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 الصندوق االستئماني الطوعي

 نموذج طلب منحة
 

 

 ساديستان الدولة المتقّدمة بالطلب 0.1

وضع الدولة )الدول( المتقّدمة بالطلب فيما يتعلق  0.2
 بمعاهدة تجارة األسلحة 

 دولة طرف

بناء قدرات دول الجماعة الكاريبية على تقديم التقارير بموجب معاهدة تجارة  عنوان المشروع 0.3
  األسلحة

 أشهر 6 مدة المشروع 0.4

  152,293 الميزانية اإلجمالية )بالدوالر األمريكي( 0.5

أيام لدول الجماعة الكاريبية من أجل  4تخطط ساديستان لعقد ورشة عمل إقليمية لمدة  ملخص المشروع 0.6
من معاهدة تجارة األسلحة وبناء  13زيادة الوعي بالتزامات اإلبالغ بموجب المادة 

قدرات دول الجماعة الكاريبية على إعداد تقارير معاهدة تجارة األسلحة الخاصة بها 
  وتقديمها في الوقت المناسب.

  مركز مراقبة التسلُّح الشريك الُمنفِّّذ للمشروع 0.7

 يتضمن قسم اللمحة العامة هذا نسخة من المعلومات التي ستقوم بتقديمها الحقًا في النموذج.

ي بتعبئة هذا القسم قبل تقديمك الطلب مباشرةً.    نوصِّ

 

 لمحة عامة عن المشروع
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 الدولة )الدول( المتقّدمة بالطلب 1
 

  ساديستان اسم الدولة المتقّدمة بالطلب 1.1

الدائرة أو الوكالة الحكومية المسؤولة بشكل أساسي  1.2

 عن تنفيذ المشروع

  وزارة الخارجية

 نعم ☐ هل هذا طلب مشتَرك مع دولة أخرى؟ 1.3

 اسم الدولة األخرى المشتركة في الطلب

 ال ☒

 انقر هنا إلدخال نص

 )الدول( المستفيدةالدولة  2
 

 هل ستستفيد دول أخرى من المشروع، 2.1
 
 

 مثالً من خالل مشاركتها في اجتماع إقليمي؟

 ال ☐ نعم ☒

بنعم، يُرجى ذكر تلك  2.1إذا كانت اإلجابة على السؤال  2.2
 الدولة )الدول(

 التي يهدف المشروع إلى إفادتها

وغرينادا وغويانا وهايتي وجامايكا وسانت جزر البهاما وبربادوس وبليز ودومينيكا 
كيتس  ونيفس وسانت لوسيا وسانت فنسنت وغرينادين وسورينام وترينيداد 

 وتوباغو.

 مسؤولو االتصال 3
 

 2مسؤول االتصال الثانوي 1مسؤول االتصال األساسي

اللقب )مثالً السيد، السيدة، 
 الدكتور(

اللقب )مثالً السيد، السيدة،   السيدة
 الدكتور(

  السيد

 توبي االسم األول  آماندا االسم األول

  وينترز اسم العائلة  بيلينغتون اسم العائلة

  ضابط شرطة الُمسّمى الوظيفي  نائب المدير الُمسّمى الوظيفي

اإلدارة الحكومية أو الشريك   وزارة الخارجية اإلدارة أو الوكالة الحكومية

 الُمنفِّّذ

  وزارة الخارجية

  75 69 854 79 23+ رقم الهاتف  70 69 854 79 23+ رقم الهاتف

t.winters@mfa.sdn.gov البريد اإللكتروني a.bellington@mfa.sdn.gov البريد اإللكتروني 

 

 تقارير سردية وماليةيعمل مسؤول االتصال األساسي كمنسق للمشروع وسيكون مسؤوالً عن تنفيذ المشروع وتقديم  1

 .1.1إلى أمانة معاهدة تجارة األسلحة. يجب أن يكون ممثالً للدولة المذكورة في 

د. 2   قد يكون مسؤول االتصال الثانوي ممثالً للدولة المشاركة في الطلب أو شريكك الُمنفِّّذ، إن ُوجِّ
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 الشريك )الشركاء( الُمنفِّّذون للمشروع 4
 

 هل قمت بإشراك جهة أخرى كشريك ُمنفِّّذ،  4.1

 مثالً منظمة غير حكومية أو منظمة إقليمية؟
 ال ☐ نعم ☒

  مركز مراقبة التسلُّح اسم الشريك الُمنفِّّذ 4.2

خبرة كبيرة في العمل مركز مراقبة التسلًح هو أحد ُمجّمعات الفكر التي تمتلك  ما الدور )األدوار( التي سيؤديها الشريك الُمنفِّّذ؟ 4.3

مع الدول لتقديم المعارف الفنية وبناء القدرات من أجل إعداد وتقديم التقارير 

من المعاهدة. سوف  13األولية والسنوية لمعاهدة تجارة األسلحة طبقاً للمادة 

يتولى مركز مراقبة التسلُّح الترتيبات اللوجستية لورشة العمل )وتشمل حجز 

االنعقاد وخدمات الطعام واإلقامة واالنتقاالت تذاكر الطيران ومكان 

  للمشاركين( وسوف يقوم بإعداد المواد التدريبية الخاصة بورشة العمل.

هل سيتلقى الشريك الُمنفِّّذ األموال مباشرةً من  4.4 

 الصندوق االستئماني الطوعي؟
 ال ☐ نعم ☒

 بمعاهدة تجارة األسلحةوضع الدولة )الدول( المتقّدمة بالطلب فيما يتعلق  5
 

وضع الدولة/ الدول المتقّدمة بالطلب فيما يتعلق بمعاهدة  5.1
 تجارة األسلحة

دولة موقعة على  ☐ دولة طرف في المعاهدة ☒
 المعاهدة

 ال هذا وال ذاك ☐

إذا لم تكونوا بعُد دولةً طرفًا في معاهدة تجارة  5.2

التصديق  األسلحة، يُرجى التعليق على تقدمكم نحو

 على المعاهدة أو االنضمام إليها

 انقر هنا إلدخال نص

 لبس فيهإذا لم تكونوا بعُد دولةً طرفًا في معاهدة تجارة األسلحة، يجب تقديم خطاب رسمي أو مذكرة شفوية تبيّن "التزاماً سياسيًا واضحاً ال 

 الشروط المرجعية للصندوق االستئماني الطوعي.باالنضمام إلى معاهدة تجارة األسلحة"، على النحو المطلوب في 
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 وصف المشروع 6
 

  بناء قدرات دول الجماعة الكاريبية على تقديم التقارير بموجب معاهدة تجارة األسلحة عنوان المشروع 6.1

 31/03/2022 انتهاء المشروعتاريخ  01/10/2021 تاريخ بدء المشروع 6.2

أيام لدول الجماعة الكاريبية من أجل زيادة الوعي  4تخطط ساديستان لعقد ورشة عمل إقليمية لمدة  ملخص المشروع 6.3

من معاهدة تجارة األسلحة وبناء قدرات دول الجماعة الكاريبية  13بالتزامات اإلبالغ بموجب المادة 

  تجارة األسلحة الخاصة بها وتقديمها في الوقت المناسب.على إعداد تقارير معاهدة 

سوف يقوم المشروع ببناء قدرات دول الجماعة الكاريبية على الوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة  هدف المشروع 6.4

  تجارة األسلحة وسوف يُحّسن معدالت تقديم التقارير في المنطقة.

% من 36معدالت تقديم التقارير من دول الجماعة الكاريبية من بين أقل المعدالت، حيث قدمت تأتي  األساس المنطقي للمشروع 6.5
(، بينما قدمت 1)13دول الجماعة الكاريبية األطراف في المعاهدة تقاريرها األولية بموجب المادة 

ير في (. ويأتي انخفاض معدالت تقديم التقار3)13% فقط منها تقاريرها السنوية بموجب المادة 18
المنطقة نتيجة عدة عوامل منها: قلة الوعي بين دول الجماعة الكاريبية بوجود التزامات ومواعيد محددة 

لتقديم التقارير؛ واالرتباك فيما يخص متطلبات اإلبالغ؛ وانعدام التنسيق والتواصل الداخليين؛ وعدم 
الوقت الستكمال التقارير. تطور عمليات جمع المعلومات، ونقص القدرات والموارد؛ وعدم توافر 

  وسوف يسعى هذا المشروع إلى مواجهة بعض هذه التحديات.

دول الجماعة الكاريبية هي المستفيدة من هذا المشروع. وعلى وجه التحديد، األفراد الرئيسيون  المستفيدون من المشروع 6.6
  المشاركون في إعداد التقارير لمعاهدة تجارة األسلحة.
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يُرجى توضيح المراحل المحددة للمشروع أدناه، بما في ذلك وصف األنشطة الرئيسية لكل مرحلة، وتسلسل أو توقيت األنشطة،  6.7

  والُمخرجات أو الُمنجزات لكل مرحلة

 

 التقارير. تنظيم ورشة العمل لبناء قدرات دول الجماعة الكاريبية على إعداد 1النشاط 

عاهدة سوف يقوم مركز مراقبة التسلُّح، بدعم من حكومة سادستان، بتنظيم ورشة العمل اإلقليمية لبناء القدرات في مجال إعداد وتقديم تقارير م
 تجارة األسلحة، بما في ذلك:

المشاركين في حفظ السجالت وإعداد مشاركين من كل دولة من دول الجماعة الكاريبية، مع استهداف األفراد  3تحديد ودعوة  أ(
 التقارير في كل دولة.

 تحديد ودعوة خبراء دوليين لحضور ورشة العمل وتيسيرها. ب(

 اتخاذ التدابير اللوجستية، وتشمل حجز تذاكر الطيران واإلقامة ومكان االجتماع وخدمات الطعام والنقل البري. ج(

 المخرج: تأكيد قائمة بالمشاركين والتجهيزات اللوجستية لورشة العمل. 

 

 . إعداد جدول األعمال والمواد التدريبية لورشة العمل2النشاط 

سوف يقوم مركز مراقبة التسلّح بإعداد جدول أعمال ورشة العمل، بالتشاور مع حكومة ساديستان، وسوف يتولى إعداد المواد التدريبية، 
يل الموارد التي يمكن للمشاركين الرجوع إليها لتلقي المساعدة في مجال إعداد وتقديم التقارير إلى معاهدة تجارة األسلحة. سوف وتشمل دل

 يتضمن جدول األعمال العناصر والموضوعات التالية:

 .التحديات التي تواجهها دول الجماعة الكاريبية في إعداد وتقديم تقارير معاهدة تجارة األسلحة (1

 نظرة عامة على التزامات تقديم التقارير بموجب معاهدة تجارة األسلحة ومواعيد التقديم. (2

 العمليات الوطنية إلعداد التقارير. (3

 مصادر المعلومات إلعداد تقارير معاهدة تجارة األسلحة. (4

 األشخاص والجهات التي لها دور في إعداد التقارير وتقديمها. ( 5

 قارير معاهدة تجارة األسلحة: الخيارات والعقبات.كيفية تقديم ت (6

 تدريب عملي على إعداد وتقديم تقارير معاهدة تجارة األسلحة. (7

باإلضافة إلى ذلك، سوف يتعين على الدول المشاركة تقديم معلومات محددة قبل حضور االجتماع من خالل استبيان، مثل: األفراد واإلدارات 
ير؛ وحالة تقديم التقارير وإعدادها؛ والعمليات الداخلية إلعداد التقارير؛ والتحديات التي تواجه إعداد التقارير المسئولة عن إعداد التقار

 وتقديمها.

 الُمخَرج: إعداد المواد التدريبية الخاصة بورشة العمل، المخصصة لكي تالئم المشاركين، وطباعتها قبل بدء ورشة العمل.

 

 . عقد ورشة العمل3النشاط 

، في مدينة ستيفان، عاصمة ساديستان. سوف يبلغ 2022أيام في كانون الثاني/يناير  4ف تعقد ورشة العمل التي سوف تستمر لمدة سو
مشاركين من كل دولة(،  x 3دولة  14مشاركاً من دول الجماعة الكاريبية ) 42شخصاً. وسوف يتألف هؤالء من:  50إجمالي الحاضرين 

من موظفي الدعم  3مركز مراقبة التسلُّح وخبيٌر دولي واحد وأحد ممثلي منظمة الجماعة الكاريبية اإلقليمية ومن موظفي  3باإلضافة إلى 
المحلي. باإلضافة إلى ذلك، سوف يُشّجع الموظفون المحليون من حكومة ساديستان على الحضور. سوف تنطوي ورشة العمل على مزيج 

 والتدريبات العملية الفردية والجماعية. من العروض التقديمية، والمناقشات الجماعية

دولة من دول الجماعة الكاريبية قد تلقوا تدريباً في مجال إعداد وتقديم تقارير  14مشاركاً/مسئوالً حكومياً من  42الُمخَرج: سوف يكون 
حة وتقديمها من اآلن فصاعداً. وفي الحالة معاهدة تجارة األسلحة وسوف يمتلكون القدرة واألدوات الالزمة إلعداد تقارير معاهدة تجارة األسل

 .المثلى، سوف تكون كل دولة مشاركة قد حددت األفراد الرئيسيين المسئولين عن إعداد وتقديم تقارير معاهدة تجارة األسلحة في هذه الدولة

 

 .2021م تقاريرها السنوية لعام . المتابعة مع كل دولة من الدول المشاركة بعد ورشة العمل للتشجيع والمساعدة في تقدي4النشاط 

سوف يتابع مركز مراقبة التسلُّح من خالل البريد اإللكتروني والهاتف، مع كل دولة مشاركة بعد ورشة العمل بشهرين )أي في شهر 
م السنوية لعام آذار/مارس( لتقييم ما إذا كان المشاركون قد وجدوا ورشة العمل مفيدة في عملهم اليومي، ولتشجيعهم على تقديم تقاريره

 .2021، وليعرض تقديم المساعدة في إعداد وإتمام التقارير السنوية لعام 2022أيار/مايو  31قبل  2021

. وفي الحالة 2021دولة من دول الجماعة الكاريبية قد تلقت دعماً فردياً إلعداد وتقديم تقاريرها السنوية لعام  14الُمخَرج: سوف تكون 
 التقارير السنوية المقدمة من الدول في المنطقة، بالمقارنة باألعوام السابقة.المثلى، سيزداد عدد 
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 . صياغة تقرير موجز لورشة العمل اإلقليمية، يشمل النواتج والتوصيات بمزيد من األنشطة في هذا المجال5النشاط 

العمل )وهو تقرير منفصل ومختلف عن التقريرين سيقوم مركز مراقبة التسلّح، بالتشاور مع ساديستان، بإعداد مسودة تقرير عن ورشة 
المرحلي والنهائي المطلوب تقديمهما عن المشروع إلى أمانة معاهدة تجارة األسلحة/الصندوق االستئماني الطوعي( يبرز نتائج ورشة العمل 

أو الدول المشاركة بشكل منفصل. /ويصدر توصيات ومقترحات، حسب االقتضاء، لألنشطة المستقبلية الخاصة بهذا الموضوع في المنطقة و
 ويمكن أن تؤدي هذه التوصيات إلى مشروعات مستقبلية.

الُمخَرج: تقديم تقرير عن نواتج ورشة العمل، يتضمن الدروس الُمستفادة والتوصيات لمزيد من األنشطة في هذا المجال     
 

6
.
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 حّدد نقطة )نقاط( التركيز الرئيسية للمشروع

 ضوابط التصدير ☐ قائمة الرقابة الوطنية ☐
 

 ضوابط االستيراد  ☐السلطة الوطنية المختصة ☐
 

 ضوابط السمسرة ☐ نقطة االتصال الوطنية ☐
 

 ضوابط العبور/ إعادة الشحن ☐ اإلبالغ  ☒
 

 منع تحويل الُوجهات ☐ تحليل الثغرات/ تقييم االحتياجات  ☐
 

 حفظ السجالت ☒ المساعدة القانونية  ☐

 

 انقر هنا إلدخال نص أخرى. يُرجى التحديد:

كيف يُسهم هذا المشروع في  6.9

استراتيجيتكم للمضي قُُدًما في 

 تنفيذ معاهدة تجارة األسلحة؟

وضعت ساديستان خطة استراتيجية مدتها خمس سنوات لتنفيذ معاهدة تجارة األسلحة. تتضمن خطة 
وتحديد آلية لضمان التزام ساديستان  5العام األول إنشاء عناصر نظام المراقبة الوطني طبقاً للمادة 

. وسوف يساعد هذا المشروع ساديستان 13بالتزاماتها في مجال إعداد وتقديم التقارير طبقاً للمادة 
ير معاهدة تجارة )وكذلك الدول األخرى في المنطقة( على إنشاء آلية مستدامة لضمان إعداد تقار

  األسلحة وتقديمها في الوقت المناسب.

6.1
0 

يُرجى وصف اآلثار المتوقعة 

  للمشروع ككل

  

 

سوف تمتلك دول الجماعة الكاريبية القدرات الالزمة للوفاء بالتزاماتها في مجال إعداد وتقديم تقارير 
في تقديم تقارير معاهدة تجارة . وسوف تحدث زيادة/تحسن 13معاهدة تجارة األسلحة بموجب المادة 

  األسلحة في المنطقة.
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6.1
1 

يُرجى توضيح ما إذا كانت 

اعتبارات النوع االجتماعي 

 ستُراعى )وكيف(

سوف تطلب الدعوة الموجهة إلى الدول المشاركة أن تسعى كل دولة لتحقيق المساواة بين الجنسين، 
% من المشاركين في ورشة العمل على األقل من 40ضمان أن يكون  وسوف يهدف المشروع إلى

% من الخبراء 50النساء وأن يشاركن بصورة فاعلة في ورشة العمل. باإلضافة إلى ذلك، سوف يكون 
  المشاركين في تنفيذ التدريب من النساء.

6.1
2 

يُرجى وصف أي اعتبارات 

أخرى ذات صلة ضمن الخطة 

  الشاملة لمشروعك

 

حظى إقليم الجماعة الكاريبية بأحد أعلى معدالت المشاركة في معاهدة تجارة األسلحة ولكنه يحقق أحد ي
أدنى معدالت تقديم التقارير لمعاهدة تجارة األسلحة. سوف يسعى المشروع إلى إيجاد نهج جماعي لهذا 

عملية معاهدة تجارة األسلحة الخلل من أجل تحسين معدل تقديم التقارير لهذا اإلقليم ومشاركة اإلقليم في 
  بوجه عام.

 

 معلومات مالية 7
 

دوالر  الميزانية اإلجمالية )بالدوالر األمريكي( 7.1
أمريك

 ي

152,293  

 دوالر أمريكي، إال إذا كان المشروع يتضمن أكثر من دولة متقّدمة بالطلب 100,000يجب أال تتجاوز القيمة اإلجمالية للعطاء 

 أكثر من دولة.أو يستفيد منه 

  بيِّّن المساهمة العينية للدولة في المشروع، 7.2

 

سوف تتكفل ساديستان باالنتقاالت البرية لجميع المشاركين في ورشة العمل، بما في 
 . ذلك االنتقاالت من وإلى المطار..

 ال ☒ نعم ☐ هل ستقدمون أي تمويل للمشروع؟ 7.3

 مقدار التمويل الذي ستُسهم به الدولة مقّدمة الطلب؟إذا كانت اإلجابة بنعم، فما 

دوالر 
أمريك

 ي

 انقر هنا إلدخال نص

هل تسعون للحصول على تمويل لهذا المشروع )أو  7.4

تحصلون عليه بالفعل( من أي دولة أو منظمة أخرى 

 )أي التمويل المشترك(؟

 ال ☒ نعم ☐

ن  7.4إذا كانت اإلجابة على السؤال  7.5 بنعم، فمِّ

َمن يُطلب التمويل وما مقدار التمويل 

 المشترك؟

دوالر  30,000على سبيل المثال، تمويل مباشر من الدولة المانحة س بمبلغ 

 % من إجمالي المشروع(.45أمريكي )

 العالقة بالمشاريع األخرى 8
 

هل تلقيتم مساعدة لمشاريع متعلقة بمعاهدة تجارة  8.1

بما في ذلك من مصادر أخرى؟ األسلحة في الماضي، 

على سبيل المثال من الصندوق االستئماني الطوعي 

، وبرنامج االتحاد (ATT VTFلمعاهدة تجارة األسلحة )

 EU-ATTاألوروبي للتوعية بمعاهدة تجارة األسلحة )

Outreach) والمرفق االستئماني لألمم المتحدة لدعم ،

 ( UNSCARالتعاون بشأن تنظيم األسلحة )

 ال ☒ نعم ☐

بنعم، من الذي قّدم  8.1إذا كانت اإلجابة على السؤال  8.2

  المساعدة، وفي أي سنة؟

 

 ATT VTF (2017) UNSCAR (2016.)على سبيل المثال، 
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بنعم، يُرجى  8.1إذا كانت اإلجابة على السؤال  8.3

توضيح العالقة بين هذه المساعدة والمشروع 

 المقترح في هذا الطلب؟

سبيل المثال، كيف يستند هذا المشروع إلى المشاريع السابقة، أم أنه يتعلق على 

 بجانب مختلف من جوانب تنفيذ معاهدة تجارة األسلحة؟

 

 ضوابط المشروع )آليات الرقابة الداخلية( 9
 

ورشة العمل )خطر  عدم اهتمام مسئولي الدول الرئيسية بالمشاركة في .1 المرتبطة بالمشروع؟ 3ما هي المخاطر الرئيسية 9.1

 منخفض

تغيير مناصب المشاركين في ورشة العمل بعد ورشة العمل بوقت قليل  .2

 ليصبحوا غير مشاركين في إعداد التقارير )خطر متوسط(

انعدام اإلرادة السياسية والتعاون المطلوب بين الوكاالت من أجل تجميع  .3

 وتقديم تقارير دقيقة بعد ورشة العمل )خطر منخفض(

قلة الموارد من السجالت المحفوظة المتاحة الالزمة إلعداد التقارير )خطر  .4

 منخفض(

تحول األجواء العاصفة في المنطقة من حضور المشاركين لورشة العمل  .5

 )خطر منخفض(

 

 يُرجى تحديد استراتيجية إدارة المخاطر لديك. 9.2
المسئولين  سوف تمارس ساديستان ومركز مراقبة التسلّح الضغط على .1

المعنيين في الدولة قبل المشروع لزيادة الوعي بورشة العمل، وتوليد الزخم 

 وكسب التأييد، والتشجيع على المشاركة في ورشة العمل.

 

للتخفيف من هذا الخطر، سوف يركز المشروع على بناء القدرات المؤسسية  .2

يساعد اعتماد  وتنفيذ إجراءات بدالً من التركيز على مهارات األفراد. سوف

إجراءات وطنية لتقديم التقارير على ضمان وجود مبادئ توجيهية مكتوبة 

 إلعداد التقارير يمكن اتباعها بغض النظر عن تغير الموظفين.

 

ينبغي أن يؤدي ضمان مشاركة واحد أو أكثر من كبار المسئولين من كل  .3

وتقديم تقارير حكومة مشاركة، ليكون مسئوال عن تأييد أو إقرار المحتوي 

معاهدة تجارة األسلحة المستقبلية كجزء من ممارسة الضغوط قبل ورشة 

 العمل، إلى التخفيف من خطر عدم وجود اإلرادة السياسية.

 

يمتلك فريق مركز مراقبة التسلّح خبرة في العمل مع الدول ذات القدرات  .4

ر. سوف تستخدم والموارد المحدودة لبناء القدرات على إعداد وتقديم التقاري

هذه الخرة لتحديد اإلجراءات الوطنية المناسبة من أجل إعداد التقارير على 

نحو فعال في سياق الظروف الخاصة بكل دولة من الدول المشاركة. سوف 

تحدد ورشة العمل أيضاً احتياجات البنية التحتية المحتملة من أجل تحسين 

 التقارير.حفظ السجالت وإتاحتها ألغراض إعداد وتقديم 

 

تشرين  30حزيران/يونيو إلى  01يمتد فصل األعاصير في الكاريبي من  .5

الثاني/نوفمبر من كل عام. ومن المخطط أن تعقد ورشة العمل هذه في 

 كانون الثاني/يناير لتجنب التعطل نتيجة األعاصير.

 

كيف ستُدير المشروع خالل دورة حياته، بما في ذلك  9.3

 رصد تقدمه؟

االتفاق على مذكرة تفاهم بين حكومة ساديستان ومركز مراقبة  تم

 التسلّح توضح مسئوليات  كل من الطرفين على النحو التالي:

 مركز مراقبة التسلّح:

 مسئول عن الترتيبات اللوجستية لورشة العمل. -

 وضع مسودة جدول األعمال والمواد التدريبية لورشة العمل -

إداري وموضوعي، تيسير ورشة العمل )من منظور  -

 بمساعدة الخبير الدولي(

 المتابعة مع الدول المشاركة بعد ورشة العمل -

وضع مسودة تقرير موجز عن ورشة العمل، يتضمن  -

 توصيات

إعداد مسودة السرد وتقارير النفقات للتقريرين المرحلي  -
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والنهائي لتقديمهما إلى أمانة معاهدة تجارة 

لكي تعتمدهما  األسلحة/الصندوق االستئماني الطوعي

 ساديستان وتضعهما في صورتهما النهائية

 حكومة ساديستان

دعم مركز مراقبة التسلّح في تحديد المشاركين الذين  -

ستوجه إليهم الدعوة لحضور ورشة العمل وإصدار 

 الدعوات الرسمية

 التشاور مع مركز مراقبة التسلّح بشأن جدول األعمال -

)مثل تحديد مكان المساعدة في اإلعدادات اللوجستية  -

 مناسب لالنعقاد(

 توفير النقل البري للمشاركين في ساديستان -

الموافقة على التقريرين المرحلي والنهائي اللذان سيقوم  -

بإعدادهما مركز مراقبة التسلّح لتقديمها إلى الصندوق 

 االستئماني الطوعي، ووضعهما في الصورة النهائية

ة معاهدة تجارة العمل كجهة اتصال بين المشروع وأمان -
 األسلحة

 

من أجل تتبع التقدم المحرز في المشروع، سوف يجري التواصل 

 بصورة مستمرة بين ساديستان ومركز مراقبة التسلّح من خالل:

 تقارير مرحلية أسبوعية من خالل البريد اإللكتروني -

شهرية من خالل برنامج ‘ افتراضية‘تقارير مرحلية  -

 سكايب

االتصاالت المستمرة سير أنشطة المشروع للمسار سوف تضمن هذه 

السليم من أجل تقديم المخرجات المبينة في هذا الطلب، وإحراز تقدم 

نحو تحقيق الهدف من المشروع. سوف تتولى جهة االتصال 

الرئيسية بالنسبة لساديستان، السيدة بيلينغتون، دور مسئولة االتصال 

حكومة ساديستان، باإلضافة إلى الرئيسية بين مركز مراقبة التسلّح و

 مسئوليتها عن االتصال بين المشروع وأمانة معاهدة تجارة األسلحة.

سوف تساعد االتصاالت المنتظمة المذكورة أعاله على رصد التقدم  كيف تنوي تقييم المشروع؟ 9.4

المحرز في المشروع وضمان سيره على المسار الصحيح. من أجل 

سوف يصدر المنظمون استبياناً أو دراسة تقييم أثر المشروع، 

استقصائية للمشاركين في ورشة العمل في نهاية ورشة العمل لتحديد 

رأي المشاركين في كيفية تنظيم ورشة العمل وما إذا كانوا يرونها 

كجزء من متابعة المشروع، سوف يسأل مركز مراقبة ‘. مفيدة‘

ومات المقدمة أثناء التسلّح المشاركين إلى أي مدى استخدموا المعل

ورشة العمل في عملهم بعد انتهاء ورشة العمل، وسوف تقاس 

معدالت تقديم التقارير في المنطقة خالل الشهور/العام التالي لورشة 

العمل لتحديد ما إذا كان هناك ارتفاع في معدل تقديم التقارير )إال 

ى إلى أنه من المفهوم عدم القدرة على إثبات أن أي زيادة تحدث تعز

  ورشة العمل ذاتها بصورة قاطعة(.

هل تلتزم بتقديم تقارير منتظمة عن التقدم الُمحرز إلى  9.5

 أمانة معاهدة تجارة األسلحة؟
 ال ☐ نعم ☒

هل توافق على أن تخضع للتدقيق من قِّبَل أمانة  9.6

 معاهدة تجارة األسلحة؟
 ال ☐ نعم ☒
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 4توقيعات الدولة )الدول( المتقّدمة بالطلب
 

 التاريخ التوقيع االسم )األسماء( واللقب )األلقاب(

   

 

 المخاطر هي أي أحداث أو أوضاع غير مؤكدة قد يكون لها تأثيٌر على إنجاز هدف )أهداف( المشروع. 3

 المستندات المطلوبة. يجب على جميع الدول المتقدمة بالطلب التوقيع على نموذج الطلب وتقديم 4


