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     يوليو/تموز   17
2020   

 صادر عن لجنة اإلدارة 
 

ية  األصل:  ز  اإلنجلي 
 

 

 معاهدة تجارة األسلحة 

 المؤتمر السادس للدول األطراف 

   2020آب/أغسطس  21  –17جنيف، 
 )من خالل إجراء مكتوب( 

  

 

 بإدارة برنامج الرعاية تقرير لجنة اإلدارة بشأن أداء أمانة معاهدة تجارة األسلحة فيما يتعلق  

 أوالً. مقدمة 

ي آب/أغسطس   .1
ز
  2018ف

ً
م لجنة اإلدارة تقريرا

ّ
قد
ُ
ي معاهدة تجارة األسلحة عىل أن "ت

ز
، قرر المؤتمر الرابع للدول األطراف ف

األطراف"   للدول  السادس  المؤتمر  خالل  الرعاية  برنامج  إدارة  مجال  ي 
ز
ف األسلحة  تجارة  معاهدة  أمانة  أداء  عن 

(ATT/CSP4/2018/SEC/369/Conf.FinRep.Rev1 .)  

ومن أجل إعداد تقريرها المقدم إىل المؤتمر السادس للدول األطراف، حسب االقتضاء، قامت لجنة اإلدارة بتحديث مسودة   .2
( التقييم  األول  (ATT/CSP5/2019/MC/411/PM1.DrMatrixمصفوفة  الرسمي  غي   ي  التحضي  االجتماع  إىل  قدمت  ي 

والت   ،
نامج  للمؤ  ي المبادئ التوجيهية النهائية لير

تمر الخامس للدول األطراف ألغراض اإلحاطة، من خالل إدراج المبادئ السبعة الواردة فز
 بعبارة    ATT/CSP5/2019/SEC/530/SponProgRepرعاية معاهدة تجارة األسلحة )

ً
والذي سوف يشار إليه من اآلن فصاعدا

  اعتمده المؤتمر الخامس للدول األطراف. ‘المبادئ التوجيهية اإلدارية‘( الذي  

ثة لمصفوفة التقييم ) .3
ّ
عت المسودة المحد

ِّ
ي سوف يشار إليها  ATT/CSP6/2020/MC/586/PM1.DrMatrixُوز

، والت 
ي غي    التحضي  االجتماع  قبل  األسلحة  تجارة  معاهدة  ي 

فز المصلحة  أصحاب  لمعلومية جميع  المصفوفة(  بلفظ   
ً
اآلن فصاعدا من 

اير  الرسمي األو  ي شباط/فير
ون إىل تقديم التعليقات  202ل للمؤتمر السادس للدول األطراف فز عي الحاضز

ُ
َمت أثناء االجتماع ود

ِّ
د
ُ
، وق

حات.  حات بشأن المصفوفة أثناء االجتماع أو بعده.  والمقي  ، أعدت لجنة اإلدارة تقريرها  وبعد ذلك ولكن لم ترد أي تعليقات أو مقي 
ي إدارة برنامج الرعاية باستخدام مصفوفة التقييم )انظر  إىل المؤتمر السادس للدول  

األطراف بشأن أداء أمانة معاهدة تجارة األسلحة فز
 المرفق أ(.   

ي يجب أن تقوم بها أمانة معاهدة تجارة   .4
ي تحدد المهام الت 

يسي  البناء الهيكىلي لهذا التقرير عىل نمط مصفوفة التقييم، والت 
لتوجيهية اإلدارية(، ومعايي  التقييم )وهي المشاركة والشمول والشفافية والموضوعية والمساءلة  األسلحة )مقتطفات من المبادئ ا 

 . ي تستند إىل تلك المعايي 
ي مصفوفة التقييم:  والكفاءة والفعالية( واألسئلة الت 

تيب ظهورها فز إدارة   تنقسم المهام إىل أربعة أقسام، بي 
ي تقديم الطلبات واال األموال وإدارة ع

نامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة. ختيار و مليت   اإلدارة الفنية واإلدارة الشاملة لير

 أداء أمانة معاهدة تجارة األسلحة   ثانًيا. 

 إدارة األموال  .1

  
 القيام بها  يجب عىل أمانة معاهدة تجارة األسلحة المهام الت 

ي برنامج  
حات التمويل وإصدار دعوات للمساهمة فز  عىل األقل  إعداد مقي 

ً
الرعاية حسب االقتضاء، عىل أن تصدر مرة واحدة سنويا

 لما تنص عليه الفقرة    10.أ و7)الفقرات  
ً
 طبقا

ً
ز سنويا والفقرة    11(، ويجب أن تتضمن هذه الدعوات ما تنص عليه الفقرة  10أو مرتي 

 من المبادئ التوجيهية.   12

حات التمويل وأ .5  عىل األقل. أعدت أمانة معاهدة تجارة األسلحة مقي 
ً
عت   صدرت دعوات للمساهمة مرة واحدة سنويا

ِّ
وز

ي  
حات والدعوات فز ين األول/أكتوبر    18المقي  ي    2018تشر

عىل جميع الدول األطراف والدول الموقعة مع    2019أيلول/سبتمير    27وفز
ي جنيف ونيويورك، وعواصم كل منها. 

عاهدة تجارة األسلحة مع عدد  وباإلضافة إىل ذلك، تواصلت أمانة م تغطية جميع البعثات فز
حات التمويل ولتشجيعهم عىل المساهمة.     من الجهات المانحة المحتملة إلخبارهم عن أهداف برنامج الرعاية ومقي 
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حات التمويل ودعوات المساهمة قبل االجتماعات بوقت كاٍف، أي قبل   .6 ت مقي 
َ
ع
ِّ
 عىل األقل قبل االجتماع    12وز

ً
أسبوعا

ي األول لدور  ي للتنسيق والتدبر عىل المستوى المحىلي ولضمان إتاحة  التحضي 
ز
ة مؤتمر الدول األطراف، حت  يتاح للدول الوقت الكاف

التمويل.  الدورة، بقدر ما يتيحه  ز بالرعاية من أجل حضور جميع اجتماعات  المشمولي  ز  للمندوبي  ت   التمويل 
َ
ع
ِّ
الخلط، وز لتجنب 

حات التمويل ودعوات المساهمة بصورة منفص  ة منذ توىلي أمانة معاهدة تجارة األسلحة   لة عن وثائق المؤتمر. مقي  ة القصي 
ي الفي 

ز
وف

ي برنامج    523،453.37دول بمبالغ يصل مجموعها إىل    9مسئولية إدارة برنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة، ساهمت  
ز
دوالر أمريكي ف

ي اجتماعات معاهدة تجا 
ز
ز نطاق المشاركة ف   رة األسلحة وتنوعها. الرعاية مما أدى إىل تحسي 

  يجب عىل أمانة معاهدة تجارة األسلحة القيام بها 
 المهام الت 

ي حسابات وتدقيق برنامج الرعاية )الفقرة 
نامج الرعاية من أجل تيسي  الشفافية فز ي منفصل مخصص لير

 .ب(. 7إنشاء حساب مرصفز

 لقرار المؤتمر الرابع للدول األطراف، أنشأت أمانة معاهدة تجار  .7
ً
نامج  طبقا  لير

ً
 مخصصا

ً
 منفصال

ً
 مرصفيا

ً
ة األسلحة حسابا

ين األول/أكتوبر   ي تشر
ز
ي حسابات برنامج الرعاية   . 2018الرعاية ف

ز
واتخذت أمانة معاهدة تجارة األسلحة تدابي  أخرى لتيسي  الشفافية ف

كة برايس ووترهاوس كوب  ي تدقيق الحسابات مع شر
ز
ي ذلك إنشاء إطار للمشاركة ف

ز
ي تتوىل تدقيق حسابات أمانة  وتدقيقها، بما ف

رز، الت 
الثالث للدول األطراف.  ي عينها المؤتمر 

سيكون التدقيق األول لحسابات برنامج الرعاية، الذي تجريه   معاهدة تجارة األسلحة والت 
 بحلول المؤتمر السادس 

ً
كة برايس ووتر هاوس كوبرز، ويغطي دورة المؤتمر الخامس للدول األطراف، متاحا  للدول األطراف. شر

ي جميع   .8
ز
نامج الرعاية ف ي اتبعتها أمانة معاهدة تجارة األسلحة تقديم الوضع الماىلي لير

ز تدابي  الشفافية األخرى الت  ومن بي 
ع   اجتماعات معاهدة تجارة األسلحة.  شجَّ

ُ
نامج الرعاية عىل مدار العام، وت ومن خالل ذلك، تظل الدول عىل دراية بالشئون المالية لير

ي برنامج الرعاية عىل المساهمة.  الدول
ز
ي لم تسهم بعد ف

  الت 

  يجب عىل أمانة معاهدة تجارة األسلحة القيام بها 
 المهام الت 

 .ج(. 7% من أموال الرعاية المتلقاة إلدارة برنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة )الفقرة 8تخصيص نسبة تصل إىل  

اق .9 األطراف،  للدول  الرابع  المؤتمر  لقرار   
ً
نامج عىل  طبقا الير الماىلي إلدارة  التخصيص  األموال 8ترص  إجماىلي  أقل من  أو   %

ام بهذا الحد بشكل صارم.  المتلقاة.  ز ، جرى االلي  ز ز السابقي  ز للعامي  ز اإلداريتي    خالل الدورتي 

  يجب عىل أمانة معاهدة تجارة األسلحة القيام بها 
 المهام الت 

رعاية معاهدة تجارة األسلحة خالل مؤتمر الدول األطراف وضمان إتاحة التقرير بصورة  تقديم تقارير شاملة بشأن حالة وتنفيذ برنامج  
 (. 21و 20.د و 7علنية عىل موقع معاهدة تجارة األسلحة )الفقرات 

االحتفاظ بسجل للمساهمات المتلقاة لصالح برنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة، وتخطر الدول األطراف بالمبالغ المتاحة لكل  
 (. 13ة من اجتماعات مؤتمر الدول األطراف )الفقرة سلسل

 بشأن حالة برنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة أثناء المؤتمر الخامس للدول   .10
ً
قدمت أمانة معاهدة تجارة األسلحة تقريرا

ي آب/أغسطس  
تجارة  كان التقرير الذي قدمته أمانة معاهدة   (. ATT/CSP5/2019/SEC/530/SponProgRep)   2019األطراف فز

 . طرح أية أسئلة أخرى بعد العرض التقديمي
ُ
، ونتيجة لذلك لم ت

ً
بل صدرت بعض التعليقات اإليجابية بشأن برنامج   األسلحة شامال
ي معاهدة تجارة األسلحة قبل المؤتمر الخامس للدول األطراف وأتيح   الرعاية وإدارته. 

ع تقرير أمأ عىل جميع أصحاب المصلحة فز
ِّ
وز

الم عىل  ]للجمهور  األسلحة  تجارة  لمعاهدة  ي 
ونز اإللكي  -https://www.thearmstradetreaty.org/hyperوقع 

images/file/ATT_CSP5_Report on the ATT Sponsorship Programme_EN/ATT_CSP5_Report on the ATT 
Sponsorship Programme_EN.pdf .] 

تقار  .11 األسلحة  تجارة  معاهدة  أمانة  تقدم  ذلك،  إىل  من  وباإلضافة  اجتماع  إىل كل  الرعاية  برنامج  حالة  بشأن  منتظمة  ير 
ي تلقاها برنامج الرعاية، وكيف استخدمت هذه األموال وعدد   اجتماعات معاهدة تجارة األسلحة. 

حات األموال الت  وتعكس هذه المقي 
ز بالرعاية.  ز المشمولي   المندوبي 

  تقديم الطلبات واالختيار  .2
 إدارة عمليت 

  
 يجب عىل أمانة معاهدة تجارة األسلحة القيام بها المهام الت 

ي تشمل نموذج الطلب )الفقرة 
ي برنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة، والت 

 .أ(. 8وضع إجراءات التقديم فز

 لطلب التقديم.  .12
ً
ي برنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة ونموذجا

 وضعت أمانة معاهدة تجارة األسلحة إجراءات التقديم فز
 إجراءات برنامج الرعاية مناسبة وصديقة للمستخدم. وتعتير 
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ز للتعامل مع طلبات التقديم.   .13 ز مختلفي  عي المندوبون، من خالل نموذج   جربت أمانة معاهدة تجارة األسلحة نهجي 
ُ
فقد د

الطلبات   تقديم  إىل  األطراف،  للدول  الخامس  المؤتمر  لدورة  التقديم  األسللجميع  وعملية  تجارة  معاهدة  بداية  اجتماعات  ي 
ز
ف حة 

، باإلضافة إىل المؤتمر   الدورة.  ي
ي األول و/أو الثانز ي حضور االجتماع التحضي 

ز
ِلَب منهم اإلشارة إىل مدى رغبتهم ف

ُ
وبعبارة أخرى، ط

 لتوقف هذا 
ً
الخامس للدول األطراف )مع اإلشارة بوضوح إىل عدم ضمان تقديم الرعاية لهم لحضور جميع االجتماعات المختارة نظرا

 من    : كان وتضمنت مزايا هذا النهج ما يىلي  إتاحة التمويل(. عىل  
ً
ز تقديم الطلبات مرة واحدة فقط إىل عملية االختيار بدال عىل المندوبي 

ز   ز الجنسي  ثالث مرات )ُمحتملة(؛ واستطاعت أمانة معاهدة تجارة األسلحة تخصيص الموارد واألماكن المتاحة وضمان التوازن بي 
 إللمامها بشكل عام بَمن يريد حضور  

ً
نت بعض  والتوازن اإلقليمي عىل نحو أفضل، نظرا

ّ
اجتماعات معينة خالل الدورة بأكملها، وقد مك
ات مطولة لمعرفتها بأنهم من المقرر حضورهم أكير من اجتماع.  ز لفي  ات دخول ِشنغي  ز من الحصول عىل تأشي  ولكن عيب   المندوبي 

ي أو مؤتمر ال
ي بعض الحاالت قبل حلول وقت االجتماع الثانز

ز
ي تغي  ظروف المندوب، ف

ز
دول األطراف، عىل الرغم من  هذا النهج يكمن ف

ي بداية الدورة، واضطرار دولته إىل ترشيح آخر ليحل محله أو إلغاء المكان المشمول  
ز
ي حضور جميع االجتماعات ف

ز
إشارته إىل الرغبة ف

 .
ً
ي وض بالرعاية تماما

ز
ي بعض األحيان التنبؤ بما إذا كان المندوب سيكون ف

ز
/الدول ف ز ع يسمح له  وبعبارة أخرى، يصعب عىل المندوبي 

  بحضور اجتماع معاهدة تجارة األسلحة قبل االجتماع بوقت كاف. 

 ُيدع فيه المندوبون   .14
ً
 مختلفا

ً
بالنسبة لدورة المؤتمر السادس للدول األطراف، اعتمدت أمانة معاهدة تجارة األسلحة نهجا

ز الذين  وأدى هذا إىل بتقديم الطلبات لحضور االجتماع المقبل فقط )وليس جميع االجتماعات(.  ي المندوبي 
ز
ات ف  عدد أقل من التغيي 

م حضور االجتماعات، وطلب بعض   ز ي تعي 
ي نهاية األمر، ولكنه لم يوفر نظرة شاملة عىل الدول الت 

ز
وا االجتماع )أو االجتماعات( ف حرصز

 من أمانة معاهدة تجارة األسلحة العودة إىل النظام األصىلي  
ز نهم من التقدم بطلب   –المندوبي 

ّ
لحضور جميع االجتماعات    الذي ُيمك

 ألنه ُييش العبء اإلداري من جانبهم )عىل سبيل المثال، ألنهم سيحتاجون للحصول عىل مذكرة    -من خالل نموذج تقديم واحد  
ً
نظرا

 من ثالث(. 
ً
ي المستقبل وقد تساع  شفهية واحدة تسمح لهم بالتقدم للحصول عىل الرعاية، بدال

ز
 للنظر ف

ً
 مفتوحا

ً
د  ويعد هذا مجاال

ي التوصل ألفضل نهج. 
ز
  التجارب اإلضافية أمانة معاهدة تجارة األسلحة ف

  يجب عىل أمانة معاهدة تجارة األسلحة القيام بها 
 المهام الت 

ل قبل  
ّ

فض نامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة مقدًما )ويُ   3اإلعالن عن برنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة، وإصدار دعوة للتقدم لير
 .ب(. 8االجتماع( لكل اجتماع من اجتماعات معاهدة تجارة األسلحة )بحسب إتاحة أموال الرعاية( )الفقرة أشهر من 

الدعوة إىل تقديم طلبات الحصول عىل الرعاية مقدًما لكل اجتماع من اجتماعات معاهدة تجارة األسلحة عند إتاحة أموال الرعاية  
 (. 15)الفقرة 
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لحة عن إتاحة الرعاية وأصدرت دعوات للتقدم بطلبات إىل برنامج رعاية معاهدة تجارة  أعلنت أمانة معاهدة تجارة األس  .15
ي    3األسلحة قبل  

ز
 ف
ً
/نوفمير    22أشهر عىل األقل من كل اجتماع أتيحت فيه الرعاية، وتحديدا ي

ين الثانز اير    04و  2018تشر شباط/فير
/نوفمير   05و 2019 ي

ين الثانز اير   07و  2019تشر ع . 2020شباط/فير
ِّ
يد  وز ت دعوات التقدم بالطلبات عىل نطاق واسع من خالل الير

ي عواصم الدول األطراف والدول الموقعة. 
ز
ز ف ي جنيف، ونيويورك وعىل المندوبي 

ز
ي عىل البعثات ف

ونز كما أعلن عن الدعوة لتقديم   اإللكي 
نامج رعاية معا  ونية لمعاهدة تجارة األسلحة المخصصة لير

 هدة تجارة األسلحة. الطلبات من خالل الصفحة اإللكي 

  يجب عىل أمانة معاهدة تجارة األسلحة القيام بها 
 المهام الت 

ز لرعايتهم من خالل برنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة    للمبادئ العامة الختيار المندوبي 
ً
ز بالطلبات لرعايتهم طبقا اختيار المتقدمي 
ي )الفقرة  )المرفق أ(، وإخطار الجهات المانحة بهذا 

 ج(. 8االختيار من خالل تمرير قائمة تصفية للنظر فيها قبل اتخاذ القرار النهان 

تختار   .16 ي كانت 
الت   ،) ي

اإلنمان  المتحدة  األمم  )برنامج  السابقة  األسلحة  تجارة  معاهدة  رعاية  برنامج  إدارة  بجهة  بالمقارنة 
ز بالطلبات   ا ألولوية التقديم المتقدمي 

ً
ي تنفيذ الفحص المسبق لجميع طلبات الحصول  ، نجحت أمانة معاهدة  طبق

ز
تجارة األسلحة ف

المحدد.  الموعد  قبل  تلقتها  ي 
الت  الرعاية  المبادئ   عىل  ي 

ز
ف المحددة  واالختيار  األهلية  معايي   األسلحة  تجارة  معاهدة  أمانة  طبقت 

ي تضم ال
ي إعداد قائمة التصفية الت 

ز
 من مقدمي الطلبات. التوجيهية اإلدارية أثناء عملية التصفية المسبقة وف

ز   مؤهلي 

  يجب عىل أمانة معاهدة تجارة األسلحة القيام بها 
 المهام الت 

القائمة   للرعاية وتمرير  أموال  فيه  تاح 
ُ
ت اجتماع  لكل  الرعاية  للحصول عىل  ز  المؤهلي  الطلبات  لمقدمي  منقحة  قائمة  وضع مسودة 

ي برنامج رعاية معاهدة تجارة
ي أسهمت فز

نامج إىل    المنقحة إىل الدول الت  ز ُعِهد بالير األسلحة منذ المؤتمر الرابع للدول األطراف، حي 
 (. 16أمانة معاهدة تجارة األسلحة )الفقرة 

ي    .17
ز مع جميع الجهات المانحة الت  ي تضم مقدمي الطلبات المؤهلي 

شاركت أمانة معاهدة تجارة األسلحة القائمة المنقحة الت 
 . ي
  قدمت مساهمات قبل االجتماع المعتز

  يجب عىل أمانة معاهدة تجارة األسلحة القيام بها المه
 ام الت 

نامج رعاية معاهدة تجارة   ا ألية مدخالت من جهة مانحة أو جهات مانحة لير
ً
تحديد مقدمي الطلبات الذين سيتلقون الرعاية، طبق

تاح فيه أموال للرعاية، بناًء عىل
ُ
 (. 17القائمة المنقحة )الفقرة   األسلحة، لكل اجتماع من اجتماعات معاهدة تجارة األسلحة ت

18.   
ً
ي حالة المساهمات المخصصة، استطاعت أمانة معاهدة تجارة األسلحة أن تضمن إنفاق المساهمات المخصصة طبقا

فز
المانحة.  الجهات  وضعتها  ي 

الت  التخصيص  وط  وط   لشر شر اعتبارها  ي 
فز األسلحة  تجارة  معاهدة  أمانة  تضع  بذلك،  قيامها  وعند 

ي  
الت  تجارة  التخصيص  معاهدة  وأمانة  المانحة  الجهات  ز  بي  مة  المير المانحة  الجهات  التفاقيات   

ً
طبقا المانحة  الجهات  حددتها 

وطها.   األسلحة.   ويؤدي التشاور مع الجهات المانحة قبل االختيارات النهائية االمتثال إىل ضمان االمتثال لشر

 مع متطلبات المبادئ التوجيهية اإلدارية. ويعتير تواصل أمانة معاهدة تجارة األسلحة مع الجهات الم .19
ً
 ومتسقا

ً
  انحة مناسبا

  يجب عىل أمانة معاهدة تجارة األسلحة القيام بها 
 المهام الت 

نامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة من أجل التواصل مع الجهات المانحة   ز إحدى الجهات المانحة لير ]يجوز للجنة اإلدارية أن تعي ّ
ي 
ق رعاية( )الفقرة   األخرى والمساعدة فز  (. [ 18تنسيق المدخالت المقدمة منها )منسِّ

المانحة   .20 ز أحد الجهات  ة المشمولة بالمراجعة، لم تطلب أمانة معاهدة تجارة األسلحة من لجنة اإلدارة تعيي  خالل الفي 
ي ا 
نامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة من أجل التواصل مع الجهات المانحة األخرى والمساعدة فز ويظل هذا الخيار   لتنسيق معها. لير

 ألمانة معاهدة تجارة األسلحة إذا دعت الحاجة لذلك. 
ً
  متاحا
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 اإلدارة الفنية  .3

  يجب عىل أمانة معاهدة تجارة األسلحة القيام بها 
 المهام الت 

الماىلي   وتوكول  الير ي 
فز للمدرج   

ً
طبقا بالرعاية  ز  المشمولي  ز  المندوبي  إىل  واإلقامة  تقديم خدمات  ان  الطي  تذاكر   : وهي ب(،  )المرفق 

ة الدخول، حسب   والبدالت )البدالت اليومية( وبدالت المغادرة والوصول، وتقديم خطاب لدعم طلب المندوب الحصول عىل تأشي 
 (. 9االقتضاء )الفقرة  

ي تقدمها أمانة مع .21
َمت الخدمات الت 

ِّ
د
ُ
ي الرعاية، ق

ز  بناْء عىل التعليقات المتلقاة من متلق  اهدة تجارة األسلحة إىل المندوبي 
التكلفة.  المناسب وبفعالية وبطريقة تحقق كفاءة  الوقت  ي 

ز
بالرعاية ف ز  ان   المشمولي  وفرت أمانة معاهدة تجارة األسلحة رحلة طي 

ا  الرحالت  بالرعاية مع تقديم خيارات مختلفة لمسارات  ز  المشمولي  ز  المندوبي  الدرجة االقتصادية لجميع  ي 
ز
لجوية  ذهاب وعودة ف

ز حيثما كان فرق السعر ال يذكر.  ي فنادق   للمندوبي 
ز
ز ف نجوم  3كما قامت أمانة معاهدة تجارة األسلحة بحجز اإلقامة لجميع المندوبي 

ي جنيف عىل مقربة من أماكن االجتماعات. 
ز
   ف

ً
ز بالرعاية بدالتهم اليومية نقدا ز المشمولي  منحت أمانة معاهدة تجارة األسلحة المندوبي 

ي بداية 
ز
ز بدالت يومية أثناء ‘يوم اإلحاطة   كل اجتماع.   ف ية، منحت أمانة معاهدة تجارة األسلحة للمندوبي  ي أثناء االجتماعات التحضي 

ز
وف

اليوم السابق لالجتماع الرسمي )انظر الفقرة   ي 
ز
ز بالرعاية‘ الذي عقد ف ز المشمولي  وبالنسبة للمؤتمر الخامس للدول   (. 23للمندوبي 

ة من  األطراف، قامت أمانة   ة بعد الظهي 
ي في 

ز
ي الفندق الذي يقيم فيها المندوبون ف

ز
تيبات لضمان تواجدها ف معاهدة تجارة األسلحة بي 

ز واإلجابة عىل أي أسئلة قبل بدء االجتماع.   يوم األحد الذي يسبق االجتماع الرسمي من أجل توزي    ع البدالت اليومية عىل المندوبي 
ة الدخول، بمجرد تقديم اإليصاالت. كما ردت أمانة معاهدة تجارة األسلحة   ، وتشمل رسوم إصدار تأشي 

ً
 التكاليف الالزمة لسفرهم نقدا

ز بالرعاية حت  نهاية   .22 ز المشمولي  ي الوقت المناسب مع المندوبي 
ز
تواصلت أمانة معاهدة تجارة األسلحة بوضوح وفعالية وف

ة رعايتهم )انظر الفقرة   ز بالرعاية وثيقة  قبل االجتماعات، أرسلت   (. 24في  ز المشمولي  أمانة معاهدة تجارة األسلحة إىل جميع المندوبي 
وتوكول الماىلي الذي يضمنه   تحتوي عىل معلومات لوجستية تتعلق بسفرهم وإقامتهم أثناء االجتماعات، باإلضافة إىل نسخة من الير

التوجيهية اإلدارية.  المبادئ  ز  تضمنت المعلومات اللوجستية تفا  المرفق ب من  : اإلقامة )مكان إقامة المندوبي  صيل تتعلق بما يىلي
المطار   الفندق من  إىل  الوصول  )كيفية  ؛ واالنتقاالت  اليومي اإلقامة  والوجبات؛ وبدل  ان؛  الطي  للموقع(؛ ورحالت   خرائط 

ً
متضمنا

 عىل األقدام(؛  
ً
ا وجدول االجتماعات؛ ومقر االجتماع؛  وكيفية الوصول إىل مقر االجتماع من الفندق باستخدام المواصالت العامة أو سي 

جمة الفورية   جمة والي  ونية المتاحة من خاللها وثائق االجتماع(؛ واللغة )معلومات تتعلق بالي  والوثائق )روابط إىل الصفحة اإللكي 
ي أمانة معاهدة تجارة األسلحة. 

 أثناء االجتماعات(؛ وتفاصيل االتصال الخاصة بموظقز

ز بالرعاية‘ لمدة نصف يوم  وباإلضافة إىل ذلك، استضا  .23 ز المشمولي  فت أمانة معاهدة تجارة األسلحة ‘يوم إحاطة للمندوبي 
ية.  التحضي  االجتماعات  تجارة   قبل  معاهدة  عملية  بشأن  معلومات  بالرعاية  المشمولون  المندوبون  تلق   اإلحاطة‘،  ‘يوم  وأثناء  

ي اختاروها( من وثائق اال 
 )باللغة الت 

ً
جتماع، وعرضت عليهم نظرة عامة عىل برنامج الرعاية واستحقاقاتهم،  األسلحة، وتسلموا نسخا

وأتيحت لهم فرصة لقاء رئيس المؤتمر واالستماع إىل آماله وتوقعاته لالجتماع المرتقب، وعرض عليهم ملخص ألعمال الفرق العاملة  
ز الفرق العاملة. حت  اآلن، وعرضت عليهم  نظرة عامة ألهداف االجتماع المقبل وغاياته ومجاالت ترك ِلَب من أحد   ي 

ُ
وحيثما أمكن، ط

ي الفرق الفرعية التابعة للفريق العامل الم ز للفرق العاملة لمعاهدة تجارة األسلحة، أو من كليهما، أو من ُمَيشِّ ز المشاركي  ي  الرئيسي 
عتز

ز أثناء ‘يوم اإلحاطة‘.   تقديمية للمندوبي 
ً
الفّعال للمعاهدة أن يلقوا عروضا دعي المندوبون لتناول وجبة الغداء بعد ‘يوم و  بالتنفيذ 

ي بيئة غي   
ي أمانة معاهدة تجارة األسلحة فز

اإلحاطة‘، حيث أتيحت لهم فرصة االلتقاء ببعضهم وتوجيه المزيد من األسئلة إىل موظقز
 رسمية. 

للحصول .24 بالرعاية  ز  المشمولي  ز  المندوبي  التعليقات عىل  نموذج  األسلحة  تجارة  معاهدة  أمانة  انطباعاتهم    وزرعت  عىل 
اإلحاطة.  ليوم  الموضوعي  والمحتوى  التنظيم  بشأن  تجارة   وتعليقاتهم  معاهدة  أمانة  اإلحاطة، حصلت  يوم  بتنظيم  يتعلق  وفيما 

ي ‘ممتاز‘(. 5‘ عن تقييم ‘غي  كاٍف والرقم ‘1)حيث يعير الرقم ‘  4.89األسلحة عىل تقييم قدره  
التقييم اإلجماىلي  ‘ يعتز ومن ناحية 

‘  1‘  نقاط )حيث يعير الرقم ‘ 5، أجمع المندوبون المشمولون بالرعاية الذين سلموا نموذج التعليقات عىل منح الفعالية  ‘ للفعالية
ي ‘ممتاز‘(. 5عن تقييم ‘غي  كاٍف والرقم ‘ 

 ‘ يعتز

ز بالر  .25 ز المشمولي  ي حالة حدوثها للمندوبي 
وعة. فز ي  استجابت أمانة معاهدة تجارة األسلحة لحاالت الطوارئ المشر

عاية، فز
ي غي    الوقت المناسب وبصورة صحيحة.  ز بالرعاية لحضور االجتماع التحضي  ز المشمولي  عىل سبيل المثال، كان عىل أحد المندوبي 

ة دخول إىل سويشا، أن يسافر   ي حاجة للحصول عىل تأشي 
اير، وكان فز ي شباط/فير

الرسمي األول للمؤتمر السادس للدول األطراف فز
. إىل بلٍد مجاور للح ز ا ِشنغي  ز تيب السفر واإلقامة إىل البلد المجاور لكي يحصل   صول عىل في  وقد قامت أمانة معاهدة تجارة األسلحة بي 

ة الدخول.  ي ذلك البلد   المندوب المشمول بالرعاية عىل تأشي 
ي القنصلية فز

وكان المندوب قد فهم أن أحد الزمالء قام بحجز موعد فز
ز من األسبوع ا  ي صباح يوم اإلثني 

 بعدم حجز الموعد. فز
َ
بِلغ

ُ
أ ي، ولكن عند وصوله إىل القنصلية،  تواصل   لسابق لالجتماع التحضي 

حوا   ي ذلك البلد، وشر
المندوب المشمول بالرعاية عىل الفور مع أمانة معاهدة تجارة األسلحة وتواصل موظفو األمانة مع القنصلية فز

. الظروف واستطاعوا الحصول عىل موعد للمندوب صباح يوم األ ز ة دخول ِشنغي  ي إصدار تأشي 
 ربعاء باإلضافة إىل اإلشاع فز

غي    .26 ي  التحضي  االجتماع  نهاية  بعد  وطنهم،  إىل  العائدين  بالرعاية  ز  المشمولي  ز  المندوبي  أحد  تعرض  أخرى،  واقعة  ي 
وفز

اير   ي شباط/فير
السادس للدول األطراف فز للمؤتمر  ثالث( إىل ت2020الرسمي األول  بلٍد  الرحالت  ، )وكان يمر عير  أخي  سفره وإلغاء 
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وس كوفيد  ي بلد المرور العابر لمدة   . 19-الجوية نتيجة انتشار في 
ز
ي الحجر الصحي ف

ز
ي نهاية المطاف ُوِضع المندوب ف

ز
 بعد   14وف

ً
يوما

تيب  وق وظل موظفو األمانة عىل تواصل وثيق مع المندوب أثناء األزمة.  فرض قيود عىل السفر من دولته أثناء عودته إىل وطنه.  اموا بي 
ي المرور العابر وتأكدوا من امتالكه القدرة المالية عىل دفع ثمن الوجبات، حت  استطاعت المنظمة  

ي دولت 
ز
ة ف ي اللحظات األخي 

ز
اإلقامة ف

 . ة الحجر الصحي ي يتبعها المندوبون من دعمهم أثناء في 
وقد انطوى الدعم الذي قدمه موظفو أمانة معاهدة تجارة األسلحة عىل   الت 
 لعمل لوقت متأخر لعدة لياٍل )نتيجة فروق التوقيت( والعمل أثناء عطلة نهاية األسبوع. ا 

  يجب عىل أمانة معاهدة تجارة األسلحة القيام بها 
 المهام الت 

ي يتبعها مقدمو الطلبات )المرفق ج( )الفقرة  
 (. 14وضع التفاصيل اإلدارية المتعلقة بإجراءات الطلب الت 

ي لمعاهدة تجارة  أن يكون نموذج طلب   .27
ونز  للمستخدم وأن يسهل الوصول إليه من الموقع اإللكي 

ً
 وصديقا

ً
التقديم واضحا

  األسلحة قبل االجتماعات المقبلة. 

ي الفقرة   .28
ز
 لما سبقت اإلشارة إليه ف

ً
ز بالرعاية من أمانة معاهدة تجارة األسلحة  14طبقا ز المشمولي  ، طلب العديد من المندوبي 

ي العودة إىل  
ز
ز التقدم بطلب الحصول عىل الرعاية لحضور  النظر ف االجتماعات من خالل    جميع النظام األصىلي الذي يتيح للمندوبي 

حات أخرى لتغيي  صيغة نموذج طلب   نموذج تقديم واحد.  وبخالف ذلك، لم تتلق أمانة معاهدة تجارة األسلحة أي طلبات أو مقي 
  التقديم. 

 معاهدة تجارة األسلحة اإلدارة الشاملة لبرنامج رعاية  .4

  يجب عىل أمانة معاهدة تجارة األسلحة القيام بها 
 المهام الت 

 إىل أمانة معاهدة تجارة األسلحة بإدارة برنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة بصورة شاملة، ويشمل هذا إدارة أموال الرعاية،  
َ
ُعِهد

ز لرعايتهم، بالتشاور مع ال ي اختيار المندوبي 
جهات المانحة وبرنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة، واإلدارة الفنية  والمساعدة فز

 (. 6)الفقرة 

ي الفقرة   .29
ي ظل إدارة أمانة    3حقق برنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة الهدف األساسي الوارد فز

من المبادئ التوجيهية فز
اء من الدول  معاهدة تجارة األسلحة )وهو:  ي اجتماعات معاهدة تجارة األسلحة لضمان أن يتسم  ‘تعظيم نطاق وتنوع مشاركة الخير

فز
    82الحوار وصنع القرار أثناء االجتماعات بالتمثيل والمشاركة‘(.  وحت  اآلن، قدمت أمانة معاهدة تجارة األسلحة الرعاية إىل  

ً
مندوبا

األسلحة، واالجتما   58من   ي معاهدة تجارة 
األطراف فز للدول  الخامس  المؤتمر  األول  دولة لحضور دورة  الرسمي  ي غي   التحضي  ع 
اير   شباط/فير ي 

فز عقد  الذي  األطراف  للدول  السادس  المندوبون   . 2020للمؤتمر  األطراف، كان  للدول  الخامس  المؤتمر  خالل 
أفريقيا ) بالرعاية من  ) 43المشمولون  ز  األمريكتي  ) 11%( وآسيا )34%( ومن  ) 4%( وأوروبا  ) 8%( وأوقيانوسيا  %(  56%( والرجال 

  %(. 44) والنساء 

وا المؤتمر   .30 ز بالرعاية الذين حرصز ز المشمولي  قامت أمانة معاهدة تجارة األسلحة بتوزي    ع نموذج التقييم العام عىل المندوبي 
ز   الخامس للدول األطراف الستقاء تعليقاتهم بشأن برنامج الرعاية بصورة عامة.  ون من بي  ز    32قام سبع وعشر  من المندوبي 

ً
مندوبا

ز بالرعاية  ي إطار من الشية(.   المشمولي 
وا المؤتمر الخامس للدول األطراف بملء نموذج التقييم )فز األغلبية العظم من   الذين حرصز

ز عن الدعم اإلداري المقدم من أمانة معاهدة تجارة األسلحة،    من راضي 
ز بالرعاية الذين أتموا التقييم كانوا أكير ز المشمولي  المندوبي 

ة الدخول، والمستوى  ويشمل ذلك عملية التقديم، والمعل ، والدعم المقدم للحصول عىل تأشي  ز ومات اللوجستية المقدمة للمندوبي 
  المجمل للدعم والتنظيم قبل المؤتمر وأثنائه. 

الرحلة   .31 ان/مسار  الطي  الفندق وخيارات رحالت  االرتياح الختيار  بالرعاية عن عدم  ز  المشمولي  ز  المندوبي  العديد من  عير 
ان  وعىل الر  المقدمة لهم.  ى بمجرد تقديم خيارات الفندق ورحلة الطي  ات أو تحسينات كير غم من محدودية القدرة عىل إجراء تغيي 

ز أكير   ي ضوء تأكيد برنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة عىل تحقيق فعالية التكلفة وضمان تمكي 
ز بالرعاية، فز ز المشمولي  إىل المندوبي 

ز من االستفا  حات  عدد ونطاق ممكن من المندوبي  ي التعليقات والمقي 
 فز
ً
نامج، إال أن أمانة معاهدة تجارة األسلحة تنظر حاليا دة من الير

ي قدمها المندوبون المشمولون بالرعاية. 
 الت 

التكلفة.  .32 الرعاية بطريقة فعالة من حيث  ي   أدارت أمانة معاهدة تجارة األسلحة أموال 
الت  الحاالت  ي 

المثال، فز عىل سبيل 
ز قبل أو بعد اجتماعات معاهدة تجارة األسلحة )عىل سبيل المثال عقدت فيها اجتماعات أ ها نفس المندوبي  ي جنيف قد يحرصز

خرى فز
ي جنيف(، رحبت أمانة معاهدة تجارة األسلحة  

نظم مركز جنيف للدراسات األمنية دورة تدريبية عن معاهدة تجارة األسلحة عقدت فز
ز برنامج   للفعالية األخرى، حيثمأ أمكن. بفرص إمكانية تقاسم التكاليف مع الجهة المستضيفة   من ناحية أي مجاالت أخرى لتحسي 

وتوكول الماىلي الذي يتضمنه الملحق ب من المبادئ التوجيهية.  الرعاية.   للير
ً
 أدير برنامج الرعاية طبقا
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  يجب عىل أمانة معاهدة تجارة األسلحة القيام بها 
 المهام الت 

ا للمادة تطبيق النصوص المتعلقة 
ً
 (. 19من القواعد المالية لمعاهدة تجارة األسلحة )الفقرة    10بالتدقيق طبق

الماىلي الذي   .33 التدقيق  خِضع أمانة معاهدة تجارة األسلحة برنامج الرعاية لتدقيق سنوي للحسابات وسوف تكون نتائج 
ُ
ت

كة برايس ووترهاوس كوبرز للعام الماىلي  وستكون نتائج التدقيق الماىلي  ادس للدول األطراف. متاحة قبل المؤتمر الس  2019أجرته شر
 متاحة قبل المؤتمر السابع للدول األطراف.  2020للحسابات للعام الماىلي 

 الخالصة  ثالثًا. 

ي   .34
نامج الرعاية تقز جرَي من تقييم قائم عىل األدلة، ترى لجنة اإلدارة أن إدارة أمانة معاهدة تجارة األسلحة لير

ُ
بالمعايي   بناًء ما أ

اإلدارية.  التوجيهية  المبادئ  ي 
ز
الرعاية وعملية   المحددة ف نامج  بير نَيت 

ُ
األسلحة قد ع أمانة معاهدة تجارة  أن  ي 

ز
اإلدارة ف لجنة  وتثق 

ي إدارة  
ز
ي هذا الصدد تشجع اللجنة أمانة معاهدة تجارة األسلحة عىل االستمرار ف

ز
معاهدة تجارة األسلحة بشكل عام عىل أكمل وجه، وف

االعتبار  برن ي 
ز
ف السبعة  المبادئ  أخذ  مع  بفعالية،  الرعاية  والكفاءة    –امج  والمساءلة  والموضوعية  والشفافية  والشمول  المشاركة 

  والفعالية. 

 

 *** 
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أ  تتضمن   : المرفق  التي  التقييم  لمصفوفة  المحّدثة   مبادئ   7المسودة 

 (ATT/CSP6/2020/MC/586/PM1.DrMatrixالمرفق أ من   )المرجع:

 

 المهام التي يجب على أمانة معاهدة تجارة األسلحة القيام بها 

]مقتطفات من المبادئ التوجيهية اإلدارية لبرنامج رعاية معاهدة تجارة  

 األسلحة[ 

 أسئلة تستند إلى معايير التقييم 

 ]مقتطفات من مسودة مصفوفة التقييم[ 

شاركة 
الم

 

ول 
شم

ال
شفافية  

ال
 

عية 
و
ض

و
الم

 

ءلة 
سا

الم
 

ءة 
الكفا

الفعالية  
 

 إدارة األموال 

الرعاية   برنامج  ي 
للمساهمة فز التمويل وإصدار دعوات  حات  إعداد مقي 

 عىل األقل )الفقرات  
ً
حسب االقتضاء، عىل أن تصدر مرة واحدة سنويا

و 7 الفقرة    10.أ  عليه  تنص  لما   
ً
طبقا  

ً
سنويا ز  مرتي  أن 10أو  (، ويجب 

من المبادئ   12والفقرة    11تتضمن هذه الدعوات ما تنص عليه الفقرة  

 التوجيهية. 

  
ً
ت دعوات المساهمة مرة واحدة سنويا شر

ُ
حات التمويل ون هل أعدت مقي 

  عىل األقل؟
  ✓ ✓    

َعت دعوات تقديم المساهمات الطوعية بصورة موّسعة؟   ✓ ✓    ✓  هل وّزِّ

تجارة األسلحة بشكل إضافي مع الجهات المانحة  هل تواصلت أمانة معاهدة 
 المحتملة إلثراء عملية تطوير برنامج الرعاية ومقترحات تمويله؟ 

 ✓   ✓   

حات التمويل ودعوات المساهمة قبل االجتماعات بوقٍت   َعت مقي 
ِّ
هل وز

ي للدول للتنسيق المحىلي والنظر فيها؟
  كاٍف حت  يتاح الوقت الكافز

     ✓ ✓ 

حات التمويل ودعوات المساهمة بصورة منفصلة عن وثائق  هل   َعت مقي 
ِّ
وز

 المؤتمر لتجنب الخلط؟ 
      ✓ 

نامج الرعاية من أجل تيسي   ي منفصل مخصص لير
ز
إنشاء حساب مرصف

ي حسابات وتدقيق برنامج الرعاية )الفقرة 
  .ب(. 7الشفافية فز

  
ً
  هل أنشأت أمانة معاهدة تجارة األسلحة حسابا

ً
 مخصصا

ً
 منفصال

ً
مرصفيا

نامج الرعاية؟   لير

ي  
ز
هل اتخذت أمانة معاهدة تجارة األسلحة تدابي  إضافية لتيسي  الشفافية ف

نامج الرعاية؟   عمليات المحاسبة والتدقيق الخاصة بير

  ✓  ✓   

إلدارة برنامج   % من أموال الرعاية المتلقاة8تخصيص نسبة تصل إلى  

 .ج(. 7رعاية معاهدة تجارة األسلحة )الفقرة 

% أو أقل من إجمالي 8هل اقتصر التخصيص المالي إلدارة البرنامج على 
 ✓ ✓ ✓  ✓   األموال المتلقاة؟ 

تقديم تقارير شاملة بشأن حالة وتنفيذ برنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة  
إتاحة التقرير بصورة علنية على  خالل مؤتمر الدول األطراف وضمان 
 (. 21و  20.د و7موقع معاهدة تجارة األسلحة )الفقرات 

برنامج رعاية  هل   حالة  بشأن   
ً
تقريرا األسلحة  تجارة  معاهدة  أمانة  قدمت 

 ✓  ✓  ✓   معاهدة تجارة األسلحة خالل مؤتمر الدول األطراف؟ 
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 المهام التي يجب على أمانة معاهدة تجارة األسلحة القيام بها 

]مقتطفات من المبادئ التوجيهية اإلدارية لبرنامج رعاية معاهدة تجارة  

 األسلحة[ 

 أسئلة تستند إلى معايير التقييم 

 ]مقتطفات من مسودة مصفوفة التقييم[ 

شاركة 
الم

 

ول 
شم

ال
شفافية  

ال
 

عية 
و
ض

و
الم

 

ءلة 
سا

الم
 

ءة 
الكفا

الفعالية  
 

 

االحتفاظ بسجل للمساهمات المتلقاة لصالح برنامج رعاية معاهدة تجارة 
األسلحة، وتخطر الدول األطراف بالمبالغ المتاحة لكل سلسلة من  

 (. 13اجتماعات مؤتمر الدول األطراف )الفقرة 

 

إذا لم   هل كانت التقارير المقدمة من أمانة معاهدة تجارة األسلحة شاملة؟

 تكن كذلك، فما هي المعلومات الناقصة؟ 

 

تجارة   معاهدة  أمانة  تقارير  أتيحت  الموقع  هل  عىل  للجمهور  األسلحة 

ي لمعاهدة تجارة األسلحة؟
ونز   اإللكي 

  إدارة عمليتي تقديم الطلبات واالختيار

وضع إجراءات التقديم في برنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة، والتي  
 .أ(. 8تشمل نموذج الطلب )الفقرة  

للتقديم في برنامج رعاية هل وضعت أمانة معاهدة تجارة األسلحة إجراءات 
 معاهدة تجارة األسلحة؟ 

 

هل أعدت أمانة معاهدة تجارة األسلحة نموذج طلب للتقديم في برنامج رعاية 
  معاهدة تجارة األسلحة؟

 

هل اإلجراءات التي وضعتها أمانة معاهدة تجارة األسلحة لتقديم الطلبات  
  لبرنامج الرعاية مناسبة وصديقة للمستخدم؟

✓ ✓ ✓   ✓ ✓ 

اإلعالن عن برنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة، وإصدار دعوة للتقدم 
أشهر من   3لبرنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة مقدًما )ويُفّضل قبل 

االجتماع( لكل اجتماع من اجتماعات معاهدة تجارة األسلحة )بحسب  
 .ب(. 8إتاحة أموال الرعاية( )الفقرة  

 

طلبات الحصول على الرعاية مقدًما لكل اجتماع من  الدعوة إلى تقديم 
 (. 15اجتماعات معاهدة تجارة األسلحة عند إتاحة أموال الرعاية )الفقرة 

هل أعلنت أمانة معاهدة تجارة األسلحة عن إتاحة الرعاية وأصدرت دعوات  
أشهر على  3لتقديم الطلبات إلى برنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة قبل 

  كل اجتماع تتاح فيه الرعاية?األقل من 

 

  هل نُشرت الدعوة لتقديم الطلبات على نطاق واسع؟

✓ ✓ ✓   ✓ ✓ 

اختيار المتقدمين بالطلبات لرعايتهم طبقاً للمبادئ العامة الختيار المندوبين 
لرعايتهم من خالل برنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة )المرفق أ(،  

هل تم تلقي نتائج التصفية المسبقة لجميع طلبات الرعاية قبل الموعد المحدد  
 ✓ ✓    ✓  بأسلوب يتسم بالفعالية والكفاءة وفي الوقت المناسب؟ 
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 المهام التي يجب على أمانة معاهدة تجارة األسلحة القيام بها 

]مقتطفات من المبادئ التوجيهية اإلدارية لبرنامج رعاية معاهدة تجارة  

 األسلحة[ 

 أسئلة تستند إلى معايير التقييم 

 ]مقتطفات من مسودة مصفوفة التقييم[ 

شاركة 
الم

 

ول 
شم

ال
شفافية  

ال
 

عية 
و
ض

و
الم

 

ءلة 
سا

الم
 

ءة 
الكفا

الفعالية  
 

بهذا االختيار من خالل تمرير قائمة تصفية  وإخطار الجهات المانحة 
هل طبقت أمانة معاهدة تجارة األسلحة معايير األهلية واالختيار المحددة في   ج(. 8للنظر فيها قبل اتخاذ القرار النهائي )الفقرة 

المبادئ التوجيهية اإلدارية أثناء عملية التصفية المسبقة وفي إعداد قائمة  
 التصفية التي تضم المؤهلين من مقدمي الطلبات؟ 

]طلب أعداد المندوبون المشمولون بالرعاية من أمانة معاهدة تجارة األسلحة  
مقسمة طبقاً للدول األعضاء والدول الموقعة والدول التي لم تنضم بعد إلى 

المعاهدة واالعتبارات األخرى مثل التمثيل اإلقليمي والنوع االجتماعي ودور  
 الدولة في عملية معاهدة تجارة األسلحة.[ 

✓ ✓  ✓   ✓ 

وضع مسودة قائمة منقحة لمقدمي الطلبات المؤهلين للحصول على  
الرعاية لكل اجتماع تُتاح فيه أموال للرعاية وتمرير القائمة المنقحة إلى  

الدول التي أسهمت في برنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة منذ المؤتمر 
د بالبرنامج إلى أمانة معاهدة تجارة  الرابع للدول األطراف، حين ُعهِّ

 (. 16األسلحة )الفقرة  

ة القائمة المنقحة التي تضم مقدمي هل شاركت أمانة معاهدة تجارة األسلح
 الطلبات المؤهلين مع جميع الجهات المانحة؟ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

تحديد مقدمي الطلبات الذين سيتلقون الرعاية، طبقًا ألية مدخالت من جهة  
مانحة أو جهات مانحة لبرنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة، لكل اجتماع 

األسلحة تُتاح فيه أموال للرعاية، بناًء على  من اجتماعات معاهدة تجارة 
 (. 17القائمة المنقحة )الفقرة  

هل استطاعت أمانة معاهدة تجارة األسلحة ضمان إنفاق المساهمات  
هل جرى التواصل مع الجهات   المخصصة في المجاالت التي خصصت لها؟ 

 المانحة بصورة مالئمة؟ 
✓    ✓  ✓ 

تعيّن إحدى الجهات المانحة لبرنامج رعاية ]يجوز للجنة اإلدارية أن 
معاهدة تجارة األسلحة من أجل التواصل مع الجهات المانحة األخرى  
ق رعاية( )الفقرة   والمساعدة في تنسيق المدخالت المقدمة منها )منّسِّ

18 ] .) 

إذا تم التقدم بطلب، فهل تم التقدم به طبقاً لمدى الحاجة وفي الوقت المناسب،  ]
 للجهة المانحة القائمة بالتنسيق القياد بالدور بصورة مناسبة [ وهل أتيح 

  ✓   ✓ ✓ 

 اإلدارة الفنية 

تقديم خدمات إلى المندوبين المشمولين بالرعاية طبقاً للمدرج في  
البروتوكول المالي )المرفق ب(، وهي: تذاكر الطيران واإلقامة والبدالت 

والوصول، وتقديم خطاب لدعم طلب  )البدالت اليومية( وبدالت المغادرة  
 (. 9المندوب الحصول على تأشيرة الدخول، حسب االقتضاء )الفقرة 

بناْء على التعليقات المتلقاة من متلقي الرعاية، هل قدمت الخدمات التي تقدمها 
أمانة معاهدة تجارة األسلحة إلى المندوبين المشمولين بالرعاية في الوقت 

 قة تحقق كفاءة التكلفة؟ المناسبة وبفعالية وبطري 
  ✓   ✓ ✓ 

هل تواصلت أمانة معاهدة تجارة األسلحة بوضوح وفعالية وفي الوقت  
 المناسب مع المندوبين المشمولين بالرعاية حتى نهاية فترة رعايتهم؟

 

هل استجابت أمانة معاهدة تجارة األسلحة ألي حاالت طوارئ مشروعة، في 

✓  ✓   ✓ ✓ 
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 المهام التي يجب على أمانة معاهدة تجارة األسلحة القيام بها 

]مقتطفات من المبادئ التوجيهية اإلدارية لبرنامج رعاية معاهدة تجارة  

 األسلحة[ 

 أسئلة تستند إلى معايير التقييم 

 ]مقتطفات من مسودة مصفوفة التقييم[ 

شاركة 
الم

 

ول 
شم

ال
شفافية  

ال
 

عية 
و
ض

و
الم

 

ءلة 
سا

الم
 

ءة 
الكفا

الفعالية  
 

المشمولين بالرعاية، في الوقت المناسب وبصورة حالة حدوثها للمندوبين 
 صحيحة؟ 

وضع التفاصيل اإلدارية المتعلقة بإجراءات الطلب التي يتبعها مقدمو 
 (. 14الطلبات )المرفق ج( )الفقرة 

هل يمكن  هل يتسم نموذج التقديم )المرفق ج( بالوضوح وسهولة االستخدام؟
 الموقع اإللكتروني لمعاهدة تجارة األسلحة؟ الوصول إليه بسهولة من خالل 

✓  ✓   ✓ ✓ 

 اإلدارة الشاملة لبرنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة 

دَ إلى أمانة معاهدة تجارة األسلحة بإدارة برنامج رعاية معاهدة تجارة  ُعهِّ
األسلحة بصورة شاملة، ويشمل هذا إدارة أموال الرعاية، والمساعدة في  

المندوبين لرعايتهم، بالتشاور مع الجهات المانحة وبرنامج رعاية اختيار 
 (. 6معاهدة تجارة األسلحة، واإلدارة الفنية )الفقرة  

هل حقق برنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة الهدف األساسي الوارد في 
من المبادئ التوجيهية في ظل إدارة أمانة معاهدة تجارة األسلحة   3الفقرة 
م نطاق وتنوع مشاركة الخبراء من الدول في اجتماعات معاهدة ‘تعظي  )وهو:

تجارة األسلحة لضمان أن يتسم الحوار وصنع القرار أثناء االجتماعات  
  بالتمثيل والمشاركة‘(؟

      ✓ 

هل أدارت أمانة معاهدة تجارة األسلحة أموال الرعاية بطريقة فعالة من حيث  
 التكلفة؟

      ✓ 

إن وجدت مثل هذه   مجاالت خاصة ببرنامج الرعاية تتطلب تحسيناً؟هل هناك 
 المجاالت، فهل هناك توصيات محددة؟

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

هل أدير برنامج الرعاية طبقاً للبروتوكول المالي الذي يتضمنه الملحق ب من 
  المبادئ التوجيهية؟

      ✓ 

من القواعد المالية   10للمادة تطبيق النصوص المتعلقة بالتدقيق طبقًا 
 (. 19لمعاهدة تجارة األسلحة )الفقرة 

 هل أخضعت أمانة معاهدة تجارة األسلحة برنامج الرعاية لتدقيق سنوي؟ 
  ✓  ✓   

 

 
 *** 


