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 2021تموز /يوليو 16

 صادر عن: منتدى تبادل المعلومات بشأن تحويل الوجهة
 

 اإلنجليزيةاألصل: 

 

 معاهدة تجارة األسلحة
 المؤتمر السابع للدول األطراف 
 2021أيلول/سبتمبر  03 –آب/أغسطس  30جنيف،  

 

 
 

 منتدى معاهدة تجارة األسلحة لتبادل المعلومات بشأن تحويل الوجهة
  إىل المؤتمر السابع للدول األطراف 1مسودة تقرير الرئيس  

 

 مقدمة

 

يلخص هذا التقرير المقدم من رئيس منتدى تبادل المعلومات بشأن تحويل الوجهة إلى المؤتمر السابع للدول األطراف في  .1

( أنشأ منتدى 1معاهدة تجارة األسلحة األعمال التي تمت بعد أن قامت الدول األطراف خالل المؤتمر السادس للدول األطراف بما يلي: 

بادل المعلومات ، لكي تحكم عمل منتدى تاالختصاصات( اعتمد 2الوجهة باعتباره هيئة ذات طبيعة خاصة تبادل المعلومات بشأن تحويل 

( فّوض رئيس المؤتمر السابع للدول األطراف بتنظيم االجتماع الرسمي األول لمنتدى تبادل المعلومات بشأن 3بشأن تحويل الوجهة 

( قرر أن يستعرض المؤتمر الثامن للدول األطراف مدى فائدة منتدى تبادل المعلومات بشأن تحويل 4؛ 2021تحويل الوجهة خالل عام 

نتيجة جائحة فيروس  2021ونظراً لعدم انعقاد االجتماع االفتتاحي لمنتدى تبادل المعلومات حول تحويل الوجهة خالل عام  الوجهة.

( وصف العرض التقديمي الذي قدمه الرئيس بشأن منتدى تبادل المعلومات حول تحويل الوجهة 1، يقتصر هذا التقرير على: 19-كوفيد

( استنتاجات الرئيس 2؛ 2021نيسان/إبريل  29يق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير الذي عقد يوم أثناء االجتماع االفتراضي للفر

( نظرة عامة على جهود الرئيس السابقة والمقترحة في 3بشأن االجتماع االفتتاحي وتقييم منتدى تبادل المعلومات حول تحويل الوجهة؛ 

( توصيات الرئيس بشأن منتدى تبادل المعلومات 4منتدى تبادل المعلومات حول تحويل الوجهة؛ مجال التوعية وزيادة الوعي فيما يتعلق ب

 حول تحويل الوجهة لكي يعتمدها المؤتمر السابع للدول األطراف.

نيسان/إبريل  29العرض التقديمي المقدم من رئيس منتدى تبادل المعلومات حول تحويل الوجهة في  

2021 

 

، دعا الرئيسان المشاركان للفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير رئيس منتدى تبادل 2021نيسان/إبريل  29في   .2

 المعلومات حول تحويل الوجهة لتقديم تحديث بشأن الترتيبات الرسمية العامة لالجتماع األول للمنتدى.

 

الصفحة اإللكترونية الجديدة االهتمام أوالً إلى وفي عرضه التقديمي، وّجه رئيس منتدى تبادل المعلومات حول تحويل الوجهة  .3

صاصات المنتدى ، وبخاصة اختالخاصة بمنتدى تبادل المعلومات حول تحويل الوجهة على الموقع اإللكتروني لمعاهدة تجارة األسلحة

المتاحة على تلك الصفحة. وكان المقصد من هذا اإلصدار دائماً أن يكون بمثابة أحد تدابير الشفافية بعد اعتماد الوثيقة، خالل الفترة 

 السابقة للجولة األولى من اجتماعات معاهدة تجارة األسلحة في دورة المؤتمر السابع للدول األطراف.

 

لمنتدى تبادل المعلومات حول تحويل الوجهة، أشار الرئيس إلى أن الطبيعة المحددة لالجتماع  بالنسبة لالجتماع األول .4

أدت إلى صعوبة تنظيم االجتماع. ونظراً للطبيعة السرية لمنتدى تبادل المعلومات حول تحويل  19-واستمرار جائحة فيروس كوفيد

أن اجتماعات المنتدى المجدية والفعالة تتطلب المشاركة الشخصية الوجهة ولحساسية المعلومات التي تشكل جوهر عمله، فقد رؤي 

ولذلك فمن غير الممكن إجراء اجتماعات منتدى تبادل المعلومات حول تحويل الوجهة في بيئة افتراضية. واستتبع هذا االعتبار أنه، 

ويل الوجهة إال أثناء دورة المؤتمر السابع للدول في الوقت الحالي، ال يمكن عقد االجتماع االفتتاحي لمنتدى تبادل المعلومات حول تح

األطراف، إذا جرى تنظيم المؤتمر السابع للدول األطراف كاجتماع فعلي. وأشار رئيس منتدى تبادل المعلومات حول تحويل الوجهة 

تأجيله إلى دورة المؤتمر الثامن أيضاً إلى أنه حال تعذر عقد االجتماع االفتتاحي خالل المؤتمر السابع للدول األطراف، والحاجة إلى 

للدول األطراف، فقد يتضارب هذا مع قرار الدول األطراف خالل المؤتمر السادس للدول األطراف باستعراض مدى فائدة المنتدى 

                                                           
 الرئيس الحالي لمنتدى تبادل المعلومات بشأن تحويل الوجهة هو السيد توم نيجس من بلجيكا. 1

https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT_DIEF%20Terms%20of%20Reference%20(stand%20alone)_EN/ATT_DIEF%20Terms%20of%20Reference%20(stand%20alone)_EN.pdf
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT_DIEF%20Terms%20of%20Reference%20(stand%20alone)_EN/ATT_DIEF%20Terms%20of%20Reference%20(stand%20alone)_EN.pdf
https://thearmstradetreaty.org/diversion-information-exchange-forum.html?templateId=1386528
https://thearmstradetreaty.org/diversion-information-exchange-forum.html?templateId=1386528
https://thearmstradetreaty.org/diversion-information-exchange-forum.html?templateId=1386528
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ت على األقل خالل المؤتمر الثامن للدول األطراف. وكان المقصد من وراء هذا القرار أن يتم التقييم بعد دورتين كاملتين من االجتماعا

)اجـتماع لمنتدى تبادل المعلومات حول تحويل الوجهة خالل دورة المؤتمر السابع للدول األطراف واجتماع أو اجتماعين للمنتدى خالل 

دورة المؤتمر الثامن للدول األطراف(. وفي هذا الصدد، رأى رئيس منتدى تبادل المعلومات حول تحويل الوجهة أنه إذا دعت الظروف 

أجيل االجتماع االفتتاحي فعلياً إلى دورة المؤتمر الثامن للدول األطراف، فإن تقييم مدى فائدة منتدى تبادل المعلومات حول تحويل إلى ت

 الوجهة ينبغي بالتالي أن تؤجل إلى المؤتمر التاسع للدول األطراف، حتى تظل تغطي دورتين من االجتماعات.

 

تأجيل االجتماع االفتتاحي ال يعني عدم  ل المعلومات حول تحويل الوجهة أنبادوفي عرضه التقديمي، أكد رئيس منتدى ت .5

من  13إمكانية تبادل معلومات بشأن تحويل الوجهة تحت رعاية منتدى تبادل المعلومات حول تحويل الوجهة. وكما تنص القاعدة رقم 

لدول على أي حال على تبادل المعلومات ذات الصلة اختصاصات منتدى تبادل المعلومات حول تحويل الوجهة بشكل صريح، تُشّجع ا

من خالل منتدى تبادل المعلومات حول تحويل الوجهة في المنطقة المقيدة من الموقع اإللكتروني لمعاهدة تجارة األسلحة، حيثما كان 

تحويل الوجهة أيضاً إلى أن تبادل مثل ذلك ممكناً، مع أخذ االعتبارات القانونية في االعتبار. أِشار رئيس منتدى تبادل المعلومات حول 

نظراً ألنه سوف  –حتى إذا عقدت اجتماعات المنتدى  –مهماً في العموم منصة تبادل المعلومات يعد أمراً هذه المعلومات من خالل 

يطيل المدى الذي يمكن أن تصل إليه المعلومات ذات الصلة بما يتجاوز المسئولين المشاركين في اجتماعات منتدى تبادل المعلومات 

على تبادل تفاصيل  20حول تحويل الوجهة، وبالتالي يعّظم من أثره المحتمل وينطبق نفس الشيء على التشجيع الوارد في القاعدة 

(، مما يمكن أن يتيح مزيداً من تبادل المعلومات التشغيلية المتعلقة بتحويل ةل المحدثة لهيئات اإلنفاذ ذات الصلة )من خالل األماناالتصا

 الوجهة بكفاءة وفعالية في الميدان.

 

مات ذات دعا رئيس منتدى تبادل المعلومات حول تحويل الوجهة جميع الدول األطراف والموقعة للبدء في تبادل المعلو  .6

الصلة من خالل منصة تبادل المعلومات اآلن، وكذلك البدء في النظر في الحاالت التي ينبغي مشاركتها بمجرد تمكن منتدى تبادل 

المعلومات حول تحويل الوجهة من عقد اجتماعاته بالحضور الشخصي. وفي هذا الصدد، التمس رئيس منتدى تبادل المعلومات حول 

ل األطراف والموقعة تعميم تبادل المعلومات ذات الصلة مع الدول األطراف والموقعة األخرى من خالل منتدى تحويل الوجهة من الدو

تبادل المعلومات حول تحويل الوجهة في كل مرة تشك فيها في تحويل الوجهة أو تكتشفه. وأشار الرئيس إلى أنه باستثناء الحاالت التي 

نتدى تبادل المعلومات حول تحويل الوجهة، بما في ذلك الطبيعة السرية للمنتدى تضمن اعتراضات قانونية، وفي ظل وجود م

 واختصاصاته المحددة بشدة، ال توجد أسباب قهرية لدى الدول األطراف والموقعة تجعلها ال تنفذ ذلك بشكل افتراضي.

 

تقوم به منظمات المجتمع المدني  وأخيراً، تعرض رئيس منتدى تبادل المعلومات حول تحويل الوجهة للدور الذي يمكن أن  .7

وغيرها من الجهات الفاعلة غير الحكومية في جعل منتدى تبادل المعلومات حول تحويل الوجهة أداة تسهم بفعالية في منع تحويل 

سباب أل –الوجهة والتصدي له. وأشار الرئيس إلى أنه على الرغم من كون منتدى تبادل المعلومات حول تحويل الوجهة هيئة سرية 

ن اإلسهام الهام لمنظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة غير الحكومية  –وثيقة الصلة  فإن جميع الدول األطراف والموقعة تثّمِ

المشاركة في منع تحويل الوجهة والتصدي له، وبخاصة الجهات الفاعلة التي تعمل مع الدول في التحقيق في حاالت تحويل الوجهة 

و/أو التعامل معها. وفي هذا الصدد، التمس رئيس منتدى تبادل المعلومات حول تحويل الوجهة من تلك الجهات  و/أو التعرف عليها

الفاعلة تشجيع الدول التي تعمل معها على مشاركة المعلومات ذات الصلة من خالل المنتدى، أو حتى مساعدة تلك الدول في تقديم 

أما بالنسبة للدور األعم لمنظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة غير الحكومية في مساعدة  .قابلة للتنفيذحاالت تحويل الوجهة بطريقة 

أن حول تحويل الوجهة مجدداً  منتدى تبادل المعلوماترئيس  أّكدالدول على تطوير أطر فعالة لمنع تحويل الوجهة والتصدي له، 

التابع للفريق العامل المعني بالتنفيذ الفعّال  11رعي المعني بالمادة مناقشات السياسات سوف تظل تجرى حصرياً من خالل الفريق الف

 للمعاهدة، حيث تثمن الدول الخبرات األعم في مجال تحويل الموجودة لدى الخبراء غير الحكوميين.

 استنتاجات بشأن االجتماع االفتتاحي والتقييم 

 

ألطراف بصيغة مختلطة، بحضور عدد محدود من المندوبين في أعقاب قرار الدول األطراف بعقد المؤتمر السابع للدول ا .8

شخصياً في مكان انعقاد المؤتمر، نظر رئيس منتدى تبادل المعلومات حول تحويل الوجهة في مدى إمكانية تضمين اجتماعات شخصية 

لك، مع وضع النقاط التي أثيرت لمنتدى تبادل المعلومات حول تحويل الوجهة خالل المؤتمر السابع للدول األطراف، ومدى الرغبة في ذ

وفي النهاية، توصل رئيس منتدى تبادل  نيسان/إبريل. 29خالل اجتماع الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير الذي عقد يوم 

ظل الصيغة  المعلومات حول تحويل الوجهة ورئيس المؤتمر السابع للدول األطراف وأمانة معاهدة تجارة األسلحة إلى أنه حتى في

المختلطة، سيكون من الصعب للغاية عقد اجتماع افتتاحي مجٍد وفعال لمنتدى تبادل المعلومات حول تحويل الوجهة وجهاً لوجه، وهذا 

الذين لن يتمكنوا من المشاركة في الغالب. لذا  –ومسئولي إنفاذ القانون إذا أمكن  –ببساطة نظراً ألنه يستند إلى خبرات كبار الخبراء 

سيكون من المناسب تأجيل االجتماع االفتتاحي لمنتدى تبادل المعلومات حول تحويل الوجهة، وبالتالي تأجيل استعراض مدى فائدة 

منتدى تبادل المعلومات حول تحويل الوجهة احتراماً للمقصد األصلي المتمثل في أن يغطي االستعراض دورتين كاملتين على األقل 

 المعلومات حول تحويل الوجهة.من اجتماعات منتدى تبادل 

 

وبالتالي فإن االستنتاج العام ليس فقط أن الطبيعة السرية لمنتدى تبادل المعلومات حول تحويل الوجهة وحساسية المعلومات   .9

ذات الصلة تتطلبان اجتماعات تعقد وجهاً لوجه، ولكن أن االجتماعات المجدية والفعالة للمنتدى تتطلب أوسع مشاركة ممكنة من الدول 



ATT/CSP7.DIEF/2021/CHAIR/673/Conf.Rep 

3 

، يمكننا أن 19-ك االجتماعات التي تجرى وجهاً لوجه. وفي هذا الصدد، ومع استمرار جائحة فيروس كوفيداألطراف والموقعة في تل

نتطلع إلى تنظيم مثل هذا االجتماع خالل دورة المؤتمر الثامن للدول األطراف، دون أن نتيقن من إمكانية هذا حتى اآلن. لذلك، يبدو 

تمر الثامن للدول األطراف تنظيم االجتماع االفتتاحي لمنتدى تبادل المعلومات حول تحويل من المناسب أن نطلب من الرئيس التالي للمؤ

الوجهة في أقرب وقت ممكن، مع إعطاء بعض المرونة، بما في ذلك ما يخص تقييم مدى فائدة المنتدى )من خالل ربطه صراحةً 

 عات على األقل(.بالمقصد السالف الذكر بأن يغطي التقييم دورتين كاملتين من االجتما

 

 وتعكس االستنتاجات التي ترد أدناه هذه التوصيات.  .10

 زيادة الوعي والتوعية 

 

نظراً ألن منتدى تبادل المعلومات حول تحويل الوجهة يختص بتبادل المعلومات وليس بمناقشة السياسات، فإن الدور  .11

بجانب تنظيم االجتماعات يتمثل في زيادة الوعي بالمنتدى  الجوهري الذي يقوم به رئيس منتدى تبادل المعلومات حول تحويل الوجهة

ودوره المحتمل في منع تحويل الوجهة والتصدي له، وتشجيع استخدام الدول األطراف والموقعة الجتماعات المنتدى ومنصة تبادل 

وعلى مدار العام الماضي، قام رئيس المعلومات لتبادل المعلومات التشغيلية المتعلقة بتحويل الوجهة بصورة فعالة. وفي هذا الصدد، 

منتدى تبادل المعلومات حول تحويل الوجهة بالترويج للمنتدى في سياق العديد من المنتديات التي تتعامل مع تحويل وجهة األسلحة 

ي تبادل وجهات التقليدية أو الرقابة على نقل األسلحة بصفة عامة )مع وجود بعض أوجه التناغم قيد النظر(. في هذه االجتماعات وف

النظر التي قام بها مع الدول األطراف، أكد رئيس منتدى تبادل المعلومات حول تحويل الوجهة مجدداً نداءه إلى الدول األطراف 

والموقعة لتعميم تبادل المعلومات ذات الصلة مع الدول األطراف والموقعة األخرى من خالل منتدى تبادل المعلومات حول تحويل 

ل حالة تحويل وجهة تمنع أو تعالج. وتمشياً مع تدخله أثناء اجتماع الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير في الوجهة عن ك

نيسان/إبريل، أثار أيضاً مع الخبراء غير الحكوميين ذوي الصلة الدور الذي يمكنهم القيام به في تشجيع الدول األطراف والدول  29

 دى تبادل المعلومات حول تحويل الوجهة.الموقعة على استخدام منت

 

ونظراً ألن منتدى تبادل المعلومات حول تحويل الوجهة لم يعقد اجتماعه االفتتاحي بعد، فإن جهود التوعية وزيادة الوعي  .12

ل الوجهة، هذه يجب أن تستمر إلى ما بعد المؤتمر السابع للدول األطراف. وهذا ليس واجب رئيس منتدى تبادل المعلومات حول تحوي

ولكن جميع أصحاب المصلحة في معاهدة تجارة األسلحة، ومنهم رئيس مؤتمر الدول األطراف وأمانة معاهدة تجارة األسلحة والمنظمات 

 اإلقليمية والمجتمع المدني، وبالطبع الدول األطراف والدول الموقعة ذاتها.

 

جتمع اإلنفاذ مجموعة مستهدفة هامة للتوعية وزيادة الوعي، وفيما بعد المؤتمر السابع للدول األطراف، ينبغي أن يكون م  .13

من االختصاصات بشأن مشاركة مسئولي اإلنفاذ في اجتماعات منتدى تبادل  7بما يتفق مع التشجيعات القوية الواردة في القاعدة رقم 

علومات حول تحويل الوجهة فحسب، بل المعلومات حول تحويل الوجهة. وال ينبغي أن تركز جهود التوعية هذه على منتدى تبادل الم

ينبغي أن تشرح أيضاً أهمية المعلومات المتعلقة بتحويل الوجهة بالنسبة لمسئولي التراخيص الذين يجرون تقييمات المخاطر في الخطوة 

ن خالل منتدى تبادل المختلفة من سلسلة النقل، واألثر الذي يمكن أن يحدثه تبادل المعلومات التشغيلية المتعلقة بتحويل الوجهة م

المعلومات حول تحويل الوجهة على تقييم مخاطر تحويل الوجهة الذي تجريه جميع الدول األطراف والدول الموقعة. وعلى وجه 

الخصوص سوف يعتمد هذا النوع من التوعية وزيادة الوعي، إلى درجة كبيرة بالطبع على الدول األطراف والموقعة ذاتها وليس )فقط( 

 منتدى تبادل المعلومات حول تحويل الوجهة. على رئيس

 

وال تعكس التوصيات أدناه هذه العناصر، نظراً ألن التوصيات المتعلقة باستخدام منتدى تبادل المعلومات حول تحويل الوجهة   .14

يل الوجهة". وفي هذا متضمنة بالفعل في ورقة العمل المقدمة من األرجنتين بشأن "الشفافية وتبادل المعلومات: ودورهما في منع تحو

الصدد يعبر رئيس منتدى تبادل المعلومات حول تحويل الوجهة عن امتنانه لألرجنتين نظراً للدور الذي تقوم به في الترويج لمنتدى 

 تبادل المعلومات حول تحويل الوجهة.

 توصيات للمؤتمر السابع للدول األطراف

 

المعلومات حول تحويل الوجهة، بأن تقوم الدول األطراف خالل المؤتمر السابع بناًء على ما تقدم، يوصي رئيس منتدى تبادل  .15

 للدول األطراف باآلتي:

اإلقرار بأنه نظرًا للطبيعة السرية لمنتدى تبادل المعلومات حول تحويل الوجهة وحساسية المعلومات ذات الصلة، ولكي  (1
لمعلومات حول تحويل الوجهة يجب أن تعقد وجهاً لوجه وأن يكون المنتدي مجدياً وفعااًل، فإن اجتماعات منتدى تبادل ا
 تتيح المشاركة الواسعة من قِبل الدول األطراف والموقعة.

أن تطلب من رئيس المؤتمر الثامن للدول األطراف تنظيم االجتماع الرسمي األول لمنتدى تبادل المعلومات بشأن تحويل  (2
سعة، وفي حدود الفترة الزمنية والموازنة المحددتين الجتماعات معاهدة الوجهة بمجرد أن تتاح المشاركة الشخصية الوا

 وبما يتفق مع االختصاصات؛ 2022تجارة األسلحة في عام 
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أن تقرر استعراض مدى فائدة منتدى تبادل المعلومات بشأن تحويل الوجهة خالل أول مؤتمر للدول األطراف يعقد بعد  (3
 المعلومات بشأن تحويل الوجهة.دورتين من اجتماعات منتدى تبادل 

*** 


