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 2018يوليو/تموز  20

 عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي صادر
 

 اإلنجليزية األصل:

 

 معاهدة تجارة األسلحة
 المؤتمر الرابع للدول األطراف 
 2018آب/أغسطس  24 – 20طوكيو،  

 
 

 برنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة

 خلفية

، متابعًة لتقرير األمين العام لألمم المتحدة بشأن وجهات نظر الدول األعضاء 2007نظراً ألثر األسلحة التقليدية على التنمية، ومنذ عام 

بشأن إمكانية إبرام معاهدة تتعلق بتجارة األسلحة، شارك برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في عملية وضع صك دولي قوي لتنظيم التجارة 
ية في األسلحة التقليدية. وتحقيقاً لهذه الغاية، على مدار عملية اللجان التحضيرية ومؤتمرات التفاوض بشأن معاهدة تجارة األسلحة الدول

، وكذلك في ضوء جهود عالمية المعاهدة، أسهم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بمدخالت 2013وفي آذار/مارس  2012في تموز/يوليو 

برامجه القائمة على األدلة في مجال منع العنف دعًما ألنشطة الدول األعضاء. وباإلضافة إلى ذلك، فقد أدار  موضوعية مستقاة من
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أيًضا برامج رعاية للدول منخفضة الدخل والدول النامية للمساعدة في زيادة الوعي بهذه األدلة ولتمكين

 نقاشاً شامالً.المشاركة التمثيلية التي تتيح 
 

بقيادة المكسيك التي كانت تقوم بدور الرئيس حتى عقد المؤتمر  2015-2014وفي أثناء عملية التحضير التي جرت خالل الفترة  

األول للدول األطراف، ُطلَِب من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مجدداً إدارة برامج رعاية لخمس مشاورات غير رسمية ورسمية 
تحضيرية عقدت في مكسيكو سيتي، المكسيك؛ وبرلين، ألمانيا؛ وبورت أوف سبين، ترينداد وتوباغو؛ وفيينا، النمسا؛ وفي واجتماعات 

 2015آب/أغسطس  27-24جنيف، سويسرا على الترتيب، باإلضافة إلى المؤتمر األول للدول األطراف ذاته والذي عقد خالل الفترة 

 في كانكون، المكسيك.
 

...أن توكل إلى لجنة اإلدارة، بدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ر األول للدول األطراف، قررت الدول األطراف "وخالل المؤتم 
وتحقيقاً لهذه الغاية، ولحين إنشاء أمانة على  1."في جنيف، مهمة المساعدة في المهام اإلدارية حسب االقتضاء، دعًما ألعمال المؤتمر

معاهدة، عهدت لجنة اإلدارة إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بعدة مهام إدارية وطلبت منه اتخاذ اإلجراءات النحو الذي تنص عليه ال
الالزمة لتنفيذ قرارات المؤتمر األول للدول األطراف، بما في ذلك إدارة برنامج رعاية للمؤتمر الثاني للدول األطراف. وخالل المؤتمر 

في جنيف، سويسرا، قررت الدول األطراف في معاهدة  2016آب/أغسطس  26-22قد خالل الفترة الثاني للدول األطراف، الذي ع

تجارة األسلحة، بناًء على توصيات من ألمانيا بصفتها الدولة التي تقود المشاورات بشأن الصندوق االستئماني لمعاهدة تجارة األسلحة 
حالية لمعاهدة تجارة األسلحة تحت إدارة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للعامين والمسائل المتعلقة به، اإلبقاء على ترتيبات الرعاية ال

 .2( مع التخطيط الستعراض هذه الترتيبات خالل المؤتمر الرابع للدول األطراف2017-2018التاليين )

ة تجارة األسلحة، أدار برنامج ، وبعد إيداع صك التصديق الخمسين من الدول األعضاء في األمم المتحدة على معاهد2014ومنذ عام  

يسرت مشاركة الدول منخفضة الدخل  3برنامًجا للرعاية في الُمجمل 14األمم المتحدة اإلنمائي، تحت رعاية معاهدة تجارة األسلحة، 

والدول النامية في اجتماعات المؤتمر، والتي كان من الممكن أن تواجه صعوبات في الحضور مما يعرض الخطاب الشامل والتمثيلي 
خاص للخطر. وفي أثناء العملية، ثبت أنه من الضروري أن ينص محتوى المعاهدة ذاتها على ضمان مشاركة الدول المتضررة بشكل 

 والتي تعرضت بصورة مباشرة لآلثار والتحديات التي تسببها تجارة األسلحة غير القانونية وغير المسئولة 
 
 

 قواعد برنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة  

المانحة  ، ُوِضَعت قائمة بالبلدان المؤهلة لمناقشتها مع القائم بأعمال رئيس المؤتمر آنذاك، المكسيك، ومع الجهات2015في عام  

 والشركاء اآلخرين. اقُتِرَح على الدول المؤهلة لترشيح مشاركين في البرنامج أن تلتزم بالمعايير التالية

                                                           
 المؤتمر األول للدول األطراف التقرير النهائي، 32الفقرة  1
 المؤتمر الثاني للدول األطراف التقرير النهائي، 24الفقرة  2
 21-20(، فيينا، النمسا )شباط/فبراير 24-23بورت أوف سبين، ترينداد وتوباغو ) - 2015تشرين الثاني/نوفمبر(،  28-27أيلول/سبتمبر(، برلين، ألمانيا ) 9-8مكسيكو سيتي، المكسيك ) - 32014

آب/أغسطس(،  26-22ويسرا )سالمؤتمر الثاني للدول األطراف جنيف،  - 2016آب/أغسطس(،  27-24كسيك )تموز/يوليو(، المؤتمر األول للدول األطراف كانكون، الم 8-6نيسان/إبريل(، جنيف، سويسرا )

لثالث للدول ونيو( والمؤتمر احزيران/ي 1 -أيار/مايو 29نيسان/إبريل( واالجتماع غير الرسمي الثالث ) 7-6شباط/فبراير( واالجتماع غير الرسمي الثاني ) 10-5: االجتماع غير الرسمي األول )2017

المؤتمر الرابع للدول األطراف حزيران/يونيو( و 1 -أيار/مايو  29آذار/مارس( واالجتماع التحضيري الثاني ) 9-6االجتماع التحضيري األول ) - 2018أيلول/سبتمبر( و 15-11األطراف جنيف، سويسرا )

 آب/أغسطس(. 24-20طوكيو، اليابان )

http://thearmstradetreaty.org/images/ATT_CSP1_2015_6.pdf
http://thearmstradetreaty.org/images/ATT_CSP1_2015_6.pdf
http://thearmstradetreaty.org/images/ATT_documents/Final_Report_ATT_CSP2_2016_5.pdf
http://thearmstradetreaty.org/images/ATT_documents/Final_Report_ATT_CSP2_2016_5.pdf
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من لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة  مدرجة كأحد الدول المتلقية للمساعدة اإلنمائية لما وراء البحار( أن تكون 1 

 ،4تصاديالتعاون والتنمية في الميدان االق

 قرتهاأ، قد وّقعت على معاهدة تجارة األسلحة أو ( أن تكون طبًقا لتفضيالت أصحاب المصلحة من الجهات المانحة2 

 .تتصرف بما يدعم الغرض من المعاهدة والمقصد منهاوأن  
 

 واقتداًء بترتيبات الرعاية األخرى، تقرر أن يتضمن البرنامج تقديم ما يلي: 

 

  5الدرجة االقتصادية وبمسار أقرب ما يمكن للمباشرتذكرة طيران في  

  6البدالت المقررة، 

 7اإلقامة المناسبة 
 

تصدر للمشاركين و وثيقة تأمين جماعية للسفروباإلضافة إلى ذلك، وبناًء على نصائح وخبرات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقدم 
 في البرنامج لضمان أال تؤثر أية تكاليف تنتج عن حاالت طارئة على صندوق برنامج الرعاية.

 
. ولكن، لدولوفود اوباإلضافة إلى ذلك، إلعطاء خلفية عن الهدف من البرنامج، فإن الهدف الرئيسي يتمثل في دعم المشاركين من  

ظمات المجتمع ممثلين من منة من الجهات المانحة، يمكن أن يتضمن برنامج الرعاية أيًضا في بعض األوقات، وبناًء على طلبات محدد
ت المسجلة في البلدان . وقد خضع النوع األخير أيًضا لمعايير المساعدة اإلنمائية الرسمية، والتي تمنح األهلية لممثلي المنظماالمدني

 البلدان.  منخفضة الدخل والبلدان النامية، وتقع مقارها في هذه 
 

رة عن صاد مذكرة شفوية رسمية/خطاب ترشيحسواء من الدولة أو من المنظمات غير الحكومية تقديم  –يجب على جميع الممثلين 
هذا اإلجراء في تنسيق  الوزارة المعنية أو الهيئة اإلشرافية بالنسبة للمؤسسات تشير إلى طلب تقديم الرعاية للمندوب المرشح. وقد أفاد

 مدني.المتعددة من نفس البلد ولكن من وزارات مختلفة باإلضافة إلى التحقق من شرعية تمثيل منظمات المجتمع ال الطلبات
 
 

 مخصصات برنامج الرعاية 

كقاعدة أساسية، وفي غياب أي سياسات يفرضها المؤتمر، تقدم مخصصات الرعاية لمندوبي الدول على أساس "أسبقية تلقي الطلبات" 
بلد لكل اجتماع  85( عن الدولة لكل بلد مؤهل، أي 1الموارد المتاحة. وتحدد الموازنات على أساس حضور مندوب واحد )في حدود 

 ولكن لم يسبق أن ُنفِّذت الموازنات لبرنامج الرعاية بكامل نطاقه إال نادراً. 8تقريباً.

 
نة اختيار غير تولى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي توزيع المخصصات المحدودة لممثلي المنظمات غير الحكومية بالمشاركة مع لج 

ضل توزيع رسمية تتألف من ممثلي المنظمات غير الحكومية. أنشئت هذه اللجنة غير الرسمية لضمان شفافية عملية االختيار وأف
ة المنظمات غير مات غير الحكومية المؤهلة ولضمان التنسيق مع ترتيبات الرعاية الممكنة األخرى بواسطلألموال المتاحة على المنظ

ة وفي دعم زيادة الوعي بموضوع وغرض هذه المعاهدالحكومية ذاتها. اختير أعضاء اللجنة من بين المنظمات التي تعمل في مجال 
ظمات غير الحكومية هدة تجارة األسلحة والتي تتألف حالًيا من خمسة ممثلين للمن، وذلك من خالل التعاون النشط مع أمانة معاتنفيذها

توكهولم سمعهد نظمة الالعنف في جنوب شرق آسيا وتحالف الحد من األسلحة وفريق البحث والمعلومات بشأن السالم واألمن وممن 
إلنمائي في اوعي على مساعدة برنامج األمم المتحدة . وقد وافقوا على أساس تطالدولي لبحوث السالم واستبيان األسلحة الصغيرة

وء معايير متفق ضاستعراض طلبات المنظمات غير الحكومية المقدمة إلى برنامج الرعاية التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في 
 عليها واالختيار من بينها.

 
ظمات غير الحكومية ختيار ولتجنب تضارب المصالح، اتفق ممثلو المنلضمان المشاركة واسعة النطاق والشفافية فيما يتعلق بعمليات اال 

ي. ولكن، في أي على التضحية بأحقية أعضاء منظماتهم في االستفادة من برنامج الرعاية الذي يديره برنامج األمم المتحدة اإلنمائ
حققت شروط نة وبذلك يصبحون مؤهلين إذا توقت، يمكن لممثلي المنظمة غير الحكومية إذا أرادوا ذلك، إيقاف مشاركتهم في اللج

 األهلية األخرى.

 
ولضمان مشاركة واسعة في االجتماعات، فقد تم نشر المعلومات ذات الصلة ببرنامج الرعاية الذي يديره برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  

ف على الموقع اإللكتروني لمعاهدة تجارة بموجب معاهدة تجارة األسلحة، إما لالجتماعات التحضيرية أو لمؤتمرات الدول األطرا

                                                           
sustainable-http://oecd.org/dac/financing-سنوات؛  3لتابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي قائمة منقحة كل تنشر لجنة المساعدة اإلنمائية ا  4

standards/daclist.htm-nancefi-development/development 
 التزاًما بقواعد ولوائح برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.5
 البدالت اليومية المقررة وبدالت المغادرة والوصول لالنتقاالت عبر المطارات، طبقاً لقواعد ولوائح برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.   6
 نجوم وطبقاً لقواعد ولوائح برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.  3ية من فئة بناًء على اإلقامة المتاحة في الفنادق القياس 7
 بلًدا. 143على  2020لصالحة حتى عام بلًدا، وتحتوي القائمة الحالية ا 146تضم  2017-2014كانت قائمة لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي عن الفترة  8

http://oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/daclist.htm
http://oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/daclist.htm
http://oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/daclist.htm
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األسلحة وتمت مشاركتها من خالل القائمة البريدية ألمانة معاهدة تجارة األسلحة لضمان وصول المعلومات إلى جميع المستفيدين 
بكته الواسعة من المحتملين. وعلى التوازي، قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، كممارسة قياسية، بتمرير المعلومات من خالل ش

 المكاتب القطرية مع طلب من اإلدارة العليا لألمم المتحدة بأن تخطر نظرائها الحكوميين ببرنامج الرعاية.

 
 9مندوًبا. 497، تكاليف 2014وفي المجمل تحمل برنامج الرعاية، منذ عام  

  2014 :2  ممثلي  من 22من مندوبي الدول و 59مندوًبا ) 81مشاورات غير رسمية، والتي أدت في اإلجمالي إلى رعاية

 المنظمات غير الحكومية(.

 2015 :3 249ية مشاورات غير رسمية باإلضافة إلى المؤتمر األول للدول األطراف، والتي أدت في اإلجمالي إلى رعا 

 من ممثلي المنظمات غير الحكومية(. 72من مندوبي الدول و 177مندوًبا )

 2016ممثلي  من 2من الدول و 38مندوًبا ) 40للدول األطراف، والذي أدى في اإلجمالي إلى رعاية  : المؤتمر الثاني

 المنظمات غير الحكومية(.

 2017: 3  منظمات من ممثلي ال 5من الدول و 56مندوًبا ) 61مشاورات غير رسمية، والتي أدت في اإلجمالي إلى رعاية

 غير الحكومية(.

 2018 :2  66، والتي أدت في اإلجمالي إلى رعاية 10باإلضافة إلى المؤتمر الرابع للدول األطرافمشاورات غير رسمية 

 من ممثلي المنظمات غير الحكومية(. 8من مندوبي الدول و 58مندوًبا، على األقل، )

 

 الجهات المانحة والتمويل

همات الطوعية من شركاء التنمية. وباإلضافة إلى قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بحشد الموارد بفعالية وجمع األموال من المسا
ام االجتماع بالدول في مؤتمرات الدول األطراف )أثناء الفترة المؤقتة التي تولى فيها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إدارة األمانة(، ق

تطوير برنامج الشراكة وعروضه المالية  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالعديد من المشاورات الثنائية مع الشركاء من أجل إثراء
بالمعلومات. وقد تم تمرير هذه المقترحات إلى الدول والشركاء سواء من خالل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو من خالل أمانة معاهدة 

اتفاقات مساهمة منفصلة مع كل تجارة األسلحة. وحين يتم حشد االهتمام وتحققه، يقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتوقيع وإدارة 
جهة مانحة على حدة. وتتماشى هذه االتفاقات مع إجراءات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واالتفاقات المعيارية لتقاسم التكلفة حيثما 

لقانونية، فإن هذه وباإلضافة إلى المسائل ا 11كانت متاحة، ومن خالل الشروط التي يتم التفاوض بشأنها بصورة منفردة إذا لزم األمر.

 لالجتماعاتالترتيبات تحتوي أيًضا على أي تفضيالت ُمطّبقة من جانب الجهة المانحة بالنسبة للحصص و/أو الغايات المحددة طبًقا 
)دولة،  المجموعاتو/أو  المناطق الجغرافية)مؤتمر الدول األطراف، اجتماعات تحضيرية، اجتماعات ُمخصّصة، وما إلى ذلك(، و/أو 

 ظمة غير حكومية، تحديد النوع االجتماعي وما إلى ذلك(من
 
 على مر األعوام، تلقى برنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي دعًما مالًيا من خالل الدعم السخي

وإيرلندا واليابان والمكسيك وهولندا ونيوزيلندا أستراليا والنمسا وألمانيا ( بلًدا )13للجهات المانحة والمساهمات من ثالثة عشر )

(. وُيثمِّن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي كل مساهمة مالية بغض النظر والنرويج والسويد وسويسرا وترينداد وتوباغو والمملكة المتحدة
دعًما لعالمية وأيًضا ملكية البرنامج ذات قيمة بالنسبة لوليس أعلى مستوى من المساهمات، باعتبارها  –عن حجمها ويؤكد على أوسع 

 المعاهدة.

 

                                                           
 ي حددته أمانة معاهدة تجارة األسلحة(.، )وهو تاريخ تقديم هذا التقرير الذ 2018تموز/يوليو  20نظراً ألن برنامج الرعاية ال يزال مفتوًحا للمؤتمر الرابع للدول األطراف، فإن البيانات صحيحة حتى  9

 المرجع السابق 10
ي مساهمات في األنشطة التي يديرها برنامج أبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بشأن اتفاقات تقاسم التكلفة المعيارية والتي تستخدم بعد ذلك على توصلت معظم الدول األعضاء في األمم المتحدة إلى اتفاق مع 11

 األمم المتحدة اإلنمائي، بما في ذلك األنشطة المتعلقة بمعاهدة تجارة األسلحة.  
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 12دوالر أمريكي. 2,175,306للبرنامج على مدار خمس سنوات متتالية بإجمالي دخل يبلغ ويبين الشكل أعاله المساهمات الداخلة 

وفي مقابل النفقات الفعلية، يبدو المحور األفقي أكثر توازناً. وبالتالي، فإنه في الوقت الحقيقي، كانت األموال موزعة بصورة أكثر 
تحقيق ذلك من خالل التفاوض بشأن المد بدون مقابل مع الجهات المانحة . وقد أمكن 2014تساوياً على مدار الفترة الزمنية منذ عام 

 الفردية مما يتيح نقل األموال التي لم ُتصَرف إلى السنوات المالية التالية، "إلعادة ملء" برنامج الرعاية لالجتماعات التالية.
 

ذين تم تحمل البسيطة على إجمالي عدد المندوبين الدوالر أمريكي، فإن القسمة  2,175,306عن النظر إلى إجمالي الدخل البالغ  

راض المقارنة. فهناك تكلفتهم على مدار البرنامج ال تعتبر تقسيماً صحيًحا لفهم التكلفة التي تم تحملها لكل شخص مشمول بالرعاية ألغ
ض يسافر بين مسافات مختلفة، البعبعض األمور الخاصة التي تنطبق على البرنامج. أوالً، بسبب التمثيل الجغرافي تسافر الوفود 

ور الزمن. وقد المناطق والبعض يسافر بين القارات. ثانًيا، بغض النظر على المسافة الجغرافية يتفاوت سعر تذاكر الطيران مع مر
ل سعر أرخص تذكرة طيران من الفئة االقتصادية وهو   6,538ن اآل دوالر أمريكي، بينما بلغ سعر أغلى تذكرة طيران حتى 149ُسجِّ

قة المندوب على مسار دوالر أمريكي. وباإلضافة إلى ذلك، ال يستطيع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إتمام عملية الشراء إال بعد مواف
الحصول على  الرحلة المقترح، وبعد أن يؤّكد حصوله على تأشيرات السفر الالزمة )حتى ال يضيع شراء التذاكر هباًء إذا لم يتم

اء الفعلية قريبة من السفر(. ويمكن أن يؤثر أي تأخير في االتصال إلى سعر التذكرة. وتبين الخبرة أنه كلما كانت عملية الشر تأشيرات
 موعد االجتماع كان سعر التذكرة أعلى من العرض السعري األصلي.

 
يسير ذلك من خالل شبكة و الوجهة النهائية. ويتم تثالًثا، يلزم حصول العديد من المندوبين المؤهلين على تأشيرة سفر، سواء لالنتقال أ 

 يمثل المؤتمر من السفارات ذات الصلة في شتى أنحاء العالم، ولكن ليس هناك سوى عدد محدود من الدول يحقق التغطية الشاملة. وال
لى وجهة ثالثة خارج المسار إ الرابع للدول األطراف استثناًء من هذا وسوف يحتاج بعض المندوبين المشمولين بالرعاية إلى السفر

ات( السفر الالزمة يمكن فيها العثور على الخدمات القنصلية ذات الصلة، وأن يبقوا هناك لعدة أيام الزمة للحصول على تأشيرة )تأشير
اع تأثيًرا كبيًرا على وضثم إما العودة إلى بلد المنشأ قبل التوجه للوجهة النهائية أو االستمرار من خالل مسارات بديلة. وتؤثر هذه األ

ي بالطبع في التكاليف. ومن حسن الحظ أن مثل هذه الحاالت ليست كثيرة ولكن مع تضييق قواعد الهجرة في العديد من األماكن، فه
 ن اإلدارية.كاليف الموظفيتتزايد. وباإلضافة إلى ذلك، يقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتطبيق مبدأ استرداد التكلفة لنسبة مئوية من 

 
ضمنًيا، أنه عند دمج  ولخفض النفقات، يطبِّق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، حيثما أمكن، مبدأ الشراء المركزي لإلقامة. ويعني هذا 

نامج األمم هذا مع اإلجراءات القياسية التي تقضي بالحصول على ثالث عروض أسعار على األقل ومفاوضات سياسة اإللغاء، فإن بر
قامة في مقابل تحدة اإلنمائي يشتري عدد الغرف المتوقع، بسعر مخفض نظراً لوفورات العدد. ثم يجب بعد ذلك رصد احتياجات اإلالم

كثر الخيارات في المائة من خالل استغالل سياسة اإللغاء. وهذا هو أ 100طلبات الرعاية الواردة بهدف تحقيق نسبة إشغال قدرها 

إذا لم يتمكن من إال قامة يختار برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تقديم البدالت اليومية النقدية التي تشمل اإل اقتصاًدا بفارق كبير. وال
لمندوبون الذين اتحقيق ذلك، ويكون من المفهوم أن على المندوبين العثور على غرف الفنادق ودفع ثمنها بأنفسهم. ومن آن آلخر طلب 

ا، ال يمكن إتمام نقدية للبدالت اليومية مقابل اإلقامة. ولكن حينما يكون الشراء قد تم مركزيً  لديهم تفضيالت وخطط أخرى تحويالت
 هذا نظًرا ألنه يؤدي إلى تكاليف مهدرة للبرنامج.

 
وال  13، لم يتم االنتهاء من برنامج الرعاية الحالي المفتوح للمؤتمر الرابع للدول األطراف في طوكيو2018تموز/يوليو  20وحتى  

نتهاء تزال ترتيبات السفر مستمرة. لذلك ال يمكن لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن يؤّكد حساب المساهمات المالية لهذا العام. ولم يتم اال
بعد من فواتير تذاكر الطيران واإلقامة وأي رقم يعطى سيكون مجرد تقدير تقريبي. ولكن سوف ُيبلغ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

                                                           
 قتة نظًرا لعدم تلقي جميع المساهمات حتى اآلن.عبارة عن تقديرات مؤ 2018األرقام المالية لعام 12

 
 2018يوليو/تموز  23آخر موعد لتلقي الطلبات:   13
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. 14كل جهة مانحة بموجب االتفاقات الفردية الموقعة مع كٍل منها وسوف يتم التصرف في أية مبالغ متبقية بالتشاور واالتفاق معهمإلى 

بالكامل  2018باإلضافة إلى ذلك، سوف يقدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تقريًرا نهائًيا إلى أمانة معاهدة تجارة األسلحة ُيغطي عام 

 عند انتهاء برنامج الرعاية والحسابات المتعلقة به.  
 

 الدروس المستفادة

ا على بعض القضايا يقدم بعض الدروس الُمستفادة وأن يلقي الضوء أيضً يود برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن ينتهز هذه الفرصة وأن 
تمثيل في برامج أ( قواعد برنامج الرعاية، ب( ال ثالثة مجاالتبناًء على األسئلة التي تلقيناها من الدول. ويمكن تلخيص هذا في 

 الرعاية، ج( تساؤالت بشأن االلتفاف على قواعد إدارة مستحقات البرنامج.  

 
 اعد برنامج الرعاية قو (أ

 
يير األهلية وتطبيق وضعت قواعد برنامج الرعاية طبًقا لرغبات الدول وممثلي الجهات المانحة ورغبات لجنة اإلدارة باالتفاق على معا 

 البدالت اليومية ومعايير اإلقامة.
 

صيص الرعاية على وعلى مدار السنوات الخمس، أثار برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، كما تلقى أيًضا، تساؤالت من الدول تتعلق بتخ 
ر العنقودية ومفاوضات أساس "أسبقية تلقي الطلبات". وقد استخدم هذا الُنهج في العديد من برامج الرعاية األخرى في إطار عملية الذخائ

لنهج أثناء المراحل االنووي وغيرها من جهود نزع السالح اإلنسانية. وباإلضافة إلى معايير األهلية األولية، استخدم هذا نزع السالح 
ول باالنضمام إلى المبكرة من العمليات الفردية، وعادة ما كان يستخدم في حاالت زيادة وتيرة االجتماعات وزيادة االهتمام بين الد

ندوبين، فإن دوبي الدول شعروا بأنه عند دمجه مع بطء البيروقراطية داخل البلدان في عملية ترشيح المالمفاوضات. ولكن بعض من
ارات وتحقيق بعض الفرص قد ُضيَّعت وُملئت األماكن بما يطلق عليه المنتقدون "الظهور المتكرر". تمت ُمعالجة بعض هذه االعتب

لمؤتمر طبقه بعض الجهات المانحة. ولكن في غياب سياسة واضحة يحددها االتوازن بشأنها من خالل التخصيص الجغرافي الذي ت
لتخصيص كان من الصعب على برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تطبيق مثل هذه القاعدة على األموال غير المخصصة نظراً ألن ا

 .ع تخصيص األموال المتبقيةالجغرافي يمكن أيًضا أن يعمل بالعكس، إذا لم تتوافق إحدى البالد المؤهلة والمهتمة م

 
ولكن، مع مرور الزمن، ومع نضج الصكوك القانونية وتساوي تمويل الرعاية بوجه عام، من الطبيعي أن تتطور معايير األهلية.  

ونقترح أن يتم استعراض معايير األهلية للبرنامج وإنشاء برنامج رعاية يستند إلى فائدة جهود معينة في مجال التنفيذ والعالمية تكون 
مؤتمر ذاته، ومع القيام بجهود توعية من أجل المزيد من المشاركة في المعاهدة والملكية في البرنامج. وقد يعني له غايات يحددها ال

هذا ضمنًيا أن بعض الدول غير األعضاء وغير الموقعة على المعاهدة يمكن أن تكون مؤهلة لتقديم الطلبات ولكن أيًضا، وهذا من 
ثل هذه البلدان في جهود العالمية وااللتزام الطوعي بنصوص معاهدة تجارة األسلحة، والتي األمور المهمة، مع إمكانية العمل مع م

 15توضع على سبيل المثال، ضمن الجهود األعم لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

 
 التمثيل في برامج الرعاية  (ب

 
ع برنامج األمم المتحدة اإلنمائ  اصل مع المكاتب ي على مشاركة المندوبات عند التولضمان عمليات سياسية متوازنة وشاملة، ُيشجِّ

خالل التجارب مع  القطرية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ولكن التشكيل الرسمي للوفد يعود للحكومات ذات الصلة. وقد الحظنا من
بالفعل، عند وعدد المندوبات. برامج الرعاية األخرى، أن التوازن بين الجنسين يزداد بصفة عامة حين تخصص مبالغ مالية لزيادة 

المقارنة بمتوسط بفي المائة للمندوبات كحٍد أدنى، ارتفع العدد  30تلقي مساهمة في برنامج رعاية المفاوضات النووية تتطلب تخصيص 

المشمولين  بينفي المائة من إجمالي عدد المندو 41في المائة لتبلغ نسبة مشاركة النساء  22برامج الرعاية المشتركة الذي يبلغ 

ولة اإلنفاذ. كما بالرعاية. ويؤدي توصيل رسالة إلى الدول المتلقية مفادها أن المخصصات ترتبط باعتبارات النوع االجتماعي إلى سه
( من كل 2ندوَبْين )ثبت أيًضا أنه من األسهل تحقيق التوازن بين الجنسين في الوفود في ظل برامج الرعاية حين يتم تقديم الرعاية لم

 لٍد مؤهل. وباإلضافة إلى ذلك، فإن مثل هذا النهج يمكن أيًضا أن يكون أفضل من ناحية تنمية القدرات.ب

 
 

 
 
 
 
 

                                                           
 ثالث. تحظر االعتبارات القانونية على برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إجراء أية تحويالت للمبالغ المتبقية من اتفاقات المساهمة إلى أي طرف14
، 2030ميع أشكال الجريمة المنظمة، بحلول عام الحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة لألموال واألسلحة، وتعزيز استرداد األصول المسروقة وإعادتها ومكافحة ج .16.4 هدف التنمية المستدامة 15

ت سلطة مختصة عن مصدرها غير :16.4.2المؤشر مع   ع الصكوك الدولية.المشروع/ظروفها أو تثّبتت من ذلك، تمشياً م نسبة األسلحة المضبوطة أو المعثور عليها أو المسلّمة التي تحرَّ
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وبالمثل، فإن التمثيل اإلقليمي في المؤتمرات يزداد حين تخصص المساهمات لبعض التفضيالت اإلقليمية. ويكمن التحدي في تحقيق  
ق بالضرورة لضمان الصورة الكاملة.  التوازن في هذا الصدد نظراً ألن مساهمات الجهات المانحة فردية وال ُتنسَّ

 
مع النسبة المئوية للتمثيل الجغرافي في قائمة  2018بات المؤهلة معاهدة تجارة األسلحة في عام وبمقارنة التمثيل اإلقليمي عبر الطل 

 لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، يتضح أنه، نظراً ألن برنامج معاهدة تجارة األسلحة
اهدة، فإن بعض المناطق تنخفض نسبتها، وبخاصة في الدول العربية ومنطقة آسيا والمحيط يسير على شروط أهلية ترتبط بااللتزام بالمع

الهادئ. وباتباع األساس المنطقي الذي يقضي بالتوسع في برنامج الرعاية ألغراض تحقيق العالمية ليشمل الدول غير األطراف وغير 
افي أكثر توازًنا وقد يفيد مناطق وبلدان أخرى تعاني أيًضا بشدة من الموقعة على المعاهدة، قد يكون من المفيد النظر في تمثيل جغر

 تجارة األسلحة غير القانونية وغير المسئولة.
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أهلية معاهدة تجارة األسلحة   

 2018لعام 

قائمة لجنة المساعدة اإلنمائية 
التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في 

 2018الميدان االقتصادي لعام 

% من  عدد البلدان 
 اإلجمالي

 % من اإلجمالي البلدان عدد

 33 47 43 36 أفريقيا

 10 14 5 4 الدول العربية

 25 36 14 12 آسيا والمحيط الهادئ

 13 18 12 10 رابطة الدول المستقلة في أوروبا

 20 28 26 22 أمريكا الالتينية والكاريبي

 100 143 100 84 اإلجمالي
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 بشأن االلتفاف على قواعد إدارة مستحقات البرنامجتساؤالت  (ج

 
من آن إلى آخر، تلقى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تساؤالت من مندوبين من دول مؤهلة تتعلق بمستحقات البرنامج وإمكانية  

وبالتالي، فقد قمنا بتطبيق النهج تجاوزها. وكان من األولويات تعظيم عدد المندوبين المشمولين بالرعاية في حدود الموازنة المتاحة. 
األكثر كفاءة، والذي عادًة ما يكون هو أيًضا األكثر بساطة وإتاحة، لشراء اإلقامة لجميع المندوبين الخاضعين للرعاية. ويعني هذا 

م.النهج ضمنًيا أنه، في إطار المستحقات، ال ُيمنح سوى بدل يومي مخفض بهدف تغطية الوجبات التي ال يقدمها الفن  دق أو الُمنظِّ
 

وتتضمن الحجج التي تدعم هذا النهج أن طلبات الرعاية التي تأتي في اللحظة األخيرة عادة ما تنطوي على حجوزات مكلفة للغاية  
 تديرها الوفود بأنفسها في أثناء الفترات المزدحمة، ليس أقلها ما تتعرض له الوفود في جنيف. وقد الحظنا أيًضا أنه عند إجراء حجز
فردي، فإن بعض الوفود تواجه تحديات في االمتثال لشروط الفندق لضمان الحجز ببطاقات االئتمان المقبولة دولًيا. وقد دعمت تحليالت 
التكلفة والعائد للعديد من برامج الرعاية التي يديرها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي هذا النهج على نحو ال لبس فيه، ومع وفورات 

ه كثيًرا ما أتاح لنا أيًضا تخصيص المزيد من الرعاية من خالل المبالغ "الموفّرة". وينطبق نفس مبدأ شراء اإلقامة مركزًيا العدد، فإن
 أيًضا على المجموعات الكبيرة من موظفي األمم المتحدة حين يسافرون لحضور تجمعات الموظفين والمعتكفات.

 
-وختاًما، يود برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن ينتهز هذه الفرصة لتوجيه الشكر إلى ُمضيف المؤتمر الرابع للدول األطراف، نيبون 

كوكو، دولة اليابان، لتعاونه على مدار األشهر القليلة الماضية. ونود أن نشكر جميع الدول، بما في ذلك الدول التي قدمت الدعم 

، وكذلك الدول التي استفادت من برنامج الرعاية الذي أداره برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على مدار السنوات 2014ام للبرنامج منذ ع

الخمس الماضية. لقد كان من دواعي سرورنا العمل معكم جميًعا. ونأمل أن يساعد هذا التقرير في توفير المعلومات لبرامج الرعاية 
 ة األسلحة.المستقبلية لدعم معاهدة تجار
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