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 2019تموز/يزليو   26

 مقّدم من جانب: األمانة العامة لمعاهدة تجارة السالح

 

 العربية باللغة أصلية نسخة
 

 
 معاهدة تجارة السالح

 المؤتمر الخامس للدول األطراف
  2019آب/أغسطس  26 - 30جنيف، 

 

          
 

 2018/2019 تقرير بشأن عمل األمانة العامة لمعاهدة تجارة السالح للفترة
 

 مقّدمة

 

ها القاضي بتقديم التقارير إلى مؤتمر الدول األطراف وفق لتزامتقّدم األمانة العامة لمعاهدة تجارة السالح هذا التقرير تنفيذاً ال .1

من توجيهات الدول األطراف لألمانة العامة لمعاهدة تجارة  2والقسم  (ATT)( من معاهدة تجارة السالح 3) 18ما تنص عليه المادة 

 . ATT/CSP1/CONF/3السالح الصادرة في الوثيقة المشار إليها بـ 

 

 (CSP4)لمؤتمر الرابع للدول األطراف امباشرة  التي تلييغطي التقرير أعمال األمانة العامة لمعاهدة تجارة السالح للفترة  .2

   .(CSP5)وصوالً إلى المؤتمر الخامس للدول األطراف 

 

 الوالية

 

تقضي والية األمانة العامة لمعاهدة تجارة السالح بمساعدة الدول األطراف في التنفيذ الفعال للمعاهدة.  تنفذ األمانة العامة  .3

( من المعاهدة وهي 3) 18لمعاهدة تجارة السالح هذه الوالية من خالل اضطالعها بالمسؤوليات المحددة المنصوص عليها في المادة 

 التالية:

 

 م وتوفير وتوزيع التقارير وفقاً للتكليف الصادر عن هذه المعاهدة؛استالأ.     

 

 االحتفاظ بقائمة جهات االتصال الوطنية وتوفيرها للدول األطراف؛ب.   

 

  تسهيل التوفيق بين عرض وطلب المساعدة لتنفيذ المعاهدة وتعزيز التعاون الدولي على النحو المطلوب؛ج.    

 

الدول األطراف، بما في ذلك وضع ترتيبات وتوفير الخدمات الالزمة لالجتماعات بموجب هذه تسهيل عمل مؤتمر د.   

 المعاهدة؛ و

 

 أخرى وفق ما يقرره مؤتمر الدول األطراف. التزاماتأداء ه.    

 

 التالية:باإلضافة إلى المسؤوليات المبيّنة أعاله، تضطلع األمانة العامة لمعاهدة تجارة السالح بالمسؤوليات  .4

 

 من اإلطار المرجعي لصندوق التبرعات    5وفق الوالية المنبثقة عن الفقرة (VTF)تدير صندوق التبرعات االستئماني أ.    

 من القواعد اإلدارية لصندوق التبرعات االستئماني.  تستلزم هذه الوظيفة إنشاء صندوق  104االستئماني، وبالتالي، الفقرة       

 االستئماني وإدارة كافة العمليات واألنشطة العرضية من أجل ضمان فاعلية وفعالية وسير عمل الصندوق. التبرعات      

 

إدارة  برنامج معاهدة تجارة السالح للرعاية وفق قرار المؤتمر الرابع للدول األطراف القاضي بإناطة األمانة العامة تديرب.   

الرابع للدول  للمؤتمر التقرير النهائيمن  34)أنظر الفقرة  للمعاهدة األمانة العامةب برنامج معاهدة تجارة السالح للرعاية

 (.2018آب/أغسطس  20-24األطراف الذي انعقد في 

 

 

 

 

 

 

https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/CSP4%20Final%20Report-%20August%202018%20(ATT_CSP4_2018_SEC_369_Conf.FinRep.Rev1)/CSP4%20Final%20Report-%20August%202018%20(ATT_CSP4_2018_SEC_369_Conf.FinRep.Rev1).pdf
https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/CSP4%20Final%20Report-%20August%202018%20(ATT_CSP4_2018_SEC_369_Conf.FinRep.Rev1)/CSP4%20Final%20Report-%20August%202018%20(ATT_CSP4_2018_SEC_369_Conf.FinRep.Rev1).pdf
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  الفترة المشمولة بالتقريرعمل األمانة العامة لمعاهدة تجارة السالح أثناء 
 

 بالتقرير ووفاًء بمسؤولياتها باألنشطة المدرجة أدناه.اضطلعت األمانة العامة لمعاهدة تجارة السالح أثناء الفترة المشمولة  .5

 

  اإلدارة المالية .6
 

إلى الدول من أجل المساهمات المالية المقدمة  هاوأصدرت فواتير   2018في تشرين األول/أكتوبراألمانة العامة أعدت أ.     

 كما اعتمدها المؤتمر الرابع للدول األطراف. 2019لميزانية معاهدة تجارة السالح لسنة 

 

ووزعت تذكيراً للدول بشأن  األمانة العامة ، أعدتمن القواعد المالية للمعاهدة 8وعمالً بالقاعدة  2019وفي آذار/مارس ب.    

مساهماتها المقررة غير المسددة.  كذلك، نفذت التدابير اإلدارية لمعالجة أسباب المساهمات المتأخرة وغير المسددة على النحو 

 من تقرير اللجنة اإلدارية للمعاهدة المقدم إلى المؤتمر الرابع للدول األطراف. 1المبيّن في الجدول 

 

وثائق لتسهيل المناقشات إثناء العملية التحضيرية غير الرسمية للمؤتمر الخامس للدول األطراف ة العامة األمانأعدت ج.    

فيما يتعلق بالمساهمات المالية المقدمة لميزانيات معاهدة تجارة السالح وأنماط السداد وآثارها على السمة المالية لمعاهدة تجارة 

 السالح.

 

وعرضت على الموقع الشبكي لمعاهدة تجارة السالح على أساس ربع سنوي وضع المساهمات األمانة العامة حّدثت د.    

 المالية للمعاهدة وذلك ألغراض الشفافية. 

 

لألمانة العامة لمعاهدة تجارة السالح والمؤتمر السادس للدول األطراف  2020تقديرات ميزانية سنة األمانة العامة أعدت ه.    

(CSP6) للنظر فيها في  2019أيار/مايو  24ستعرضتها اللجنة اإلدارية تم تقديمها إلى الدول األطراف في التي وبعد أن ا

 المؤتمر الخامس للدول األطراف.

 

ميزانية معاهدة تجارة السالح من خالل توفير تحديثات منتظمة إلى اللجنة اإلدارية والدول األطراف.   األمانة العامة أدارتو.    

من خالل   (DCFA)مليات المستقرة لمراقبة النفقات بين األمانة العامة ومركز جنيف لحوكمة قطاع األمن كذلك، وّحدت الع

 دورها الداعم مالياً المنصوص عليه في اتفاق الترتيبات اإلدارية المعقود بين األمانة العامة والحكومة السويسرية.

 

وصندوق التبرعات ها مراجعة دفاتر حسابات ة العامةناألما من القواعد المالية للمعاهدة، سهلت 10وعمالً بالقاعدة ز.    

 المعينة كمراجع حسابات معاهدة تجارة السالح. برايس ووتر هاوس كوبرساالستئماني من جانب شركة 

 

 الدعم اإلداري .7
 

تعزيزاً لشفافية معاهدة تجارة السالح وأهداف تقديم التقارير، أدارت األمانة العامة لمعاهدة تجارة السالح نظام إرسال أ.    

من معاهدة تجارة السالح، وقوائم الرقابة  13إخطار واستالم وعرض التقارير األولية والسنوية المنصوص عليها في المادة 

 ( من المعاهدة.6) 5جهات االتصال الوطنية المنصوص عليها في المادة قوائم (، و4) 5الوطنية المنصوص عليها في المادة 

 

 النظام من أجل توفير رسائل تذكيرية للدول فيما يتعلق بالمواعيد النهائية لتقديم التقارير المرتقبة.األمانة العامة أدارت ب.   

 

ف اللجنة اإلدارية ورئيس المؤتمر الخامس للدول األطراف، األمانة العامة لمعاهدة تجارة السالح تحت إشرا أدارتج.   

المرحلة األخيرة من مشروع تحسين تكنولوجيا المعلومات والذي نجم عنه توفير منصة تكنولوجيا معلومات محّدثة في كانون 

وابة شبكية(، قاعدة إلى جانب الوظائف التالية لدعم عملية معاهدة تجارة السالح: موقع شبكي معزز )ب 2018األول/ديسمبر 

تقارير على شبكة اإلنترنت، خدمات مؤتمرات وتبادل معلومات على  عرضمعلومات، اتصاالت وأعمال توزيع محسنة، 

 اإلنترنت.

 

ق القيمة لقاء المال، استمرت األمانة العامة في تنفيذ سياسة المشتريات الخاصة وبهدف دعم الحوكمة الرشيدة وتحقيه.   

السالح الموافق عليها في عمليات شراء السلع والخدمات، وذلك تحت إشراف اللجنة اإلدارية ورئيس المؤتمر بمعاهدة تجارة 

الخامس للدول األطراف.  تشمل بعض عمليات الشراء البارزة للفترة المشمولة بالتقرير اإلطار التعاقدي المتعدد السنوات 

 لخدمات الترجمة الفورية والترجمة التحريرية.

 

 الدعم للجنة اإلدارية ونفذت توجيهاتها في قضايا مشمولة في مسؤولية رقابة اللجنة اإلدارية. األمانة العامة وفرت  و.  
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( بمالية معاهدة تجارة 1اللجنة اإلدارية وتعاونت معها في تنفيذ المهام المنوطة بها فيما يتعلق: األمانة العامة دعمت ز.   

تنظم إدارة برنامج معاهدة تجارة السالح للرعاية واستعراض إدارة برنامج المعاهدة للرعاية  ( إعداد بروتوكوالت2؛ و السالح

 من جانب األمانة العامة.

 

مركز بين وها وكجزء من عملية إضفاء الطابع المؤسسي لألمانة العامة، حافظت األمانة العامة على ترتيبات التواصل بينح.   

لق بالموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات الدعم المركزية في سياق االتفاق جنيف لحوكمة قطاع األمن فيما يتع

 الدائم بشأن الترتيبات اإلدارية بينها وبين الحكومة السويسرية.

 

ردت األمانة العامة على االستفسارات الهاتفية وتلك المرسلة بالبريد اإللكتروني من جانب الدول وعامة الشعب فيما ط.   

 تعلق بعمليات معاهدة تجارة السالح.ي

 

 وضع تنفيذ المهام المخصصة من جانب المؤتمر الرابع للدول األطراف .8

 

وفرت األمانة العامة على الموقع الشبكي لمعاهدة تجارة السالح كافة وثائق الهيئات المعنية بالمعاهدة والتي نظر فيها أ.    

 الدول في عملها الخاص بالمعاهدة.المؤتمر الرابع للدول األطراف لمساعدة 

 

 الرئيس المشارك المنبثقة عن مشروع تقرير شاركت األمانة العامة في تنفيذ استراتيجية التواصل بشأن تقديم التقاريرب.   

المقدم إلى المؤتمر الرابع للدول األطراف  (WGTR) للفريق العامل المعني بالشفافية وتقديم التقارير

(ATT/CSP4.2018/2018/CHAIR/358/Conf.Rep). 

  

في التحقق من  (WGTR)العامل المعني بالشفافية وتقديم التقارير  الرئيس المشارك للفريقتعاونت األمانة العامة مع ج.   

استعداد الدول األطراف لتقديم الدعم األساسي لدول أطراف أخرى فيما يتعلق بتقديم التقارير والنظر في خيارات لإلعالن عن 

 الدول الراغبة بتقديم هذا الدعم.

 

روع تقرير من مش على العناصر المدرجة في المرفق باء بذلك وضعت األمانة العامة مجموعة أدوات تعميم معتمدةد.   

  المقدم إلى المؤتمر الرابع للدول األطراف  (WGTU)الرئيس المشارك للفريق العامل المعني بتعميم المعاهدة 

(ATT/CSP4.WGTU/2018/CHAIR/356/Conf.Rep)  دعماً للرئيس المشارك للفريق العامل المعني بالشفافية

 وتقديم التقارير.

 

وضعت األمانة العامة البروتوكوالت الالزمة المنظمة إلدارتها لبرنامج معاهدة تجارة وبالتعاون مع اللجنة اإلدارية، ه.   

معاهدة تجارة السالح للرعاية، وذلك بالتشاور مع الدول األطراف والدول الموقعة، بما في ذلك بروتوكول لتوجيه عملية 

 السالح الختيار الرعاية.

 

لمعالجة أسباب المساهمات المقررة المتأخرة وغير المسددة على النحو المبيّن في نفذت األمانة العامة التدابير اإلدارية و.   

 من مشروع اقتراح اللجنة اإلدارية: المساهمات المالية غير المسددة 1الجدول 

(ATT/CSP4.MC/2018/MC/353/Conf.UnpaidContr). 

 

بين دورات المؤتمر الرابع للدول  في الفترة الواقعة عمليةأدرجت األمانة العامة قضايا مالية على جدول األعمال خالل ز.   

 األطراف والمؤتمر الخامس للدول األطراف.

 

االجتماعات  تكاليف ترجمة الوثائق والترجمة الفورية أثناء الدورات في تكاليف 2020ة سنة يوأدرجت في تقديرات ميزانح.   

 التحضيرية غير الرسمية لألفرقة العاملة.

 

 التحضيرات للمؤتمر الخامس للدول األطراف .9
 

أدارت األمانة العامة الترتيبات اللوجستية والقضايا ذات الصلة، بما في ذلك خدمات الترجمة التحريرية والترجمة أ.      

 لمعاهدة.با المعنيةالفورية الجتماعات األفرقة العاملة 

 

الصلة، بما في ذلك خدمات الترجمة التحريرية والترجمة الفورية لالجتماعين أدارت الترتيبات اللوجستية والقضايا ذات ب.       

 اإلثنين اللذين شكال جزءاً من العملية التحضيرية للمؤتمر الخامس للدول األطراف.

 

أعدت و/أو حررت الوثائق لالجتماعات التحضيرية غير الرسمية للمؤتمر الخامس للدول األطراف.  تضمن ذلك ج.     

 مة التحريرية للوثائق.الترج
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أصدرت األمانة العامة إخطارات ووزعت وثائق االجتماع التحضيري للمؤتمر الخامس للدول األطراف إلى الدول د.      

 األطراف والدول الموقعة والدول المراقبة والمنظمات الدولية واإلقليمية والمجتمع المدني وقطاع الصناعة.

 

االجتماع التحضيري للمؤتمر الخامس للدول األطراف والمراسالت ذات الصلة على الموقع الشبكي أدارت نشر وثائق ه.        

  للمعاهدة.

 

الفني لرئيس المؤتمر الخامس للدول األطراف وللمكتب والرئيس المشارك لألفرقة وفرت الدعم اإلجرائي والتقني وو.     

 ومسهلي أعمالها، إلى جانب اللجنة اإلدارية. العاملة

 

  وفرت األمانة العامة الدعم اإلداري والفني لثالث افرقة عاملة منشأة معنية بالمعاهدة.ز.      

 

وأدارت خدمات المؤتمر الخامس للدول األطراف فيما يتعلق بترتيبات مكان انعقاده وتسجيل المشاركين والترجمة ح.    

التقنية وإدارة األنشطة الجانبية والمعارض وجوانب المشتريات ذات التحريرية للوثائق وخدمات الترجمة الفورية والخدمات 

 الصلة.

 

 صندوق معاهدة تجارة السالح االستئماني للتبرعات
 

من اإلطار المرجعي لصندوق  5األمانة العامة مسؤولة عن صندوق التبرعات االستئماني وفق ما تنص عليه المادة  كون .10

   القواعد اإلدارية للصندوق، اضطلعت األمانة العامة باألنشطة التالية: من 104التبرعات االستئماني والفقرة 

 

نفذت بالتعاون مع رئيس لجنة صندوق التبرعات االستئماني لالختيار استراتيجية االتصال الخاصة بالصندوق من خالل أ.    

ة االتصال التالية: اللجنة األولى للجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك في تشرين األول/أكتوبر طالمشاركة في أحدات/أنش

 ديوالسو(، تايلند ورابطة أمم جنوب - وكينا فاسو )بوبر، جورجيا واالتحاد األوروبي )باتومي(، سنغال )داكار(، بو2018

)جنيف(، التفيا  (GCSP)سباين(، مركز جنيف للسياسات األمنية أستراليا ونيوزيلندا )بري )بانكوك(،  (ASEAN)شرق آسيا

جامايكا واالتحاد األوروبي )كنغستون(، كازاخستان )نور سلطان(، األمانة العامة للكومنولث  والرقابة على األسلحة )ريغا(،

لك، حضرت األمانة )جنيف(.  كذ 2018ومسح األسلحة الصغيرة )جنيف(، يوم تعميم صندوق التبرعات االستئماني عام 

في ايار/مايو  (EU COARM)العامة اجتماع الفريق العامل المعني بصادرات األسلحة التقليدية التابع لالتحاد األوروبي 

االتحاد ب التواصل الخاص من أجل إحاطة المشاركين بعمليات صندوق التبرعات االستئماني والتعاون مع مشروع 2019

 ح.األوروبي ومعاهدة تجارة السال

 

، أعدت ووزعت األمانة العامة طلب صندوق التبرعات االستئماني لمقترحات مشاريع 2018أكتوبر /األول وفي تشرينب.   

 .2019كانون الثاني/يناير  16 على أن يكونوُحدد الموعد النهائي  2019لدورة مشروع صندوق التبرعات االستئماني لسنة 

 

، أجرت األمانة العامة عملية الفرز األولي لمقترحات مشروع صندوق التبرعات االستئماني 2019  وفي نيسان/أبريلج.   

وأصدرت قائمة مختصرة إلى لجنة االختيار المعنية بالصندوق وفقاَ لمبادئ  2019لدورة مشروع صندوق التبرعات لسنة 

 الصندوق التوجيهية لعملية االختيار.

 

 2017مشاريع الموافق عليها خالل دورات مشروع صندوق التبرعات االستئماني عام رصدت األمانة العامة تنفيذ الد.   

 ، بما في ذلك تعقب أداء المشروع والنفقات المالية.2018و

 

 نتائج لجنة االختيار. بموجبها وأعدت كافة المراسالت لمقدمي الطلبات إلى صندوق التبرعات االستئماني تبلغهمه.    

 

 ووقعت اتفاقات المانحين مع مانحين مختلفين لصندوق التبرعات االستئماني.فاوضت كما و.    

 

 أعدت وقّدمت األمانة العامة التقارير الالزمة إلى لجنة االختيار المعنية بصندوق التبرعات االستئماني وإلى المانحين.ز.   

 

السالح ومقدمي الطلبات الفائزين في إطار دورة  فاوضت وأعدت اتفاق المنح الموحد بين األمانة العامة لمعاهدة تجارةح.   

 .هوأصدرت المشروع

 

 لشروط اتفاقات المنح. وفقاً  هالى متلقيإوسهلت األمانة العامة نقل المنح ط.   

 

التوجيهات لتقييم مشروع ‘كذلك، ساعدت األمانة العامة لجنة االختيار المعنية بصندوق التبرعات االستئماني في وضع ي.   

لمساعدة األمانة العامة، وبدعم من لجنة االختيار المعنية بصندوق التبرعات االستئماني لتقييم ‘ التبرعات االستئماني صندوق

  ما إذا حققت مشاريع تمويل الصندوق اهدافها.
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 برنامج معاهدة تجارة السالح للرعاية

 

تجارة السالح بإدارة برنامج المعاهدة للرعاية، اضطلعت وفقاً لتكليف المؤتمر الرابع للدول األطراف األمانة العامة لمعاهدة  .11

 األمانة العامة باألنشطة المدرجة أدناه.

 

 فيما يتعلق بإدارة أموال الرعاية: .12

 

ودعت للمساهمة في برنامج المعاهدة للرعاية في تشرين  2019أعدت األمانة العامة وأصدرت اقتراح التمويل لعام أ.    

 .2018األول/أكتوبر 

 

أنشأت حساباً مصرفياً مستقالً مخصصاً لبرنامج الرعاية من أجل تسهيل عملية الشفافية في المحاسبة ومراجعة حسابات ب.   

 برنامج معاهدة تجارة السالح للرعاية.

 

 من أموال الرعاية الواردة إلدارة برنامج معاهدة تجارة السالح للرعاية. 1٪8خصصت ما يصل إلى نسبة ج.    

 

 أعدت تقريراً للمؤتمر الخامس للدول األعضاء بشأن وضع وتنفيذ برنامج معاهدة تجارة السالح للرعاية.د.    

 

 وفيما يتعلق باختيار المندوبين لتتم رعايتهم: .13

 

 وضعت األمانة العامة إجراءات تطبيق لبرنامج معاهدة تجارة السالح للرعاية، بما في ذلك استمارة طلب.أ.     

 

لى برنامج المعاهدة للرعاية في إعن برنامج معاهدة تجارة السالح للرعاية وأصدرت دعوات لتقديم طلبات  مانةاأل أعلنتب.  

لالجتماع التحضيري غير الرسمي األول للمؤتمر الخامس للدول األطراف، ولالجتماع التحضيري  2018تشرين الثاني/نوفمبر 

للمؤتمر الخامس للدول  2019وفي أيار/مايو  2019غير الرسمي الثاني للمؤتمر الخامس للدول األطراف في شباط/فبراير 

 األطراف.

 

المبادئ العامة الختيار على اساس  طلبات الرعايةمقدمي العامة ت األمانة وتماشياً مع مشروع المبادئ التوجيهية اإلدارية، فرزج.   
، وقدمت إلى اللجنة اإلدارية قائمة مختصرة الختيار مقدمي المندوبين لتتم رعايتهم من جانب برنامج معاهدة تجارة السالح للرعاية

 الطلبات كي يتلقوا الرعاية.

 

  مي الطلبات المختارين للموافقة عليهم قبل إبالغ مقدمي الطلبات بنتائج عملية االختيار.أبلغت األمانة العامة المانحين بمقدد.   

 

وفيما يتعلق باإلدارة التقنية لبرنامج معاهدة تجارة السالح للرعاية، وفرت األمانة العامة الخدمات التالية للمندوبين المستفيدين  .14

 وكول المالي(:لبرنامج معاهدة تجارة السالح للرعاية: البرتوفقاً 

 

 حجزت أماكن وأصدرت تذاكر طيران للمندوبين المستفيدين؛أ.     

 

 ؛وسددت تكاليفهللمندوبين المستفيدين حجزت مكان إقامة ب.   

 

  لمندوبين المستفيدين؛ادفعت بدالت )يومية( لنفقات )الغداء والعشاء( ج.    

 

 للمندوبين المستفيدين؛دفعت بدالت المغادرة والوصول )للنقل البري( د.     

 

 وعند االقتضاء، وفرت األمانة العامة رسالة دعماً لطلب المندوب تأشيرة؛ وه.     

 

نظمت واستضافت يومين إعالميين للمندوبين المستفيدين لالجتماع األول والثاني التحضيريين غير الرسميين للمؤتمر الخامس و.     

 للدول األطراف.

 

 

*** 

                                                           
، وتوفير خدمات ذات صلة ببرنامج الرعاية، بما في ، لإلعالن عن برنامج معاهدة تجارة السالح للرعايةفي جملة أمورهذه األموال مخصصة  1

وكالة سفريات، وتوظيف عاملين إضافيين )مؤقتين( لمساعدة المندوبين المستفيدين في مشاركتهم في االجتماعات، وتكاليف االتصاالت ذلك إشراك 

 المتصلة ببرنامج معاهدة تجارة السالح للرعاية.


