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 2020تموز/يوليو  17

 
 صادر عن: رئيس المؤتمر السادس للدول األطراف

 اإلنجليزية األصل:

 

 ورقة عمل مقدمة من
 رئيس المؤتمر السادس للدول األطراف في معاهدة تجارة األسلحة

 

 الشفافية وتبادل المعلومات:

 ودورهما في منع تحويل الوجهة

 

وينبغي أن تساعد البيانات المتضمنة في تحديد  تعتبر الشفافية وتبادل المعلومات بين الدول من األدوات األساسية في منع تحويل الوجهة. -

نقاط الضعف الرئيسية في دورة حياة األسلحة وقنواتها التجارية، باإلضافة إلى المخاطر الرئيسية لتحويل الوجهة إلى استخدامات و/أو 

 ى والدروس الُمستفادة.وباإلضافة إلى ذلك، قد تساعد هاتان األداتان في تطوير الممارسات الفضل مستخدمين غير مصرح بهم.

 

 الشفافية وتبادل المعلومات في معاهدة تجارة األسلحة

 

ر تحقيق الشفافية وتبادل المعلومات في أحكام عديدة.- فيما يتعلق بالشفافية، تنص المعاهدة على تقديم  في إطار معاهدة تجارة األسلحة، يُتصوَّ

وباإلضافة إلى ذلك، فإنها تشجع الدول على اإلبالغ عن  (.13 تقارير سنوية تتعلق بالصادرات والواردات المصرح بها أو الفعلية )المادة

  (.11.6 التدابير المتخذة في معالجة تحويل الوجهة )المادة
 

صال الوطنية المخصصة لتبادل المعلومات بشأن المسائل المتعلقة بتنفيذها، بما في ذلك هذه المسائل المحددة وتنص المعاهدة على نقاط االت -

وبالمثل، فإن النصوص الخاصة بالصادرات والواردات تفترض  (.5.6 المتعلقة بتنفيذ نظام وطني وقائمة للمواد الخاضعة للرقابة )المادة

وبالتالي، فإن كل دورة مصدرة سوف تتيح المعلومات المناسبة بشأن التصاريح المعنية،  عامالت التجارية.التعاون بين الدول المشاركة في الم

وباإلضافة  (.7.6 عند الطلب، للدولة المستوردة ولدول المرور العابر أو إعادة الشحن، طبقاً لقوانينها أو ممارساتها أو سياساتها الوطنية )المادة

ع المعاه  (.7.7 دة الدول األطراف على تبادل المعلومات إذا اعتبر ذلك ضرورياً إلعادة تقييم التصريح الممنوح من قبل )المادةإلى ذلك، تُشج ِّ
ييم ومن جانبها، يجب على الدولة المستوردة اتخاذ تدابير إلعطاء معلومات مناسبة وذات صلة للدولة المصد رة، عند الطلب، للمساعدة في التق

 (.8.1 دير )المادةالوطني لعملية التص

ومن بين صور التعاون، يجب التنويه عن  (.15 وتنص المعاهدة أيضاً على وجوب تعاون الدول من أجل التنفيذ الفعال ألحكامها )المادة -

من أجل منع تبادل المعلومات والمشاورات بشأن المسائل المتعلقة بممارسات المعاهدة وتطبيقها، واألنشطة والجهات الفاعلة غير المشروعة 

قاً تحويل الوجهة والقضاء عليه، والتحقيقات والمالحقات القضائية واإلجراءات القضائية المتعلقة بانتهاكات التدابير الوطنية المعتمدة طب

 للمعاهدة.

 دور الشفافية وتبادل المعلومات في منع تحويل الوجهة

على أن تقوم الدول المستوردة والمصدرة ودول المرور العابر وإعادة الشحن بتبادل  11في حالة تحويل الوجهة بصفة خاصة، تنص المادة  -

ع على تنفيذ تدابير محددة عند اكتشاف  المعلومات من أجل تخفيف مخاطر تحويل وجهة عمليات نقل األسلحة. وباإلضافة إلى ذلك، فإنها تشج 

 ر العابر وإعادة الشحن والدول المستوردة، وتدابير المتابعة وتطبيق القانون.تحويل الوجهة، بما في ذلك إرسال إخطارات إلى دول المرو
ويمكن أن تتضمن مثل هذه المعلومات بعض المعلومات المتعلقة باألنشطة غير المشروعة ومنها الفساد ومسارات التهريب الدولية والسماسرة 

نقاط اإلرسال الشائعة أو الوجهات التي تستخدمها الجماعات المنظمة غير المصرح لهم ومصادر العرض غير القانوني وأساليب اإلخفاء و

 أيضاً صور التعاون بشأن مسائل تحويل الوجهة. 15كما تضمنت المادة  (.11.5 المشاركة في تحويل الوجهة )المادة

ابع للفريق الفرعي المعني بالتنفيذ وعلى وجه الخصوص، ناقش الفريق الفرعي الت نوقشت خيارات وإمكانيات متعددة في إطار فرق العمل. -

ولكن التقدم الملموس أحرزه الفريق العامل المعني بالشفافية في  أهمية التعاون وتبادل المعلومات من أجل خفض مخاطر تحويل الوجهة.

ثالث مستويات، ينطوي على فريق وباألخص، اقُترح اتباع نهج ذي  مجال إمكانية تنفيذ آلية لتيسير تبادل المعلومات مناقشة الحاالت المحددة.

عامل فرعي لتبادل السياسات وتبادل المعلومات بشأن السياسات والنفيذ التشغيلي وآلية االجتماعات غير الرسمية لمناقشة قضايا تحويل 

 الوجهة المحددة سواء المكتشفة أو المشتبه فيها في ظل التشريع الوطني مع الحفاظ على سرية المعلومات.
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 الشفافية وتبادل المعلومات من األمور الهامة في جميع األوقات، بدًءا من التصنيع ومروراً بالتسويق والمبيعات وحتى تسليم األسلحة.تعتبر  -
قد تنطوي بعض التدابير الرامية لتخفيف مخاطر تحويل الوجهة على مشاورات بين الدول من أجل التحقق من وثائق التصدير واالستيراد 

المستخدمين و/أو االستخدامات النهائية والهيئات أو الجهات الفاعلة المشاركة في المرور العابر وإعادة الشحن، والتحقق من  ومدى قانونية

 الصادرات والتواصل بشأنها واستالم المواد.

 

 توصيات مقترحة للموافقة عليها خالل المؤتمر السادس للدول األطراف

 

الرامية إلنشاء اجتماع أو منتدى لتبادل المعلومات الخاصة بتحويل الوجهة يمكن للمشاركين من ( يوصى بأن تستمر الدول في جهودها 1

 خاللها مناقشة قضايا تحويل الوجهة المكتشفة أو المشتبه فهيا، والنظر في إيجاد حلول لها وإمكانية توضيح الممارسات الفضلى.

 

ع الدول على استخدام جميع األدوات المتاحة لتبادل المعلومات وبخاصة منصة تكنولوجيا المعلومات في المنطقة المحظورة من 2 ( تُشجَّ

 الموقع اإللكتروني للمعاهدة، بهدف إنشاء قنوات اتصال سلسة وسريعة وفعالة.

 

ع الدول على تخصيص نقاط االتصال الوطنية والتواصل بشأنها3 وتحديثها، حسب االقتضاء، حتى يمكن تحديد النظراء الوطنيين  ( تُشج 

ع الدول على تقديم تحديثات لتقاريرها األولية فيما يتعلق بأنظمة ال مراقبة بسهولة ويسر إلجراء المشاورات وتبادل المعلومات. وبالمثل، تُشج 

 .15و 11ذي يطرأ على تنفيذ المادتين وباألخص فيما يتعلق بالتغيير ال 13.1الوطنية طبقاً لما تشترطه المادة 

 

ع الدول على عقد مشاورات وتبادل المعلومات بهدف التحقق من صحة وثائق التصدير واالستيراد والمرور العابر و/أو إعادة الشحن 4 ( تُشج 

 في قضايا المعامالت الدولية.

 

انونية المستخدمين واالستخدامات النهائية، وكذلك الهيئات ( يُوصى بأن تتشاور الدول وتتبادل المعلومات من أجل التحقق من مدى ق5

 والجهات الفاعلة المشاركة في عمليات المرور العابر وإعادة الشحن الدولية.

 

ع الدول، مع أخذ قدراتها الوطنية في االعتبار، على تنفيذ عمليات التحقق من الصادرات والواردات في الموقع وعلى تبادل المعل6 ت وما( تُشجَّ

مع الدول المشاركة في العملية بشأن التصاريح الصادرة وعمليات التحقق المذكورة من أجل تيسير الكشف المبكر عن تحويل الوجهة أثناء 

 المعامالت الدولية.

 

جهة، بما في ذلك ( يُوَصى بأن تقوم الدول بإشراك الجهات الفاعلة الحكومية المختلفة التي يمكن أن تتدخل في الكشف عن حاالت تحويل الو7

ية المسئولين عن إصدار التراخيص وإنفاذ القانون في كل دولة، باإلضافة إلى توسيع التعاون مع المجتمع المدني والصناعة والجهات األكاديم

ة المشاركة في وفي السياق ذاته، يمكن أن تتعاون على إتمام العملية الجهات الفاعل وغيرها من الجهات الفاعلة غير الحكومية ذات الصلة.

 المرور العابر وإعادة الشحن والمستوردين والمصدرين والسماسرة، باإلضافة إلى الدول التي يجري تنظيم النقل منها.

 

ع الدول على تبادل المعلومات على المستويات الثنائية ودون اإلقليمية واإلقليمية في السياقات المتعددة األطراف األخرى المتع8 لقة ( تُشج 

ع الدول على إنشاء آليات لتبادل المعلومات من معاهدة تجارة األسلحة لتعزيز تبادل المعلومات،  هدة تجارة األسلحة.بمعا وبالمثل، تُشج 

 باإلضافة إلى اإلشارة إلى االستنتاجات أو نتائج االستخبارات خالل مؤتمر الدول األطراف وفرق العمل التابعة له.

*** 


