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 2018يوليو/تموز  20

 صادر عن الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير
 

 األصل: اإلنجليزية
 

 
 

 الفريق العامل لمعاهدة تجارة األسلحة المعني بالشفافية وإعداد التقارير
  الرؤساء المشاركين إلى المؤتمر الرابع للدول األطرافمسودة تقرير   

 
 مقدمة

 
يعكس هذا التقرير المقدَّم من الرؤساء المشاركين للفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير إلى المؤتمر الرابع للدول  .1

تمرين الثالث والرابع للدول األطراف، والمهام األطراف في معاهدة تجارة األسلحة عمل الرؤساء المشاركين خالل الفترة ما بين المؤ

مارس /آذار 8الفرعية للمشاركين في الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير والمناقشات التي دارت في اجتماعي الفريق في 

قُدَِّمت ونظرة عامة على نتائج وهو يتضمن إشارات مرجعية إلى الوثائق التي نوقشت والعروض التقديمية التي . 2018مايو /أيار 31و

وترتيبًا على هذه النتائج يقدم التقرير بعد ذلك توصيات يمررها الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير . هذين االجتماعين

 .العتمادها من قِبل المؤتمر الرابع للدول األطراف
 

يقترح الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد  -ة بشأن إعداد التقارير استراتيجية التوعي" -وتتعلق إحدى هذه التوصيات بوثيقة   .2

. وهذه الوثيقة مرفقة بهذا التقرير في المرفق أ. التقارير أن يوصي المؤتمر الرابع للدول األطراف بالنظر فيها من قِبل الدول األطراف
المعني بالشفافية وإعداد التقارير خالل الفترة ما بين المؤتمرين الرابع وتتعلق توصية أخرى بالوالية القانونية المقترحة للفريق العامل 

 .وهذه الوثيقة مرفقة بهذا التقرير في المرفق ب. والخامس للدول األطراف
 

 آذار/مارس 8اجتماع الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير في 

شفافية وإعداد التقارير أول اجتماعيه خالل عملية التحضير للمؤتمر ، عقد الفريق العامل المعني بال2018آذار/مارس  8في  .3

من منظمات المجتمع  18منظمات دولية و 3دولة و 62الرابع للدول األطراف في معاهدة تجارة األسلحة. حضر االجتماع األول ممثلو 

 المدني.

 

وكذلك  خطة العمل األولية، ونظر في مسودة جدول أعمال االجتماعاعتمد الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير  .4

مة من الرؤساء المشاركين لتمكين المشاركين في الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير من االس تعداد في الوثائق اإلضافية المقدَّ

 مهيكلة وفّعالة.   بكفاءة لهذا االجتماع، وضمان مناقشة

 

لفريق العامل المعني نظرة عامة على المقترحات والمناقشات السابقة المتعلقة بكل جزء من والية ا ورقة تقديميةوقد أعطت  .5

 بالشفافية وإعداد التقارير، وحددت عناصر للمناقشة ووضعت عدًدا من المقترحات لكي ينظر فيها المشاركون في الفريق.

 

تم تشجيع المشاركون في الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد  قائمة باألسئلة اإلرشاديةوقد تكاملت الورقة التقديمية مع   .6

مداخالت المحتملة أثناء االجتماع و/أو ألغراض إعداد اإلجابات الخطية التي يرغبون في تقديمها إلى التقارير على استخدامها خالل ال

 الرؤساء المشاركين قبل االجتماع )ولم يتم تلقي مثل هذه اإلجابات(.

لممكنة التي كان الغرض من االجتماع األول هو أن يتم تبادل مركز للتجارب المتعلقة بتقديم التقارير وتحديد المخرجات ا .7

تدعم أو تيسر تقديم التقارير والشفافية والتي يمكن أن تشكل أساًسا لتوصية أو أكثر إلى مؤتمر الدول األطراف يمكن إتمام المزيد من 

 العمل بناًء عليها على مدار عملية التحضير للمؤتمر الرابع للدول األطراف.

 

( منح 1، طرحت األفكار التالية: وية أولية دقيقة وفي الوقت المناسبسعًيا إلى دعم الدول األطراف في تقديم تقارير سنو  .8

( وضع قائمة بالوثائق واألدوات اإلرشادية الموجودة بالفعل؛ 2أمانة معاهدة تجارة األسلحة والية تتعلق بالمساعدة في إعداد التقارير؛ 

األطراف التي تعاني من صعوبات في إعداد التقارير التوجه ( وضع قائمة بأسماء خبراء في مجال إعداد التقارير الذين يمكن للدول 3

( تخصيص دور للرؤساء المشاركين للفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير في 4إليهم للحصول على مساعدة مخصصة؛ 

ات الخاصة بمعاهدة تجارة األسلحة ( توفير منتدى داخل منصة تكنولوجيا المعلوم5التوعية بشأن القضايا  المتعلقة بإعداد التقارير؛ 

 للتبادالت بشأن إعداد التقارير خالل الفترة بين الدورات.

http://thearmstradetreaty.org/images/CSP4/CSP4_preparatory_process/March_WG__Prep_Meetings/ATT_WGTR_CSP4_Draft_agenda_meeting_8_March_2018.pdf
http://thearmstradetreaty.org/images/CSP4/CSP4_preparatory_process/March_WG__Prep_Meetings/ATT_WGTR_CSP4_Draft_agenda_meeting_8_March_2018.pdf
http://thearmstradetreaty.org/images/CSP4/CSP4_preparatory_process/March_WG__Prep_Meetings/ATT_WGTR_CSP4_Initial_work_plan.pdf
http://thearmstradetreaty.org/images/CSP4/CSP4_preparatory_process/March_WG__Prep_Meetings/ATT_WGTR_CSP4_Initial_work_plan.pdf
http://thearmstradetreaty.org/images/CSP4/CSP4_preparatory_process/March_WG__Prep_Meetings/ATT_WGTR_CSP4_Introductory_paper.pdf
http://thearmstradetreaty.org/images/CSP4/CSP4_preparatory_process/March_WG__Prep_Meetings/ATT_WGTR_CSP4_Introductory_paper.pdf
http://thearmstradetreaty.org/images/CSP4/CSP4_preparatory_process/March_WG__Prep_Meetings/ATT_WGTR_CSP4_Guiding_Questions.pdf
http://thearmstradetreaty.org/images/CSP4/CSP4_preparatory_process/March_WG__Prep_Meetings/ATT_WGTR_CSP4_Guiding_Questions.pdf
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وبالنسبة للفترة بين الدورتين التي سبقت االجتماع الثاني للفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير، دعا الرؤساء   .9

ى تحويل األفكار السابق ذكرها إلى أوراق عمل يمكن أن يوصى بالنظر المشاركون جميع المشاركين إلى تقديم مقترحات محددة وإل

فيها من قِبل المؤتمر الرابع للدول األطراف. واقترح الرؤساء المشاركون أنفسهم ورقة قصيرة تتعلق التوعية بشأن التزامات تقديم 

ذي تقدمه الدول األطراف، حسب االقتضاء والمناَسبة، طلب التقارير طبًقا للمعاهدة. ولتحسين الوعي بااللتزام بتحديث التقرير األولي ال

الرؤساء المشاركون من أمانة معاهدة تجارة األسلحة تضمين تذكير بهذا االلتزام ضمن التذكيرات التي ترسلها إلى الدول األطراف 

 بشأن التزام تقديم التقارير السنوية.

 

، تم البدء في مبادرتين محددتين خالل الفترة بين الدورتين التي سبقت االجتماع بقضايا تقديم التقارير الموضوعيةوفيما يتعلق  .10

الثاني للفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير. فيما يتعلق باالحتفاظ بالسجالت، وضعت هولندا مسودة نموذج استطالع قصير 

تقاريرها السنوية. واعتماًدا على االستجابة لنموذج االستطالع، يمكن بشأن كيفية قيام الدول األطراف بجمع المعلومات من أجل إعداد 

دعت وضع مسودة للممارسات الفُضلى لكي ينظر فيها الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير. فيما يتعلق برموز الجمارك، 

ظمة الجمارك العالمية لحضور االجتماع الثاني للفريق أمانة معاهدة تجارة األسلحة، بالنيابة عن الرؤساء المشاركين، ممثالً من من

ق، وعملية مراجعته وتصنيف األسلحة التقليدية العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير ، بهدف تقديم عرض تقديمي عن النظام الُمنسَّ

ق. وفيما يتعلق بمسألة تصنيف العناصر طبًقا للفئات الصحيحة لألسل حة التقليدية رحب الرؤساء المشاركون بأية داخل النظام الُمنسَّ

مقترحات. أما بالنسبة لالجتماعات المستقبلية للفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير، فقد قرر الرؤساء المشاركون دمج هذا 

بشأن التزامات إعداد التقارير ‘ األسئلة الشائعة‘الموضوع ضمن عنصر جدول األعمال المتعلق بالوثيقة اإلرشادية التي تسير على نمط 

 السنوية.

 

، رّحب الرؤساء المشاركون بشدة بمقترح اليابان بتطوير بوابة إلكترونية لتبادل بالسبل التنظيمية لتبادل المعلوماتفيما يتعلق  .11

االجتماع الثاني للفريق العامل المعلومات ودعوا اليابان لتقديم مقترح في أقرب وقت ممكن من أجل عقد مناقشة متعمقة بهذا الصدد أثناء 

 المعني بالشفافية وإعداد التقارير وإمكانية إعداد مقترح ُيقّدم إلى المؤتمر الرابع للدول األطراف.  

 

، لم ير الرؤساء المشاركون، في بتبادل المعلومات بشأن تحويل الوجهة وتدابير مكافحة تحويل الوجهةفيما يتعلق تحديًدا  .12

فائدة مرجوة في استمرار مناقشة المقترح األرجنتيني في الوقت الحالي، والذي يقترح نموذًجا لصيغة تستخدمها أعقاب المناقشات، 

الدول األطراف في تقديم التقارير بشأن تدابير مكافحة تحويل الوجهة التي تنتهجها على "مستوى السياسات". ولكن، بالنظر إلى أهمية 

جميع المشاركين على التفكير في مقترحات بديلة بشأن الكيفية التي يمكن بها للدول األطراف  الموضوع، فقد حث الرؤساء المشاركون

 أن توِصل بكفاءة وفعالية تدابير مكافحة تحويل الوجهة التي تنتهجها والدروس المستفادة إلى غيرها من الدول األطراف.

 

هة على المستوى التشغيلي، رأى عدد كبير من المشاركين أن وبالنسبة لآلليات المهيكلة لتبادل المعلومات بشأن تحويل الوج  .13

قاعدة بيانات جهات االتصال الوطنية التي تقوم أمانة معاهدة تجارة األسلحة بتطويرها حالًيا تمثل اآللية الرسمية الوحيدة داخل إطار 

ن اإلرشادات(. رأى بعض المشاركين فائدة من معاهدة تجارة األسلحة الالزمة في هذه المرحلة )كما رأوا أن هناك حاجة إلى مزيد م

تطوير آليات هيكلية ولذلك قرر الرؤساء المشاركون إبقاء هذا الموضوع على جدول األعمال. من بين األفكار الممكنة استكشاف إمكانية 

غيلية أو ما إذا كان يمكن استخدام منصة تكنولوجيات المعلومات الخاصة بمعاهدة تجارة األسلحة في عمليات تبادل المعلومات التش

تضمين اإلرشادات في الوثيقة اإلرشادية لجهات االتصال الوطنية التي يجب على أمانة معاهدة تجارة األسلحة إعدادها بموجب واليتها. 

فحة تحويل وبهذا الصدد، وكذلك بالنسبة إلى مسألة كيف يمكن للدول األطراف أن توصل بكفاءة وفعالية بشأن تدابيرها الفعالة لمكا

ر الفريق العامل الفرعي المعني  الوجهة والدروس المستفادة إلى الدول األطراف األخرى، سوف ينسق الرؤساء المشاركون مع ُمَيسِّ

 ضمن الفريق العامل المعني بالتنفيذ الفّعال للمعاهدة. 11بالمادة 

 

، لم يتم تلقي سوى عدد محدود للغاية من لدول األطرافبآليات متابعة التقارير األولية والسنوية التي تقدمها افيما يتعلق  .14

رَسل التعليقات،، ولكن ُدعَي المشاركون إلى تقديم مقترحات محددة بشأن أي نوع من آليات المتابعة التي تحقق الكفاءة والفعالية. إذا لم تُ 

ير، فقد اقترح الرؤساء المشاركون ترحيل هذا الموضوع أية مقترحات قبل االجتماع الثاني للفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقار

 .2019إلى عام 

 

, كان هناك توافق تام بين المشاركين على أن باالستفادة من المعلومات المتولدة من تقديم التقارير اإللزاميفيما يتعلق  .15

ات يمكن البحث فيها تتيح االستعالم واستخراج المعلومات المتولدة، وبخاصة من التقارير السنوية، يجب أن تكون متاحة في قاعدة بيان

ر مع أخذ هذا الغرض  البيانات وأن وظيفة تقديم التقارير في منصة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بمعاهدة تجارة األسلحة يجب أن تطوَّ

ع يحتوي على جميع بيانات التصدير واالستيرا د ليس أمًرا الزًما وال مطلوًبا في في االعتبار. وقد ُوِجَد أن إعداد تقرير سنوي ُمجمَّ

ة الغالب. أما بالنسبة للكيفية التي يمكن من خاللها لعمل المجتمع المدني في مجال االستفادة من المعلومات المتضمنة في التقارير وبخاص
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ب الرؤساء المشاركون بأية مقترحات التقارير األولية، أن ُيثري المناقشات في الفريق العامل المعني بالتنفيذ الفّعال للمعاهدة، فقد رحّ 

 في هذا الصدد.

 

، اُتفِق على إتاحة وقت كاٍف الختبار بمنصة تكنولوجيا المعلومات لمعاهدة تجارة األسلحة ووظائف إعداد التقاريروفيما يتعلق  .16

لدول األطراف تقاريرها إلى ، أي أن تقدم ا2017، وأن تستمر عملية تقديم التقارير طبًقا إلجراءات عام 2018الوظائف خالل عام 

أمانة معاهدة تجارة األسلحة من خالل البريد اإللكتروني. كما اُتفَِق على دعم أمانة معاهدة تجارة األسلحة في تطوير منصة تكنولوجيا 

ويتولى الرؤساء  المعلومات، وسوف يتم إنشاء مجموعة استشارية من المشاركين في الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير،

المشاركون تنسيقها بالتعاون مع أمانة معاهدة تجارة األسلحة. دعَيت األطراف المهتمة إلى إعالم الرؤساء المشاركين باهتمامها. أما 

اركون بالنسبة للبث الحي الجتماعات معاهدة تجارة األسلحة المفتوحة من خالل الموقع اإللكتروني لمعاهدة تجارة األسلحة، اقترح المش

 على الرئاسة اليابانية النظر في المقترح من خالل المؤتمر الرابع للدول األطراف ذاته.

 

، سوف يقدم الرؤساء المشاركون إلى االجتماع الثاني مسودة بوالية الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقاريرفيما يتعلق  .17

المعني بالشفافية وإعداد التقارير خالل الفترة بين المؤتمرين الرابع والخامس أولى لوالية تتضمن مهاًما يقوم بها الفريق العامل 

 للدول األطراف.

 أيار/مايو 31اجتماع الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير في 

الل عملية التحضير ، عقد الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير اجتماعه الثاني واألخير خ2018أيار/مايو  31في  .18

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

 المجتمع المدني.

 

بالشفافية وإعداد التقارير اعتمد الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير مسودة تقرير االجتماع األول للفريق العامل المعني  .19

 آذار/مارس 31مسودة جدول األعمال المشروح الجتماع يوم و 2018آذار/مارس  8المنعقد في 

 

 كما نظر الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير في الوثائق التالية المقدمة من الرؤساء المشاركين وهي: .20

 ”;الحاجة إلى استراتيجية توعية بشأن تقديم التقارير“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 “ورقة عمل مقدمة من اليابان بخصوص   (3

 ” ;لمعاهدة تجارة األسلحة

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

 ”.التقارير خالل الفترة ما بين المؤتمرين الرابع والخامس للدول األطراف

 
من االجتماع يتمثل في متابعة المناقشات والمخرجات الصادرة عن اجتماع الفريق العامل المعني بالشفافية كان الغرض   .21

 آذار/مارس واالتفاق على توصيات إلى المؤتمر الرابع للدول األطراف لمختلف عناصر جدول األعمال. 8وإعداد التقارير في 

 

، سوف يطلب الرؤساء المشاركون ة تجارة األسلحة بشأن حالة تقديم التقاريرالعرض التقديمي المعتاد ألمانة معاهدفيما يتعلق   .22

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

ي العروض التقديمية المستقبلية التقدم المحرز بالمقارنة ( أن تعكس ف2لمعاهدة تجارة األسلحة وتحديث المعلومات بصفة مستمرة؛ 

 بالعرض التقديمي السابق للوضع.

 

، شعر الرؤساء المشاركون بوجود سعًيا إلى دعم الدول األطراف في تقديم تقارير سنوية أولية دقيقة وفي الوقت المناسبو .23

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

ع الرؤساء المشاركون نسخة معدلًة تعديالً طفيًفاالتوعية بشأن إعداد التقارير"  من الوثيقة تعكس  الصادرة عن الفريق. سوف يوزِّ

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

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

 قليمية بشأن إعداد التقارير.اإل

 

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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اتفق معظم المشاركين  بإمكانية منح أمانة معاهدة تجارة األسلحة "والية تتعلق بالمساعدة في إعداد التقارير"فيما يتعلق   .24

وإجراء التحليالت ومعهم الرؤساء المشاركون على أن الدور الحالي لألمانة هو بالضبط ما ُيتوقَّع منها )تلقي التقارير وإتاحتها وتوزيعها، 

األساسية، واإلجابة على األسئلة األساسية، وتوضيح التحديات، واإللمام بالمنظور العام للتقارير السنوية(. وال حاجة لوصف دور 

 األمانة في صورة "والية".

 

من صعوبات في  الذين يمكن للدول األطراف التي تعاني بوضع قائمة بأسماء خبراء في مجال إعداد التقاريرفيما يتعلق   .25

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

في قاعدة ألن يتسم مثل هذا النظام بالطبيعة التطوعية واقترحوا االكتفاء باإلشارة إلى جهات تنسيق تقديم التقارير لدى الدول األطراف 

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

استعداد الدول األطراف لتقديم الدعم األساسي للدول األطراف األخرى والنظر في خيارات لإلعالن عن الدول المستعدة لتقديم مثل هذا 

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

المعلومات لهذا الغرض أو عن طريق نشر قائمة بجهات تنسيق إعداد التقارير المستعدة لذلك على الموقع اإللكتروني لتلقي التقارير. 

ن الرؤساء المشا ركون هذا في مسودة توصيات الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير إلى المؤتمر الرابع للدول سوف ُيضمِّ

 األطراف.

 

منتدى داخل منصة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بمعاهدة تجارة األسلحة للتبادالت بشأن إعداد التقارير فيما يتعلق بتوفير  .26

ون على الحاجة التباع نهج كلي بشأن البوابة اإللكترونية لتبادل المعلومات الجاري تطويرها. ، أكد المشاركخالل الفترة بين الدورات

وسوف يعكس الرؤساء المشاركون هذا في توصية عامة بشأن البوابة اإللكترونية لتبادل المعلومات تصدر عن الفريق العامل المعني 

 ألطراف.بالشفافية وإعداد التقارير إلى المؤتمر الرابع للدول ا

 

تحالف ‘لم تدر أية مناقشات فيما عدا إشارة  قائمة محتملة بالوثائق واألدوات اإلرشادية الموجودة بالفعلفيما يتعلق بوضع  .27

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

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

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

 تقارير". المعني بالشفافية وإعداد ال

 

، وفي ظل عدم تقديم بإصدار وثيقة إرشادية تسير على نمط األسئلة الشائعة بشأن التزامات إعداد التقارير السنويةيتعلق  فيما .28

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

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

 

لنموذج االستطالع المقدم من هولندا بشأن جمع ، وفي ظل االستجابة المحدودة بقضايا تقديم التقارير الموضوعيةفيما يتعلق  .29

دم وجود حاجة في الوقت الحالي الستمرار مناقشة هذا ، توصل الرؤساء المشاركون إلى عالمعلومات من أجل إعداد التقارير السنوية

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

تي تواجه صعوبات في جمع المعلومات الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير. وقد دعا الرؤساء المشاركون الدول األطراف ال

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

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

 

قدمه ممثل من منظمة الجمارك العالمية بشأن النظام المنّسق، وعملية مراجعته وتصنيف  العرض التقديمي الذيوبالنظر إلى  .30

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

لتقارير خالل الفترة بين المؤتمرين الرابع والخامس للدول األطراف. ودعا من الوالية المقترحة للفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد ا

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

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

 

لتطوير بوابة إلكترونية لتبادل المعلومات  المقترح الياباني، واستناًدا إلى بالسبل التنظيمية لتبادل المعلوماتفيما يتعلق  .31

لفّعال للمعاهدة المختص وتعليقات المشاركين، ومع األخذ في االعتبار المناقشات التي جرت في الفريق العامل الفرعي المعني بالتنفيذ ا

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

ترة بين ( تبادل اآلراء خالل الف2مستوى السياسات بشأن تحويل الوجهة في الفريق العامل الفرعي المعني بالتنفيذ الفّعال للمعاهدة؛ 

الدورات بشأن المعلومات المتعلقة بالسياسات والمعلومات التشغيلية من خالل البوابة اإللكترونية لتبادل المعلومات الجاري تطويرها؛ 
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( اجتماع غير رسمي بين الدول األطراف المهتمة )ويمكن أن يضم الدول الموقِّعة( لمناقشة حاالت محددة من تحويل الوجهة المكتشف 3

لمشتبه فيه يجري التعامل معها أو سبق التعامل معها. سوف يقترح الرؤساء المشاركون النهج المكون من ثالثة مستويات في مسودة أو ا

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

 

اتفق المشاركون والرؤساء المشاركين على إمكانية  ديم التقارير اإللزاميباالستفادة من المعلومات المتولدة من تقفيما يتعلق   .32

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

لفّعال للمعاهدة. ويقترح الرؤساء المشاركون أن يتم التواصل القضايا التي تستوجب المناقشة من خالل الفريق العامل المعني بالتنفيذ ا

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

 

، طلب الرؤساء المشاركون من أمانة بمنصة تكنولوجيا المعلومات لمعاهدة تجارة األسلحة ووظائف إعداد التقاريرفيما يتعلق  .33

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

يق العامل المعني المحرز في مجال منصة تكنولوجيا المعلومات وقرر إنشاء مجموعة استشارية غير رسمية من المشاركين في الفر

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

ن الرؤساء المشاركون هذا في مسودة توص يات وظيفة تقديم التقارير عن طريق اإلنترنت وبوابة إلكترونية لتبادل المعلومات. سوف ُيضمِّ

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

ث الرؤساء المشاركون مقترحهما لكي يعكس بوالية الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقاريرفيما يتعلق  .34 ، سوف ُيحدِّ

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

 

اتفق المشاركون على جدول أعمال دائم للفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير يتضمن العناصر الدائمة التالية: أ(   .35

لقضايا الموضوعية المتعلقة بإعداد التقارير الحالة الراهنة لالمتثال اللتزامات إعداد التقارير؛ ب( التحديات المتعلقة بإعداد التقارير؛ ج( ا

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

امل المعني بالشفافية وإعداد التقارير خالل المعلومات لمعاهدة تجارة األسلحة: وظائف إعداد التقارير والشفافية؛ ز( والية الفريق الع

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

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

اد التقارير الصادرة عن المؤتمر الثالث للدول األطراف وإلى العمل استناًدا إلى والية الفريق العامل المعني بالشفافية وإعد .36

الجاد من الرؤساء المشاركين خالل الفترة بين المؤتمرين الثالث والرابع للدول األطراف، وإلى ما قدمه المشاركون في الفريق العامل 

، يوصي الفريق العامل 2018أيار/مايو  31آذار/مارس و 8 المعني بالشفافية وإعداد التقارير وإلى المناقشات التي جرت أثناء اجتماعي

 المعني بالشفافية وإعداد التقارير بأن يقوم المؤتمر الرابع للدول األطراف بما يلي:

 

 يعتمد وثيقة "استراتيجية التوعية بشأن إعداد التقارير" المقدمة من الرؤساء المشاركين )المرفق أ(. .أ

يدعو أصحاب المصلحة ذوي الصلة، بما في ذلك مقدمي المساعدات الدولية والدول األطراف المهتمة لمناقشة التنظيم  .ب

 المحتمل لجلسات المعلومات اإلقليمية بشأن إعداد التقارير.

دعم يطلب من الرؤساء المشاركين ومن أمانة معاهدة تجارة األسلحة بحث مدى استعداد الدول األطراف لتقديم ال .ج

األساسي للدول األطراف األخرى بشأن إعداد التقارير والنظر في خيارات لإلعالن عن الدول المستعدة لتقديم مثل هذا 

الدعم بما في ذلك من خالل إشارة في قاعدة بيانات الدول األطراف لجهات االتصال الوطنية، أو باستخدام البوابة 

و عن طريق نشر قائمة بجهات تنسيق إعداد التقارير المستعدة لذلك على اإللكترونية لتبادل المعلومات لهذا الغرض أ

 الموقع اإللكتروني لتلقي التقارير.

يرحب بتطوير بوابة إلكترونية لتبادل المعلومات على منصة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بمعاهدة تجارة األسلحة   .د

د على ال حاجة التباع نهج كلّي تجاه التغييرات والتحسينات المستقبلية، من أجل تيسير التبادل بين الدول األطراف ويؤكِّ

 من أجل إتاحة التبادالت بشأن كافة الموضوعات ذات الصلة.

( تبادل اآلراء على مستوى السياسات 1يؤيد اتباع نهج مكون من ثالثة مستويات لتبادل المعلومات بشأن تحويل الوجهة:  .ه

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

بشأن المعلومات المتعلقة بالسياسات والمعلومات التشغيلية من خالل البوابة اإللكترونية لتبادل المعلومات الجاري 

الدول الموقِّعة( لمناقشة حاالت محددة ( اجتماع غير رسمي بين الدول األطراف المهتمة )ويمكن أن يضم 3تطويرها؛ 

 من تحويل الوجهة المكتشف أو المشتبه فيه يجري التعامل معها أو سبق التعامل معها.
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يدعم إنشاء مجموعة استشارية غير رسمية من المشاركين في الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير للنظر   .و

تكنولوجيا المعلومات، وتقديم مقترحات بذلك، بما في ذلك وظيفة تقديم  في إدخال تغييرات وتحسينات على منصة

التقارير عن طريق اإلنترنت وبوابة إلكترونية لتبادل المعلومات، ويطلب من أمانة معاهدة تجارة األسلحة إشراك 

 ات.المجموعة االستشارية في العمل المستقبلي بشأن الجوانب ذات الصلة من منصة تكنولوجيا المعلوم

يؤيد عناصر جدول األعمال الدائمة والمهام المحددة المتكررة للفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير خالل  .ز

 الفترة ما بين المؤتمرين الرابع والخامس للدول األطراف، طبًقا لما يتضمنه المرفق ب من تقرير الرؤساء المشاركين.

 ***
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 المرفق أ

 استراتيجية التوعية بشأن إعداد التقارير

م التقارير األولية التي ُتلِزم بها المادة )2018حتى آذار/مارس  % من الدول األطراف في معاهدة تجارة 67( سوى 13.1، لم ُيقدِّ

هذا  13.3هذه التقارير )تتضمن المادة  2016األطراف الملزمة بتقديم تقاريرها السنوية عن العام  % من الدول65األسلحة، وقدم 

 االلتزام(.

يعتبر ويبين هذا أن مستوى االمتثال بتقديم التقارير اإللزامية ال يزال منخفًضا للغاية، وبخاصة إذا وضعنا في االعتبار أن تقديم التقارير 

ية طبًقا للمعاهدة فيما يتعلق بالشفافية، ولكن بالنظر أيًضا إلى حقيقة أن تعزيز الشفافية في مجال تجارة األسلحة من بين االلتزامات األول

 التقليدية الدولية يعد من بين األهداف الرئيسية للمعاهدة.

ا وضعته معاهدة تجارة األسلحة، ونظًرا ألهمية تقديم التقارير والشفافية في تحقيق نظام نقل أسلحة مناسب ويؤدي وظائفه بكفاءة كم 

إلى أن ينشئ مؤتمر الدول األطراف الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير، بغرض استكشاف وسائل لتحسين االمتثال 

قارير على اللتزامات إعداد التقارير اإللزامية، باإلضافة إلى وضع مقترحات أكثر شموالً لتحسين الشفافية وتعزيز قدرات إعداد الت

 المستوى الوطني.

لدول ومن بين أوائل الجهود المحددة التي قام بها الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير أثناء عملية التحضير للمؤتمر الثالث ل 

تقرير السنوي اإللزامي تهدف إلى تقديم إرشادات إلى الدول األطراف في أعداد ال‘ األسئلة الشائعة‘األطراف اعتماد وثيقة على نمط 

بشأن الصادرات والواردات المصرح بها أو الفعلية، ووثيقة تتضمن تدابير لتعزيز قدرات إعداد التقارير على المستوى الوطني. تتضمن 

ظيفة الجهود الحالية لدعم الدول األطراف فرصة تبادل الممارسات الفُضلى والتحديات بين الدول األطراف بغية معالجتها وتطوير و

إلعداد التقارير ضمن منصة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بمعاهدة تجارة األسلحة بغرض تيسير عملية تقديم التقارير. يمكن أن تتضمن 

 المبادرات األخرى استعراض نماذج إعداد التقارير الحالية، لتصبح أوضح وأكثر مالءمة للمستخدم وأكثر فعالية.

ود التي تجري ضمن الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير يجب أن تكون مصحوبة بالتوعية ولكن، أصبح من الواضح أن الجه

مع التركيز الواضح على إعداد التقارير. ومع اإلقرار بدور المجتمع المدني في بناء القدرات الوطنية في مجال إعداد التقارير من خالل 

رسمية للتوعية أمًرا ذا صلة بالنسبة للفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير مشروعات مختلفة، يصبح اعتماد استراتيجية 

ومؤتمر الدول األطراف، مع وجود إجراءات لكافة المشاركين في إطار معاهدة تجارة األسلحة، إللقاء الضوء للدول األطراف على 

ممارسات الفضلى واالستجابة لألسئلة المحددة التي قد تطرحها السلطات أهمية تقديم التقارير، وجمع معلومات ُمحققة بشأن التحديات وال

 الوطنية المشاركة في تقديم التقارير.

ويوصي الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير أن يقوم مؤتمر الدول األطراف باألمور التالية، باعتبارها من بين عناصر  

 استراتيجية التوعية هذه:

  اركة الرئيس وأعضاء المكتب والرؤساء المشاركين وأمانة معاهدة تجارة األسلحة في الفعاليات المتعلقة بمعاهدة تشجيع مش

 تجارة األسلحة، وتخصيص وقت محدد لتقديم معلومات بشأن تقديم التقارير.

  كة مع منظمات المجتمع دعوة الدول األطراف للنظر في إمكانية تنظيم جلسات إعالمية على المستوى اإلقليمي، بالمشار

 المدني و/أو المنظمات اإلقليمية، موجهة إلى السلطات الوطنية المسئولة عن تقديم التقارير.

  دعوة الدول األطراف للترويج لمعاهدة تجارة األسلحة، من خالل الحوارات الثنائية، مع اإلشارة بصفة خاصة إلى أهمية

 ة األمر، قد يؤدي هذا إلى التعرف على التحديات وفرص المساعدة الفنية.تقديم التقارير في الوقت المناسب. وفي نهاي

   يطلب من رئيس مؤتمر الدول األطراف و/أو أمانة معاهدة تجارة األسلحة التواصل بصورة استباقية مع الدول األطراف

الصعوبات التي تواجهها في إعداد  التي لم تنفِّذ التزاماتها في مجال تقديم التقارير وأن يحدد، حيثما أمكن، أسباب ذلك أو

 التقارير وتقديمها.
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 المرفق ب 

 الوالية القانونية المقترحة للفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير 

 2019آب/أغسطس  - 2018خالل الفترة من أيلول/سبتمبر 

لمعاهدة تجارة األسلحة، يود الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد ( من النظام الداخلي 2)42وطبًقا الختصاصاته، وطبًقا للقاعدة رقم 

 ف:التقارير أن يقترح النظر في القيام بمزيد من األعمال في المهام التالية خالل الفترة ما بين المؤتمرين الرابع والخامس للدول األطرا

تبادل اآلراء فيما يتعلق بتنفيذ التزامات تقديم التقارير في المادة  استمرار الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير في إجراء .1

من معاهدة تجارة األسلحة وفيما يتعلق بصفة أعم بموضوع الشفافية في التجارة الدولية لألسلحة التقليدية. أن يتناول الفريق العامل  13

ر جدول األعمال الدائمة التالية والمهام المتكررة والمحددة المبينة المعني بالشفافية وإعداد التقارير خالل اجتماعاته، كحٍد أدنى، عناص

 أدناه:

 الحالة الراهنة لالمتثال اللتزامات إعداد التقارير;  .أ

 التحديات المتعلقة بإعداد التقارير; .ب

 القضايا الموضوعية المتعلقة بإعداد التقارير والشفافية; .ج

 السبل التنظيمية لتبادل المعلومات; .د

 من المعلومات المتولدة من تقديم التقارير اإللزامي;االستفادة  .ه

 منصة تكنولوجيا المعلومات: وظائف إعداد التقارير والشفافية; .و

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

 للدول األطراف.

 

سوف يستعرض الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير حالة  لة الراهنة لالمتثال اللتزامات إعداد التقاريربالحافيما يتعلق  .2

 .2019و 2018تقديم التقارير، مع التركيز على عملية إعداد التقارير السنوية لعامي 

 

 المعني بالشفافية وإعداد التقارير، كحٍد أدنى، بما يلي: ، سوف يقوم الفريق العاملبالتحديات المتعلقة بإعداد التقاريرفيما يتعلق  .3

مناقشة التحديات المتعلقة بتقديم التقارير األولية والسنوية بدقة وفي الوقت المناسب ومناقشة سبل دعم الدول األطراف في   .أ

 ُمعالجة هذه التحديات، بغية تقديم توصيات إلى المؤتمر الخامس للدول األطراف;

رحات المقدمة للتغيير أو بشأن األسئلة واألجوبة اإلضافية التي تضاف إلى الوثيقة اإلرشادية التي تسير على مناقشة المقت .ب

بشأن التزامات إعداد التقارير السنوية بما في ذلك ما يتعلق بتصنيف العناصر طبًقا للفئات الصحيحة لألسلحة ‘ األسئلة الشائعة‘نمط 

 التقليدية;

 ضوح النماذج المعدة لتقديم التقارير األولية والسنوية.استعراض مدى فعالية وو .ج

 

، سوف يقوم الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير، كحٍد بالقضايا الموضوعية المتعلقة بإعداد التقارير والشفافيةفيما يتعلق  .4

 أدنى، بما يلي:

مناقشة القضايا الموضوعية بشأن التزامات إعداد التقارير، يمكن أن تستفيد من نظر الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد   .أ

 التقارير;

ق لمنظمة الجمارك العالمية على نحو أعمق. .ب  استكشاف قضية تصنيف األسلحة التقليدية طبًقا للنظام الُمنسَّ

 

 ، سوف يقوم الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير، كحٍد أدنى، بما يلي:ادل المعلوماتبالسبل التنظيمية لتبفيما يتعلق  .5

ع عليه، سواء  .أ مناقشة اآلليات الُمهيكلة أو العمليات أو الصيغ التي تيسر تبادل المعلومات طبًقا لما تتطلبه المعاهدة أو تشجِّ

 على مستوى السياسات أو على المستوى التشغيلي;

النظر مجدًدا في الفائدة المرجوة من آليات متابعة التقارير األولية والسنوية التي تقدمها الدول األطراف ضمن الفريق العامل  .ب

 المعني بالشفافية وإعداد التقارير )أو الفريق العامل المعني بالتنفيذ الفّعال للمعاهدة(، لدعم الدول األطراف في تنفيذ المعاهدة.

 

، سوف يناقش الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير الستفادة من المعلومات المتولدة من تقديم التقارير اإللزاميبافيما يتعلق  .6

م أساليب تنفيذ ذلك بهدف إتاحة إجراء عمليات التحليل. وبالتالي سوف يركز الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير على استخدا

 ا المعلومات لهذا الغرض.منصة تكنولوجي

 

سوف يناقش الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد  بوظائف إعداد التقارير والشفافية ضمن منصة تكنولوجيا المعلومات،فيما يتعلق  .7

في المعاهدة. وسوف التقارير مجدًدا استخدام منصة تكنولوجيا المعلومات لتحسين الشفافية وتيسير تنفيذ التزامات تقديم التقارير الواردة 

تستكمل المجموعة االستشارية من المشاركين في الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير الُمشّكلة لدعم أمانة معاهدة تجارة 
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تقارير األسلحة في تطوير وتحسين منصة تكنولوجيا المعلومات عملها وترفع تقاريرها إلى الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد ال

 إلثراء هذه المناقشات.

 

بوالية الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير خالل الفترة من المؤتمر الرابع للدول األطراف إلى المؤتمر فيما يتعلق  .8

الخامس للدول  ، سوف يعد الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير مقترًحا لكي ينظر فيه المؤتمرالخامس للدول األطراف

 األطراف، والذي سوف يتضمن كحد أدنى العناصر الدائمة في جدول األعمال والمهام المتكررة المبينة أعاله.
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 2019آب/أغسطس  - 2018الوالية القانونية المقترحة للفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير خالل الفترة من أيلول/سبتمبر 

 الحالة الراهنة لالمتثال اللتزامات إعداد التقارير .1

 .2019و 2018امي سوف يستعرض الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير حالة تقديم التقارير، مع التركيز على عملية إعداد التقارير السنوية لع مهام متكررة

المؤتمر الرابع للدول 
األطراف إلى المؤتمر 

للدول الخامس 
 األطراف

- 

 التحديات المتعلقة بإعداد التقارير .2

تقديم مناسب ويناقش سبل دعم الدول األطراف في ُمعالجة هذه التحديات، بغية سوف يناقش الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير التحديات المتعلقة بتقديم التقارير األولية والسنوية بدقة وفي الوقت ال مهام متكررة  
 توصيات إلى المؤتمر الخامس للدول األطراف.

بشأن ‘ األسئلة الشائعة‘ف إلى الوثيقة اإلرشادية التي تسير على نمط سوف يناقش الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير المقترحات المقدمة للتغيير أو بشأن األسئلة واألجوبة اإلضافية التي تضا
 تقارير السنوية بما في ذلك ما يتعلق بتصنيف العناصر طبًقا للفئات الصحيحة لألسلحة التقليدية.التزامات إعداد ال

المؤتمر الرابع للدول 
األطراف إلى المؤتمر 
الخامس للدول 

 األطراف

 ير األولية والسنوية.سوف يستعرض الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير مدى فعالية ووضوح النماذج المعدة لتقديم التقار

 القضايا الموضوعية المتعلقة بإعداد التقارير والشفافية .3

 التقارير.ر الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد سوف يناقش الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير قضايا موضوعية بشأن التزامات إعداد التقارير التي يمكن أن تستفيد من نظ مهام متكررة

المؤتمر الرابع للدول 
األطراف إلى المؤتمر 
الخامس للدول 

 األطراف

ق لمنظمة الجمارك   العالمية.سوف يستكشف الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير قضية تصنيف األسلحة التقليدية طبًقا للنظام الُمنسَّ

 السبل التنظيمية لتبادل المعلومات .4

ع عليه، سواء على مستوى السياسات أو على سوف يناقش الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير اآلليات الُمهيكلة أو العمليات أو الصيغ التي تيسر تبادل المعلومات طبقً  مهام متكررة ا لما تتطلبه المعاهدة أو تشجِّ
 المستوى التشغيلي.

المؤتمر الرابع للدول 
األطراف إلى المؤتمر 

لخامس للدول ا
 األطراف

لتي تقدمها الدول األطراف ضمن الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد سوف ينظر الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير مجدًدا في الفائدة المرجوة من آليات متابعة التقارير األولية والسنوية ا
 لفّعال للمعاهدة(، لدعم الدول األطراف في تنفيذ المعاهدة.التقارير )أو الفريق العامل المعني بالتنفيذ ا

 االستفادة من المعلومات المتولدة من تقديم التقارير اإللزامي .5

الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير على استخدام منصة سوف يناقش الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير أساليب تنفيذ ذلك بهدف إتاحة إجراء عمليات التحليل. وبالتالي سوف يركز  مهام متكررة
 تكنولوجيا المعلومات لهذا الغرض.

المؤتمر الرابع للدول 
األطراف إلى المؤتمر 
الخامس للدول 

 األطراف

- 
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 منصة تكنولوجيا المعلومات: وظائف إعداد التقارير والشفافية .6

 الواردة في المعاهدة. المعني بالشفافية وإعداد التقارير مجدًدا استخدام منصة تكنولوجيا المعلومات لتحسين الشفافية وتيسير تنفيذ التزامات تقديم التقاريرسوف يناقش الفريق العامل  مهام متكررة

لدعم أمانة معاهدة تجارة األسلحة في تطوير وتحسين منصة تكنولوجيا المعلومات عملها وسوف تستكمل المجموعة االستشارية من المشاركين في الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير الُمشّكلة 
 وترفع تقاريرها إلى الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير إلثراء هذه المناقشات.

المؤتمر الرابع للدول 
األطراف إلى المؤتمر 
الخامس للدول 

 األطراف

- 

 المعني بالشفافية وإعداد التقارير خالل الفترة من المؤتمر الرابع للدول األطراف إلى المؤتمر الخامس للدول األطرافوالية الفريق العامل  .7

عناصر الدائمة في جدول األعمال والمهام المتكررة المبينة أدنى ال سوف يعد الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير مقترًحا لكي ينظر فيه المؤتمر الخامس للدول األطراف، والذي سوف يتضمن كحد مهام متكررة
 أعاله.

المؤتمر الرابع للدول 
األطراف إلى المؤتمر 
الخامس للدول 

 األطراف

- 

 


