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 الشفافية وإعداد التقارير  المتعلق 8البندمداخلة شفوية عن 

 شكرا السيد الرئيس...

يؤكد مؤتمر الدول األطراف من جديد أن الدول األطراف ملزمة قانونًا بتقديم تقارير أولية  عام،في كل 

كان على أمانة معاهدة  عام،وسنوية وأن الدول األطراف التي ال تقدم تقارير تنتهك المعاهدة. في كل 

ل منخفًضا باستمرار. تجارة األسلحة إبالغ الفريق العامل بأن معدل اإلبالغ من قبل الدول األطراف ال يزا

ومما يثير القلق بنفس القدر الزيادة في عدد التقارير السرية. هذه حالة مؤسفة للغاية ونحث مرة أخرى 

جميع الدول األطراف على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير في الوقت المناسب وبطريقة فعالة 

 .وشفافة

اسي يؤدي إلى بناء الثقة بين الدول. يمثل اإلبالغ عن صادرات أن الشفافية عنصر أسماعت  مؤسسةتؤكد 

وهو عنصر حاسم في األداء الفعال  األسلحة،األسلحة ووارداتها أحد االلتزامات األساسية لمعاهدة تجارة 

وتعمل كإجراء حاسم لبناء  العالمية،للمعاهدة. وتسهم هذه التقارير في زيادة الشفافية في تجارة األسلحة 

من المستحيل معرفة ما إذا كانت الدول األطراف تنفذ التزاماتها  العامة،ة بين الدول. بدون التقارير الثق

ونعقد أنه من الضروري الفترة تكثيف الجهود للتدريب المؤسسات الوطنية على أعداد  بموجب المعاهدة.

 التقارير 

نحن ندرك التحديات التي قد تؤثر على قدرة الدول على تقديم تقارير أولية وسنوية دقيقة  نفسه،وفي الوقت 

دولة كان من  110 اليوم هوولكن عدد الدول المنضمة حسب العرض المقدم وفي الوقت المناسب. 

 دولة وهذا رقم ضعيف  80ولم يقدم اال %  95دولة ويمثل هذا  105المفترض أن تقدم 

 السيد الرئيس 

بعد سيطرة طلبان على الحكم فكيف  ننود أن نستغل الفرصة وتسليط الضوء على الوضع في أفغانستا 

خص أن  باأل سوف تتعامل مع ذلك الوضع وأيضا كيف سوف تقدم تقريرها الوطني في ظل حكم طلبان  

 2022مايو  31من المقرر تقديم تقريرها الوطني في 
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تبادل الخبرات والممارسات الجيدة وتحديد التدابير العملية لمساعدة الدول  بمواصلةوصى ن لذلك،

بهدف مساعدتها على االمتثال  اإلبالغ،األطراف في مواجهة تلك التحديات وتعزيز قدراتها على 

 وأيضا البحث في وضع أفغانستان  اللتزامات معاهدة تجارة األسلحة وتحسين معدل اإلبالغ. 

 

 

 

 

 

 

 

 


