العمل. وقدم العديد من المشاركي   مقب 

 
من المشاركي   ف

ي المؤتمر السابع
ي عبرر عنها ف 

   للدول األطراف.  وأعاد أحد المشاركي   ذكر تحفظاته عىل نماذج إعداد التقارير المنقحة، والن 

 

وع المساعدة العملية الطوعية الثنائية واإلقليمية بي   النظراء  .12  بمشر
ً
ي العمل مجددا

وعبر العديد من المشاركي   عن أملهم ف 

وع الجاري الذي تقوم به   آخر بالمشر
ٌ
وس كوفيد. ورحب وفد ي للقيود المتعلقة بفب  ي مجال تقديم التقارير مع التخفيف التدريجر

ف 

، والذي يوفر دعم بناء قدرات جهات االتصال الوطنية الخاصة بمعاهدة تجارة أمانة م ي عاهدة تجارة األسلحة ويموله االتحاد األوروئر

ي مجال تقديم التقارير، من بي   أمور أخرى. 
اماتها ف   األسلحة من أجل الوفاء بالب  

 ر والشفافية: القضايا الموضوعية المتعلقة بإعداد التقاري3عنرص جدول األعمال رقم 

 
ي إطار عنرص جدول األعمال الخاص بالقضايا الموضوعية المتعلقة بإعداد التقارير والشفافية، دعا الرئيسان المشاركان  .13

ف 

ي ممارسات ( لمشاركة وجهات نظرها بشأن  WILPFالرابطة النسائية الدولية للسالم والحرية )
كيفية دمج اعتبارات النوع االجتماعي ف 

. باإلضافة إىل ذلك، أتيحت الفرصة بشكل عام للمشاركي   إلثارة أي قضايا موضوعية متعلقة إعداد التقارير لدى الدول األطراف

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

 بإعداد التقارير والن 

 

دعم العديد من المشاركي   جهود الرئيسي   المشاركي   الرامية إىل دمج منظور النوع االجتماعي ورحبوا بتبادل وجهات النظر  .14

ي بالشفافية وإعداد التقارير. وقد رحب أحد المشاركي   
ي عمل الفريق العامل المعن 

 بشأن كيفية زيادة إدماج النوع االجتماعي والشفافية ف 

ي األسلحة وتحويل وجهتها بجهود الفريق العام
وع ف  ي بالشفافية وإعداد التقارير إلثبات االرتباط بي   االتجار غب  المشر

ل المعن 

ي التقارير. وذكر أحد المشاركي   اآلخرين 
، واعتماد نهج كىلي ف  ومعدالت العنف المسلح، وبخاصة العنف القائم عىل النوع االجتماعي

ي مؤتمرات الدول األطراف السابقة وهي تستحق المتابعة. واعتبر أحد أنه قد جرى تحديد النوع االجتماعي كقضي
ة ذات أولوية ف 

ي مجال جمع البيانات المتعلقة بالنوع االجتماعي والعنف القائم عىل النوع االجتماعي 
المشاركي   أن هناك حاجة إىل مزيد من العمل ف 

ي الم
، وأن هذه المعلومات يمكن أن تسهم ف  ي

ناقشات المتعلقة بتضمي   العنف القائم عىل النوع االجتماعي ضمن عىل المستوى الوطن 

تقارير معاهدة تجارة األسلحة. وشّجع أحد المشاركي   الدول األطراف عىل تضمي   المعلومات المتعلقة بجوانب النوع االجتماعي حن  

وعات ال  داخل النماذج وشارك معلومات بشأن الجهود والمشر
ً
امات المتعلقة بالعنف وإن لم تكن مطلوبة رسميا رامية إىل تنفيذ االلب  

ي أنشأها المؤتمر الخامس للدول األطراف. 
 القائم عىل النوع االجتماعي الن 

 

ي العمل الرامي إىل استحداث رموز جمركية محددة ضمن النظام المنّسق  .15
وحث أحد الوفود الفريق العامل عىل االستمرار ف 

ي ذلك. لمنظمة الجمارك العالمية، واإلرساع 
 ف 

 

ي هذا الموضوع وقد وجها الدعوة إىل الدول األطراف الستكشاف  .16
 ف 
ً
ي قدما

ي كيفية المض 
وسيقوم الرئيسان المشاركان بالنظر ف 

ي تقاريرها المقدمة إىل معاهدة تجارة األسلحة. 
 طرق وخيارات لتضمي   اعتبارات النوع االجتماعي ف 

 
 بادل المعلومات: السبل التنظيمية لت4عنرص جدول األعمال رقم 

 

https://www.thearmstradetreaty.org/reporting.html#anchorhowto
https://www.thearmstradetreaty.org/reporting.html#anchorhowto
https://www.thearmstradetreaty.org/reporting.html#anchorhowto
https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/AR%20ATT%20WGTR%20-%20Draft%20Introductory%20Paper%20for%2017%20February%202022/AR%20ATT%20WGTR%20-%20Draft%20Introductory%20Paper%20for%2017%20February%202022.pdf
https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/Pytlak_presentation_ATTWGTR_17Feb/Pytlak_presentation_ATTWGTR_17Feb.pdf
https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/Pytlak_presentation_ATTWGTR_17Feb/Pytlak_presentation_ATTWGTR_17Feb.pdf
https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/Pytlak_presentation_ATTWGTR_17Feb/Pytlak_presentation_ATTWGTR_17Feb.pdf
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اح ومناقشة  .17 ي إطار هذا بند جدول األعمال الخاص بالسبل التنظيمية لتبادل المعلومات، أتيحت للمشاركي   فرصة اقب 
 
ف

ع عليه، سواء عىل مستوى  ا لما تتطلبه المعاهدة أو تشجِّ
ً
ي تيش تبادل المعلومات طبق

اآلليات الُمهيكلة أو العمليات أو الصيغ الن 

.  السياسات أو   عىل المستوى التشغيىلي

 

نتوقد شّجع الرئيسان المشاركان بشدة الدول األطراف والدول الموقعة عىل  .18 للوصول إىل  التسجيل من خالل شبكة اإلنب 

ي لمعاهدة 
وئ   تجارة األسلحة وللوصول إىل منصة تكنولوجيا المعلومات. المنطقة المقيدة من الموقع اإللكب 

 

ي مجال تنظيم االجتماع  .19
 
، استعرض رئيس منتدى تبادل المعلومات بشأن تحويل الوجهة أحدث المستجدات ف

ً
ثانيا

وس كوفيد. االفتتاحي للمنتدى. وعبر الرئيس عن أسفه لعدم انعقاد منتدى تبادل المعلومات حول تحويل الوجهة أثناء جائحة فب  

اء  وأخبر الرئيس المشاركي   أن االجتماع األول للمنتدى سوف ينعقد بمجرد أن يمكن عقد اجتماع وجها لوجه بمشاركة واسعة من خبر

 الدول األطراف.  

 

وعبر العديد من المشاركي   عن دعمهم لمنتدى تبادل المعلومات حول تحويل الوجهة باعتباره أداة مفيدة لتبادل  .20

ي أن يعقد االجتماع األول لمنتدى تبادل المعلومات حول تحويل  المعلومات
 
وا عن أملهم ف بشأن تحويل وجهة األسلحة التقليدية وعبر

ي أقرب وقت ممكن.  
 
 الوجهة ف

 

ودعا أحد الوفود الرئيسي   المشاركي   وجميع المشاركي   إىل زيادة استخدام منصة تكنولوجيا المعلومات من أجل التحضب   .21

 لتيسب  استخدام لالجتماعا
ً
حا  آخر مقب 

ٌ
ت وزيادة تبادل وجهات النظر بي   االجتماعات خالل دورة مؤتمر الدول األطراف. وقدم وفد

 . منصة تكنولوجيا المعلومات

 

 وظائف إعداد التقارير والشفافية : منصة تكنولوجيا المعلومات: 5عنرص جدول األعمال رقم 

 
ي منصة تكنولوجيا المعلومات.  .22

ي إطار هذا البند من جدول األعمال، ناقش المشاركون وظائف إعداد التقارير والشفافية ف 
ف 

وأتيحت الفرصة للدول األطراف الستعراض أي مشكالت و/أو منغصات تواجهها أثناء استخدام منصة تبادل المعلومات أو استخدام 

نت. وأوضح الرئيسان المشاركان أن استخدام منصة تكنولوجيا المعلومات لتبادل المعلومات  أداة تقديم التقارير عن طريق شبكة اإلنب 

ي استخدامها لتبادل المعلومات. 
 وشجعا الدول األطراف عىل استخدامها عىل زيادة التوسع ف 

ً
 ال يزال متواضعا

   

 عن قدم ممثٌل للدائرة األوروبية للشؤو  .23
ً
 تقديميا

ً
( COARMقاعدة بيانات صادرات األسلحة التقليدية )ن الخارجية عرضا

نتالقابلة للبحث فيها من  ي سياق معاهدة تجارة  خالل شبكة اإلنب 
بغية إثراء المناقشات المتعلقة بإنشاء قاعدة بيانات مماثلة ف 

 األسلحة. 

   

ي توقعات أصحاب  .24
 طويل األمد مع النظر بحرص ف 

ً
أوضح الرئيسان المشاركان أن إنشاء قاعدة بيانات مثل هذه يتطلب نهجا

 بالطبع إىل تكلفة وف
ً
ي الفريق العامل المصلحة والنظر أيضا

ع المشاركون ف  جِّ
ُ
 لهذه الغاية، ش

ً
ي مثل هذه األداة. وتحقيقا

وائد االستثمار ف 

ي الورقة غب  الرسمية المقدمة من أمانة معاهدة تجارة األسلحة
ي األسئلة المطروحة ف 

 ف 
ً
خالل اجتماعات نيسان/إبريل  1عىل التفكب  مليا

ي عام 
 أو من خالل بشأن نطاق وعنارص قاعدة البيان 2021ف 

ً
ي سياق معاهدة تجارة األسلحة ومشاركة وجهات نظرهم خطيا

ات تلك ف 

نت.     نظام تبادل المعلومات عبر شبكة اإلنب 

 

ي معاهدة تجارة األسلحة  .25
نت كطريقة لتحسي   الشفافية ف  ة فكرة إنشاء قاعدة بيانات عىل شبكة اإلنب   كثب 

ٌ
ودعمت وفود

ي أال يؤدي وقدموا تعليقات تتعلق بالعنارص الم
وع ينبغ  طلوبة لقاعدة البيانات تلك. عىل سبيل المثال، ذكر أحد الوفود أن هذا المشر

ام عىل الدول األطراف باستخدام نماذج إعداد التقارير المتفق عليها خالل مؤتمرات الدول األطراف السابقة. كما دعت الوفود  إىل الب  

ي مجال وفوائد قاع-إىل مزيد من المناقشات بشأن تكاليف
دة البيانات تلك والفارق بينها وبي   قواعد البيانات الموجودة بالفعل ف 

   صادرات األسلحة؟

 

ي الوقت المناسب.  .26
ي هذا الموضوع وسوف يقدمان تقاريرهما ف 

 ف 
ً
ي قدما

ي كيفية المض 
 وسوف يفكر الرئيسان المشاركان ف 
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