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 2022أغسطس/آب  26                               

 أمانة معاهدة تجارة األسلحةُمقدَّمة ِمن: 

 
 اإلنجليزيةاألصل: 

 
 

 
 معاهدة تجارة األسلحة

 المؤتمر الثامن للدول األطراف

 2022آب/أغسطس  26 – 22جنيف، 

 
 

 النهائي التقرير
 

 جنيف، في 2022 أغسطس/آب 26 - 22 من الفترة خالل عقد الذي األسلحة، تجارة معاهدة في األطراف للدول الثامن للمؤتمر النهائي التقرير يتألف

 :التالي النحو على ومرفق أجزاء ثالثة من سويسرا
 

 مقدمة أولا 
ا   المؤتمر تنظيم ثانيا
ا   والتوصيات القرارات ثالثا

 
 الوثائق قائمة المرفق

 
I. مقدمة 

 
ا ألحكام المادة  2014كانون األول/ديسمبر  24دخلت معاهدة تجارة األسلحة حيز التنفيذ في  .1  ( من المعاهدة.  1)22طبقا

 
األطراف في اجتماعا لمؤتمر الدول  18( من المعاهدة على أن "تعقد األمانة المؤقتة المنشأة بموجب المادة 1) 17تنص المادة  .2

تنص موعد ل يتجاوز سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة، ثم تعقد الجتماعات الالحقة في األوقات التي يقررها مؤتمر الدول األطراف". و

ا المادة    ز( على أن "يقوم مؤتمر الدول األطراف بما يلي:-( )أ4) 17أيضا
 

 دث من تطورات في مجال األسلحة التقليدية؛استعراض تنفيذ هذه المعاهدة، بما في ذلك ما يستح (أ)
  بحث واعتماد التوصيات المتعلقة بتنفيذ هذه المعاهدة وتفعيلها، وبتعزيز عالميتها بوجه خاص؛ (ب)
 ؛20النظر في إدخال تعديالت على هذه المعاهدة وفقاا للمادة  (ج)
  النظر في المسائل التي تنشأ عن تفسير هذه المعاهدة؛ (د)
  ة وميزانيتها والبت فيهما؛النظر في مهام األمان (ه)
  النظر في إنشاء هيئات فرعية قد تكون ضرورية لتحسين إعمال هذه المعاهدة؛ (و)
 أداء أي مهمة أخرى تتسق مع هذه المعاهدة."   (ز)

 
ا ألحكام المادة  .3 تجارة ، عقد المؤتمر األول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع للدول األطراف في معاهدة 17وطبقا

على  2017أيلول/سبتمبر  15-11، و2016آب/أغسطس  26–22، وفي سويسرا، 2015آب/أغسطس  27-–24األسلحة: في المكسيك، 

آب/أغسطس  21-17وبصيغة مكتوبة في  2019آب/أغسطس  30-26، وفي سويسرا، 2018آب/أغسطس  24 – 20الترتيب، وفي اليابان، 

ا من خالل المنصة الفتراضية ومشاركة وفود أخرى وجها لوجه( ، وفي سويسرا، بصيغة مختلطة )مع م2020 شاركة بعض الوفود افتراضيا

. وعقد المؤتمر الثامن للدول األطراف وجها لوجه مع خيار البث الحي في جنيف، 2021أيلول/سبتمبر  03 -آب/أغسطس  30في سويسرا، 

   .. وقد عقد المؤتمر في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات17المادة آب/أغسطس امتثالا ألحكام  26 - 22سويسرا، خالل الفترة من 
 

ا لتنفيذ المعاهدة على المستوى الوطني، أحرز الصندوق الستئماني الطوعي، الذي أنشئ بموجب المادة  .4 (، مزيداا من 3)16دعما

التقدم من خالل صرف األموال لمشروعات تنفيذ المعاهدة على المستوى الوطني. وحتى الوقت الحالي، مّول الصندوق الستئماني الطوعي 
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ا للتنفيذ في 69 ا لمعاهدة تجارة  مشروعا ا مفيداا تابعا مناطق مختلفة. وخالل فترة وجوده القصيرة، مثل الصندوق الستئماني الطوعي مرفقا

 األسلحة لدعم التنفيذ الفعلي للمعاهدة.  
 

وهي الفريق العامل  -أحرزت الفَرق العاملة الثالثة التابعة لمعاهدة تجارة األسلحة التي تأسست في المؤتمر الثالث للدول األطراف  .5

تقدم في داا من الالَمعني بالتنفيذ الفعال للمعاهدة، والفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير، والفريق العامل المعني بعالمية المعاهدة مزي

سلحة أعمالها. وفي الفترة بين الدورتين التي سبقت المؤتمر الثامن للدول األطراف، عقدت الفرق العاملة الثالثة التابعة لمعاهدة تجارة األ

 ، وفي خاللها تبادلت الدول األطراف2022إبريل/نيسان  28-26شباط/فبراير و 17--15سلسلتان من الجتماعات المختلطة خالل الفترة 

وغيرها من أصحاب المصلحة المعلومات ووجهات النظر حول الممارسات والتحديات المتصلة بتنفيذ التفاقية، والشفافية وإعداد التقارير، 

 وعالمية المعاهدة.  
 

 29شباط/فبراير و 18ولإلعداد  لهذا المؤتمر، عقد اجتماعان تحضيريان غير رسميين بجانب اجتماعات الفرق العاملة في  .6

 في جنيف، سويسرا، في مقر أمانة المعاهدة.   2022سان/إبريل ني
 

ا للمادة  .7 ا للقاعدة 2022حزيران/يونيو  20( من المعاهدة. وفي 1)17عقدت األمانة المؤتمر تطبيقا من النظام الداخلي،  12، وطبقا

ع المعاهدة، بالمؤتمر وبتاريخه ومكان انعقاده. أخطرت األمانة الدول األطراف والدول الموقعة واألمين العام لألم المتحدة، بوصفه ودي

ا للقاعدة  2022حزيران/يونيو  22وباإلضافة إلى ذلك، وّزع جدول أعمال المؤتمر المؤقت الخاص في  من النظام الداخلي، وفي  15.1طبقا

 من خالل الرابط ، وزعت جميع وثائق المؤتمر وأتيحت للجمهور على الموقع اإللكتروني للمعاهدة2022تموز/يوليو  22

.csp8-documents-https://www.thearmstradetreaty.org/conference  بالنسبة لالجتماع األول لمنتدى تبادل المعلومات

راف، قامت األمانة بتوزيع دعوة على جميع الدول األطراف والدول الموقعة بشأن تحويل الوجهة، الذي أنشأه المؤتمر السادس للدول األط

ا للقاعدة 2022تموز/يوليو  01في  عت مسودة جدول أعمال  9، طبقا من اختصاصات منتدى تبادل المعلومات بشأن تحويل الوجهة. وقد وّزِ

ا للقاعدة ، طبق2022تموز/يوليو  26الجتماع على الدول األطراف والدول الموقعة في  من اختصاصات منتدى تبادل المعلومات بشأن  10ا

 تحويل الوجهة.  
 

، وهو موعد افتتاح المؤتمر، بلغ عدد الدول األطراف في المعاهدة مائة وإحدى عشر دولة 2022آب/أغسطس  22وحتى يوم  .8

ديق أو القبول أو الموافقة الخاصة بها. وفي ( دولة موقعة لم تودع بعد صكوك التص30(. وفي الوقت نفسه، ضمت المعاهدة ثالثين )111)

األمين العام لألمم المتحدة، بصفته الوديع، عن  -الوليات المتحدة األمريكية  -، أخطرت إحدى هذه الدول الموقعة 2019تموز/يوليو  18

ا في المعاهدة.    عدم اعتزامها أن تصبح طرفا
 

II. المؤتمر تنظيم  
 

 أجرت أمانة المعاهدة الترتيبات وقدمت الخدمات الالزمة للمؤتمر، ومنها إعداد هذا التقرير.   .9
 

دول، وعدد من المنظمات الدولية واإلقليمية  108وحضرته  2022آب/أغسطس  26 - 22عقد المؤتمر في جنيف، سويسرا،  .10

  وممثلي المجتمع المدني والصناعة.
 

من النظام الداخلي: أنتيغوا وبربودا واألرجنتين  1( دولة طرف في أعمال المؤتمر بموجب القاعدة رقم 87شارك سبعة وثمانون ) .11

شيلي وأستراليا والنمسا وبربادوس وبلجيكا وبِنن والبوسنة والهرسك وبوتسوانا والبرازيل وبلغاريا وبوركينا فاسو والكاميرون وكندا وتشاد و

تاريكا وكوت ديفوار وكرواتيا وقبرص وجمهورية التشيك وجمهورية الدومينيكان والسلفادور وفنلندا وفرنسا وجورجيا وألمانيا والصين وكوس

وانيا وغانا واليونان وغواتيمال وهندوراس والمجر وإيرلندا وإيطاليا وجامايكا واليابان وكازاخستان ولتفيا ولبنان وليسوتو وليبيريا وليت

دغشقر وجزر المالديف ومالي ومالطا وموريتانيا وموريشيوس والمكسيك وموناكو والجبل األسود وموزامبيق وناميبيا وهولندا ولكسمبرغ وم

ونيوزيلندا والنيجر ونيجيريا والنرويج وبالو وبنما وباراغواي وبيرو والفلبين وبولندا والبرتغال وجمهورية كوريا وجمهورية مولدوفا 

ت وجزر غرينادين وساموا وسان مارينو والسنغال وصربيا وسيراليون وسلوفاكيا وسلوفينيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا ورومانيا وسانت فنسن

 ودولة فلسطين والسويد وسويسرا وترينداد وتوباغو والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وأوروغواي وزامبيا.
 

من النظام الداخلي: أنغول والبحرين وبوروندي  2ل المؤتمر بموجب القاعدة رقم ( دولة موقعة في أعما20شارك عشرون ) .12

 وكمبوديا وإسواتيني وهايتي وإسرائيل وكيريباس وليبيا ومالوي وماليزيا ومنغوليا وناورو وسنغافورة وتايلند وتركيا واإلمارات العربية

 يكية وزمبابوي.المتحدة وجمهورية تنزانيا المتحدة والوليات المتحدة األمر
 

  من النظام الداخلي: غامبيا. 3شاركت الدول اآلتية بصفة مراقب في أعمال المؤتمر بموجب القاعدة رقم  .13

https://www.thearmstradetreaty.org/conference-documents-csp8
https://www.thearmstradetreaty.org/conference-documents-csp8
https://www.thearmstradetreaty.org/conference-documents-csp8
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من النظام الداخلي: التحاد األوروبي،  4( التالية في أعمال المؤتمر بصفة مراقب بموجب القاعدة رقم 9شارك المنظمات التسع ) .14

( و التحاد البرلماني الدولي IFRC( و التحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )ICRCاألحمر )اللجنة الدولية للصليب 

(IPU(و المركز اإلقليمي المعني باألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة في منطقة البحيرات الكبرى )RECSA) والقرن اإلفريقي والدول ،

( ومكتب UNIDIR( و معهد األمم المتحدة لبحوث نزع السالح )UNODCني بالمخدرات والجريمة )المجاورة ومكتب األمم المتحدة المع

 ( واتفاق فاسنار.UNODAاألمم المتحدة لشؤون نزع السالح )
 

( التالية، ومنها منظمات غير الحكومية وتحالفات من منظمات غير حكومية 40ربعون )األشاركت منظمات المجتمع المدني  .15

من النظام الداخلي: منظمة  5.2و 5.1ل الصناعة ووكالت قائمة بالتنفيذ، في أعمال المؤتمر بصفة مراقب بموجب القاعدتين وجمعيات تمث

، والفريق الستشاري إلدارة (ASD( والرابطة األوروبية لصناعات الطيران والفضاء والدفاع )ASERالعمل األمني األخالقي الجمهوري )

( والجمعية الوطنية لمنتجي األسلحة والذخائر AFEMSاألوروبية لمصنعي األسلحة الرياضية وذخائرها ) ( والجمعيةAMATالذخائر )

( والمكتب الفدرالي لالقتصاد BICC( ومركز بون الدولي للتحّول في الموارد العسكرية إلى أغراض مدنية )ANPAMالعسكرية والرياضية )

ندية الوطنية لألسلحة النارية، والصليب األحمر الكندي، ومركز فعالية السالم والتنمية ، والجمعية الك(BAFAوالرقابة على الصادرات )

(CEPDE)( ومركز أبحاث ومعلومات نزع السالح واألمن ،CRIDS( ومركز الحد من العنف المسلّح )CAVR ومنظمة بحوث التسلح أثناء )

المكسيك، معهد أكرونيم لدبلوماسية نزع  0-24ر الحكومية التالية: ( وتحالف ضبط األسلحة مع ممثلين من المنظمات غيCARالنزاعات )

األديان من أجل السالم، ومنظمة العفو الدولية، وتحالف العمل  -السالح، العمل بشأن العنف المسلح، المجلس اإلفريقي للزعماء الدينيين 

اجز الصمت، ومنتدى شباب وطالب الكاميرون من ، وبرارودي، وكسر ح(AVOAVABUالرقابي في مجال العنف المسلح في بوروندي )

، ومركز (CDRAV( والحملة الكولومبية ضد األلغام، والتحالف الكاريبي للتنمية والحد من العنف المسلح )CAMYOSFOPأجل السالم )

أجل التنمية الجتماعية  ، ومركز الدراسات القتصادية بالمكسيك، ومنظمة صنّاع التغيير: المجتمع من(CPRAأبحاث السالم والدعوة )

، ومنتدى نزع السالح (CRESED)فنلندا(، وحملة مراقبة األسلحة، ومركز أبحاث ودراسات األمن والتنمية ) 100والقتصادية، ولجنة 

ة بالمكسيك، ، ومنظمة الفكرة العالمي(GOLHDوالتنمية، ومؤسسة أرياس للسالم والتقدم البشري، والشبكة العالمية للتنمية البشرية )مركز 

، والمعهد الهندي للسالم ونزع السالح (HUREPIومجموعة العمل من أجل بناء السالم، ومنظمة تعليم حقوق اإلنسان والسالم الدولية )

للعمل، وشبكة ليبريا للعمل في مجال األسلحة  والحماية البيئية، ومنظمة مجتمعات كيكاندوا المحلية للتنمية، ومنتدى كينغستون وسانت آندرو

، واتحاد الشعوب من أجل السالم والتنمية PAXالصغيرة، والليبيريون المتحدون من أجل الكشف عن األسلحة المخبأة، وحركة السالم الدائم، و

حث والتوثيق القانوني األفريقي ( ومجموعة بونتيكا ذات المسئولية المحدودة، ومشروع المحاريث، ومنظمة البPEFENAPالوطنيين )

(RDJA)( وشبكة السالم ونزع السالح اإليطالية، ومنظمة إحياء مجتمع مساعدة الضحايا، ومنظمة عالم أكثر أمانا ،Saferworld) ومركز ،

القتصاد والحقوق ، ومركز ستيمسون، ومنظمة السالم والتنمية المستدامين، ومركز حقوق األراضي و(SRICالبحوث والمعلومات األمنية )

الدفاع واألمن، ومنظمة وترانسيند فيليبناس، وحركة أوغندا للمساعدة في مجال اإلدارة، وجامعة برادفورد،  -للمرأة، ومنظمة الشفافية الدولية

والرابطة الدولية  وجامعة برادفورد وشبكة غرب أفريقيا لألسلحة الصغيرة، والنساء وحركة النساء من أجل السالم والديمقراطية في نيبال،

( والرابطة الدولية للنساء من أجل السالم والحرية في جمهورية الكونغو WILPF Ghanaللنساء من أجل السالم والحرية في غانا  )

 ( وبرنامج حق المرأة في التعليم. كما كانت هناك مشاركات أخرى من منظمة خبرات فرنسا، والمائدة المستديرةWILPF-DRCالديمقراطية )

( والمعهد الفلمندي للسالم ومركز جنيف للدراسات األمنية والمبادرة العالمية لمكافحة FAIRلستيراد وتصدير األسلحة النارية والذخيرة )

ع الصناعات الدفاعية واألمنية األرضية (GRIPالجريمة المنظمة عبر الوطنية، ومجموعة األبحاث والمعلومات حول السالم واألمن ) ، وُمجمَّ

، ومنظمة (IANSAالسويدية للتنمية، وشبكة العمل الدولي المعني باألسلحة الصغيرة ) IM، وشبكة (GICATلجوية البرية الفرنسية )وا

MAAT  للسالم والتنمية وحقوق اإلنسان، ومعهد البحوث في جامعة ميجي حول تاريخ انتقال األسلحة العالمية والمجموعة الستشارية لأللغام

(MAG)ة الوطنية للبنادق األمريكية ، الرابط- ( معهد العمل التشريعيNRA-ILA)( والمؤسسة الوطنية لرياضات الرماية ،NSSF ومنظمة )

، ومكتب كويكر لألمم المتحدة واستبيان األسلحة الصغيرة (PRIFالالعنف الدولية في جنوب شرق آسيا، ومعهد أبحاث السالم في فرانكفورت )

(SASومعهد مصنعي األسل )( حة الرياضية والذخيرةSAAMI)( ومعهد إستكهولم الدولي لبحوث السالم ،SIPRI) وتيرا رينيسانس وجامعة ،

، والمنتدى  (WILPFليجي )وحدة الدراسات األوروبية( وجامعة توبنغن )معهد العلوم السياسية( والرابطة النسائية الدولية للسالم والحرية )

 (.WFSAالعالمي ألنشطة الرماية )
 

 18من النظام الداخلي، قامت األمانة بتوزيع مسودة قائمة المشاركين على جميع الدول األطراف في  7.4وباإلشارة إلى القاعدة  .16

، وأعلمتهم بتشكيل جميع الوفود التي سجلت ATT/CSP8/2022/SEC/738/Conf.PartList، والتي تحتويها الوثيقة 2022آب/أغسطس 

، وطلبت 5و 4و 3باإلضافة إلى الوفود التي سّجلت للحضور بصفة مراقب بموجب المواد  2و 1قاعدتين كمشاركين في المؤتمر بموجب ال

تقديم أي اعتراضات ممكنة من أي دولة طرف على تمثيل وفود الدول األطراف أو الدول الموقعة أو المراقبين في المؤتمر إلى الرئيس في 

 .  2022آب/أغسطس  20يوم السبت الموافق بالتوقيت المحلي من  10:00موعد أقصاه الساعة 
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خالل جلسته الفتتاحية، افتتحت المؤتمر معالي السيدة آنالينا بايربوك، وزيرة الشؤون الخارجية، جمهورية ألمانيا التحادية. ألقى  .17

، رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر، والسيدة ميالني ريجيمبال، رئيسة مكتب جنيف بيانات أمام المؤتمر كٌل من سعادة السيد بيتر ماورير

آليجاندرو  التابع لمنظمة المساعدة اإلنمائية الرسمية، ممثلة عن األمين العام المساعد والممثل السامي لألمم المتحدة لشؤون نزع السالح، والسيد

 حملة الكولومبية لحظر األلغام األرضية )حملة مراقبة األسلحة(.  كاستانيدا ميدينا، محلل شؤون نزع السالح، ال
 

عقدت المناقشات الموضوعية الرفيعة المستوى بشأن ضوابط ما بعد الشحن بعد الجلسة الفتتاحية. وقد تألفت حلقة النقاش من   .18

، ألمانيا، وسعادة  السيد سيمون (BAFAلتصدير )، المكتب الفيدرالي للشؤون القتصادية وضوابط انائب رئيس الشعبةالسيد آكسل كريكو، 

صادية بلوس، نائب الرئيس: العالقات القتصادية الثنائية ورئيس قطاع مراقبة األسلحة سياسات مراقبة األسلحة لدى أمانة الدولة للشؤون القت

(SECO)ة الشؤون الخارجية بالمكسيك؛ والسيد مايكل ، سويسرا؛ والسيد إسحق موراليس تينوريو، منّسق األمن المتعدد األبعاد لدى وزار

 هومبك، رئيس مجلس اإلدارة، شركة ديناميت نوبل، ألمانيا، والسيد مارك بروملي، مدير برنامج الستخدام المزدوج ومراقبة تجارة األسلحة

 لدى معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السالم.  
 

III. والتوصيات القرارات  
 

، اعتمد المؤتمر جدول أعماله المشار إليه في الوثيقة 2022آب/أغسطس  22وخالل جلسته العامة األولى، التي عقدت في  .19

ATT/CSP8/2022/SEC/726/Conf.Agenda  . 
 

ا للقاعدة رقم  .20 ، بصفته رئيس من النظام الداخلي، أكد المؤتمر تعيين السيد دوميساني دلدل 10وخالل نفس الجلسة العامة، وطبقا

 األمانة، كأمين للمؤتمر.  
 

ورحب المؤتمر بالمناقشات المواضيعية بشأن ضوابط ما بعد الشحن، وهو الموضوع ذي األولوية للمؤتمر، والتي استكشفت كيف  .21

ا لهذه ا لغاية، نظر المؤتمر في يمكن التعبير عن هذا الموضوع في سياق معاهدة تجارة األسلحة وفي السياق الوطني بحسب القتضاء. وتحقيقا

التوصيات والمقترحات التي تحتويها الوثيقة المقدمة من رئيس المؤتمر الثامن للدول األطراف. وبعد فحص الجوانب المختلفة من قضايا 

 ضوابط ما بعد الشحن في سياق معاهدة تجارة األسلحة، قرر المؤتمر ما يلي:
 

ع الدول األطراف على الستمرار في منا .أ قشة نُهج ومفاهيم "ضوابط ما بعد الشحن" أو "التنسيق في مرحلة ما بعد تُشجَّ

 التسليم" في سياق الرقابة على تحويل الوجهة.
 

ع الدول األطراف، حسب القتضاء وعلى أساس طوعي محض، على مشاركة تجاربها المتعلقة بتنفيذ ضوابط ما بعد  .ب تُشجَّ

يم داخل نطاق معاهدة تجارة األسلحة، من خالل وسائل مثل التقرير األولي؛ الشحن/تدابير التنسيق في مرحلة ما بعد التسل

؛ ومنتدى تبادل المعلومات 11والتقرير السنوي؛ الفريق العامل المعني بالتنفيذ الفعال للمعاهدة والفريق الفرعي المعني بالمادة 

اهدة تجارة األسلحة؛ ومؤتمر الدول األطراف، تبادل المعلومات داخل الموقع اإللكتروني لمع ومنصةبشأن تحويل الوجهة؛ 

 دون تحميل أعباء إضافية تتجاوز التزامات المعاهدة.
 

إقراراا بأهمية اللتزام العالمي بالمعاهدة، رحب المؤتمر بجميع جهود عالمية المعاهدة، وبخاصة تلك الجهود التي قام بها السفير  .22

، رئيس المؤتمر الثامن للدول األطراف. وللنهوض بعالمية المعاهدة، وإقراراا بالجهود التي بذلتها الرئاسات السابقة واستكمالا توماس غوبل

ذي لها، نظر المؤتمر في مسودة تقرير الرئيسين المشاركين للفريق العامل المعني بعالمية المعاهدة إلى المؤتمر الثامن للدول األطراف وال

 ، و:ATT/CSP8.WGTU/2022/CHAIR/735/Conf.Repلوثيقة تتضمنه ا
 

ب بمسودة الورقة التي تحمل عنوان "تحسين عمل الفريق العامل المعني بعالمية المعاهدة" )المرفق أ من تقرير  .أ رحَّ

تمر الرئيسين المشاركين(، وطلب من ألمانيا المزيد من العمل بشأن هذه القضية كرئيس مشارك للفريق أثناء دورة مؤ

 الدول األطراف التالي وتقديم توصيات إلى المؤتمر التاسع للدول األطراف.
 

شّجع على استمرار تبادل وجهات النظر بصفة منتظمة بين رئيس مؤتمر الدول األطراف والرئيسين المشاركين للفريق  .ب

ة األسلحة، والدول وممثلي العامل المعني بعالمية المعاهدة ورؤساء وميسرو مختلف الهيئات الفرعية لمعاهدة تجار

  المجتمع المدني بشأن تعزيز عالمية المعاهدة.
 

أكد المؤتمر على أهمية التنفيذ الفعال للمعاهدة في النهوض بموضوع المعاهدة والغرض منها، ونظر في مسودة تقرير رئيس  .23

اف، والذي تحتويه الوثيقة الفريق العامل المعني بالتنفيذ الفعال للمعاهدة إلى المؤتمر الثامن للدول األطر
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ATT/CSP8.WGETI/2022/CHAIR/733/Conf.Rep ا باكتمال مسودة الفصل )المفاهيم  - 1. وفي هذا الصدد، أحاط المؤتمر علما

تباره )المرفق أ من تقرير الرئيسين المشاركين(، باع 7و 6الرئيسية( من الدليل الطوعي المقترح لمساعدة الدول األطراف في تنفيذ المادتين 

القتضاء. وثيقة قابلة للتعديل ذات طبيعة طوعية يقوم الفريق العامل المعني بالتنفيذ الفعال لالتفاقية بمراجعتها وتحديثها بصورة منتظمة، حسب 

 6فيذ المادتين أكد المؤتمر مجدداا أنه بمجرد النتهاء من مسودة الفصول المنتظرة من الدليل الطوعي المقترح لمساعدة الدول األطراف في تن
 ، ينبغي أن يقدم الدليل الطوعي إلى المؤتمر للموافقة عليه.7و

 
رتين فيما يتعلق بأنشطة الفريق العامل لمعاهدة تجارة األسلحة المعني بالتنفيذ الفعال لالتفاقية التي سيتم تنفيذها خالل الفترة بين الدو .24

ا بأ . سوف يبدأ عمله في إعداد قائمة 7و 6ن ُميّسر الفريق العامل الفرعي المعني بالمادتين للمؤتمر التاسع للدول األطراف، أحاط المؤتمر علما

األعمال المحظورة(، مستنداا إلى وجهات النظر التي جرى تبادلها أثناء المناقشات التي  - 6بمسودة العناصر المحتملة للفصل الثاني )المادة 

لكي يتم تقديمها إلى الجتماع األول للفريق العامل الفرعي خالل دورة المؤتمر التاسع  عقدت خالل دورة المؤتمر الثامن للدول األطراف،

ر مناقشات مركزة بشأن العالقة بين المادة 2023للدول األطراف في عام  والمواد األخرى، ثم ينتقل  6. وعقب هذا التقديم، سوف يبدأ الُميَّسِ

  ضمنه خطة العمل المتعددة السنوات.بعد ذلك إلى تدابير التخفيف على النحو الذي تت
 

ر سوف يبدأ العمل في مسودة عناصر لدليل 9فيما يتعلق بالفريق العامل الفرعي المعني بالمادة  .25 ا بأن الُميَّسِ ، أحاط المؤتمر علما

ى اآلن. وسوف يقدم مسودة ، مستنداا إلى وجهات النظر التي جرى تبادلها أثناء المناقشات التي جرت حت9طوعي محتمل بشأن تنفيذ المادة 

، وسيبدأ بعد ذلك مناقشات مكثفة 2023العناصر هذه إلى الجتماع األول للفريق العامل الفرعي في دورة المؤتمر التاسع للدول األطراف عام 

  والمواد األخرى على النحو المخطط في الخطة المتعددة السنوات. 9بشأن العالقة بين المادة 
 

ا بوصول الفريق العامل الفرعي إلى نهاية خطة عمله 11العامل الفرعي المعني بالمادة فيما يخص الفريق  .26 ، أحاط المؤتمر علما

يق المتعددة السنوات التي اتفقت عليها الدول األطراف. وبالنظر إلى هذا، فقد أيّد المؤتمر توصيات رئيس الفريق العامل بمد عمل هذا الفر

 تمكينه من التركيز على موضوع التعاون بعد التسليم.الفرعي العامل لمدة عام إضافي ل
 

ا للوضع  .27 ا عاما أكد المؤتمر على أهمية الشفافية وتقديم التقارير على النحو الذي أبرزه العرض التقديمي الذي تضمن استعراضا

في مسودة تقرير الرئيسين المشاركين  الحالي للتقارير المقدمة بموجب المعاهدة، والذي قدمته أمانة معاهدة تجارة األسلحة. نظر المؤتمر

للفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير إلى المؤتمر الثامن للدول األطراف المتضمنة في الوثيقة 

ATT/CSP8.WGTR/2022/CHAIR/734/Conf.Rep :ثّم 
 

العامل المعني بالشفافية وإعداد أشار إلى أن الشفافية نص أساسي من نصوص المعاهدة، وبالتالي يجب على الفريق  .أ

 التقارير ضمان انعكاس الشفافية في جميع عملياته، ومناقشاته ومقترحاته التي تهدف إلى تحقيق أهداف المعاهدة؛
 

أّكد مجدداا أن تقديم التقارير التزام أساسي بموجب معاهدة تجارة األسلحة، وأن تقديم التقارير األولية والسنوية هو مؤشر  .ب

 لتزام الدولة الطرف بالمعاهدة؛لمدى ا
 

 عبَّر عن قلقه من انخفاض معدل المتثال للتزامات تقديم التقارير؛ .ج
 

حثَّ الدول األطراف التي لم تفي بالتزاماتها في مجال تقديم التقارير بصورة كاملة إلى تقديم تقاريرها أو، في حالة تعذر  .د

 ة لتحقيق المتثال الكامل للتزامات تقديم التقارير التي تفرضها المعاهدة؛قيامها بذلك، إلى استخدام آليات المساعدة المتاح
 

ع جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة على الستمرار في تنفيذ استراتيجية التوعية بشأن إعداد التقارير التي  .ه شجَّ

مع الدول األطراف التي لم  اعتمدها المؤتمر الرابع للدول األطراف، واستخدام جميع السبل المتاحة للمشاركة النشطة

تمتثل للتزاماتها بتقديم التقارير بشكل كامل، من أجل زيادة الوعي بالطبيعة اإللزامية لتقديم التقارير، وتقديم المساعدة 

 عند الطلب؛
 

ع الدول األطراف والدول الموقعة على التسجيل من خالل شبكة اإلنترنت للوصول إلى منصة تبادل المعلومات  .و يشجَّ

 واستغالل منصة تبادل المعلومات.
 

بشأن التزامات إعداد التقارير ‘ األسئلة الشائعة‘وافق على النسخة المنقحة من الوثيقة اإلرشادية التي تسير على نمط  .ز

 من تقرير الرئيسين المشاركين؛‘ ج‘السنوية، على النحو الذي يحتويه المرفق 
 



ATT/CSP8/2022/SEC/739/Conf.FinRep.Rev 2 

6 

وإعداد التقارير خالل الفترة بين المؤتمرين الثامن والتاسع للدول األطراف  أيَّد ولية الفريق العامل المعني بالشفافية .ح

 على النحو الذي يتضمنه المرفق أ من تقرير الرئيسين المشاركين.
 

رحب المؤتمر بالجتماع الفتتاحي لمنتدى تبادل المعلومات بشأن تحويل الوجهة باعتباره فرصة أولى  للدول األطراف والدول  .28

لتبادل المعلومات بشأن حالت تحويل الوجهة المؤكدة المكتشفة أو المشتبه فيها ومشاركة معلومات مؤكدة وعملياتية تتعلق بتحويل الموقعة 

ا باإلحاطة الشفهية المقدمة من رئيس منتدى تبادل المعلومات  15و 11الوجهة على النحو المذكور في المادتين  من المعاهدة. أحاط المؤتمر علما

ويل الوجهة المتعلقة بالجتماع األول للمنتدى، وأثنى على الدول األطراف والدول الموقعة التي شاركت المعلومات، وشّجع جميع حول تح

الدول األطراف والدول الموقعة على عرض حالت تحويل الوجهة  خالل اجتماعات منتدى تبادل المعلومات حول تحويل الوجهة المقبلة 

ا لختصاصات المنتدى.التي سينظمها رئيس الم  ؤتمر التاسع للدول األطراف طبقا
 

وإقراراا بأهمية برنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة في تيسير المشاركة الواسعة في مؤتمر الدول األطراف واجتماعات الفرق  .29

نحو الذي تحتويه الوثيقة العاملة، رحب المؤتمر بالتقرير الخاص بحالة تشغيل برنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة، على ال

ATT/CSP8/2022/SEC/731/Conf.SponProgRep عبر المؤتمر عن تقديره للدول التي قدمت مساهمات مالية طوعية إلى برنامج .

 رعاية معاهدة تجارة األسلحة وشّجع جميع الدول األخرى، التي تسمح لها أوضاعها بذلك، بالمساهمة في البرنامج.
 

(  من 3)16على أهمية الصندوق الستئماني الطوعي لمعاهدة تجارة األسلحة، وهو مرفق منشأ بموجب المادة أكد المؤتمر مجدداا  .30

ا لتنفيذ المعاهدة على المستوى الوطني. رحب المؤتمر بما قام به الصندوق الستئماني الطوعي م ن المعاهدة لتفعيل المساعدة الدولية دعما

ا بتقريره الذي تضمه الوثيقة ، وأحاط 2021/2022عمل خالل الفترة  . عبر المؤتمر ATT/VTF/2022/CHAIR/736/Conf.Repعلما

مجدداا عن تقديره للدول التي قدمت مساهمات مالية طوعية إلى الصندوق وشّجع جميع الدول األخرى، التي تسمح لها أوضاعها بذلك، 

ا للتنفيذ الفعال للمعاهدة على المستو  ى الوطني.بالمساهمة في الصندوق دعما
 

 
 

عقب المداولت المتعلقة باختيار المشروعات للحصول على التمويل من الصندوق الستئماني الطوعي بواسطة لجنة اختيار  .31

الصندوق الستئماني الطوعي وباإلشارة إلى قرارات مؤتمرات الدول األطراف السابقة، قرر المؤتمر أن تستمر لجنة اختيار الصندوق 

 الطوعي، عند اختيارها للمشروعات، في السترشاد باختصاصات الصندوق الستئماني الطوعي.الستئماني 
 

والذي تضمه الوثيقة  2021/2022رحب المؤتمر بالتقرير المقدّم من أمانة معاهدة تجارة األسلحة عن الفترة  .32

ATT/CSP8/2022/SEC/729/Conf.SecRep. 
 

ا على  الموازنة المؤقتة ألمانة معاهدة تجارة األسلحة لعام  .33 ، على النحو المتضمن في الوثيقة 2023صدق المؤتمر أيضا

ATT/CSP8/2022/SEC.FIN/725/Conf.2023Bud  . 
 

 .ATT/CSP8.MC/2022/MC/730/Conf.Repرحب المؤتمر بالتقرير المقدم من لجنة اإلدارة والذي تضمه الوثيقة  .34
 

علق بقرارات مؤتمرات الدول األطراف السابقة بشأن المساهمات المالية في معاهدة تجارة األسلحة، عبر المؤتمر مجدداا عن فيما يت .35

الوقت  قلقه العميق بشأن المساهمات غير المدفوعة من الدول ودعا الدول التي لم تقم بذلك بالفعل، إلى النهوض بالتزاماتها المالية بسرعة وفي

تخدام اآللية المالية لتسوية المتأخرات. وألقى المؤتمر الضوء على المخاطر التي سوف تواجهها عملية معاهدة تجارة األسلحة المناسب، واس

 وأنشطتها الرئيسية، والتي تشمل اجتماعات معاهدة تجارة األسلحة المستقبلية، إذا لم تسوى هذه القضية. رحب المؤتمر بالمساهمة المالية

من ألمانيا في الصندوق الحتياطي لمعاهدة تجارة  األسلحة والتي سوف تضمن عمل أمانة معاهدة تجارة األسلحة في حالت الطوعية األولي 

  مواجهة تحديات تتعلق بالسيولة المالية.
 

ا بالطلب المقدم من عدد من الدول للتفكر في الكفاءة اإلجمالية لبرنامج عمل معاهدة تجارة األ .36 سلحة ومقترح وأحاط المؤتمر علما

خفض عدد الجتماعات التحضيرية بحلول المؤتمر العاشر للدول األطراف. وبالتالي، قرر المؤتمر تكليف لجنة اإلدارة باستعراض عمل 

ند معاهدة تجارة األسلحة، بالتشاور مع الدول األطراف والدول الموقعة، وتقديم مقترح إلى المؤتمر التاسع للدول األطراف لتخاذ قرار. وع

عمليات قيام لجنة اإلدارة بتلك المهمة، ينبغي أن تأخذ في العتبار ما يلي: أهداف عالمية معاهدة تجارة األسلحة وتنفيذها المنتظرة؛ وتحسين 

 الدعم الداخلي لمعاهدة تجارة األسلحة؛ والكفاءات المالية المقترحة؛ وحالة التقويم السنوي لنزع السالح.
 



ATT/CSP8/2022/SEC/739/Conf.FinRep.Rev 2 

7 

 25 - 21قرر المؤتمر عقد دورته السنوية الرسمية التالية، المؤتمر التاسع للدول األطراف، في جنيف، سويسرا، خالل الفترة  .37

في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات، وهو المقر الذي تتيحه حكومة سويسرا بسخاء. وباإلضافة إلى ذلك، قرر المؤتمر  2023آب/أغسطس 

ا في جنيف، سويسرا، وأن تواريخ انعقادها سوف يؤكدها التحضيرية غأن الجتماعات  ير الرسمية واجتماعات فرق العمل سوف تعقد أيضا

   رئيس المؤتمر التاسع للدول األطراف.
 

ا ألحكام المادة  .38 للدول األطراف، المقدمة من أمانة معاهدة تجارة  التاسع( من المعاهدة، اعتمد المؤتمر موازنة المؤتمر 3)17طبقا

متضمنة تكاليف الجتماعات  ATT/CSP8/2022/SEC.FIN/725/Conf.2023Budلحة، على النحو الذي تتضمنه الوثيقة األس

ا أن تشمل تكاليف الجتماعات التحضيري ة التحضيرية غير الرسمية واجتماعات الفرق العاملة لمعاهدة تجارة األسلحة. كما قرر المؤتمر أيضا

عاملة تكاليف ترجمة الوثائق والترجمة الفورية أثناء الجلسات. أكد المؤتمر على تحمل المشاركين لتكاليف غير الرسمية واجتماعات الفرق ال

 الجتماع غير المباشرة، مثل السفر واإلقامة.   
 

ا للقاعدة رقم  .39 ا من النظام الداخلي، انتخب المؤتمر، باإلجماع الممثل الدائم لجمهورية كوريا لدى مؤتمر نزع الس 9.1طبقا الح، رئيسا

 للدول األطراف.   التاسعللمؤتمر 
 

( نواب للمؤتمر 4وعمالا بأحكام نفس المادة، انتخب المؤتمر، باإلجماع، أستراليا ولتفيا وأوروغواي وجنوب أفريقيا كأربعة ) .40

  التاسع للدول األطراف.
  

ا للمادة   .41 كالا من أستراليا وكندا وفنلندا وألمانيا واليابان ولتفيا، من اختصاصات الصندوق الستئماني الطوعي، عيَّن المؤتمر  6طبقا

ومدغشقر والمكسيك وبنما وجمهورية كوريا وجنوب أفريقيا وسويسرا والمملكة المتحدة، ، للعمل ضمن لجنة الختيار الخاصة بالصندوق 

ا من المؤتمر الثامن للدول األطراف وحتى المؤتمر العا  شر للدول األطراف.الستئماني لمدة عامين، بدئا
 

ا للقسم  .42 من اختصاصات لجنة اإلدارة، عيّن المؤتمر الصين المرشحة من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ اإلقليمية، لتحل محل  3طبقا

 جمهورية كوريا كعضو في لجنة اإلدارة للعمل لمدة عام واحد حتى المؤتمر التاسع للدول األطراف.  
  

للدول األطراف  التاسعمن النظام الداخلي، فوض المؤتمر رئيس المؤتمر  42( من المعاهدة والمادة ()و4)17طبقاا ألحكام المادة  .43

 للدول األطراف.   التاسعفي تعيين رؤساء الفرق العاملة التابعة لمعاهدة تجارة األسلحة حتى انتهاء المؤتمر 
 

من ألمانيا لتفانيه ولما قام به من عمل متميز كرئيس للمؤتمر الثامن للدول األطراف  قدم المؤتمر بالغ الشكر للسفير توماس غوبل .44

 للنهوض بمصالح المعاهدة، ودعم الدول، وقيادة العمل بين الدورتين بمهارة، مما أدى، بجانب قيادته، إلى مؤتمر ناجح.
 

تمد المؤتمر تقريره النهائي طبقاا لما تتضمنه الوثيقة ، اع2022آب/أغسطس  26وفي آخر اجتماعاته العامة، الذي عقد يوم الجمعة  .45

ATT/CSP8/2022/SEC/739/Conf.FinRep  والتعديالت التي أدخلت عليها شفهياا، والتي سوف يتم إصدارها بموجب الوثيقة

ATT/CSP8/2022/SEC/739/Conf.FinRep.Rev1. 
  

 

***//***  
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 مرفق

  قائمة الوثائق

  
ATT/CSP8/2022/SEC.FIN/725/Conf.2023Bud  2023تقديرات الموازنة المؤقتة لمعاهدة تجارة األسلحة للعام المالي ،

 المقدمة من األمانة

  
ATT/CSP8/2022/SEC/726/Conf.Agenda  جدول األعمال المؤقت للمؤتمر الثامن للدول األطراف، المقدّم من

 الرئيس

  
ATT/CSP8/2022/SEC/727/Conf.PoW  برنامج العمل المؤقت للمؤتمر الثامن للدول األطراف، المقدّم من

 الرئيس  

  
ATT/CSP8/2022/SEC/728/Conf.AnnPoW  ،برنامج العمل المؤقت المشروح للمؤتمر الثامن للدول األطراف

 المقدّم من الرئيس

  
ATT/CSP8/2022/SEC/729/Conf.SecRep  2022/ 2021معاهدة تجارة األسلحة للفترة تقرير بشأن أنشطة أمانة ،

 مقدّم من األمانة

  
ATT/CSP8.MC/2022/MC/730/Conf.Rep  مقدّم من لجنة 2022/ 2021تقرير بشأن أنشطة لجنة اإلدارة للفترة ،

  اإلدارة

  
ATT/CSP8/2022/PRES/732/ Conf.PostShip  ،والتحقق الفعال مسودة ورقة العمل: الضوابط والتنسيق بعد الشحن

من التصدير والتعاون  بحسن نية بين المصدرين والمستوردين، يقدمها 

 رئيس المؤتمر الثامن للدول األطراف لمعاهدة تجارة األسلحة.

  
ATT/CSP8.WGETI/2022/CHAIR/733/Conf.Rep  مسودة تقرير رئيس الفريق العامل لمعاهدة تجارة األسلحة المعني

 تفاقية إلى المؤتمر الثامن للدول األطرافبالتنفيذ الفعال لال

  
ATT/CSP8.WGTR/2022/CHAIR/734/Conf.Rep  مسودة تقرير الرئيسين المشاركين للفريق العامل لمعاهدة تجارة

األسلحة المعني بالشفافية وإعداد التقارير إلى المؤتمر الثامن للدول 

 األطراف

  
ATT/CSP8.WGTU/2022/CHAIR/735/Conf.Rep  مسودة تقرير الرئيسين المشاركين للفريق العامل لمعاهدة تجارة

 األسلحة المعني بعالمية المعاهدة إلى المؤتمر الثامن للدول األطراف

  
ATT/VTF/2022/CHAIR/736/Conf.Rep  تقرير بشأن عمل الصندوق الستئماني الطوعي لمعاهدة تجارة

إلى آب/أغسطس  2021األسلحة خالل الفترة من آب/أغسطس 

  ، مقدّم من أمانة معاهدة تجارة األسلحة2022

  
ATT/CSP8/2022/SEC/731/SponProgRep  تقرير عن برنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة خالل الفترة

، مقدم من أمانة معاهدة تجارة األسلحة بصفتها مديراا 2020/2022

 لبرنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة

  
ATT/CSP8/2022/SEC/680/Conf.PartList مسودة قائمة المشاركين، مقدمة من األمانة 

  
ATT/CSP8/2022/SEC/680/Conf.PartList.Rev1 ا، قائمة المشاركين، مقدمة من األمانة   تصدر قريبا

  
ATT/CSP8/2022/SEC/739/Conf.FinRep مسودة التقرير النهائي، مقدمة من األمانة  
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ATT/CSP8/2022/SEC/739/Conf.FinRep.Rev1 

 
 
ATT/CSP8/2022/SEC/739/Conf.FinRep.Rev2 

  التقرير النهائي، مقدم من األمانة

 
  التقرير النهائي المنقح، مقدم من األمانة

 
 

 
  أوراق أخرى

ورقة مقدمة من األرجنتين بشأن العنف القائم على النوع 

 الجتماعي )لإلحاطة فقط(

 
 5.1الوثائق المقدمة بموجب القاعدة 

موجز أعدته ألمانيا  دراسة حصيلة معاهدة تجارة األسلحة:

للمؤتمر الثامن للدول األطراف بالتعاون مع حملة مراقبة 

األسلحة ومعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السالم ومركز 

 ستيمسون.

 

  
*** // *** 

 

 


