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  2020 يوليو/تموز 17

 ُمقدَّمة ِمن: أمانة معاهدة تجارة األسلحة   
  

  اإلنجليزية األصل:

 

  معاهدة تجارة األسلحة
 المؤتمر السادس للدول األطراف

 2020آب/أغسطس  21 –17جنيف، 

جإلاب)  (بوتكملا ءار

 
 
 

  تقرير بشأن عمل الصندوق االستئماني الطوعي لمعاهدة تجارة األسلحة
 2020إلى آب/أغسطس 2019عن الفترة من آب/أغسطس 

 
 مقدمة

 
1.  

ً
، وطبقا ي الطوعي

هذا التقرير مقدم من أمانة معاهدة تجارة األسلحة، بوصفها الجهة المسئولة عن إدارة الصندوق االستئمان 
اماتها بتقديم التقارير  ي الطوعي والقواعد اإلدارية  اللت  

إىل مؤتمر الدول األطراف كما تنص عليها اختصاصات الصندوق االستئمان 
 للصندوق. 

 
 ينقسم هذا التقرير إىل أربعة أجزاء:  .2

 
 خلفية.  .أ

 
.  .ب ي الطوعي

 حالة عمليات الصندوق االستئمان 
 

 حالة تنفيذ المهام المسندة من المؤتمر الخامس للدول األطراف.  .ج
 

اف  .د  المستقبل. استشر
 

 خلفيةأوالً. 
 

اماتها بموجب  .3 ي تنفيذ الت  
 يتألف من أصحاب مصلحة متعددين يدعم الدول ف 

ً
 مرنا

ً
ي الطوعي صندوقا

يعد الصندوق االستئمان 
ي  المعاهدة من خالل إيداع األموال وإنفاقها. 

ئ الصندوق االستئمان   للمادة  أنشر
ً
ي للدول األطراف طبقا

الطوعي بواسطة المؤتمر الثان 
( من المعاهدة لكي يعمل من خالل اختصاصاته المصدق عليها 3)16
(ATT/VTF18/2018/SEC/251/ToR.Cons.Dr.v1.Rev1 .ي أدخلها المؤتمر الرابع للدول األطراف

 للتعديالت الت 
ً
 ( وطبقا

 
 للمادة  .4

ً
ي الطوعي عّيَ  المؤتمر الرابع للدول األطراف قاممن اختصاصات الصندوق  6طبقا

اليا االستئمان   وشيلي  أست 
وي    ج وجنوب أفريقيا, ونيوزيلنداوالمكسيك  وموريشيوس ومدغشقر واليابان وألمانيا فنلندا و  وسويشا وهولندا والسويد والت 
ي الطوعي لمدة ع المملكة المتحدةو

، بدًءا من المؤتمر الرابع للدول األطراف وحت  للعمل ضمن لجنة اختيار الصندوق االستئمان  امّي 
 المؤتمر السادس للدول األطراف )مع إمكانية إعادة تعيينهم(. 

 

ي  .5
، اجتمعت لجنة االختيار الخاصة بالصندوق 2018آب/أغسطس 21ف 

ً
ة ، وبعد ختام المؤتمر الرابع للدول األطراف مباشر

ي الطوعي واختارت السفّت بيت  بّتوير 
ي من االستئمان 

 حت  المؤتمر الخامس للدول األطراف والسفّت ديل هيغ 
ً
ث من ألمانيا رئيسا

 من المؤتمر الخامس للدول األطراف إىل المؤتمر السادس للدول األطراف. 
ً
 نيوزيلندا رئيسا

 
ي  5تنص المادة  .6

، عل أن ُيدار الصندوق بواسطة أمانة معاهدة تجارة األسلحة  من اختصاصات الصندوق االستئمان  الطوعي
 . ي الطوعي

ي تستند إىل  بدعم من لجنة االختيار التابعة للصندوق االستئمان 
ي الطوعي )الت 

وتحد القواعد اإلدارية للصندوق االستئمان 
(، بالتفصيل، األدوار المنفصلة والمتكا ي الطوعي

ي نفس الوقت لكٍل من أمانة معاهدة تجارة اختصاصات الصندوق االستئمان 
ملة ف 

ي الطوعي فيما يتعلق بعمل الصندوق. 
 األسلحة ولجنة االختيار الخاصة بالصندوق االستئمان 
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 حالة عمليات الصندوق االستئماني الطوعيثانياً. 
 

 الوضع المالي للصندوق االستئماني الطوعي
 

ي عام  .7
 
ي المساهمات ف

ي الطوعي 2016منذ دعوته األوىل لتلق 
مليون دوالر أمريكي  8،944،655.21، تلق  الصندوق االستئمان 

:  28من المساهمات المالية الطوعية من  ص والجمهورية التشيكية  دولة هي اليا والنمسا وبلغاريا وكندا وكوستاريكا وقتر
األرجنتّي  وأست 

وي    ج وإسبانيا وفنلندا وفرنسا وحكومة  فالندرز )بلجيكا( وألمانيا وإيرلندا واليابان والمكسيك والجبل األسود وهولندا ونيوزيلندا والت 
تغال وبولندا وجمهورية كوريا وسلوفينيا والسويد وسويشا والمملكة المتحدة.    والتر

ً
ويتضمن هذا مساهمات مخصصة تحديدا

ي 
 يبّيِ  المرفق أ تفاصيل المساهمات المالية الُمتلقاة الطوعي من ألمانيا ونيوزيلندا. ألنشطة التوعية الخاصة بالصندوق االستئمان 

 
 للدورة األوىل ) .8

ً
 سليما

ً
( 2020( والرابعة )2019( والثالثة )2018( والثانية )2017وفرت المساهمات المالية المتلقاة أساسا

 . ي الطوعي
وعات الصندوق االستئمان   من مشر

 
، خصص مبلغ من جملة المساهمات ال .9 ي الطوعي

ي تلقاها الصندوق االستئمان 
دوالر أمريكي لتنفيذ  1205911.20ت 

ي الطوعي )
وعات المصدق عليها للدورة األوىل للصندوق االستئمان  ِصص مبلغ 2017المشر

ُ
دوالر أمريكي  674837.00( وخ

وعات الدورة الثانية ) ِصص مبلغ 2018لمشر
ُ
وعات 1999128( وخ ( وخِصص حت  اآلن 2019الدولة الثالثة ) دوالر أمريكي لمشر

ي قدره 
 
ي الطوعي ) 1164428مبلغ إضاف

وعات المصدق عليها للدورة الرابعة للصندوق االستئمان  (، 2020دوالر أمريكي لتنفيذ المشر
يطة إتمام اتفاقيات المنح.   شر

 
 حالة مشروعات الصندوق االستئماني الطوعي

 
ي للدول  .10

، أصدر رؤساء لجنة االختيار الخاصة منذ أن قام المؤتمر الثان  ي الطوعي
األطراف بإنشاء الصندوق االستئمان 

: الدورة األوىل للصندوق  وعات وهي وعات ألرب  ع دورات من المشر حات المشر ي الطوعي أرب  ع دعوات لتقديم مقت 
بالصندوق االستئمان 
ي الطوعي )

ي الطوعي 2017االستئمان 
ي الطوعي 2018)( والدورة الثانية للصندوق االستئمان 

( والدورة الثالثة للصندوق االستئمان 
ي الطوعي )2019)

وعات‘صدرت  (. 2020( والدورة الرابعة للصندوق االستئمان  حات المشر ي ‘ الدعوة األوىل لتقديم مقت 
كانون   20ف 

ة  ، حيث دعت الدول لتقديم طلبات إىل الصندوق خالل الفت  /يناير   03األول/ديسمتر ي
وصدرت  . 2017آذار/مارس  31 -كانون الثان 

وعات‘ حات المشر ي ‘ الدعوة الثانية لتقديم مقت 
ين األول/أكتوبر  02ف  ، حيث دعت الدول لتقديم طلبات إىل الصندوق 2017تشر

ة  /يناير   08 -2017كان األول/أكتوبر   09خالل الفت  ي
وعات‘وصدرت  . 2018كانون الثان  حات المشر ي ‘ الدعوة الثالثة لتقديم مقت 

ف 
ة 2018ين األول/أكتوبر تشر  08 ين األول/أكتوبر  15، حيث دعت الدول لتقديم طلبات إىل الصندوق خالل الفت   16 -2018تشر

/يناير  ي
وعات‘وصدرت  . 2019كانون الثان  حات المشر ي ‘ الدعوة الرابعة لتقديم مقت 

ين األول/أكتوبر  16ف  ، حيث دعت 2019تشر
ة الدول لتقديم طلبات إىل الصندوق خالل الف ين األول/أكتوبر  16ت  /يناير   16 -2019تشر ي

 . 2020كانون الثان 
 

 (2017الدورة األولى للصندوق االستئماني الطوعي )
 

ي  .11
 لما تم اإلبالغ عنه إىل المؤتمر الثالث للدول األطراف، وافقت لجنة االختيار الخاصة بالصندوق االستئمان 

ً
الطوعي  طبقا
ي الطوعي األوىل ) 17عل تمويل 

ي دورة الصندوق االستئمان 
 ف 
ً
وعا ، تم تنفيذ  (. 2017مشر ي أعقاب سحب طلبّي 

  15وف 
ً
وعا مشر

ي الطوعي عقب انتهاء اتفاقات المنح مع أمانة معاهدة تجارة األسلحة. 
وبنهاية هذا التقرير، تم االنتهاء من  للصندوق االستئمان 

وعات الصندوق اال   البالغ عددها خمسة عشر )مشر
ً
ي الطوعي جميعا

. 15ستئمان 
ً
وعا وعات  المرفق بيقدم  ( مشر نظرة عامة عل مشر

ق عليها لعام 
َ
ي الطوعي الُمصد

ي  المرفق جويقدم  2017الصندوق االستئمان 
وعات الصندوق االستئمان  نظرة عامة عل حالة مشر

وعا . 2017الطوعي لعام  ي الطوعي لعام وجميع التقارير النهائية لمشر
متاحة من خالل صفحة الصندوق  2017ت الصندوق االستئمان 

ي لمعاهدة تجارة األسلحة. 
ون   عل الموقع اإللكت 

 
 (2018الدورة الثانية للصندوق االستئماني الطوعي )

 
 لما تم اإلبالغ عنه إىل المؤتمر الرابع للدول األطراف، وافقت لجنة االختيار الخاصة بالصندوق ا .12

ً
ي الطوعي طبقا

الستئمان 
ي الطوعي الثانية ) 10عل تمويل 

ي دورة الصندوق االستئمان 
 ف 
ً
وعا ي أعقاب سحب أحد الطلبات، تم تنفيذ تسعة ) (. 2018مشر

( 9وف 
ي الطوعي عقب انتهاء اتفاقات المنح مع أمانة معاهدة تجارة األسلحة. 

وعات للصندوق االستئمان  وبنهاية هذا التقرير، تم االنتهاء  مشر
 البالغ عددها تسعة )

ً
ي الطوعي جميعا

وعات الصندوق االستئمان  وعات. 9من مشر وعات  ( مشر يقدم المرفق د نظرة عامة عل مشر
ق عليها لعام 

َ
ي الطوعي الُمصد

ي  2018الصندوق االستئمان 
وعات الصندوق االستئمان  ويقدم المرفق ـه نظرة عامة عل حالة مشر

ي الطوعي لعام وجميع التقاري . 2018الطوعي لعام 
وعات الصندوق االستئمان  متاحة من خالل صفحة الصندوق  2018ر النهائية لمشر

ي لمعاهدة تجارة األسلحة. 
ون   عل الموقع اإللكت 
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 (2019الدورة الثالثة للصندوق االستئماني الطوعي )
 

ي الطوعي  .13
 لما تم اإلبالغ عنه إىل المؤتمر الخامس للدول األطراف، وافقت لجنة االختيار الخاصة بالصندوق االستئمان 

ً
طبقا

ي الطوعي الثالثة ) 20عل تمويل 
ي دورة الصندوق االستئمان 

 
 ف
ً
وعا ي أعقاب سحب أحد الطلبات، تم تنفيذ  (. 2019مشر

 
  19وف

ً
وعا مشر

ي الطوعي 
ذت أربعة ) عقب انتهاء اتفاقات المنح مع أمانة معاهدة تجارة األسلحة.  للصندوق االستئمان 

ِ
ف
ُ
( 4وحت  ختام هذا التقرير، ن

ين األول/أكتوبر  وعات المتبقية قبل تشر ، وسيتم االنتهاء من المشر ي الطوعي
وعات الصندوق االستئمان  يقدم المرفق  . 2021من مشر

ي 
وعات الصندوق االستئمان  ق عليها لعام  و نظرة عامة عل مشر

َ
وعات  2019الطوعي الُمصد ويقدم المرفق ز نظرة عامة عل حالة مشر

ي الطوعي لعام 
 . 2019الصندوق االستئمان 

 
ي فّتوس كوفيد .14

ي الطوعي لعام 19-نتيجة لتفشر
وعات غّت المكتملة من دورة الصندوق االستئمان  ت جميع المشر ، أجتر

وعا عل إيقاف أنشطتها.  2019 وعات.  2019ت عام ُمنحت جميع مشر ي الوقت لالنتهاء من أنشطة المشر
 
 ف
ً
ترصد أمانة  امتدادا

ي المنح لعام 
ي غضون  2019معاهدة تجارة األسلحة الوضع من خالل التواصل المنتظم مع متلق 

 
وعات ف لضمان االنتهاء من المشر

وع.  ي المتفق عليه عقب استئناف أنشطة المشر
  اإلطار الزمت 

 
، وعل الرغم .15 ي الطوعي خالل عام  وبالتاىلي

وعات الممولة من الصندوق االستئمان  كان من المخطط   2019من أن المشر
 عامي 

ين األول/أكتوبر عل أقىص تقدير. 2021و 2019تنفيذها ما بّي  ي تشر
 
وبعد  ، إال أنه  نهاية الدورة المتوقعة أصبحت اآلن ف

وعات الصندو  ي االنتهاء منها، سوف تتاح التقارير النهائية لمشر
ون  ي الطوعي من خالل صفحة الصندوق عل الموقع اإللكت 

ق االستئمان 
 لمعاهدة تجارة األسلحة. 

 
 (2020الدورة الرابعة للصندوق االستئماني الطوعي )

 
ي  .16

/يناير   16بحلول تاري    خ إغالق باب التقدم ف  ي
 من  26، كانت أمانة معاهدة تجارة األسلحة قد تلقت 2020كانون الثان 

ً
طلبا

 مع الممارسة  مختلفة. دولة  20
ً
 لواليتها، قامت أمانة معاهدة تجارة األسلحة بإجراء عملية فرز مسبق للطلبات المتلقاة، وتمشيا

ً
وطبقا

وعاتها.  حات مشر ي مقت 
  السابقة، أعطت الدول المعنية الفرصة لُمعالجة بعض األخطاء ف 

 
ي ضوء التطورات المتعلقة بانتشار فّتوس كوفيد .17

ي تلت ذلك مع رئيس لجنة االختيار الخاصة و المشاورات 19-ف 
الت 

ي الطوعي 
، تواصلت أمانة معاهدة تجارة األسلحة مع جميع مقدمي الطلبات لدورة الصندوق االستئمان  ي الطوعي

بالصندوق االستئمان 
حة.  2020لعام  وعاتها المقت  ي مشر

ارة األسلحة بعد ذلك ثم قامت أمانة معاهدة تج للتأكيد عل اهتماها وقدرتها عل االستمرار ف 
.  23بإعداد تقرير يتضمن قائمة منقحة تضم  ي الطوعي

 للنظر من ِقبل لجنة االختيار الخاصة بالصندوق االستئمان 
ً
 مؤهال

ً
  طلبا

 
ي  .18

نت ف  ي الطوعي عل شبكة اإلنت 
الستعراض  2020أيار/مايو  26اجتمعت لجنة االختيار الخاصة بالصندوق االستئمان 

ي اختصاصات الصندوق بغية القائمة المنقحة ل
ي الطوعي المنصوص عليها ف 

لطلبات عن طريق تطبيق معايّت الصندوق االستئمان 
وعات وجودتها.  حات المشر وطة عل  تقييم فوائد مقت   مشر

ً
ي الطوعي موافقة

 12وافقت لجنة االختيار الخاصة بالصندوق االستئمان 
ط تقديم مزيد من  ي تمويل الصندوق، بشر

وعات لتلق   اإليضاحات لبعض الجوانب والتفاوض بشأن اتفاقيات المنح. مشر
 

ي ال  12تشارك  .19
وطة.  12دولة ف  ي حصلت عل الموافقة المشر

 الت 
ً
وعا وعات  مشر يتضمن المرفق ح نظرة عامة عل المشر

ي 
وطة لدورة الصندوق االستئمان  . وقد نقلت أمانة معاهدة تجارة األسلحة قرارات 2020الطوعي لعام  الحاصلة عل الموافقة المشر

 عل التفاوض للتوصل إىل اتفاقيات 
ً
ي الطوعي إىل جميع مقدمي الطلبات وتعكف حاليا

لجنة االختيار الخاصة بالصندوق االستئمان 
 .   المنح مع مقدمي الطلبات الناجحّي 

 
اتيجية للتخفيف من مخاطر فّتوس كوفيد كجزء من عملية التعاقد، سوف يطلب من الحاصلّي   .20 -عل المنح تقديم است 
وع بالمبادئ التوجيهية الحكومية الخاصة بالصحة والسالمة المتعلقة بفّتوس  19 تبّي  التدابّت المزمع تنفيذها لضمان وفاء المشر

اعي أثناء االجتماعات المخططة؛ وتحديد و/أو تتفق مع المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية )مثل التباعد االجتم 19-كوفيد
؛ وإتاحة مطهرات اليدين و/أو ارتداء الكمامات وما إىل ذلك(.   أعداد المشاركّي 

 
ي الطوعي لعام  .21

وعات الصندوق االستئمان  /يناير  2020من المتوقع أن تبدأ مشر ي
ي كانون الثان 

، عل أقل 2021أنشطتها ف 
ي الطوعي إىل أي جهة حاصلة عل منح حت  كانون تقدير، ولذلك ليس من المتوقع تحويل أية 

أموال خاصة بالصندوق االستئمان 
/يناير  ي

وع قادر  عل أقل تقدير.  2021الثان  ي إقناع أمانة معاهدة تجارة األسلحة بأن المشر
ولكن، إذا نجح أحد الحاصلّي  عل المنح ف 

/يناير  ي
ي الدولة المعنية ومع قدرة الحاصل عل المنحة مع أخذ وضع فّتوس كوف - 2021عل البدء قبل كانون الثان 

ي االعتبار ف 
يد ف 

/يناير  -عل اتخاذ االحتياطات الالزمة  ي
وع قبل كانون الثان   لذلك.  2021يمكن أن يبدأ المشر

ً
  وسوف ُيرصف التمويل طبقا

 
ي المع .22

ي الطوعي يمكن أن يخطط لتنفيذها ف 
وعات الممولة من الصندوق االستئمان  تاد ما بّي  حزيران/يونيو ومع أن المشر

/يناير 2021وحزيران/يونيو  2020 ي
  2021وكانون األول/ديسمتر  2021، إال أنها اآلن سوف يخطط لتنفيذها ما بّي  كانون الثان 

ً
نظرا

 . 19-لتأثّت فّتوس كوفيد
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 (2021الدورة الخامسة للصندوق االستئماني الطوعي )
 

ي الطوعي 19-بحسب التطورات المتعلقة بفّتوس كوفيد .23
وعات الصندوق االستئمان  ، من المنتظر أن تتم هيكلة دورة مشر

ين األول/أكتوبر 2021الخامسة ) ي تشر
 
حات ف ي المقت 

وعات الصندوق السابقة، مع إصدار الدعوة لتلق  ( عل نحو مماثل لدورات مشر
ي  2020

 
ي لتلقيها ف

/يناير وتحديد الموعد النهانئ ي
 . 2021منتصف كانون الثان 

 

 أنشطة لجنة االختيار الخاصة بالصندوق االستئماني الطوعي فيما بين المؤتمرين الخامس والسادس للدول األطراف
 

ي  .24
ي الطوعي وثيقة مهام الصندوق االستئمان 

 للممارسات السابقة، اعتمدت لجنة االختيار الخاصة بالصندوق االستئمان 
ً
 طبقا

ي خالل 
لتوجيه عملها من ناحية المخرجات المتوقع تسليمها وتوقيت هذه المخرجات )انظر ‘ 2019/2020الطوعي ومخططه الزمت 

 المرفق ط(. 
 

ي الطوعي أثناء المؤتمر الخامس للدول األطراف، سوف  .25
 لما أعلنه رئيس لجنة االختيار الخاصة بالصندوق االستئمان 

ً
طبقا

ي الطوعي لتمويل أفالم فيديو يستخدم جزء من األموال ال
ي برنامج التوعية الخاص بالصندوق االستئمان 

 
ي ساهمت بها نيوزيلندا ف

ت 
 . ي الطوعي

سوف ُيتاح أول فيلم  تعليمية لمساعدة مقدمي الطلبات عل إتمام وتقديم طلبات عالية الجودة إىل الصندوق االستئمان 
ونية المخصصة لل وعات للدورة فيديو للجمهور عل الصفحة اإللكت  حات المشر ي مقت 

ي الطوعي قبل الدعوة إىل تلق 
صندوق االستئمان 

 . ي الطوعي
وعات الصندوق االستئمان    الخامسة لمشر

 
لكيفية ملء طلب الحصول عل المنحة ونموذج ‘ نموذجية‘باإلضافة إىل ذلك، أعدت أمانة معاهدة تجارة األسلحة أمثلة  .26

  الطلبات المحتملّي  بشأن كيفية ملء النماذج بمعلومات تفصيلية ومناسبة. الموازنة التفصيلية وذلك إلرشاد مقدمي 
 

 حالة تنفيذ المهام المسندة إلى الصندوق االستئماني الطوعي من المؤتمر الخامس الثالث للدول األطرافرابعاً. 
 

ة  .27 ي عقدت خالل الفت 
 األطراف القرارات التالية: ، اتخذ مؤتمر الدول 2019آب/أغسطس  30-26خالل جلسته العامة الت 

 
ي الطوعي ‘اإلحاطة ب  .أ

وعات الصندوق االستئمان  عل النحو الذي يتضمنه المرفق ح من ‘ المبادئ التوجيهية لتقييم مشر
ي الطوعي إىل المؤتمر الخامس للدول األطراف الذي يحمل الرقم المرجغي 

تقرير الصندوق االستئمان 
ATT/VTF/2019/CHAIR/531/Conf.Rep . 

 
ي الطوعي  .ب

وي    ج للصندوق االستئمان  ي الطوعي بالقيام بمزيد من أنشطة التوعية للت 
حيب بقرار الصندوق االستئمان  الت 

ي تسبق المؤتمر السادس للدول األطراف. 
ة الت   خالل الفت 

 
ي الفقرة  .28

وعات الصندوق)‘)ج( 21يرد أدناه وصف حالة تنفيذ المهام المحددة ف  ي  المبادئ التوجيهية لتقييم مشر
االستئمان 

(: 20والفقرة ‘( الطوعي  ي الطوعي
 )د( )أنشطة التوعية الخاصة بالصندوق االستئمان 

 
ي الطوعي 

وعات الصندوق االستئمان   المبادئ التوجيهية لتقييم مشر
 

ي  .29
ِيم تقارير تنفيذ 13الطوعي )الفقرة  تنص اختصاصات الصندوق االستئمان 

ُ
( عل أن أمانة معاهدة تجارة األسلحة سوف تق

وعات المقدمة من المستفيدين.  ، ُوِضَعت  المشر ي الطوعي ‘وبالتاىلي
وعات الصندوق االستئمان  لكي ‘ المبادئ التوجيهية لتقييم مشر

وع ي تقييم ما إذا كانت المشر
ي الطوعي قد حققت األهداف تساعد أمانة معاهدة تجارة األسلحة ف 

ي يمولها الصندوق االستئمان 
ات الت 

وعات المكتملة.  المحددة لها.  وع موجه إىل المشر وعات عام  تقييم المشر وكان من  2019بحلول نهاية عام  2017اختتمت مشر
  . 19-ولكن هذه الخطة تعطلت بسبب انتشار فّتوس كوفيد . 2020المخطط تقييم عينة مختارة منها خالل عام 

  
 أنشطة التوعية الخاصة بالصندوق االستئماني الطوعي

 
ة  .30 ، عقد عدد من فعاليات للتوعية خالل الفت  ي الطوعي

اتيجية التوعية الخاصة بالصندوق االستئمان  وتمشًيا مع است 
ي ا المشمولة بالتقرير. 

ي الطوعي وأعضاء من أمانة معاهدة تجارة األسلحة ف 
للجنة األوىل للجمعية شارك رئيس الصندوق االستئمان 

ين األول/أكتوبر  ي تشر
ي نيسان/إبريل ف 

ي اجتماع 2019العامة لألمم المتحدة ف 
؛ وشارك أعضاء من أمانة معاهدة تجارة األسلحة ف 

ي لندن )المملكة المتحدة( خالل شهر أيلول/سبتمتر 
وع اإلقليمي للصندوق  2019الدول الجزرية داخل الكومنولث ف  والمشر

ي 
ين األول/أكتوبر االستئمان  ي تشر

ي لومي )توغو( ف 
ي الطوعي وأعضاء من 2019الطوعي ف 

؛ وشارك ممثل عن رئيس الصندوق االستئمان 
ي كانون األول/ديسمتر 

ي الطوعي )جنيف( ف 
ي يوم التوعية بالصندوق االستئمان 

ي دورة معاهدة  2019أمانة معاهدة تجارة األسلحة ف 
وف 

ي نظمها مركز جن
ي نيسان/إبريل تجارة األسلحة الت 

نت( ف  ونتيجة النتشار فّتوس  . 2020يف للدراسات األمنية )عل شبكة اإلنت 
 وفرض قيود عل السفر، تعذر تنفيذ أنشطة التوعية المخططة األخرى.  19-كوفيد
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 استشراف المستقبلخامساً. 

 
 

، سوف  19-ومع مالحظة التأثّت المحتمل للوضع القائم المتعلق بفّتوس كوفيد .31 ي الطوعي
عل أنشطة الصندوق االستئمان 

 : ي تسبق المؤتمر السابع للدول األطراف إىل ما يلي
ة الت   يسغ الصندوق خالل الفت 

  
، بما يتف  .أ ي الطوعي

اتيجية التوعية الخاصة تنفيذ المزيد من أنشطة التوعية الخاصة بالصندوق االستئمان  ق مع است 
 . ي الطوعي

 بالصندوق االستئمان 
 

، بهدف إيجاد  .ب ي الطوعي
تقديم المساعدة غل الدول من أجل تحسّي  جودة الطلبات المقدمة إىل الصندوق االستئمان 

، ويشمل هذا إ ي الطوعي
ي بمعايّت األهلية واالختيار للصندوق االستئمان 

ي تق 
حات الت  نتاج أفالم عدد أكتر من المقت 

  فيديو توضيحية لمساعدة مقدمي الطلبات المحتملّي  إىل الصندوق. 
 

ي الطوعي المكتملة، بما يتفق مع  .ج
وعات الصندوق االستئمان  وعات ‘تقييم مشر المبادئ التوجيهية لتقييم مشر

ي الطوعي 
 ‘. الصندوق االستئمان 

 

*** 
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 (:2017الطوعي ) المرفق أ. الوضع المالي للصندوق االستئماني

  المساهمات في مشروعات الصندوق االستئماني الطوعي

 10,000.00دوالر أمريكي                                      األرجنتين 1

 475,464.17دوالر أمريكي                                    أستراليا 2

 1,970.17            دوالر أمريكي                             النمسا 3

 2,039.77دوالر أمريكي                                         بلغاريا 4

 11,000.00دوالر أمريكي                                      كندا 5

 2,000.00دوالر أمريكي                                         كوستاريكا 6

 33,279.30                                   دوالر أمريكي   قبرص 7

 38,143.88دوالر أمريكي                                      جمهورية التشيك 8

 فنلندا 9
دوالر أمريكي                                        

1,303,675.50 

 179,186.79دوالر أمريكي                                    فرنسا 10

 43,839.68دوالر أمريكي                                      حكومة فالندرز، بلجيكا 11

 ألمانيا 12
دوالر أمريكي                                        

1,779,661.70 

 85,325.00دوالر أمريكي                                      إيرلندا 13

 اليابان 14
دوالر أمريكي                                        

3,000,000.00 

 30,000.00دوالر أمريكي                                      المكسيك 15

 1,616.78دوالر أمريكي                                         الجبل األسود 16

  هولندا 17
                      دوالر أمريكي                  

339,253.00 

 113,849.50دوالر أمريكي                                    نيوزيلندا 18

 115,050.72دوالر أمريكي                                    النرويج 19

 5,000.00دوالر أمريكي                                         الفلبين 20

 10,000.00دوالر أمريكي                                      بولندا 21

 10,895.23دوالر أمريكي                                      البرتغال 22

 70,000.00دوالر أمريكي                                      جمهورية كوريا 23

 21,849.04                     دوالر أمريكي                 سلوفينيا 24

 59,277.18دوالر أمريكي                                         إسبانيا 25

 563,955.87دوالر أمريكي                                    السويد 26

 249,151.93دوالر أمريكي                                    سويسرا 27

 389,180.00دوالر أمريكي                                    المتحدةالمملكة  28

 إجمالي مشروعات الصندوق االستئماني الطوعي  
دوالر أمريكي                                        

8,944,665.21 

   

   المساهمات في برنامج التوعية بالصندوق االستئماني الطوعي

 ألمانيا 1
أمريكي                                        دوالر  

82,328.89  

 استرداد -ألمانيا   
دوالر أمريكي                                        

41,878.38  

 نيوزيلندا 2
دوالر أمريكي                                         

29,781.00  

 االستئماني الطوعيإجمالي برنامج التوعية بالصندوق   
دوالر أمريكي                                         

70,231.51  
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 إجمالي المساهمات المتلقاة لصالح الصندوق االستئماني الطوعي
دوالر أمريكي                                         

9,014,896.72  
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 نظرة عامة على المشروعات الُمصدق على تمويلها من الصندوق االستئماني الطوعي لمعاهدة تجارة األسلحة (:2017المرفق ب. الدورة األولى للصندوق االستئماني الطوعي )
 

  نوع المساعدة في التنفيذ  بالتنفيذالشريك القائم  عنوان المشروع الدولة  الرقم
إجمالي الموازنة 

 المصّدق عليها

 )دوالر أمريكي(

إجمالي الموازنة 

 الُمنفَقَة

 )دوالر أمريكي(

 الكاميرون 1
اإلسراع بعالمية معاهدة تجارة األسلحة وتنفيذها في 

 الكاميرون

منتدى شباب وطالب 

الكاميرون من أجل السالم 

(CAMYOSFOP) 

وطنية للترويج لمعاهدة تجارة األسلحة )نشر وتوزيع دليل ورشة عمل 

الحكومية  مع الوزارات‘ للتوعية‘معاهدة تجارة األسلحة؛ ورش عمل 

 والبرلمانيين؛ بناء قدرات الصحفيين؛ بناء قدرات وزارات الحكومة
 الرئيسية(

94,642.00 94,642.00 

 كوستاريكا 2

المنطقة دون التدريب وتيسير تبادل الخبرات عبر 

اإلقليمية: توضيح العمليات اإلقليمية في الجمارك 

ومراقبة الحدود، باإلضافة إلى تعزيز التنسيق بين 

المؤسسات إلنشاء السياسات الوطنية والمشتركة على 

 نحو أفضل من أجل التنفيذ الفعّال لمعاهدة تجارة األسلحة

مؤسسة أرياس للسالم 

 والتقدم البشري
 88,171.65 96,118.00 إقليميانمؤتمران 

 (1كوت ديفوار ) 3
بناء قدرات أصحاب المصلحة الوطنيين في مجال تنفيذ 

 معاهدة تجارة األسلحة

وزارات الحكومة  مجموعات: 3( لبناء قدرات x 3ورش عمل وطنية ) ال يوجد 

  والبرلمانيون والمجتمع المدني
78,096.00 69,801.94 

 25,981.38 28,187.00 تقييم ومراجعة الضوابط الموجودة على النقل ال يوجد   أدوات وإجراءات الرقابة على النقل تعزيز (2كوت ديفوار ) 4

 السلفادور 5
تعزيز قدرات السلطة الوطنية على تنفيذ معاهدة تجارة 

 األسلحة من خالل المعدات والتدريب

مركز األمم المتحدة 

للسالم ونزع السالح 

أمريكا والتنمية في 

الالتينية ومنطقة البحر 

 الكاريبي

( بشأن المساعدة القانونية والمساعدة الفنية x 3ورش عمل وطنية )

وتطوير القائمة الوطنية لألصناف الخاضعة للرقابة؛ باإلضافة إلى شراء 

 المعدات )آلة وضع العالمات(
97,081.00 90,975.17 

 غانا 6
الخاضعة للرقابة وبناء اعتماد القائمة الوطنية لألصناف 

 قدرات الوكاالت القائمة بالتنفيذ في غانا
برنامج األمم المتحدة 

 اإلنمائي
 89,345.00 89,345.00 وضع القائمة الوطنية لألصناف الخاضعة للرقابة والتدريب على القائمة
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 تنفيذ معاهدة تجارة األسلحة في جمهورية غواتيماال غواتيماال 7

 مركز األمم المتحدة

للسالم ونزع السالح 

والتنمية في أمريكا 

الالتينية ومنطقة البحر 

 الكاريبي

تعزيز القدرات الوطنية على إنشاء ضوابط فعّالة على النقل؛ وتعزيز 

األطر المعيارية والمؤسسية لتنفيذ معاهدة تجارة األسلحة؛ وإنشاء هيئة 

 عات الحاليةاستعراض التشري -الرقابة على النقل؛ والمساعدة القانونية 
96,325.68 88,208.26 

 ليبيريا 8
وضع مسودة تشريعات لدعم التنفيذ الفعّال لمعاهدة تجارة 

 األسلحة في ليبيريا
شبكة عمل ليبيريا بشأن 

 األسلحة الصغيرة

حوار التوعية الوطنية؛ تقوية قدرات شبكة عمل ليبيريا بشأن األسلحة 

الصغيرة؛ وضع تشريع جديد؛ اعتماد قائمة المراقبة الخاصة باتفاق 

واسينار: سجل كامل للوسطاء؛ إنشاء نقطة اتصال وطنية بشأن معاهدة 

 تجارة األسلحة؛ إنشاء لجنة ترخيص مشتركة بين الحكومات

91,501.05 71,957.63 

 بناء القدرات لسلطات اإلنفاذ واإلدارات القانونية موريشيوس 9
ورشة عمل وطنية لبنا القدرات لدى قوات شرطة موريشيوس وسلطة  ال يوجد  

 المطارات وسلطة الدخل )إدارة الجمارك( ومكتب قوانين الدولة
19,795.00 14,544.70 

 باالو 10
االستعداد  باالو:تحسين نظام التحكم في األسلحة في 

 للوفاء بالتزامات معاهدة تجارة األسلحة

مركز الحد من العنف 

أمانة مجموعة  -المسلح 

عمل األسلحة الصغيرة 

 في المحيط الهادئ

تقييم الفجوات التشريعية واإلجرائية في منظومة الرقابة على النقل الحالية؛ 

 ورش عمل بناء القدرات في المنطقة دون اإلقليمية
85,505.00 72,679.25 

 الفلبين 11
وضع وتنفيذ دورة تدريبية بشأن سياسات وإجراءات 

 الترخيص والتحقيق واإلنفاذ لألسلحة التقليدية
المنظمة الدولية لمكافحة 

 العنف
دورة تدريبية لبناء قدرات وتحسين قدرات الوكاالت القائمة بالتنفيذ في 

 الدولة في مجاالت الترخيص والتحقيق واإلنفاذ
99,996.85 99,996.85 

 ساموا* 12
تبسيط عمليات جمع البيانات عن األسلحة واإلبالغ في 

 ساموا
مركز الحد من العنف 

  المسلح

تقييم الفجوات المنظومة الحالية إلدارة المعلومات وجمع البيانات 

واإلبالغ؛ تنفيذ خطة إلنشاء قاعدة بيانات؛ ورشة عمل لتدريب المدربين 

 المعلومات وقاعدة البيانات بشأن نظام إدارة
[72,113.00]  

 السنغال 13
بناء القدرات في مجال التنفيذ الفعال لمعاهدة تجارة 

 األسلحة
مركز جنيف للسياسات 

 األمنية
أيام للمسئولين المشاركين في تنفيذ معاهدة تجارة  5دورة تدريبية لمدة 

 األسلحة
85,739.00 82,361.62 

 امتثال سيراليون لتنفيذ معاهدة تجارة األسلحةتقييم مدى  سيراليون 14
منظمة عالم أكثر أمانا 

(Saferworld) 

إصدار تقرير تقييم؛ وتقديم التقرير النهائي إلى أصحاب المصلحة في 

سيراليون؛ ورشة عمل لمناقشة وضع خطة عمل وطنية العتمادها من قِبل 

 حكومة سيراليون
78,495.00 75,310.00 
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 (1توغو ) 15
مشروع التدريب على مخصصات معاهدة تجارة 

األسلحة وتنفيذها، الدعوة العتماد مسودة القانون األولية 

 بشأن نظام األسلحة وترويجها

ورش العمل التدريبية بشأن مخصصات معاهدة تجارة األسلحة وتنفيذها  ال يوجد  

في األماكن الرئيسية من األقاليم الخمسة لتوغو وغراند لومي، حملة 

التوعية والترويج لمسودة القانون األولية بشأن األسلحة )تبادل الحوارات، 

 والبرامج اإلذاعية وإذاعة فقرات صوتية(

99,675.00 93,619.05 

 (2توغو ) 16
تعزيز قدرات الدول األفريقية في مجال تنفيذ معاهدة 

 تجارة األسلحة
الوفد الدائم لالتحاد 

 اإلفريقي في جنيف

أيام لبناء القدرات من أجل فهم أفضل لمعاهدة تجارة  3ورش عمل مدتها 

األسلحة وعملياتها وأمانتها والمزيد من التناغم بين البعثات التي مقرها 

جنيف وبين العواصم اإلفريقية؛ وتحديد الفرص والتحديات في تنفيذ 

 معاهدة تجارة األسلحة، وتبادل الخبرات بين البلدان

180,438.38 148,291.65 

  [170,344.00]  التدريب في أكاديمية معاهدة تجارة األسلحة على تنفيذ المعاهدة حملة مراقبة األسلحة أكاديمية معاهدة تجارة األسلحة لجنوب أفريقيا زامبيا وسوازيالند* 17

 

 1,205,911.20 1,320,939.96      اإلجمالي  

ل االنتهاء من الطوعي على الطلبات المقدمة للصندوق من ساموا والطلب المشترك المقدم من كٍل من زامبيا وسوازيالند، ولكن هذه الدول سحبت طلباتها قب وافقت لجنة االختيار الخاصة بالصندوق االستئماني* 

 اتفاق المنحة مع أمانة معاهدة تجارة األسلحة، وهذه المشروعات غير مستمرة.
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 2017المرفق ج. حالة تنفيذ مشروعات الصندوق االستئماني الطوعي لعام 
 

 

 2019يوليو/تموز   17
 أمانة معاهدة تجارة األسلحة

 

 
 2019تموز/يوليو  17في  2017حالة مشروعات الصندوق االستئماني الطوعي لدورة عام 

الر

  قم

توقيع اتفاق  الدولة

 المنحة

استالم التقرير 

 النهائي

القسط تحويل 

 الثالث

 مغلق

تشرين - 02 الكاميرون 1

 18-الثاني/نوفمبر

  

تشرين - 30 كوستاريكا 2

  18-الثاني/نوفمبر

  

-سبتمبر/أيلول- 24 (1كوت ديفوار ) 3

2018 

  

تشرين - 02 (2كوت ديفوار ) 4

 17-الثاني/نوفمبر

  

   18-تموز/يوليو- 10 السلفادور 5

-سبتمبر/أيلول- 17 غانا 6

18 

  

كانون - 14 غواتيماال 7

  18-األول/ديسمبر

  

-شباط/فبراير- 19 ليبيريا 8

19  

  ال ينطبق

كانون - 30 موريشيوس 9

 18-الثاني/يناير

  ال ينطبق

تشرين - 02 باالو 10

  18-األول/أكتوبر

  

-سبتمبر/أيلول- 30 الفلبين 11

18 

  

  مسحوب ساموا 12

   18-أيار/مايو- 01 السنغال 13

   19-نيسان/إبريل- 30 سيراليون 14

   18-أيار/مايو- 01 (1توغو ) 15

   18-أيار/مايو- 01 (2توغو ) 16

  مسحوب زامبيا وسوازيالند 17
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 نظرة عامة على المشروعات الُمصدق على تمويلها من الصندوق االستئماني الطوعي لمعاهدة تجارة األسلحة (:2018المرفق د. الدورة الثانية للصندوق االستئماني الطوعي )

 

 نوع المساعدة في التنفيذ عنوان المشروع الشركاء القائمون بالتنفيذ الدولة الرقم
إجمالي الموازنة 

 المصّدق عليها

 )دوالر أمريكي(

إجمالي الموازنة 

 الُمنفَقَة

 أمريكي()دوالر 

 ال يوجد  بوركينا فاسو 1
ورش عمل للتوعية وبناء القدرات من أجل التنفيذ 

 الفعّال لمعاهدة تجارة األسلحة

ورش عمل لبناء القدرات لمسئولي الجمارك )تدريب 

على شهادات المستخدم النهائي(؛ ورش عمل للزيادة 

الوعي لدى قوات الدفاع واألمن وتّجار السالح وشركات 

الخاصة والبرلمانيين بشأن نصوص معاهدة تجارة األمن 

 األسلحة.

73,013.00 73,177.27 

 تشاد* 2
مركز السالم واألمن ومنع العنف 

 المسلح

المساعدة وبناء القدرات للجهات الفاعلة الوطنية 

وأصحاب المصلحة الوطنيين في مجال تنفيذ 

 معاهدة تجارة األسلحة في تشاد

لوزارات الدولة، والبرلمانيين ورش عمل بناء القدرات 

والمجتمع المدني في مجال تنفيذ معاهدة تجارة األسلحة؛ 

 وضع خارطة طريق للتنفيذ.
[99,717.00]  

 كوت ديفوار 3
Secrétariat du Conseil 

National de Sécurité (S-CNS) 

Mise en place d'une base de données 
des transferts d'armes  - Conservation 

des données                                                                

 حفظ البيانات -إنشاء قاعدة بيانات لنقل األسلحة 

بناء القدرات الوطنية في مجال تدابير الشفافية لمعاهدة 

تجارة األسلحة وإنشاء نظام لحفظ السجالت لجمع 

 النقل واالحتفاظ بها. البيانات بشأن عمليات
99,131.00 88,577.28 

 الجمهورية الدومينيكية 4
مركز األمم المتحدة اإلقليمي للسالم 

ونزع السالح والتنمية في أمريكا 

 الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

Implementacion del Tratado sobre el 
Comercio de Armas en República 

Dominicana 

الوطنية على إنشاء وتطبيق ضوابط  تعزيز القدرات

فعّالة بشأن نقل العناصر بموجب معاهدة تجارة األسلحة 

من خالل ورش العمل ودورة تدريبية )الدورة التدريبية 

لتنفيذ معاهدة تجارة األسلحة التي ينظما مركز األمم 

المتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح والتنمية في أمريكا 

لبحر الكاريبي(، وتقييم أمن ترسانات الالتينية ومنطقة ا

 األسلحة القائمة ووضع إجراءات تشغيل قياسية.

99,007.00 90,888.52 

تنفيذ معاهدة تجارة األسلحة في الجمهورية 

 الدومينيكية

 (1غانا ) 5
( Lex Emporiumليكس إمبوريوم )

 للمحاماة
اعتماد إطار قانوني مؤسسي لتنفيذ معاهدة تجارة 

 األسلحة
 99,977.00 99,958.00 إنشاء إطار قانوني لعمل السلطة الوطنية المختصة.
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 (2غانا ) 6
شبكة العمل الدولية بشأن األسلحة 

 الصغيرة
ورش عمل وطنية للتوعية وبناء القدرات ألعضاء 

 البرلمان
ورشة عمل لبناء قدرات أعضاء لجنة الدفاع والداخلية 

 في برلمان غانا.
45,636.00 45,636.00 

  مدغشقر 7
مركز األمم المتحدة اإلقليمي للسالم 

 ونزع السالح

ورشة عمل بشأن تخصيص القضايا المتعلقة 

بمعاهدة تجارة األسلحة إلى السلطات الوطنية 

 والقطاع الخاص والمجتمع المدني

ورشة عمل للسلطات الوطنية والقطاع الخاص والمجتمع 

 األسلحة.المدني بشأن قضايا معاهدة تجارة 
69,875.00 47,594.00 

 باراغواي 8
مركز األمم المتحدة للسالم ونزع 

السالح والتنمية في أمريكا الالتينية 

 ومنطقة البحر الكاريبي
 تنفيذ معاهدة تجارة األسلحة في باراغواي

تعزيز القدرات الوطنية بشأن معاهدة تجارة األسلحة من 

التدريبية  خالل ورش العمل ودورة تدريبية )الدورة

لتنفيذ معاهدة تجارة األسلحة التي ينظما مركز األمم 

المتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح والتنمية في أمريكا 

 الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي(

96,733.00 79,627.50 

 مركز الحد من العنف المسلح ساموا 9
تبسيط عمليات جمع البيانات عن األسلحة واإلبالغ 

 ساموافي 

تنفيذ منظومة آلية لجمع البيانات مركزياً واإلبالغ؛ بناء 

قدرات الشرطة والجمارك الستخدام منظومة قاعدة 

البيانات اآللية لحفظ السجالت مع استخدام برنامج 

 ‘.تدريب المدربين‘

67,670.00 67,053.00 

 مركز جنيف للسياسات األمنية السنغال 10
التنفيذ الفعال لمعاهدة تجارة بناء القدرات في مجال 

 األسلحة

دورة تدريبية للمسئولين المشاركين في تنفيذ معاهدة 

تجارة األسلحة  في السنغال والبلدان الفرانكفونية 

 المجاورة.
85,786.00 82,306.43 

 674,837.00 736,809.00       اإلجمالي  

 

سلحة، الطوعي على الطلب المقدم للصندوق من تشاد، ولكن تشاد سحبت الطلب الخاص بها قبل االنتهاء من اتفاق المنحة مع أمانة معاهدة تجارة األ وافقت لجنة االختيار الخاصة بالصندوق االستئماني* 

 وهذا المشروع غير مستمر.
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 2018المرفق هـ. حالة تنفيذ مشروعات الصندوق االستئماني الطوعي لعام 
 

 

 2020كانون الثاني/يناير  27
 أمانة معاهدة تجارة األسلحة
 

 

 

 

 2020كانون الثاني/يناير  27، 2018حالة مشروعات الصندوق االستئماني الطوعي لدورة عام 

 

توقيع اتفاق  الدولة  الرقم

 المنحة

استالم التقرير 

 النهائي

تحويل القسط 

 الثالث

 مغلق

 مسحوب تشاد 1

   19-نيسان/إبريل- 01 بوركينا فاسو 2

تشرين - 20 كوت ديفوار 3

 19-الثاني/نوفمبر

  

كانون - 15 الجمهورية الدومينيكية 4

  20-الثاني/يناير

  

   19-تموز/يوليو - 01 (1غانا ) 5

-شباط/فبراير- 26 (2غانا ) 6

19  

  

كانون - 15 مدغشقر 7

-األول/ديسمبر

2018 

  

كانون - 15 باراغواي 8

  20-الثاني/يناير

  

تشرين - 30 ساموا 9

 19-الثاني/نوفمبر

  

-نيسان /إبريل -   17 السنغال 10

19 
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 االستئماني الطوعي لمعاهدة تجارة األسلحةنظرة عامة على المشروعات الُمصدق على تمويلها من الصندوق  (:2019المرفق و. الدورة الثالثة للصندوق االستئماني الطوعي )
 

الر

 قم
 الدولة

الشركاء القائمون 

 بالتنفيذ
 نوع المساعدة في التنفيذ عنوان المشروع

إجمالي الموازنة 

 المصّدق عليها

 )دوالر أمريكي(

إجمالي الموازنة 

 الُمنفَقَة

 )دوالر أمريكي(

تحالف التنمية والحد من  أنتيغوا وبربودا 1

 المسلحالعنف 

الطريق المقترح من الجماعة  -تنفيذ معاهدة تجارة األسلحة 

 الكاريبية
تحديد  19 ورشة عمل إقليمية مصممة بغرض:

كبار المسؤولين الرسميين وحشدهم للتخطيط 

االستراتيجي بشأن العالمية والتنفيذ وإعداد 

( االتفاق على خطة عمل إقليمية 2التقارير؛ 

( تحديد 3التقارير؛  للعالمية والتنفيذ وإعداد

مشروع إقليمي لتمكين التنفيذ واالتفاق عليه )ليُنفّذ 

 بتمويل من الصندوق االستئماني الطوعي(.

97,064.00  

 

 

 

64,998.00 

ورش عمل لنشر القانون الخاص بتنفيذ معاهدة تجارة األسلحة  ال يوجد  بوركينا فاسو 2

 في بوركينا فاسو  

مناطق من البالد تنظيم ورش عمل في ثالث 

لتعزيز مقترح القانون الخاص بتنفيذ معاهدة تجارة 

َم مؤخراً إلى البرلمان للنظر فيه  األسلحة، الذي قُدِّ

 وإمكانية اعتماده.

80,119.00  

 

3 

 

مركز األمم المتحدة  تشيلي

للسالم ونزع السالح 

والتنمية في أمريكا 

الالتينية ومنطقة البحر 

 الكاريبي

في مجال اعتراض األسلحة الصغيرة والذخائر  دورة تدريبية

 وأجزائها ومكوناتها
( أيام لموظفي الخط األمامي 5تدريب لمدة خمسة )

المسئولين عن الرقابة على عمليات االستيراد 

والتصدير والمرور العابر على مكافحة تحويل 

 الوجهة واالتجار غير المشروع في األسلحة.

54,889.00  

 

ورشتي عمل لبناء قدرات قوات األمن والدفاع في   ورشة عمل تدريبية في مجال اإلدارة اآلمنة والمأمونة للذخائر ال يوجد  كوت ديفوار 4

 مجال اإلدارة اآلمنة والمأمونة للذخائر.
68,039.00  

 

57,852.00 

مركز الحد من العنف  فيجي 5

 المسلح

التقارير من أجل تعزيز التعاون بين الوكاالت وممارسات تقديم 

 التصديق على معاهدة تجارة األسلحة

ورش العمل الوطنية لبناء القدرات من أجل تيسير 

التصديق على معاهدة تجارة األسلحة وتنفيذها؛ 

وتعديل التشريعات القائمة من أجل االمتثال 

98,023.00  
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لمعاهدة تجارة األسلحة وتشغيل قاعدة بيانات 

 لتخزين بيانات نقل األسلحة.

مركز األمم المتحدة  كازاخستان 6

اإلقليمي للسالم ونزع 

السالح في آسيا والمحيط 

 (UNRCPDالهادئ )

ورشة عمل في مجال عالمية معاهدة تجارة األسلحة وتنفيذها 

 لدول وسط آسيا ومنغوليا

ورش عمل إقليمية للترويج لعالمية معاهدة تجارة 

المؤسسية من األسلحة في المنطقة وبناء القدرات 

 أجل التنفيذ المستقبلي.
97,160.00  

 

حركة السالم الدائم  لبنان 7

ومنظمة عالم أكثر أماناً 

(Saferworld) 

تقييم جاهزية لبنان لالمتثال الشتراطات تنفيذ   تقييم مدى امتثال لبنان لتنفيذ معاهدة تجارة األسلحة

معاهدة تجارة األسلحة من خالل تحليل اإلطار 

التشريعي والترتيبات المؤسسية والقدرات 

 وعمليات تنظيم نقل األسلحة.

95,501.00  

 

مركز األمم المتحدة  مدغشقر 8

اإلقليمي للسالم ونزع 

 السالح في أفريقيا

المساعدة الفنية والمالية من أجل شراء آلة لوضع العالمات 

 على الذخائر تعمل بتكنولوجيا الليزر

العالمات على الذخائر والتدريب امتالك آلة لوضع 

  95,190.00 على استخدامها.

 

 

95,190.00 

مجموعة األبحاث  مالي 9

والمعلومات في مجال 

 السالم واألمن

تقييم إطار مالي التشريعي لالمتثال لمعاهدة تجارة  خارطة طريق -تنفيذ معاهدة تجارة األسلحة في مالي 

المسؤولة عن األسلحة، وبناء قدرات الوكاالت 

تنفيذ معاهدة تجارة األسلحة ووضع خارطة طريق 

وطنية إلرشاد التنفيذ المنهجي لمعاهدة تجارة 

 األسلحة في مالي.

98,138.00  

 

برنامج األمم المتحدة  موزمبيق 10

 اإلنمائي

سجل وطني  إلنشاء 2009إتمام مشروع بدأ عام   نظام إدارة األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة والمتفجرات

على شبكة اإلنترنت لتمكين وزارة الداخلية من 

إدارة األسلحة النارية والذخائر والمتفجرات 

  المملوكة للدولة وللمدنيين بصورة فعالة.

98,868.00  

 

حملة مراقبة األسلحة  ناميبيا 11

)منظمة الال عنف 

  الدولية(

أعضاء من  10تدريبية لبناء قدرات  ورش عمل أكاديمية معاهدة تجارة األسلحة لجنوب أفريقيا

  230,895.00 الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي
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مركز الحد من العنف  باالو 12

 المسلح

تعزيز التعاون بين الوكاالت وممارسات تقديم التقارير من أجل 

 التصديق على معاهدة تجارة األسلحة

ورش العمل الوطنية لبناء القدرات من أجل تيسير 

التصديق على معاهدة تجارة األسلحة وتنفيذها؛ 

وتعديل التشريعات القائمة من أجل االمتثال 

لمعاهدة تجارة األسلحة وتشغيل قاعدة بيانات 

 لتخزين بيانات نقل األسلحة.

94,749.00  

 

استبيان األسلحة  صربيا 13

 الصغيرة

القدرات والمعارف الفنية لتعزيز قدرة صربيا بناء  بناء القدرات الوطنية لمنع ومعالجة تحويل الوجهة

  96,247.00 على منع ومعالجة تحويل وجهة األسلحة التقليدية.
 

شبكة عمل سيراليون   سيراليون 14

 بشأن األسلحة الصغيرة

حمالت الدعوة الموجهة ألعضاء البرلمان بشأن تعديل 

التشريعات ذات الصلة )قانون اللجنة الوطنية لسيراليون 

  المعنية باألسلحة الصغيرة وقانون األسلحة والذخيرة(

( حمالت لكسب تأييد أعضاء البرلمان 5خمس )

وأصحاب المصلحة الرئيسيين لنصوص معاهدة 

تجارة األسلحة واشتراطات االمتثال لها، بغرض 

 اإلسراع بتعديل التشريع ذي الصلة.

28,578.00  

 

 المركز اإلقليمي المعني جنوب السودان 15

باألسلحة الصغيرة 

(RESCA) 

دعم االنضمام إلى معاهدة تجارة األسلحة في جمهورية جنوب 

 السودان

زيادة الوعي بمعاهدة تجارة األسلحة ووضع 

استراتيجية لتوجيه جهود جنوب السودان الرامية 

 لالنضمام لمعاهدة تجارة األسلحة.
86,199.00  

 

الوفد الدائم لالتحاد  توغو 16

 جنيف اإلفريقي في

دمج نصوص معاهدة تجارة األسلحة ضمن األنظمة القانونية 

 المحلية للدول األطراف اإلفريقية الناطقة بالفرنسية

ورشة عمل إقليمية لمساعدة الدول األطراف في 

المنطقة على تحديد العناصر الرئيسية لمعاهدة 

تجارة األسلحة لدمجها في قوانينها الوطنية وبناء 

ن على توطين معاهدة تجارة قدرات البرلمانيي

 األسلحة.

269,315.00  

 

 

233,316.00 

مركز الحد من العنف  توفالو 17

 المسلح

استعراض تشريع توفالو الذي ينص على التزامات  تنفيذ توفالو لمعاهدة تجارة األسلحة

معاهدة تجارة األسلحة؛ وإنشاء القائمة الوطنية 

بيانات  لألصناف الخاضعة للرقابة؛ وإنشاء قاعدة

وطنية لمعلومات نقل األسلحة وتحسين التنسيق 

 بين وكاالت توفالو.

87,840.00  

 

مركز الحد من العنف  فانواتو 18

 المسلح

تعزيز التعاون بين الوكاالت وممارسات تقديم التقارير من أجل 

 التصديق على معاهدة تجارة األسلحة

ورش العمل الوطنية لبناء القدرات من أجل تيسير 

التصديق على معاهدة تجارة األسلحة وتنفيذها؛ 

وتعديل التشريعات القائمة من أجل االمتثال 

97,381.00  
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لمعاهدة تجارة األسلحة وتشغيل قاعدة بيانات 

 لتخزين بيانات نقل األسلحة.

استبيان األسلحة  (1زامبيا ) 19

 الصغيرة

القدرات إلنشاء القائمة الوطنية لألصناف الخاضعة بناء 

 للمراقبة في زامبيا وتعهدها.

بناء القدرات والمعارف الفنية الالزمة لتمكين 

زامبيا من اعتماد قائمة وطنية لألصناف الخاضعة 

من معاهدة تجارة  5للرقابة تفي بمتطلبات المادة 

 األسلحة.

48,000.00  

 

األسلحة استبيان  (2زامبيا ) 20

 الصغيرة

بناء القدرات من أجل الوفاء بالتزامات زامبيا في مجال إعداد 

 التقارير

بناء القدرات الالزمة لتمكين زامبيا من تقديم 

تقريرها األولي ووضع إجراءات لضمان تقديم 

التقارير السنوية في موعدها، مع مشاركة الدروس 

 الُمستفادة بشأن وضع اإلجراءات الوطنية لتقديم

 التقارير إلى معاهدة تجارة األسلحة.

76,933.00  

 

 

  اإلجمالي
  

1,999,128.00  
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 2019المرفق ز. حالة تنفيذ مشروعات الصندوق االستئماني الطوعي لعام 
 

   

 صادر عن أمانة معاهدة تجارة األسلحة
 2020يونيو/حزيران   22

 

 

 2020حزيران/يونيو 22في ,  2019االستئماني الطوعي لدورة عام حالة مشروعات الصندوق 

 

الر

  قم

توقيع اتفاق  الدولة

 المنحة

تحويل القسط 

 األول

استالم التقرير 

 المرحلي

تحويل القسط 

 الثاني

استالم التقرير 

 النهائي

تحويل القسط 

 الثالث

كانون -06 ال ينطبق ال ينطبق   أنتيغوا وباربودا 1

 19-األول/ديسمبر

 ال ينطبق

كانون -  01 بوركينا فاسو 2

  19-األول/ديسمبر

 29- تشرين

 20-الثاني/نوفمبر

(1) 

 

تشرين - 13 20-شباط/فبراير-  15 تشيلي 3

 20-األول/أكتوبر

(1) 

 

كانون  -  31 ال ينطبق ال ينطبق    كوت ديفوار 4

 20-الثاني/يناير

 ال ينطبق

تشرين -29  20-نيسان/إبريل-  30 فيجي 5

 20-الثاني/نوفمبر

(1) 

 

-حزيران/يونيو-30 ال ينطبق ال ينطبق   كازاخستان 6

20* 

 

  أوقف مؤقتاً   أوقف مؤقتاً    لبنان 7

كانون -16 ال ينطبق ال ينطبق   مدغشقر 8

 19-األول/ديسمبر

 

كانون -  06 مالي 9

 20-الثاني/يناير

 29-آب/أغسطس-

20 (1) 

 

 20-تموز/يوليو-  01 موزمبيق 10

(1) 

تشرين -01 

 20-األول/أكتوبر

(1) 

 

كانون -  15 ناميبيا 11

  20-الثاني/يناير

 29-آب/أغسطس-

20 (1) 

 

-حزيران/يونيو-  18 باالو 12

20* 

تشرين -29 

 20-الثاني/نوفمبر

(1) 

 

-شباط/فبراير-  11 صربيا 13

20* 

-آب/أغسطس-30 

20 (1) 
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-حزيران/يونيو-15 ال ينطبق ال ينطبق   (1سيراليون ) 14

20( *1) 

 

كانون -  02 جنوب السودان 15

  19-األول/ديسمبر

-آب/أغسطس-29 

20 (1) 

 

كانون -14 ال ينطبق ال ينطبق   توغو 16

  20-الثاني/يناير

 

 مسحوب توفالو 17

تشرين -30  20-آذار/مارس-  15 فانواتو 18

 20-الثاني/نوفمبر

(1) 

 

كانون -  31 (1زامبيا ) 19

 (2) 20-الثاني/يناير

-آب/أغسطس-31 

20  

 

كانون -  31 (2زامبيا ) 20

 (2) 20-الثاني/يناير
-آب/أغسطس-31 

20 
 

 

 *تاريخ منقح

 19-أوقفت المشروعات نتيجة انتشار فيروس كوفيد  (1)

 المؤقت قيد النظرال يزال التقرير  (2)
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 للحصول على تمويل معاهدة تجارة األسلحة  1نظرة عامة على المشروعات التي حصلت على الموافقة المشروطة (:2020الدورة الرابعة للصندوق االستئماني الطوعي ) المرفق ح.

 

إجمالي الموازنة  نوع المساعدة في التنفيذ المشروععنوان  الشريك )الشركاء( الدولة المقدمة للطلب الرقم

 المصّدق عليها

)دوالر 

أمريكي()يؤّكد 

 الحقاً(

تحالف التنمية والحد من العنف  أنتيغوا وباربودا 1

 المسلح
بطريقة  -تنفيذ معاهدة تجارة األسلحة 

  الجماعة الكاريبية
َمت ورشة العمل بغرض: الرسميين ( تحديد كبار المسئولين 1 ُصّمِ

( تحديد مشروع 2وحشدهم للتخطيط االستراتيجي إلعداد التقارير؛ 

 إقليمي واالتفاق عليه للتمكين من تنفيذ المعاهدة.

100,815 

بناء القدرات من أجل الوفاء بالتزامات   استبيان األسلحة الصغيرة بتسوانا 2

بوتسوانا في مجال إعداد التقارير  جمهورية

 بموجب معاهدة تجارة األسلحة

جهود لبناء القدرات من أجل تمكين إعداد التقارير لمعاهدة تجارة 

األسلحة من ناحية إنشاء عمليات وإجراء إلعداد التقارير باإلضافة إلى 

 تقديم التقارير األولية والسنوية.

79,702 

وضع نظام إدارة بيانات متكامل إلدارة المخزون وتدريب مديري  مواقع االستخدام النهائي لألسلحةربط  ال يوجد  كوت ديفوار 3

  المخزون.
98,119 

 Lexليكس إمبوريوم ) غانا 4
Emporiumللمحاماة ) 

اعتماد تشريع شامل ُمنسَّق لتنفيذ معاهدة 

  تجارة األسلحة
تجارة األسلحة وضع واعتماد تشريع واحد شامل ومنسق لتنفيذ معاهدة 

 في غانا
99,826 

المركز اإلقليمي المعني باألسلحة  كينيا 5

 (RECSAالصغيرة )
زيادة الوعي بمعاهدة تجارة األسلحة وإنشاء 

زخم النضمام كينيا إلى معاهدة تجارة 

 األسلحة

ورشة عمل وطنية لزيادة الوعي بأن معاهدة تجارة األسلحة وتداعياتها 

 كينيا إلى معاهدة تجارة األسلحةبغية بناء زخم النضمام 
95,604 

                                                           
 

 حصلت المشروعات على الموافقة المشروطة باإلجابة على طلبات اإليضاح والتفاوض للتوصل إلى اتفاقيات المنح. 1
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حملة مراقبة األسلحة )منظمة الال  مدغشقر 6

  عنف الدولية(
أكاديمية معاهدة تجارة األسلحة في منطقة 

  المحيط الهندي
ورشة عمل إقليمية لبناء قدرات خمس من دول المحيط الهندي في مجال 

 تنفيذ معاهدة تجارة األسلحة
193,015 

شبكة العمل الدولية النسائية في  نيجيريا 7

( IANSAمجال األسلحة الصغيرة )

 في نيجيريا

تعزيز التعاون بين الوكاالت من أجل تنفيذ 

  المعاهدة وإعداد التقارير
ورشة عمل لبناء القدرات الوطنية لتعزيز التعاون بين الوكاالت بغية 

للوفاء  تيسير تنفيذ معاهدة تجارة األسلحة وتحسين القدرات الوطنية

 بالتزاماتها في مجال تقديم التقارير

95,102 

تعزيز آليات اإلبالغ عن تدفقات األسلحة  المنظمة الدولية لمكافحة العنف الفلبين 8

 ورصدها
إنشاء قاعدة بيانات تهدف إلى تجميع بيانات الممارسات الفضلى المتعلقة 

 واإلبالغ عنهابمنع تحويل الوجهة وتيسير رصد حوادث تحويل الوجهة 
99,831 

ورش عمل لبناء القدرات في مجال تنفيذ  ال يوجد  سيراليون 9

 معاهدة تجارة األسلحة على المستوى اإلقليمي
عقد ورش بناء القدرات على المستوى اإلقليمي في مجال تنفيذ معاهدة 

 تجارة األسلحة 
55,977 

المركز اإلقليمي المعني باألسلحة  جنوب السودان 10

 (RECSAالصغيرة )
الدعم لتفعيل االنضمام إلى معاهدة تجارة 

األسلحة ووضع استراتيجية لتنفيذها على 

 المستوى الوطني لجمهورية جنوب السودان

تنفيذ استراتيجية جنوب السودان الوطنية لتنفيذ المعاهدة من خالل القيام 

ائمة ( وضع الق2( استعراض التشريعات الوطنية؛ 1 باألنشطة التالية:

( ورشة عمل لبناء 3الوطنية لألصناف الخاضعة للرقابة واعتمادها؛ 

( ورشة عمل لبناء قدرات البرلمانيين بشأن 4قدرات موظفي الجمارك؛ 

  توطين معاهدة تجارة األسلحة

99,524 

ورش عمل تدريبية في مجال اإلدارة اآلمنة  ال يوجد  توغو 11

  والمأمونة لمخزونات األسلحة والذخيرة
ورش عمل لتدريب مسؤولي الدفاع واألمن على اإلدارة اآلمنة 

والمأمونة لمخزونات األسلحة والذخيرة في شتى أنحاء البالد لمنع 

 تحويل الوجهة

53,716 

بناء القدرات من أجل وضع قانون الرقابة  استبيان األسلحة الصغيرة زامبيا 12

على األسلحة التقليدية في زامبيا تنفيذاً 

  لمعاهدة تجارة األسلحة

بناء قدرة زامبيا على صياغة التشريعات وإعداد تشريع لتنفيذ معاهدة 

  تجارة األسلحة في زامبيا
93,197 

 1,164,428    اإلجمالي 
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 2019/2020ط :  مهام الصندوق االستئماني الطوعي ومخططه الزمني خالل  مرفق.

 

 

  إعداد: أمانة معاهدة تجارة األسلحةمن 
 2020يونيو/حزيران   22

 

 
 

 2019/2020 مسودة المخطط الزمني للصندوق االستئماني الطوعي

تعكس مسودة المخطط هذه الفعاليات الرئيسية للصندوق االستئماني المنتظرة خالل الفترة بين المؤتمرين الخامس والسادس للدول 

 األطراف 

 

 المسؤولية الزمنيالخط  المهمة 

    

اجتماع التوعية الخاص بالصندوق االستئماني   .1

 نيويورك الطوعي:
أمانة معاهدة تجارة  2019تشرين األول/أكتوبر  24

 األسلحة

رئيس الصندوق 

  االستئماني الطوعي

    

كانون  16 – 2019تشرين األول/أكتوبر  16 دعوة لتقديم مقترحات المشروعات  .2

 2020الثاني/يناير 

أمانة معاهدة تجارة 

 األسلحة

رئيس الصندوق 

  االستئماني الطوعي

    

ورشة العمل الفنية للصندوق االستئماني   .3

 جنيف الطوعي:
أمانة معاهدة تجارة  2019كانون األول/ديسمبر  17

 األسلحة

    

تجارة  أمانة معاهدة 2020كانون الثاني/يناير  16  آخر موعد لتقديم مقترحات المشروعات  .4

 األسلحة

    

إخطار الدول األطراف بالمساهمات المالية   .5

 المتلقاة
أمانة معاهدة تجارة  2020شباط/فبراير  03

 األسلحة

رئيس الصندوق 

 االستئماني الطوعي

    

الفحص المسبق لمقترحات المشروعات   .6

 وإعداد قائمة منقحة
معاهدة تجارة أمانة  2020آذار/مارس  20 –كانون الثاني/يناير  20

  األسلحة

    

توجيه الدعوة إلى مقدمي الطلبات للنظر في   .7

إمكانية االستمرار في تقديم الطلب في ضوء 

 19-تداعيات فيروس كوفيد

أمانة معاهدة تجارة  2020نيسان/إبريل  08 -آذار/مارس  25

  األسلحة
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الطوعي  تشاور رئيس الصندوق االستئماني  .8

مع لجنة االختيار فيما يتعلق بتغير المخطط 

  الزمني للصندوق االستئماني الطوعي.

رئيس الصندوق  2020مارس/آذار   25

 االستئماني الطوعي

أمانة معاهدة تجارة 

 األسلحة

    

النظر في قائمة منقحة من مقدمي الطلبات   .9

 وخيارات استمرار دورة الصندوق االستئماني

أو تأجيلها في ظل انتشار  2020الطوعي لعام 

 19-فيروس كوفيد

أمانة معاهدة تجارة  2020أبريل/نيسان   08

 األسلحة

رئيس الصندوق 

  االستئماني الطوعي

    

تمرير القائمة المنقحة لمقترحات المشروعات   .10

  إلى لجنة االختيار
أمانة معاهدة تجارة  2020أبريل/نيسان   30

  األسلحة

    

اجتماع لجنة االختيار )يُعقد عن بعد(: النظر   .11

في مقترحات المشايع الناجحة والتصديق 

 عليها  

 لجنة االختيار 2020أيار/مايو  26

أمانة معاهدة تجارة 

 األسلحة

    

إخطار المتقدمين بالقرار النهائي للجنة   .12

 االختيار
أمانة معاهدة تجارة  2020يونيو/حزيران   15

  األسلحة

    

أمانة معاهدة تجارة   2020تموز/يوليو  31 –حزيران/يونيو  15  طلب إيضاح المقترحات المقبولة  .13

  األسلحة

 متلقو المنح

    

االنتهاء من تقرير لجنة الصندوق االستئماني   .14

الطوعي إلى المؤتمر السادس للدول األطراف 

 وتوزيعه

أمانة معاهدة تجارة  2020تموز/يوليو  17

  األسلحة

    

التعاقد )اتفاقية المنحة( بين الصندوق   .15

االستئماني الطوعي وبين متلقي المنح 

 الناجحين

كانون األول/ديسمبر  31 –تموز/يوليو  31

2020 

أمانة معاهدة تجارة 

  األسلحة

  متلقو المنح

    

16.  
 تحويل المنح )القسط األول(

 

كانون الثاني/يناير  31 –كانون الثاني/يناير  06

2021 

  األمانة

 متلقو المنح

 
 

*** 
 
 
 


