
ATT/CSP4.WGTR/2018/CHAIR/357/M2.SumRep 

1 

 

 2018يوليو/تموز  20

 صادر عن الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير

 
 

 
 
 

 الفريق العامل لمعاهدة تجارة األسلحة المعني بالشفافية وإعداد التقارير
 2018مايو /أيار 31تقرير الرؤساء المشاركين عن اجتماع يوم  

 
 مقدمة

، عقد الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير اجتماعه الثاني واألخير خالل عملية التحضير 2018مايو /أيار 31في  .1

من منظمات  Xمنظمات دولية و Xدولة و Xممثلو حضر هذا االجتماع الثاني . للمؤتمر الرابع للدول األطراف في معاهدة تجارة األسلحة

 .المجتمع المدني
 

اعتمد الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير مسودة تقرير االجتماع األول للفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد  .2

 .مايو/أيار 31مسودة جدول األعمال المشروح الجتماع يوم و 2018مارس /آذار 8التقارير المنعقد في 
 ر في الوثائق التالية المقدمة من الرؤساء المشاركين وهي:كما نظر الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقاري

 ”;اجة إلى استراتيجية توعية بشأن تقديم التقاريرالح“ورقة مقدمة من الرؤساء المشاركين بشأن  (1

 ”;جمع المعلومات من أجل إعداد التقارير السنوية“نموذج استطالع مقّدم من هولندا بشأن  (2

تيسير تبادل المعلومات وتنفيذ المعاهدة من خالل الموقع اإللكتروني لمعاهدة تجارة “ ورقة عمل مقدمة من اليابان بخصوص  (3

 ”;األسلحة

الوالية القانونية المقترحة للفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير خالل “مقترح مقدم من الرؤساء المشاركين بشأن  (4

 ”.الفترة ما بين المؤتمرين الرابع والخامس للدول األطراف

كان الغرض من االجتماع يتمثل في متابعة المناقشات والمخرجات الصادرة عن اجتماع الفريق العامل المعني بالشفافية   .3

 .واالتفاق على توصيات إلى المؤتمر الرابع للدول األطراف لمختلف عناصر جدول األعمال 2018مارس /آذار 8وإعداد التقارير في 
 
الرؤساء المشاركون بتضمين موجز للنواتج المحددة لالجتماع، يعقبها نظرة عامة ُمفّصلة على في التقرير المبين أدناه، قام   .4

مارس، يشكِّل هذا التقرير أساًسا لمسودة تقرير الرؤساء المشاركين /آذار 8وجنبًا إلى جنب مع تقرير االجتماع المنعقد في . المناقشات

المقدم إلى المؤتمر الرابع للدول األطراف ولتوصيات الفريق العامل المعني بالشفافية  للفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير

 .وإعداد التقارير المقدمة إلى المؤتمر الرابع للدول األطراف
 

 مايو استعداًدا للمؤتمر الرابع للدول األطراف/أيار 31نواتج محددة من االجتماع الذي عقد في 
 
، سوف يطلب الرؤساء المشاركون المعتاد ألمانة معاهدة تجارة األسلحة بشأن حالة تقديم التقاريرالعرض التقديمي فيما يتعلق  .5

بشأن حالة تقديم التقارير على الجزء العام من الموقع اإللكتروني  إحصائياتنشر ( 1: من أمانة معاهدة تجارة األسلحة القيام باآلتي

أن تعكس في العروض التقديمية المستقبلية التقدم المحرز بالمقارنة ( 2مستمرة؛ لمعاهدة تجارة األسلحة وتحديث المعلومات بصفة 

 .بالعرض التقديمي السابق للوضع
 

شعر الرؤساء المشاركون بوجود  ،سعيًا إلى دعم الدول األطراف في تقديم تقارير سنوية أولية دقيقة وفي الوقت المناسبو .6

استراتيجية "دعم ألن يصدر الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير توصية بأن يعتمد المؤتمر الرابع للدول األطراف وثيقة 

ع الرؤساء المشاركون نسخة معدلةً تعديالً طفيفًا . الصادرة عن الفريق" التوعية بشأن إعداد التقارير من الوثيقة تعكس التعليقات سوف يوزِّ

وسوف يقترح الرؤساء المشاركون أيًضا على المؤتمر الرابع للدول األطراف أن يدعو أصحاب المصلحة . التي تمت أثناء المناقشات

ليمية بشأن ذوي الصلة، بما في ذلك مقدمي المساعدات الدولية والدول األطراف المهتمة لمناقشة التنظيم المحتمل لجلسات المعلومات اإلق

 .إعداد التقارير
 

اتفق معظم المشاركين ومعهم  "والية تتعلق بالمساعدة في إعداد التقارير"بإمكانية منح أمانة معاهدة تجارة األسلحة فيما يتعلق   .7

إجراء التحليالت تلقي التقارير وإتاحتها وتوزيعها، و)الرؤساء المشاركون على أن الدور الحالي لألمانة هو بالضبط ما يُتوقَّع منها 

http://thearmstradetreaty.org/images/CSP4/CSP4_preparatory_process/May_WG_Prep_Meetings/ATT_WGTR_CSP4_Draft_Annotated_Agenda-31_May.pdf
http://thearmstradetreaty.org/images/CSP4/CSP4_preparatory_process/May_WG_Prep_Meetings/ATT_WGTR_CSP4_Co-chairs_Paper_on_Reporting_Outreach.pdf
http://thearmstradetreaty.org/images/CSP4/CSP4_preparatory_process/May_WG_Prep_Meetings/ATT_WGTR_CSP4_Co-chairs_Paper_on_Reporting_Outreach.pdf
http://thearmstradetreaty.org/images/CSP4/CSP4_preparatory_process/May_WG_Prep_Meetings/ATT_WGTR_CSP4_Netherlands_questionnaire_on_information_gathering.pdf
http://thearmstradetreaty.org/images/CSP4/CSP4_preparatory_process/May_WG_Prep_Meetings/ATT_WGTR_CSP4_Netherlands_questionnaire_on_information_gathering.pdf
http://thearmstradetreaty.org/images/CSP4/CSP4_preparatory_process/May_WG_Prep_Meetings/Working_Paper_-_Japan_-_Facilitating_Information_Exchange_25_May_2018.pdf
http://thearmstradetreaty.org/images/CSP4/CSP4_preparatory_process/May_WG_Prep_Meetings/Working_Paper_-_Japan_-_Facilitating_Information_Exchange_25_May_2018.pdf
http://thearmstradetreaty.org/images/CSP4/CSP4_preparatory_process/May_WG_Prep_Meetings/Working_Paper_-_Japan_-_Facilitating_Information_Exchange_25_May_2018.pdf
http://thearmstradetreaty.org/images/CSP4/CSP4_preparatory_process/May_WG_Prep_Meetings/Working_Paper_-_Japan_-_Facilitating_Information_Exchange_25_May_2018.pdf
http://thearmstradetreaty.org/images/CSP4/CSP4_preparatory_process/May_WG_Prep_Meetings/ATT_WGTR_CSP4__Proposed_Mandate_for_the_Period_between_CSP4-CSP5.pdf
http://thearmstradetreaty.org/images/CSP4/CSP4_preparatory_process/May_WG_Prep_Meetings/ATT_WGTR_CSP4__Proposed_Mandate_for_the_Period_between_CSP4-CSP5.pdf
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وال حاجة لوصف دور األمانة (. األساسية، واإلجابة على األسئلة األساسية، وتوضيح التحديات، واإللمام بالمنظور العام للتقارير السنوية

 ".والية"في صورة 
 

الذين يمكن للدول األطراف التي تعاني من صعوبات في إعداد  بوضع قائمة بأسماء خبراء في مجال إعداد التقاريرفيما يتعلق   .8

سم التقارير التوجه إليهم، أشار المشاركون إلى ما يمكن أن يسببه االحتفاظ بهذه القائمة من ضغط على األمانة، وأكدوا على الحاجة ألن يت

يق تقديم التقارير لدى الدول األطراف في قاعدة بيانات مثل هذا النظام بالطبيعة التطوعية واقترحوا االكتفاء باإلشارة إلى جهات تنس

وسوف يعمل الرؤساء المشاركون مع أمانة معاهدة تجارة األسلحة في بحث مدى استعداد الدول . جهات االتصال الوطنية للدول األطراف

لمستعدة لتقديم مثل هذا الدعم بما في األطراف لتقديم الدعم األساسي للدول األطراف األخرى والنظر في خيارات لإلعالن عن الدول ا

ذلك من خالل إشارة في قاعدة بيانات الدول األطراف لجهات االتصال الوطنية، أو باستخدام البوابة اإللكترونية لتبادل المعلومات لهذا 

ن . التقارير الغرض أو عن طريق نشر قائمة بجهات تنسيق إعداد التقارير المستعدة لذلك على الموقع اإللكتروني لتلقي سوف يُضمِّ

 .الرؤساء المشاركون هذا في مسودة توصيات الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير إلى المؤتمر الرابع للدول األطراف
 

منتدى داخل منصة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بمعاهدة تجارة األسلحة للتبادالت بشأن إعداد التقارير فيما يتعلق بتوفير  .9

. ، أكد المشاركون على الحاجة التباع نهج كلي بشأن البوابة اإللكترونية لتبادل المعلومات الجاري تطويرهاخالل الفترة بين الدورات
وسوف يعكس الرؤساء المشاركون هذا في توصية عامة بشأن البوابة اإللكترونية لتبادل المعلومات تصدر عن الفريق العامل المعني 

 .التقارير إلى المؤتمر الرابع للدول األطراف بالشفافية وإعداد
 

تحالف الحد ‘لم تدر أية مناقشات فيما عدا إشارة  قائمة محتملة بالوثائق واألدوات اإلرشادية الموجودة بالفعلفيما يتعلق بوضع  .10

الوثائق، ومع أخذ الوثيقتين وحرًصا على عدم التوصية بالرجوع إلى عدد كبير من . إلى الوثائق التي وضعها أعضاؤه‘ من األسلحة

 اإلرشاديتين المحددتين الصادرتين عن الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير ذاته في االعتبار، يرى الرؤساء المشاركون أنه

فريق العامل ليس من الضروري إصدار توصية إلى المؤتمر الرابع للدول األطراف تتضمن قائمة منفصلة بالوثائق اإلرشادية من ال

 ".المعني بالشفافية وإعداد التقارير
 

، وفي ظل عدم تقديم بإصدار وثيقة إرشادية تسير على نمط األسئلة الشائعة بشأن التزامات إعداد التقارير السنويةيتعلق  فيما .11

ئعة كعنصر منفصل في جدول أي مقترحات، قرر الرؤساء المشاركون عدم إدراج الوثيقة اإلرشادية التي تسير على نمط األسئلة الشا

 ".التحديات المتعلقة بإعداد التقارير"األعمال ودمجها ضمن عنصر جدول األعمال الدائم بشأن 
 

لنموذج االستطالع المقدم من هولندا بشأن جمع ، وفي ظل االستجابة المحدودة بقضايا تقديم التقارير الموضوعيةفيما يتعلق  .12

، توصل الرؤساء المشاركون إلى عدم وجود حاجة في الوقت الحالي الستمرار مناقشة هذا السنويةالمعلومات من أجل إعداد التقارير 

الموضوع سواء باعتباره أحد القضايا المحددة لتقديم التقارير الموضوعية، أو باعتباره موضوًعا لوثيقة ممارسات فضلى تصدر عن 

عا الرؤساء المشاركون الدول األطراف التي تواجه صعوبات في جمع المعلومات وقد د. الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير

من أجل إعداد تقاريرها السنوية إلى شرح مشكلتها أثناء اجتماعات الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير المقبلة من خالل 

 ".يرالتحديات المتعلقة بإعداد التقار"عنصر جدول األعمال الدائم بشأن 
 

العرض التقديمي الذي قدمه ممثل من منظمة الجمارك العالمية بشأن النظام المنّسق، وعملية مراجعته وتصنيف وبالنظر إلى  .13

، الذي حظي باستقبال جيد، أشار الرؤساء المشاركون إلى أن استكشاف هذا الموضوع بشكل أفضل سوف يمثل جزئًا األسلحة التقليدية

ودعا . فريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير خالل الفترة بين المؤتمرين الرابع والخامس للدول األطرافمن الوالية المقترحة لل

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

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

لتطوير بوابة إلكترونية لتبادل المعلومات وتعليقات  المقترح الياباني، واستناًدا إلى بالسبل التنظيمية لتبادل المعلوماتفيما يتعلق  .14

الفريق العامل الفرعي المعني بالتنفيذ الفّعال للمعاهدة المختص بتحويل  المشاركين، ومع األخذ في االعتبار المناقشات التي جرت في

تبادل اآلراء على مستوى ( 1: لتبادل المعلومات بشأن تحويل الوجهة نهًجا من ثالثة مستوياتالوجهة، اقترح الرؤساء المشاركون 

تبادل اآلراء خالل الفترة بين الدورات بشأن ( 2ّعال للمعاهدة؛ السياسات بشأن تحويل الوجهة في الفريق العامل الفرعي المعني بالتنفيذ الف

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

االت محددة من تحويل الوجهة المكتشف أو المشتبه فيه لمناقشة ح( ويمكن أن يضم الدول الموقِّعة)رسمي بين الدول األطراف المهتمة 

سوف يقترح الرؤساء المشاركون النهج المكون من ثالثة مستويات في مسودة توصيات الفريق . يجري التعامل معها أو سبق التعامل معها

 .العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير إلى المؤتمر الرابع للدول األطراف
 

اتفق المشاركون والرؤساء المشاركين على إمكانية  باالستفادة من المعلومات المتولدة من تقديم التقارير اإللزامي فيما يتعلق  .15

الناتجة من مشروع تقييم خط األساس لمعاهدة تجارة األسلحة لتحديد " قاعدة بيانات الضوابط الوطنية المفروضة على النقل"استخدام 

ويقترح الرؤساء المشاركون أن يتم التواصل . من خالل الفريق العامل المعني بالتنفيذ الفّعال للمعاهدةالقضايا التي تستوجب المناقشة 

 .بشأن هذه النتيجة مع رئيس الفريق العامل المعني بالتنفيذ الفّعال للمعاهدة
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الرؤساء المشاركون من أمانة  ، طلببمنصة تكنولوجيا المعلومات لمعاهدة تجارة األسلحة ووظائف إعداد التقاريرفيما يتعلق   .16

 معاهدة تجارة األسلحة إطالع الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير ومؤتمر الدول األطراف على المستجدات المتعلقة بالتقدم

عامل المعني المحرز في مجال منصة تكنولوجيا المعلومات وقرر إنشاء مجموعة استشارية غير رسمية من المشاركين في الفريق ال

بالشفافية وإعداد التقارير للنظر في إدخال تغييرات وتحسينات على منصة تكنولوجيا المعلومات، وتقديم مقترحات بذلك، بما في ذلك 

ن الرؤساء المشاركون هذا في مسودة توصيات . وظيفة تقديم التقارير عن طريق اإلنترنت وبوابة إلكترونية لتبادل المعلومات سوف يُضمِّ

  .لفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير إلى المؤتمر الرابع للدول األطرافا
 

، سوف يُحدِّث الرؤساء المشاركون مقترحهما لكي يعكس بوالية الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقاريرفيما يتعلق  .17

ع نسخة معدلة   .استعداًدا للمؤتمر الرابع للدول األطرافالمناقشات التي جرت أثناء االجتماعين وسوف يوزِّ
 

( أ: اتفق المشاركون على جدول أعمال دائم للفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير يتضمن العناصر الدائمة التالية  .18
الموضوعية المتعلقة بإعداد التقارير  القضايا( التحديات المتعلقة بإعداد التقارير؛ ج( الحالة الراهنة لالمتثال اللتزامات إعداد التقارير؛ ب

منصة تكنولوجيا ( االستفادة من المعلومات المتولدة من تقديم التقارير اإللزامي؛ و( السبل التنظيمية لتبادل المعلومات؛ هـ( والشفافية؛ د

معني بالشفافية وإعداد التقارير خالل والية الفريق العامل ال( وظائف إعداد التقارير والشفافية؛ ز: المعلومات لمعاهدة تجارة األسلحة

 .الفترة من المؤتمر الرابع للدول األطراف إلى المؤتمر الخامس للدول األطراف
 

 مايو/أيار 31نظرة عامة على المناقشات أثناء االجتماع الذي عقد في 
 

 الحالة الراهنة لالمتثال اللتزامات إعداد التقارير
 

. تاد بشأن حالة تقديم التقاريرعرضها التقديمي المعفي إطار هذا البند من جدول األعمال، عرضت أمانة معاهدة تجارة األسلحة  .19
، وقد أظهر العرض التقديمي مجدداً أن هناك عدًدا مثيًرا للقلق بين الدول األطراف لم يمتثل لمتطلبات تقديم التقارير األولية والسنوية

د من الدول األطراف بشرح واستجابةً لذلك، قام العدي. 2017وأظهر أيًضا المزيد من االنخفاض في عدد التقارير السنوية المقدمة لعام 

وأكد الرؤساء المشاركون مجدًدا على أهمية تقديم التقارير، وأهمية أن تكون التقارير دقيقة وفي الوقت . أسباب تأخرها في تقديم التقارير

ا في ذلك التقارير المناسب ودعوا جميع الدول األطراف التي لم تقدم تقاريرها بعض، إلى تقديم تلك التقارير في أقرب وقٍت ممكن، بم

كما ذكر الرؤساء المشاركون تلك الدول األطراف التي اتخذت أي تدابير جديدة بشأن تنفيذ  .األولية والتقارير السنوية عن األعوام السابقة

 .المعاهدة منذ تقديمها لتقريرها األولي بأنها مطالبة بإبالغ األمانة بهذه التدابير
 

ولكي يتمكن المشاركون والجمهور بصفة عامة من رصد التقدم المحرز في تقديم التقارير على نحٍو أكثر فعالية، سوف   .20

يطلب الرؤساء المشاركون من أمانة معاهدة تجارة األسلحة نشر إحصائيات بشأن حالة تقديم التقارير على الجزء العام من الموقع 

كما طلب الرؤساء المشاركون أيًضا من أمانة معاهدة تجارة . وتحديث المعلومات بصفة مستمرةاإللكتروني لمعاهدة تجارة األسلحة 

 .األسلحة أن تعكس في العروض التقديمية المستقبلية التقدم المحرز بالمقارنة بالعرض التقديمي السابق للوضع
 

 التحديات المتعلقة بإعداد التقارير
 

كرر الرؤساء المشاركون دعوتهم المتكررة إلى جميع الدول األطراف إلى التعبير عن  في إطار هذا البند من جدول األعمال،  .21

وتحقيقًا . التحديات التي تواجهها المتعلقة بتقديم التقارير األولية والسنوية بدقة وفي الوقت المناسب واقتراح سبل ُمعالجة هذه التحديات

لمجودة بالفعل لدى الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير من أجل دعم لذلك، كرر الرؤساء المشاركون التوعية بشأن ألدوات ا

التدابير على المستوى الوطني الرامية إلى تيسير “في مجال تقديم التقارير، وهي الوثيقة المعنونة  الدول األطراف في الوفاء بالتزاماتها

اإلبالغ عن الصادرات والواردات المصرح بها أو الفعلية من “والوثيقة المعنونة  ”االمتثال اللتزامات وتعهدات إعداد التقارير الدولية 

 .”أسئلة وأجوبة :األسلحة التقليدية
 

والتي سبق لهم اإلعالن  بشأن التوعية بالتزامات تقديم التقارير في المعاهدةولتحفيز المناقشة، قدم الرؤساء المشاركون ورقتهم   .22

 :تتضمن الورقة أربعة عناصر محددة .مارس/آذار 8عنها في االجتماع المنعقد في 
تشجيع رئيس مؤتمر الدول األطراف وأعضاء المكتب والرؤساء المشاركين وموظفي أمانة معاهدة تجارة األسلحة   (1

 )"شاغلي مناصب معاهدة تجارة األسلحة"( في الفعاليات المتعلقة بمعاهدة تجارة األسلحة، وإثارة قضية تقديم التقارير؛

رح بتنظيم جلسات إعالمية على المستوى اإلقليمي )بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدني و/أو المنظمات مقت  (2

 اإلقليمية(؛

 دعوة الدول األطراف إلى الترويج لمعاهدة تجارة األسلحة وتقديم التقارير؛ (3

http://thearmstradetreaty.org/images/CSP4/CSP4_preparatory_process/May_WG_Prep_Meetings/180531_-_Day_3_-_WGTR_-_ATT_Secretariat_-_Status_of_Reporting.pdf
http://thearmstradetreaty.org/images/CSP3_Documents/Conference_Documents/WGTR_Draft_Report_to_CSP3_EN.pdf
http://thearmstradetreaty.org/images/CSP3_Documents/Conference_Documents/WGTR_Draft_Report_to_CSP3_EN.pdf
http://thearmstradetreaty.org/images/CSP3_Documents/Conference_Documents/WGTR_Draft_Report_to_CSP3_EN.pdf
http://www.thearmstradetreaty.org/images/Annual_Reports_2016/Guidance/Reporting_Authorized_or_Actual_Exports_and_Imports_of_Conventional_Arms_under_the_ATT_EN_-_for_website.pdf
http://www.thearmstradetreaty.org/images/Annual_Reports_2016/Guidance/Reporting_Authorized_or_Actual_Exports_and_Imports_of_Conventional_Arms_under_the_ATT_EN_-_for_website.pdf
http://www.thearmstradetreaty.org/images/Annual_Reports_2016/Guidance/Reporting_Authorized_or_Actual_Exports_and_Imports_of_Conventional_Arms_under_the_ATT_EN_-_for_website.pdf
http://www.thearmstradetreaty.org/images/Annual_Reports_2016/Guidance/Reporting_Authorized_or_Actual_Exports_and_Imports_of_Conventional_Arms_under_the_ATT_EN_-_for_website.pdf
http://thearmstradetreaty.org/images/CSP4/CSP4_preparatory_process/May_WG_Prep_Meetings/ATT_WGTR_CSP4_Co-chairs_Paper_on_Reporting_Outreach.pdf
http://thearmstradetreaty.org/images/CSP4/CSP4_preparatory_process/May_WG_Prep_Meetings/ATT_WGTR_CSP4_Co-chairs_Paper_on_Reporting_Outreach.pdf
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باقية مع الدول األطراف دعوة رئيس مؤتمر الدول األطراف و/أو أمانة معاهدة تجارة األسلحة للتواصل بصورة است (4

 التي لم تنفِّذ التزاماتها في مجال تقديم التقارير.

 

دعم المشاركون بصوة عامة وثيقة التوعية وبخاصة التركيز على زيادة الوعي من خالل "شاغلي مناصب معاهدة تجارة  .23

األسلحة" واألهمية المعقودة على العمل على المستوى اإلقليمي. وأدى مقترح تنظيم ورش عمل إقليمية إلى إثارة مسألة التمويل، والتي 

النظر في الخيارات المتاحة من قِبل الصندوق االستئماني الطوعي وغيره من برامج دعم التنفيذ  أشار المشاركون بصددها إلى وجوب

مثل برنامج التوعية الخاص باالتحاد األوروبي. وفي هذا الشأن، اقترح االتحاد األوروبي أنه قد يكون من المفيد عقد اجتماع للدول 

أكد المشاركون، بصورة جوهرية، على الحاجة لتكوين فكرة واضحة عن المساعدة األطراف المهتمة لمناقشة مثل هذه المساعدات. كما 

 ضمن المساعدات المقدمة. –الوثيقتين المشار إليهما آنًفا  –المطلوبة ودمج اإلرشادات الموجودة بالفعل 

 

د التقارير توصية بأن في النهاية شعر الرؤساء المشاركون بوجود دعم ألن يصدر الفريق العامل المعني بالشفافية وإعدا .24

سوف  الصدد،يعتمد المؤتمر الرابع للدول األطراف وثيقة "استراتيجية التوعية بشأن إعداد التقارير" الصادرة عن الفريق. وفي هذا 

ع الرؤساء المشاركون نسخة معدلًة تعديالً طفيًفا من الوثيقة تعكس التعليقات التي تمت أثناء المناقشات. وسوف يقترح  الرؤساء يوزِّ

، بما في ذلك مقدمي المساعدات الدولية الصلةالمشاركون أيًضا على المؤتمر الرابع للدول األطراف أن يدعو أصحاب المصلحة ذوي 

 والدول األطراف المهتمة لمناقشة التنظيم المحتمل لجلسات المعلومات اإلقليمية بشأن إعداد التقارير.

 

وفيما يتجاوز التوعية، دعا الرؤساء المشاركون جميع المشاركين إلى تبادل وجهات النظر بشأن أفكار أخرى طرحت أثناء   .25

( منح أمانة معاهدة تجارة األسلحة 1آذار/مارس لدعم تقديم التقارير:  8اجتماع الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير في 

( وضع قائمة بأسماء خبراء 3( وضع قائمة بالوثائق واألدوات اإلرشادية الموجودة بالفعل؛ 2ي إعداد التقارير؛ والية تتعلق بالمساعدة ف

في مجال إعداد التقارير الذين يمكن للدول األطراف التي تعاني من صعوبات في إعداد التقارير التوجه إليهم للحصول على مساعدة 

لوجيا المعلومات الخاصة بمعاهدة تجارة األسلحة للتبادالت بشأن إعداد التقارير خالل ( توفير منتدى داخل منصة تكنو4مخصصة؛ 

 الفترة بين الدورات.

 

أثار المشاركون أسئلة يدور أغلبها حول "الوالية المتعلقة بالمساعدة في إعداد التقارير" لألمانة، وما يمكن أن تنطوي عليه  .26

األمانة المحدودة. واستجابًة لذلك، قدمت األمانة عرًضا موجًزا ألبرز مالمح عملها فيما هذه الوالية، خصوًصا باإلشارة إلى قدرات 

من المعاهدة، تتلقى المعاهدة التقارير وتتولى إتاحتها وتوزيعها  18يتعلق بإعداد التقارير. وطبًقا للوالية المنصوص عليها في المادة 

ت أساسية للتقارير، وتجيب على األسئلة األساسية، وتثير التحديات، وتحافظ على على الدول األطراف. كما تجري األمانة أيًضا تحليال

اتفق معظم المشاركين ومعهم الرؤساء المشاركون على أن هذا هو بالضبط ما يتوقَّعونه من  اإللمام بالمنظور العام للتقارير السنوية.

سون هذا في تقريرهم بدالً من تضمين دور األمانة في صورة "والية األمانة. وبالتالي، أشار الرؤساء المشاركون إلى أنهم سوف يعك

 قانونية". وفي هذا الصدد أيًضا، لم يتم النظر مجدًدا في مقترح يقضي بأن تنظم األمانة بنفسها جلسات تدريبية.

 

االحتفاظ بهذه القائمة  أشار المشاركون إلى ما يمكن أن يسببه كما أثارت فكرة وضع قائمة بالخبراء أسئلة تتعلق باآلثار. .27

من ضغط على األمانة، وأكدوا على الحاجة ألن يتسم مثل هذا النظام بالطبيعة التطوعية واقترحوا االكتفاء باإلشارة إلى جهات تنسيق 

رؤساء تقديم التقارير لدى الدول األطراف في قاعدة بيانات جهات االتصال الوطنية للدول األطراف. وبعد تدارس األمر، يقترح ال

المشاركون العمل بالفعل من خالل قاعدة بيانات جهات االتصال الوطنية الدول األطراف. وفي هذا اإلطار، يمكن أن تسأل األمانة 

الدول األطراف عّما إذا كانت جهاتها المسئولة عن إعداد التقارير مستعدة لمساعدة الدول األطراف األخرى التي تطلب دعًما أساسًيا 

اريرها واإلشارة بالتالي إلى هذا االستعداد في قاعدة بيانات جهات االتصال الوطنية أو بطريقة أخرى، مثل استخدام في تجميع تق

 البوابة اإللكترونية لتبادل المعلومات لهذا الغرض، أو بنشر قائمة بجهات التنسيق المسئولة عن إعداد التقارير المستعدة لتقديم الدعم

نون هذا في على صفحة الويب المخصصة  لتقديم التقارير. سوف يعمل الرؤساء المشاركون في هذا الشأن مع األمانة وسوف ُيضمِّ

 مسودة توصيات الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير إلى المؤتمر الرابع للدول األطراف.

 

تجارة األسلحة للتبادالت بشأن إعداد التقارير بالنسبة لفكرة توفير منتدى داخل منصة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بمعاهدة  .28

خالل الفترة بين الدورات، سوف يعتمد هذا على تطوير منصة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بمعاهدة تجارة األسلحة وبوابتها اإللكترونية 

لتبادل المعلومات الجاري تطويرها  أكد المشاركون أيًضا على الحاجة التباع نهج كلي بشأن البوابة اإللكترونية لتبادل المعلومات.

وأال يتم التعامل مع هذا األمر موضًوعا بموضوع. وسوف يعكس الرؤساء المشاركون هذا في توصية عامة بشأن البوابة اإللكترونية 

 لتبادل المعلومات تصدر عن الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير إلى المؤتمر الرابع للدول األطراف.
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تحالف ‘بخصوص فكرة وضع قائمة محتملة بالوثائق واألدوات اإلرشادية الموجودة بالفعل لم تدر أية مناقشات فيما عدا إشارة  .29

وبالنظر إلى محدودة المناقشة، وحرًصا على عدم التوصية بالرجوع إلى عدد  .إلى الوثائق التي وضعها أعضاؤه‘ الحد من األسلحة

الرؤساء المشاركون أنه ليس من الضروري إصدار توصية إلى المؤتمر الرابع للدول األطراف تتضمن قائمة كبير من الوثائق، يرى 

منفصلة بالوثائق اإلرشادية من الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير". وفي هذا الصدد، يشير الرؤساء المشاركون إلى 

فعل الوثيقتين اإلرشاديتين المحددتين الصادرتين عن الفريق العامل المعني بالشفافية أن المؤتمر الثالث للدول األطراف قد أيد بال

 وإعداد التقارير ذاته وأوصى بهما.

 

 بشأن التزامات إعداد التقارير السنوية‘ األسئلة الشائعة‘الوثيقة اإلرشادية التي تسير على نمط  

شاركون سؤاالً إلى المشاركين عّما إذا كانت لديهم أية مقترحات إلجراء في إطار هذا البند من جدول األعمال، وجه الرؤساء الم .30

تعديالت أو أسئلة وإجابات إضافية، بما في ذلك ما يتعلق بتصنيف العناصر طبًقا للفئات الصحيحة لألسلحة التقليدية )حيث أن 

 فافية وإعداد التقارير(.الوثيقة تتطلب مناقشة بشأن مثل هذه المقترحات داخل الفريق العامل المعني بالش

 

وفي هذا الصدد،  آذار/مارس، لم تقّدم أية مقترحات. 8وكما حدث أثناء اجتماع الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير في  .31

األعمال قرر الرؤساء المشاركون عدم إدراج الوثيقة اإلرشادية التي تسير على نمط األسئلة الشائعة كعنصر منفصل في جدول 

 ودمجها ضمن عنصر جدول األعمال الدائم بشأن "التحديات المتعلقة بإعداد التقارير".

 المناقشة بشأن قضايا إعداد التقارير والشفافية المعلقة

في إطار هذا البند من جدول األعمال، جرت متابعة مبادرتين نتجتا عن اجتماع الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد  .32

ومقترح  داد التقارير السنويةنموذج االستطالع المقدم من هولندا بشأن جمع المعلومات من أجل إعآذار/مارس، وهما  8في  التقارير

)يتعلق بتصنيف  الجمارك العالمية بشأن النظام المنّسق،  عرًضا تقديمًيا يقدمه ممثل من منظمةالرؤساء المشاركين ألن يتضمن االجتماع 

ق(، وع ق.ملالجمارك للسلع، النظام الُمنسَّ   ية مراجعته وتصنيف األسلحة التقليدية داخل النظام الُمنسَّ

 

قضية  لم يتم طرح "نموذج االستطالع المقدم من هولندا بشأن جمع المعلومات من أجل إعداد التقارير السنوية" باعتباره .33

حيوية فحسب، بل باعتباره أيًضا محاولة الستخدام نموذج استطالع كوسيلة من وسائل تبادل المعلومات. وفي هذا الصدد، لم يتلَق 

 نموذج االستطالع سوى استجابتين خطيتين واستجابتين شفهيتين إضافيتين من الدول األطراف.

 

ن إلى عدم وجود حاجة في الوقت الحالي الستمرار مناقشة هذا وفي ظل االستجابة المحدودة، توصل الرؤساء المشاركو  .34

الموضوع سواء باعتباره أحد القضايا المحددة لتقديم التقارير الموضوعية، أو باعتباره موضوًعا لوثيقة ممارسات فضلى تصدر 

طراف التي تواجه صعوبات في جمع عن الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير. وقد دعا الرؤساء المشاركون الدول األ

المعلومات من أجل إعداد تقاريرها السنوية إلى شرح مشكلتها أثناء اجتماعات الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير 

دعا الرؤساء  وفيما يتصل بالموضوع ذاته،المقبلة من خالل عنصر جدول األعمال الدائم بشأن "التحديات المتعلقة بإعداد التقارير". 

 المشاركون مركز الحد من العنف المسلح إلى تقديم مشروع السجل الوطني لألسلحة التقليدية التابع له، والذي يوفر قاعدة بيانات للتسجيل

دية تتميز بانخفاض التكاليف وعدم اشتراط إمكانيات تكنولوجية معقدة، وتتيح للحكومات االحتفاظ بسجالت عمليات نقل األسلحة التقلي

الدولية والوطنية. ويمكن أن يؤدي هذا إلى مساعدة الدول األطراف على المستوى التقني في االمتثال بالتزاماتها في مجال حفظ السجالت 

 وتقديم التقارير.

 

حظي العرض التقديمي المقّدم من السيدة غايل غروبي، نائب مدير مديرية شئون التعرفات والتجارة بمنظمة الجمارك  .35

أوضح العرض التقديمي أن معظم األسلحة التقليدية التي تغطيها المادة  ية باستقبال جيد من الرؤساء المشاركين ومن المشاركين.العالم

فة برموز جمركية 1) 2 ق وهي غير ُمعرَّ ، محددة( من معاهدة تجارة األسلحة تقع ضمن مجموعات أوسع من السلع في النظام الُمنسَّ

ق. وتعتبر "األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة" هي الفئة وهو ما يمكن أن يتيح فص ل فئات األسلحة التقليدية المختلفة في النظم الُمنسَّ

ق )الفصل  من النظام المنّسق(، مع بعض  93الوحيدة من األسلحة التقليدية التي لها رموز جمركية محددة واضحة في النظام الُمنسَّ

ق، فيما العناصر األخرى. ويؤدي عدم وجود ر موز جمركية محددة لمعظم األسلحة التقليدية إلى عدم إمكانية استخدام النظام الُمنسَّ

باألسلحة التقليدية، بأكثر وظائفه قوة، وهي إتاحة ظهور تجارتها، وجمع المعلومات اإلحصائية وتطوير استجابات موجهة للقضايا 

الرقابة على نقل األسلحة. وعلى وجه التحديد، يؤدي عدم وجود رموز جمركية الناشئة، وهو أمٌر حيوٌي أيًضا من منظور إنفاذ ضوابط 

  محددة، من منظور إعداد التقارير واالحتفاظ بالسجالت، إلى صعوبة جمع المعلومات بكفاءة.

 

http://thearmstradetreaty.org/images/CSP4/CSP4_preparatory_process/May_WG_Prep_Meetings/ATT_WGTR_CSP4_Netherlands_questionnaire_on_information_gathering.pdf
http://thearmstradetreaty.org/images/CSP4/CSP4_preparatory_process/May_WG_Prep_Meetings/WCO_WGTR_The_Harmonized_System_31_May_2018_Final.pdf
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ق، فقد أشارت السيدة غروبي إلى عاملين دافعين هامين قد تكون لهما صلة ب .36 أغراض معاهدة أما بالنسبة لتعديل النظام الُمنسَّ

تجارة األسلحة، وهما التطورات التكنولوجية الجديدة والمخاوف األمنية، وبخاصة إذا كان العامالن مدعومين بمعاهدة. وفي هذا الصدد، 

لتقليدية، من فإن اقتراح تعديالت تعطي رموًزا أكثر تحديًدا لألسلحة التقليدية لن يكون أمًرا استثنائًيا أو مثيًرا للجدل. كما أن األسلحة ا

م  الناحية الفنية، يمكن أن تندرج بسهولة تحت رموز محددة، نظًرا لسهولة وصفها والتعرف عليها. وفيما يتعلق بعملية التعديل، ُتقدَّ

التعديالت المقدمة من الدول األعضاء من خالل إداراتها الجمركية، وفي بعض األحيان بالتعاون مع أمانات المعاهدات. ونظًرا ألن 

، فقد 2022قترحات التعديل التي ليست قيد النظر بالفعل لن تنتهي على األرجح قبل الموعد النهائي الستعراض النظام المنّسق لعام م

، والذي سوف يتطلب االنتهاء من 2027أوصت السيدة غروبي الدول األطراف المهتمة بذلك الشأن بالتوجه نحو استعراض عام 

 .2024التعديالت قبل عام 

 

ي ختام المناقشات أكد الرؤساء المشاركون على أهمية الموضوع وأشاروا إلى أن استكشاف هذا الموضوع بشكل أفضل وف .37

سوف يمثل جزًئا من الوالية المقترحة للفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير خالل الفترة بين المؤتمرين الرابع والخامس 

شاركون أيًضا الدول األطراف المهتمة إلى مناقشة هذا الموضوع مع إدارات الجمارك الوطنية للدول األطراف. ودعا الرؤساء الم

لديها وداخل إطار المنظمات )اإلقليمية( التي تتعامل مع قوائم األسلحة التقليدية الخاضعة للرقابة، والتي تشارك تلك الدول في 

 عضويتها.

 
 السبل التنظيمية لتبادل المعلومات 

حها لتطوير بوابة إلكترونية لتبادل مقترفي إطار هذا البند من جدول األعمال، طلب الرؤساء المشاركون من اليابان تقديم  .38

آذار/مارس، ودعوا المشاركين إلى  8الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير في  والجتماع المعلومات وتعليقات المشاركين

 8تبادل وجهات النظر بعد ذلك بشأن األفكار التالية التي أثيرت أثناء اجتماع الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير في 

( استكشاف إمكانية 1ت المعلومات بشأن تحويل الوجهة على المستوى التشغيلي: آذار/مارس المتعلقة باآلليات المهيكلة لتتبادل وجها

استخدام منصة تكنولوجيات المعلومات الخاصة بمعاهدة تجارة األسلحة في عمليات تبادل المعلومات التشغيلية بين الدول األطراف؛ 

لجهات االتصال الوطنية التي يجب على أمانة معاهدة  ( استكشاف ما إذا كان يمكن تضمين بعض اإلرشادات في الوثيقة اإلرشادية2

 تجارة األسلحة إعدادها بموجب واليتها.

 

يستند المقترح الياباني بشأن تطوير بوابة إلكترونية لتبادل المعلومات أيًضا إلى قرار المؤتمر الثالث للدول األطراف لشأن  .39

ل المعلومات. وتقترح اليابان إنشاء قاعدة البيانات هذه البوابة لتكون بوابة إنشاء قاعدة بيانات تضم جهات االتصال الوطنية بغرض تباد

إللكترونية حقيقية لتبادل المعلومات تيسر التواصل بين جهات االتصال الوطنية. وفيما يتعلق تحديًدا بتحويل الوجهة، اقترحت اليابان 

، ورقة عمل بعنوان "التعامل مع تحويل وجهة األسلحة التقليدية"ددتها في أيًضا أن تتضمن البوابة اإللكترونية أيًضا عدًدا من العناصر ح

 لتي قدمتها إلى الفريق العامل المعني بالتنفيذ الفّعال للمعاهدة وتتضمن روابط إلى المواقع اإللكترونية ذات الصلة.وا

 

رأى المشاركون فائدةً كبيرة في المقترح الياباني وأكدوا على الحاجة ألن تتوفر القدرة ليس فقط على مناقشة قضايا السياسات  .40

تشغيلية موثوقة بشأن تحويل الوجهة بين الدول األطراف ومناقشة حاالت بعينها. لكن المشاركين فحسب، ولكن على تبادل معلومات 

أشاروا بالفعل إلى الحساسية والسرية التي تتسم بها مثل هذه المعلومات؛ وينطبق نفس الشيء على إخطارات التصديق أو عدم التصديق 

محظور من الموقع اإللكتروني(، والذي يمكن أن ينطوي على عبء إداري على عمليات نقل األسلحة )حتى وإن كانت على القسم ال

 كبير.

 

واستناًدا إلى تعليقات المشاركين ومع وضع المناقشات التي جرت في الفريق العامل الفرعي المعني بالتنفيذ الفّعال للمعاهدة   .41

ستويات لتبادل المعلومات بشأن تحويل الوجهة. سوف المختص بتحويل الوجهة، اقترح الرؤساء المشاركون نهًجا مكوًنا من ثالثة م

يتمثل المستوى األول في الفريق العامل الفرعي المعني بالتنفيذ الفّعال للمعاهدة المختص بتحويل الوجهة ذاته، والذي يمثل منتدى 

السابقين. وسوف يتمثل  مخصص لتبادل اآلراء على مستوى السياسات بشأن تحويل الوجهة، كما ظهر عملًيا من خالل اجتماعيه

المستوى الثاني في البوابة اإللكترونية لتبادل المعلومات الجاري تطويرها، والتي سوف تتيح للدول األطراف )وربما للدول الموقعة( 

الدورات،  تبادل اآلراء سواء بشأن المعلومات المتعلقة بالسياسات أو المعلومات التشغيلية التي تخص تحويل الوجهة خالل الفترة بين

في حدود اإلطار المقترح في ورقة العمل اليابانية. ومن الواضح أن هذا سوف يعتمد على التقدم المحرز في تطوير منصة تكنولوجيا 

المعلومات الخاصة بمعاهدة تجارة األسلحة ونتيجته النهائية. وسوف يتمثل المستوى الثالث في االجتماعات غير الرسمية بين الدول 

وربما الدول الموقّعة( لمناقشة حاالت محددة من تحويل الوجهة المكتشف أو المشتبه فيه يجري التعامل معها أو سبق التعامل األطراف )

معها، والتي ترغب في الحصول على وجهات نظر أو مدخالت محددة بشأنها من الدول األطراف المشاركة أو غير المشاركة )وربما 

http://thearmstradetreaty.org/images/CSP4/CSP4_preparatory_process/May_WG_Prep_Meetings/Working_Paper_-_Japan_-_Facilitating_Information_Exchange_25_May_2018.pdf
http://thearmstradetreaty.org/images/CSP4/CSP4_preparatory_process/May_WG_Prep_Meetings/Working_Paper_-_Japan_-_Facilitating_Information_Exchange_25_May_2018.pdf
http://thearmstradetreaty.org/images/CSP4/CSP4_preparatory_process/May_WG_Prep_Meetings/Working_Paper_-_Japan_-_Addressing_Diversion_in_Conventional_Arms_25_May_2018.pdf
http://thearmstradetreaty.org/images/CSP4/CSP4_preparatory_process/May_WG_Prep_Meetings/Working_Paper_-_Japan_-_Addressing_Diversion_in_Conventional_Arms_25_May_2018.pdf
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ثل هذا االجتماع أن ُيكِمل تبادل وجهات النظر الثنائية بين الدول المشاركة في حالة معينة )والتي يمكن من الدول الموقِّعة(. ويمكن لم

من  11من المادة  5وباألخص  4و 3اعتبارها "مستوى منفصل"(. وسوف يسهم االجتماع أساًسا، في هذا الصدد، في تنفيذ الفقرات 

المعلومات ذات الصلة مع بعضها البعض بشأن التدابير الفّعالة لمكافحة تحويل  المعاهدة، والتي تشجع الدول األطراف على تبادل

الوجهة. وسوف يتمثل الناتج المنتظر من االجتماع في توضيح حاالت محددة والتعرف على االستجابات المناسبة واالتفاق عليها، وهي 

والتشغيلية. وفي هذا الصدد، وفي ضوء قضايا الحساسية والسرية  من األمور التي ال يمكن االستغناء فيها عن تبادل المعلومات المحددة

والتي تجعله منفصالً عن االجتماعات الدورية للفريق العامل المعني  –المذكورة أعاله، سوف تكون الطبيعة غير الرسمية لالجتماع 

ًرا أساسًيا. ولكن، يمكن فيما بعد أن ُتثار األنماط العامة أم –بالتنفيذ الفّعال للمعاهدة والفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير 

، والدروس المستفادة التي تنتج من مثل هذا االجتماع في الفريق العامل الفرعي المعني بالتنفيذ الفّعال للمعاهدة المختص بتحويل الوجهة

من ثالثة مستويات باعتباره األسلوب الذي سوف ُيتَّبع  إذا رؤَي أن هذا أمٌر مفيد ومقبول. قدم الرؤساء المشاركون هذا النهج المكون

من منظور الفريق العامل  في تبادل المعلومات بشأن تحويل الوجهة سواء من منظور الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير أو

التي  الورقة بشأن "منع ومكافحة تحويل وجهة األسلحة المنقولة بشكل قانوني"المعني بالتنفيذ الفّعال للمعاهدة، وبما يتسق أيًضا مع 

انيا وهولندا والمكسيك وجمهورية كوريا والسويد إلى الفريق العامل قدمتها كل من األرجنتين وبلجيكا وكولومبيا وفنلندا وفرنسا وألم

 آذار/مارس. 6الفرعي المعني بالتنفيذ الفّعال للمعاهدة المختص بتحويل الوجهة خالل االجتماع الذي عقَِد في 

 

ة لالجتماع غير استجاب المشاركون بصورة إيجابية للغاية لنهج المكون من ثالثة مستويات واقتنعوا بالقيمة المضاف .42

الرسمي من أجل منع تحويل الوجهة والتصدي له بصورة حاسمة. وخلصت المناقشات إلى أن هذا ينبغي أن يكون هو األسلوب الذي 

بع وأن الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير يجب أن يقترح النهج المكّون من ثالثة مستويات في مسودة توصياته  سوف ُيتَّ

لمؤتمر الرابع للدول األطراف. استناًدا إلى التعليقات المتعلقة بمستوى البوابة اإللكترونية لتبادل المعلومات الجاري تطويرها، إلى ا

 سوف تتضمن التوصية اتباع نهج كلّي بشأن هذه البوابة اإللكترونية، وعدم التعامل معه موضوًعا بموضوع.

 
 يم التقارير اإللزامياالستفادة من المعلومات المتولدة من تقد

آذار/مارس،  8في إطار هذا البند من جدول األعمال، واستكماالً الجتماع الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير في  .43

وجه الرؤساء المشاركون الدعوة إلى المشاركين لتبادل وجهات النظر بشأن الكيفية التي يمكن من خاللها لعمل المجتمع المدني في 

 مجال االستفادة من المعلومات المتضمنة في التقارير وبخاصة التقارير األولية، أن ُيثري المناقشات في الفريق العامل المعني بالتنفيذ

  الفّعال للمعاهدة.

 

وللتوضيح وتقديم األدلة على المناقشات، طلب الرؤساء المشاركون من مشروع تقييم خط األساس لمعاهدة تجارة األسلحة  .44

التي تقدم نظرة عامة على األنظمة الوطنية للدول األطراف في مجال  "قاعدة بيانات الضوابط الوطنية المفروضة على النقل"يم تقد

الضوابط المفروضة على نقل األسلحة، باستخدام تقاريرها األولية المقدمة إلى معاهدة تجارة األسلحة، واستطالعات الرأي التي يجريها 

 من خالل برنامج عمل األمم المتحدة.مشروع تقييم خط األساس لمعاهدة تجارة األسلحة والتقارير الوطنية المقدمة 

 

وفي تبادل قصير لوجهات النظر بعد ذلك، اتفق المشاركون والرؤساء المشاركون على إمكانية استخدام قاعدة البيانات   .45

أن يتم  هذه لتحديد القضايا التي تستحق المناقشة في الفريق العامل المعني بالتنفيذ الفّعال للمعاهدة. ويقترح الرؤساء المشاركون

  التواصل بشأن هذه النتيجة مع رئيس الفريق العامل المعني بالتنفيذ الفّعال للمعاهدة.

 
 منصة تكنولوجيا المعلومات: وظائف إعداد التقارير والشفافية

 في إطار هذا البند من جدول األعمال، قدمت أمانة معاهدة تجارة األسلحة عرًضا تقديمًيا بشأن وضع تطوير وتحسين منصة .46

تكنولوجيا المعلومات الخاصة بمعاهدة تجارة األسلحة. وينصب تركيز الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير على وظيفة تقديم 

 التقارير من خالل شبكة اإلنترنت والبوابة اإللكترونية لتبادل المعلومات.

 

شبكة اإلنترنت وجرى اختبارها من قِبل بعض أعضاء وقد تم تسليم نسخة تجريبية من وظيفة تقديم التقارير من خالل   .47

المجموعة االستشارية من المشاركين في الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير لدعم األمانة في مجال منصة تكنولوجيا 

 المعلومات.

 

http://thearmstradetreaty.org/images/CSP4/CSP4_preparatory_process/March_WG__Prep_Meetings/ATT_WGETI_CSP4_WP_Diversion_France_et_al.pdf
http://thearmstradetreaty.org/images/CSP4/CSP4_preparatory_process/March_WG__Prep_Meetings/ATT_WGETI_CSP4_WP_Diversion_France_et_al.pdf
http://www.armstrade.info/national-transfer-controls/
http://www.armstrade.info/national-transfer-controls/
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ذكِّرت أمانة معاهدة تجارة األسلحة الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير بأن اإلصدار األول من البوابة اإللكترونية   .48

لتبادل المعلومات يجري إعداده طبًقا لبيان األعمال الخاص بمشروع تكنولوجيا المعلومات الذي اعتمدته الدول األطراف، وسوف يتم 

. وسوف يلزم أن تتم أية تغييرات في البوابة اإللكترونية لتبادل المعلومات باعتبارها من 2018قبل نهاية تموز/يوليو  تقديمه وإتاحته

المتعلقة بترقية منصة تكنولوجيا المعلومات وتحسينها، ويجب تطويرها على مراحل استجابًة لطبيعة ونطاق المستقبلية الموضوعات 

 علومات عملًيا على مدار الشهور واألعوام القادمة، بما في ذلك حجم تبادل المعلومات.استخدام الدول لمنصة تبادل الم

 

طلب الرؤساء المشاركون من أمانة معاهدة تجارة األسلحة إطالع الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير ومؤتمر  .49

ة تكنولوجيا المعلومات وقرر إنشاء مجموعة استشارية غير الدول األطراف على المستجدات المتعلقة بالتقدم المحرز في مجال منص

رسمية من المشاركين في الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير للنظر في إدخال تغييرات وتحسينات على منصة تكنولوجيا 

ن الرؤساء المشاركون هذا في مسودة توصيات الفريق العامل المعني ب الشفافية وإعداد التقارير إلى المؤتمر المعلومات. سوف ُيضمِّ

  الرابع للدول األطراف.

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

 األطراف

مسودة أولية للوالية التي يمكن أن يقترحها الفريق العامل في إطار هذا البند من جدول األعمال، قدم الرؤساء المشاركون  .50

ينظر فيها المؤتمر الرابع للدول األطراف لألعمال اإلضافية التي يمكن أن يقوم بها الفريق  المعني بالشفافية وإعداد التقارير لكي

ن الرؤساء المشاركون جدول أعمال يحتوي  خالل الفترة بين المؤتمرين الرابع والخامس للدول األطراف. وفي هذا المقترح، ضمَّ

على عناصر مطلوب الموافقة عليها باعتبارها عناصر دائمة في جدول أعمال اجتماعات الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد 

شاركون المهام المتكررة التي سوف التقارير. وفي إطار كل عنصر من هذه العناصر الدائمة في جدول األعمال، ضّمن الرؤساء الم

يقوم بها الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير في كل مرة، تليها مهام محددة تتعلق بالقضايا التي تحديدها باعتبارها 

 أولويات خالل الفترة بين المؤتمرين الرابع والخامس للدول األطراف.

 

فاق على دمج عنصر جدول األعمال الخاص بإعداد وثيقة إرشادية تسير على وفي وقت سابق من االجتماع، كان هناك ات .51

نمط األسئلة الشائعة ضمن عنصر جدول األعمال "التحديات المتعلقة بإعداد التقارير". ثم اتفق المشاركون على جدول أعمال دائم 

لية: أ( الحالة الراهنة لالمتثال اللتزامات إعداد للفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير يتضمن العناصر الدائمة التا

التقارير؛ ب( التحديات المتعلقة بإعداد التقارير؛ ج( القضايا الموضوعية المتعلقة بإعداد التقارير والشفافية؛ د( السبل التنظيمية 

منصة تكنولوجيا المعلومات لمعاهدة  لتبادل المعلومات؛ هـ( االستفادة من المعلومات المتولدة من تقديم التقارير اإللزامي؛ و(

تجارة األسلحة: وظائف إعداد التقارير والشفافية؛ ز( والية الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير خالل الفترة من 

 المؤتمر الرابع للدول األطراف إلى المؤتمر الخامس للدول األطراف.

  

واجب أداؤها، فقد كانت هناك دعوة لتبسيط الوالية القانونية. أشار الرؤساء أما بالنسبة للمهام المتكررة والمحددة ال .52

ع نسخة معدلة استعداًدا  المشاركون إلى أنهم سوف ُيحدثون الوالية لكي تعكس المناقشات التي جرت أثناء االجتماعين وسوف ُتوزَّ

 للمؤتمر الرابع للدول األطراف.
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