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 2020يوليو/تموز  17

  ُمقدَّمة ِمن: أمانة معاهدة تجارة األسلحة                           
 

  اإلنجليزية األصل:
 

  معاهدة تجارة األسلحة
  المؤتمر الخامس للدول األطراف

   2020آب/أغسطس  21  –17جنيف، 

 )من خالل إجراء مكتوب(
 

 

 2019/2020معاهدة تجارة األسلحة خالل الفترة تقرير عن برنامج رعاية 
 
 

 مقدمة 
 

أعدت أمانة معاهدة تجارة األسلحة هذا التقرير بصفتها الجهة التي تتولى إدارة برنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة، طبقاً   .1

 لقرار المؤتمر الرابع للدول األطراف في معاهدة تجارة األسلحة. 
  

يغطي هذا التقرير عمليات برنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة في الفترة التي تعقب المؤتمر الخامس للدول األطراف مباشرة   .2

 وحتى المؤتمر السادس للدول األطراف.   
 

التقرير    ويقدم الجزء الثاني من يقدم الجزء األول من التقرير نظرة عامة على خلفية برنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة. .3

ويقدم الجزء الثالث من التقرير نظرة عامة على  .2020تموز/يوليو    15تحديثاً للحالة المالية لبرنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة، حتى  

  طلبات الرعاية المتلقاة والتي وافق عليها برنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة.
 

 خلفية 
 

بدءاً  إلى أمانة معاهدة تجارة األسلحة  قرر المؤتمر الرابع للدول األطراف أن يعهد بإدارة برنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة   .4

- 20من التقرير النهائي للمؤتمر الرابع للدول األطراف الذي عقد خالل الفترة   34من المؤتمر الرابع للدول األطراف )انظر الفقرة رقم 

  كما وّجه المؤتمر الرابع للدول األطراف (.(ATT/CSP4/2018/SEC/369/Conf.FinRep.Rev1) 2018آب/أغسطس  24
 
‘األمانة ولجنة اإلدارة إلى تفصيل البروتوكوالت الالزمة لحوكمة إدارة برنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة بواسطة أمانة  

الموقعة، بما في ذلك بروتوكول إلرشاد عملية االختيار الخاصة  معاهدة تجارة األسلحة، بالتشاور مع الدول األطراف والدول  

 من التقرير النهائي(.  34ببرنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة لضمان الشفافية والكفاءة والحيادية في عمل البرنامج‘ )الفقرة  
 

التوجيه، وضعت أمانة معاهدة تجارة األسلحة ولجنة اإلدارة   .5 لهذا  التوجيهية اإلدارية لبرنامج رعاية  وطبقاً  المبادئ  مسودة 
التي تضمنت وصفاً للغرض من برنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة وعملياته، باإلضافة إلى المرفقات التي    معاهدة تجارة األسلحة

  ستطبق على اختيار المتقدمين بطلبات والبروتوكوالت المالية التي تحكم استخدام التمويل. توضح المبادئ العامة التي
 

نظر المؤتمر الخامس للدول األطراف في مسودة المبادئ التوجيهية اإلدارية لبرنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة، واعتمدها،  .6

من التقرير    36أ من مسودة المبادئ التوجيهية اإلدارية إلى أحكام الفقرة  من معايير االختيار الواردة في المرفق    2مع إخضاع الفقرة  

  النهائي للمؤتمر الخامس للدول األطراف.
 
 

 حالة التمويل المخصص للرعاية 
 

األول/أكتوبر  قامت أمانة معاهدة تجارة األسلحة بفتح حساب مصرفي خاص لبرنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة في تشرين   .7

في  2018 األسلحة  تجارة  معاهدة  رعاية  برنامج  في  المساهمات  لتلقي  دعوة  وأصدرت  األول/أكتوبر    18،    27وفي    2018تشرين 

  في محاولة لجمع األموال لصالح برنامج الرعاية. 2019أيلول/سبتمبر 
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تلقت أمانة معاهدة تجارة األسلحة مساهمات طوعية  2020تموز/يوليو    15حتى   .8 ( دول مانحة وهي أستراليا  9من تسع )، 

  523,453وحتى اآلن، تلقى صندوق الرعاية في المجمل   وكندا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والبرتغال وجمهورية كوريا والسويد وسويسرا.

  من أموال الرعاية )انظر المرفق أ(. دوالر أمريكي
 

األسلحة   .9 تجارة  معاهدة  رعاية  برنامج  إلى  قدم  العاملة    23الرعاية  الفرق  اجتماعات  من  األولى  السلسلة  لحضور  مندوباً 

وفي   .2020شباط/فبراير    07-04واالجتماع التحضيري غير الرسمي األول للمؤتمر السادس للدول األطراف الذي عقد خالل الفترة  

فقد انسحب مندوبان قبل   ضور اجتماعات شباط/فبراير.( من المندوبين الذين حصلوا على الرعاية لح3نهاية المطاف، لم يشارك ثالثة ) 

فرضتها    19-االجتماعات نتيجة ظروف غير متوقعة )أشار أحدهما إلى ظروف طبية( وانسحب الثالث نتيجة القيود متعلقة بفيروس كوفيد

 دوالر أمريكي.  63،895شباط/فبراير  مندوباً المشمولين بالرعاية لحضور اجتماعات    23بلغ إجمالي تكلفة رعاية الـ الحكومة على السفر.
 ويتضمن المرفق ب تصنيفاً كامالً لما تنطوي عليه الرعاية من تكاليف. دوالر أمريكي. 2،778وبلغ متوسط تكلفة رعاية كل مندوب 

 
للمؤتمر السادس  كان من المقرر انعقاد السلسلة الثانية من اجتماعات فرق العمل واالجتماع التحضيري غير الرسمي الثاني   .10

ولكن، كما أعلن رئيس المؤتمر السادس للدول األطراف في خطابه الصادر   .2020نيسان/إبريل    17-14للدول األطراف خالل الفترة  

- نظراً لجائحة فيروس كوفيد  2020، فقد ألغي االجتماع الذي كان مخططاً عقده خالل شهر نيسان/إبريل  2020آذار/مارس    18يوم  

 لم يُنفّذ/لم تكن هناك حاجة لوجود برنامج لتقديم الرعاية للمندوبين لحضور االجتماع.  وبالتالي، .19
 

بالمثل، في أعقاب قرارا عقد المؤتمر السادس للدول األطراف من خالل إجراء مكتوب، وفي ظل عدم عقد اجتماع وجهاً لوجه   .11

  في جنيف، لم ينفَّذ برنامج رعاية للمؤتمر السادس للدول األطراف. 
 

 طلبات الحصول على الرعاية لدورة المؤتمر السادس للدول األطراف 

أصدرت أمانة معاهدة تجارة األسلحة الدعوة األولى للتقدم بطلبات إلى برنامج الرعاية لدورة المؤتمر السادس للدول األطراف   .12

تقديم طلبات للسلسلة األولى من االجتماعات  صدرت الدعوة للتقدم بطلبات إلى الدول، التي دعيت ل .2019تشرين الثاني/نوفمبر    05في  

أصدرت أمانة معاهدة تجارة األسلحة الدعوة الثانية  .2019كانون األول/ديسمبر    05لدورة المؤتمر السادس للدول األطراف قبل يوم  

وفي أعقاب   . 2020مارس /آذار 02، وكان آخر موعد لتقديم الطلبات في 2020شباط/فبراير  07للتقدم بطلبات إلى برنامج الرعاية في 

نيسان/إبريل   في  انعقادها  المقرر  التي كان من  الثانية من االجتماعات  السلسلة  برنامج 2020إلغاء  إلى  بطلبات  التقدم  ُسِحبت دعوة   ،

  الرعاية.
 

مندوب   .13 ترشيح  الدول  ُطِلَب من  التقديم،  الطلب    واحدوكجزٍء من عملية  نموذج  بتقديم  الدول  تقوم  أن  للرعاية شريطة  فقط 

 تؤكد ترشيح المندوب، ونسخة من جواز سفر المندوب المرشح.  مذكرة شفهيةالمستكمل و
 

وبحلول الموعد النهائي لكل اجتماع من اجتماعات دورة المؤتمر السادس للدول األطراف، تلقت أمانة معاهدة تجارة األسلحة   .14

  31(؛ و2020شباط/فبراير    07إلى    04جمل لحضور السلسلة األولى من االجتماعات )المقرر انعقادها خالل الفترة من  طلباً في الم  37

(، قبل إلغاء اجتماعات  2020نيسان/إبريل    17إلى    14طلباً لحضور السلسلة الثانية من االجتماعات )المقرر انعقادها خالل الفترة من  

  نيسان/إبريل.
 

لتلقي  المؤهلينشملت عملية االختيار الخطوات التالية: أوالً، أعدت أمانة معاهدة تجارة األسلحة قائمة منقحة لمقدمي الطلبات  .15

ثانياً، طبقت أمانة معاهدة تجارة األسلحة معايير  الرعاية )أي الذين امتثلوا لمتطلبات التقديم وقدموا طلباتهم قبل الموعد النهائي المحدد(.

يار المذكورة في المرفق أ من المبادئ التوجيهية اإلدارية التي اعتمدها المؤتمر الخامس للدول األطراف، على قائمة مقدمي الطلبات  االخت 

ثالثاً، أرسلت أمانة معاهدة تجارة األسلحة القائمة المنقحة إلى جميع   برعايتهم.الموصى  المؤهلين إلصدار قائمة منقحة لمقدمي الطلبات  

ثم قامت أمانة معاهدة تجارة األسلحة بإرسال نتائج   لمانحة لضمان اتساق قائمة المندوبين المخطط رعايتهم مع شروط المانحين.الجهات ا

 عملية االختيار إلى جميع مقدمي الطلبات وبدأت االستعدادات اللوجستية لحضورهم خالل االجتماعات الخاصة بكل منهم. 
 

 بالرعاية  الدعم المقدم للمندوبين المشمولين

، على النحو المذكور في البروتوكوالت المالية المرتبطة البدالت اليوميةباإلضافة إلى ترتيب رحالت الطيران، واإلقامة و .16

بالمبادئ التوجيهية اإلدارية، كما عقدت أمانة معاهدة تجارة األسلحة جلسة إحاطة للمندوبين المشمولين بالرعاية لمدة نصف يوم قبل  

ويتضمن المرفق ج. جدول أعمال جلسة اإلحاطة   (.2020شباط/فبراير    03حضيري األول للمؤتمر السادس للدول األطراف )االجتماع الت 

  هذه.
 

بالرعاية وتحيتهم قبل بدء االجتماعات، وأعطت نظرة عامة على   .17 للقاء المندوبين المشمولين  أتاحت جلسة اإلحاطة فرصة 

برنامج الرعاية واستحقاقات المندوبين بموجب البرنامج؛ كما قدمت للمندوبين المشمولين بالرعاية نظرة عامة على المعاهدة والعمل الذي  

وأعطتهم نظرة عامة على الصندوق االستئماني الطوعي وعملية تقديم الطلبات له؛ وأتاحت للمندوبين االجتماع    يتم قبل االجتماع الوشيك؛
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الوثائق   تشمل جميع  إلى حزمة  باإلضافة  بداية األسبوع  اليومية كاملة في  لبدالتهم  المندوبين  المؤتمر؛ وتحققت من استالم  مع رئيس 

  المرتبطة باالجتماع الوشيك.
 

 
 امة على المندوبين المشمولين بالرعاية نظرة ع

 
تضمنت المعايير المطبقة على اختيار مقدمي الطلبات للحصول على الرعاية النظر في حالة لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة   .18

الجنسين؛ و بين  المساواة  المنصف لألقاليم؛ واعتبارات  والتمثيل  الميدان االقتصادي؛  والتنمية في  التعاون  تجارة  لمنظمة  حالة معاهدة 

األسلحة؛ وخبرة مقدم الطلب ودوره؛ ويشمل ذلك ما إذا كانت الدولة المقدمة للطلب عضواً في أي لجنة أو هيئة تابعة أو من شاغلي 

مندوبين ويرد أدناه تحليل لهذه االعتبارات كما توجد نظرة عامة تقارن عدد مقدمي الطلبات داخل كل فئة بالمقارنة بعدد ال المناصب فيها.

 المشمولين بالرعاية في كل فئة في المرفق د. 
 

 تحليل لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 
 

معظم الدول التي حصلت على الرعاية لحضور السلسلة األولى من اجتماعات لدورة المؤتمر السادس للدول األطراف مدرجة   .19

دولة التي    23ومن بين الـ . 2020-2018لجنة المساعدة اإلنمائية للدول التي تلقت المساعدة اإلنمائية الرسمية خالل الفترة  على قائمة  

من بلدان الشريحة الدنيا من البلدان واألقاليم    4%(؛ و48( دولة من قائمة البلدان األقل نمواً ) 11حصلت على الرعاية هناك إحدى عشر ) 

 %(. 35( من بلدان الشريحة العليا من البلدان واألقاليم المتوسطة الدخل )8%( وثمانية ) 17المتوسطة الدخل ) 
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 نظرة عامة إقليمية 
 

 الدول التي حصلت على الرعاية طبقاً للمنطقة  .1المخطط رقم 
 

 
 

من اجتماعات دورة    نظرة عامة على جميع المندوبين الذين حصلوا على الرعاية لحضور السلسلة األولى   1يقدم المخطط رقم   .20

مندوباً الرعاية من برنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة    23وفي المجمل، تلقى   المؤتمر السادس للدول األطراف مقسمةً طبقاً للمنطقة.

%( من 26) (  6%( وست ) 48من هذه الدول في إفريقيا )11، فإن  1وكما يبين المخطط  رقم   لدورة المؤتمر السادس للدول األطراف. 

 %( من أوقيانوسيا.13(  )3%( من أوروبا؛ وثالث ) 4( )1%( من آسيا وواحدة ) 9( )2األمريكيتين واثنتان )
 

 حالة معاهدة تجارة األسلحة 
 

 الدول التي حصلت على الرعاية طبقاً لحالة معاهدة تجارة األسلحة  .2المخطط رقم 
 

 
 

تمويل الرعاية لحضور السلسلة األولى من االجتماعات أثناء دورة المؤتمر دولة تلقت    23أن من بين    2يبين المخطط رقم   .21

( لم تنضم 1%( وواحدة )22%( وخمس دول موقعة )74دولة طرف في معاهدة تجارة األسلحة )   17السادس للدول األطراف، هناك  

  %(.4بعد إلى المعاهدة )
 

48%

26%

9%

4% 13%

Africa Americas Asia Europe Oceania

74%

22%

4%

State Party Signatory Not yet joined
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 اعتبارات النوع االجتماعي 

 
تقدموا    37من بين   .22   29بطلبات لحضور السلسلة األولى من اجتماعات دورة المؤتمر السادس للدول األطراف، كان  مندوباً 

  23ومن بين ممثلي الدول المشمولين بالرعاية لحضور االجتماعات البالغ عددهم   %(.24من اإلناث )   8%( و76منهم من الذكور )

 %(. 26من اإلناث ) 6%( و74منهم من الذكور )  17شخصاً، كان 
 

 دور مقدم الطلب 
 

بالرعاية لحضور االجتماعات   .23 المندوبين المشمولين  وهما السيد روب وينزلي من جنوب أفريقيا والسيدة ستيل   - اثنان من 

َرين للفرق العاملة الفرعية التابعة للفريق العامل المعني بالتنفيذ الفعال للمعاهدة - بيتروفيتش من صربيا    .كانا ُميّسِ
 

 التعليقات المستقاة من المندوبين المشمولين بالرعاية 

 
فيما   .24 لتلقي انطباعاتهم وتعليقاتهم  بالرعاية  المندوبين المشمولين  للتعليقات على  وّزعت أمانة معاهدة تجارة األسلحة نموذجاً 

دورة المؤتمر السادس للدول األطراف  ات يتعلق بالتنظيم والمحتوى الموضوعي ليوم اإلحاطة الذي عقد قبل السلسلة األولى من اجتماع

  4.69وفيما يتعلق بتنظيم يوم اإلحاطة، حصلت أمانة معاهدة تجارة األسلحة على تقييم قدره   )انظر المرفق هـ(.  2020في شباط/فبراير  

  ‘ يعني ‘ممتاز‘(.5‘ عن تقييم ‘غير كاٍف والرقم ‘1)حيث يعبر الرقم ‘
 

مندوباً إلى أن المعارف والمعلومات   13إجابة وردت: أ( أشار   14الموضوعي ليوم اإلحاطة، ومن بين ومن ناحية المحتوى  .25

أشار   و ب(  دون رد(؛  السؤال  واحد  مندوب  )وترك  توقعاتهم  لّبت  قد حققت  اإلحاطة  يوم  أثناء  المعارف    11المقدمة  أن  إلى  مندوباً 

قابلة للتطبيق خالل مشاركتهم في االجتماعات )وقال مندوبان أنها ستكون مفيدة/قابلة  / والمعلومات المقدمة أثناء يوم اإلحاطة ستكون مفيدة

ومن ناحية التقييم اإلجمالي للفعالية، حصلت أمانة معاهدة تجارة األسلحة   للتطبيق ‘في الغالب‘ وترك أحد المندوبين السؤال دون رد(.

 ‘ يعني ‘ممتاز‘(. 5ر كاٍف والرقم ‘‘ عن تقييم ‘غي 1)حيث يعبر الرقم ‘   4.71على تقييم قدره 
 

وباإلضافة إلى التعليقات التي جمعت من المندوبين المشمولين بالرعاية خالل يوم اإلحاطة، وّزعت أمانة معاهدة تجارة األسلحة   .26

دس للدول األطراف،  نموذج تقييم عام على المندوبين المشمولين بالرعاية الذين حضروا السلسلة األولى من اجتماعات دورة المؤتمر السا

وقد قام ثالثة عشر من المندوبين المشمولين بالرعاية من بين عشرين  لطلب تعليقاتهم بشأن برنامج الرعاية في مجمله )انظر المرفق و(.

  حضروا اجتماعات شباط/فبراير بملء نموذج التقييم )في إطار من السرية(.
 

ية الذين أتموا التقييم كانوا أكثر من راضين عن الدعم اإلداري المقدم من  األغلبية العظمى من المندوبين المشمولين بالرعا .27

أمانة معاهدة تجارة األسلحة، ويشمل ذلك عملية التقديم، والمعلومات اللوجستية المقدمة للمندوبين، والدعم المقدم للحصول على تأشيرة  

يحتوي المرفق ز. على ملخص لتعليقات المندوبين المشمولين بالرعاية و الدخول، والمستوى المجمل للدعم والتنظيم قبل المؤتمر وأثنائه.

  الذين حضروا السلسلة األولى من اجتماعات دورة المؤتمر السادس للدول األطراف استجابةً لنموذج التقييم العام.
 

 الخالصة 

بدأت إدارة برنامج رعاية   .28 أيلول/سبتمبر في المجمل، نظراً ألن أمانة معاهدة تجارة األسلحة قد  معاهدة تجارة األسلحة في 

وقد استخدم   دوالر أمريكي.  523,453، بلغ إجمالي المساهمات الطوعية التي تلقاها برنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة مبلغ  2018

للدول األطراف ومبلغ    200,786 الخامس  المؤتمر  لدورة  ال  71,992دوالر أمريكي  المؤتمر  للدول  دوالر أمريكي في دورة  سادس 

للدول األطراف    23األطراف لرعاية   السادس  المؤتمر  أثناء دورة  التي عقدت  السلسلة األولى من االجتماعات  في  للمشاركة  مندوباً 

تخطط أمانة   .19-ولتغطية الرسوم المصرفية، وتكاليف التدقيق والدعم اإلداري، وأُلغَيت بقية االجتماعات نتيجة انتشار فيروس كوفيد

تجارة األسلحة الستخدام األموال المتبقية لصالح برنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة لدورة المؤتمر السابع للدول األطراف،    معاهدة

وسوف تتشاور مع الجهات المانحة التي خصصت مساهماتها للمؤتمر السادس للدول األطراف بغية ترحيل هذه المساهمات إلى المؤتمر  

 . 19- ضوء الظروف االستثنائية الناجمة عن انتشار فيروس كوفيد   السابع للدول األطراف في
 

 

*** 
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 الدخل للمؤتمر السادس للدول األطراف  -المرفق أ. الحالة المالية لبرنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة 
 
 

  المساهمات في برنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة

 أستراليا 1
دوالر  

 أمريكي
35596.19 

 كندا 2
دوالر  

 أمريكي
65000.00 

 ألمانيا  3
دوالر  

 أمريكي
54536.15 

 إيرلندا 4
دوالر  

 أمريكي
11000.00 

 هولندا 5
دوالر  

 أمريكي
113636.00 

 البرتغال 6
دوالر  

 أمريكي
32699.49 

 جمهورية كوريا 7
دوالر  

 أمريكي
30000.00 

 سويسرا  8
دوالر  

 أمريكي
141839.88 

 السويد 9
دوالر  

 أمريكي
39145.66 

 إجمالي المساهمات 
دوالر  

 أمريكي 
523453.37 
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   اإلنفاق-المرفق ب. برنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة 

 ( 2020اإلنفاق خالل دورة المؤتمر السادس للدول األطراف )

االجتماعات التحضيرية غير الرسمية األولى للمؤتمر السادس  

 للدول األطراف 
  

  28651.96                          دوالر أمريكي            الطيران رحالت 

  690.90دوالر أمريكي                                           التأمين الصحي

  705.39دوالر أمريكي                                           تأمين السفر 

 22060.70                                      دوالر أمريكي الفندق

   11154.89  دوالر أمريكي                                     البدالت والبدالت اليومية 

  631.62دوالر أمريكي                                           يوم اإلحاطة 

  63895.46                         دوالر أمريكي              اإلجمالي الفرعي 

 التكلفة لكل مندوب مشمول بالرعاية
 2778.06                              دوالر أمريكي           

 مندوباً(  23)

  236.07- دوالر أمريكي                                           الرسوم المصرفية 

  3000.00                              دوالر أمريكي             استحقاقات المراجعة الخارجية للحسابات

  66659.39                              دوالر أمريكي           إجمالي التكلفة المباشرة 

  5332.75                           دوالر أمريكي               % من التكلفة المباشرة( 8تكاليف الدعم اإلداري ) 

  71992.14                       دوالر أمريكي                 إجمالي النفقات

 

 البيان المؤقت للموقف المالي لبرنامج الرعاية 

   الدخل 

 2019المساهمات المتلقاة في 
320563.60  

 دوالر أمريكي                                       

 2020المساهمات المتلقاة في 
دوالر أمريكي                                

202889.77  

 دخل آخر 
دوالر أمريكي                                          

0.00  

 إجمالي الدخل 
    دوالر أمريكي                            

523453.37  

   النفقات 

 ( 2019إجمالي اإلنفاق خالل دورة المؤتمر الخامس للدول األطراف )
دوالر أمريكي                                           

200786.00  

  71992.14  دوالر أمريكي                             ( 2020إجمالي اإلنفاق خالل دورة المؤتمر السادس للدول األطراف )

  272778.14دوالر أمريكي                               إجمالي النفقات 

  250675.23دوالر أمريكي                               صافي الفائض )األموال المتاحة( 
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 األعمال جدول  -(  2020شباط/فبراير  03المرفق ج. يوم اإلحاطة للمندوبين المشمولين بالرعاية ) 

 ____________________________________________________________________________ 

  

  2020شباط/فبراير  03        
 

 

 
 

 

 
 برنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة

 
 2020شباط/فبراير    03يوم اإلحاطة للمندوبين المشمولين بالرعاية، 

 جدول األعمال 

 
 

 الترحيب  10:30  – 10:00

 
  الترحيب بحاضري اجتماعات معاهدة تجارة األسلحة  -

  خطاب االفتتاح يلقيه رئيس المؤتمر السادس للدول األطراف -

مائدة مستديرة )تشمل حالة جهود التنفيذ لدى دول المندوبين ودور/وضع كل منوب في جهود تنفيذ  -

 معاهدة تجارة األسلحة( 

 
  التوجيه   10:50  – 10:30

 
 إلى برنامج الرعايةمقدمة  -

 نظرة عامة على االستحقاقات  -

 التسجيل لالجتماعات والدخول إلى مقر األمم المتحدة -

 أسئلة وأجوبة  -

 
  نظرة عامة على معاهدة تجارة األسلحة 11:10  – 10:50

 
 النطاق والغرض  -

 االلتزامات األساسية  -

 
 األسبوع المقبل    11.25  - 11:10

   

  التحضيري وغاياته أهداف االجتماع  -

 
 )وتوزيع بدل اإلقامة اليومي( استراحة لتناول القهوة   11:45  – 11:25

 
 األسبوع المقبل )تابع…(  12:30  – 11:45

   

  نظرة عامة / ملخص ألعمال الفرق العاملة حتى اآلن -

 مجاالت تركيز الفرق العاملة خالل األسبوع القادم:  -

o ل للمعاهدةالفريق العامل المعني بالتنفيذ الفعّا  

o الفريق العامل المعني بالشفافية وإعداد التقارير  

o الفريق العامل المعني بعالمية المعاهدة  

 
  الصندوق االستئماني الطوعي  12:50  – 12:30

 
  الختام  13:00  – 12:50
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 تناول وجبة الغداء في كافتيريا المنظمة العالمية لألرصاد الجوية   13:00

 
 

( الحصول على شاراتهم من األمم المتحدة Indicoللمندوبين الذين سّجلوا من خالل منصة التسجيل الذاتي إنديكو )*يمكن 

 * 14:00اعتبارًا من الساعة 

 
*** 
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 مقارنة لمقدمي الطلبات والمندوبين المشمولين بالرعاية في ضوء معايير االختيار  -المرفق د. برنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة 

 

 اإلجمالي  اجتماعات شباط/فبراير االجتماع → 

 الطلبات عدد مقدمي  معايير االختيار ↓

عدد المندوبين 

 % من مقدمي الطلبات  المشمولين بالرعاية 

% من المندوبين 

 المشمولين بالرعاية 

حالة لجنة  

 المساعدة اإلنمائية 
 % 48 % 43 11 16 البلدان األقل نمواً 

 0 0 0 0 البلدان المنخفضة الدخل األخرى

 % 17 % 30 4 11 الدخل المتوسط األدنى 

 % 35 % 24 8 9 األعلى الدخل المتوسط 

 % 0 % 3 0 1 ليست على قائمة لجنة المساعدة اإلنمائية

 % 48 % 54 11 20  أفريقيا المنطقة  

 % 26 % 24 6 9 األميركتان 

 % 9 % 8 2 3 آسيا 

 % 4 % 5 1 2 أوروبا 

 % 13 % 8 3 3 أوقيانوسيا 

حالة معاهدة تجارة  

 األسلحة 
 % 74 % 76 17 28 دولة طرف 

 % 22 % 22 5 8 موق ِعَة دولة  

 % 4 % 3 1 1 لم تنضم بعد

 % 74 % 76 17 28 ذكر  النوع االجتماعي 

 % 26 % 24 6 9 أنثى
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 نموذج التعليقات  -( 2020شباط/فبراير  03المرفق هـ.. يوم اإلحاطة للمندوبين المشمولين بالرعاية )

 
 

  

  2020شباط/فبراير  03         
 

 من إعداد أمانة معاهدة تجارة األسلحة
 

 

 

 

 برنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة

 يوم اإلحاطة للمندوبين المشمولين بالرعاية لحضور اجتماعات الفريق العامل  

 غير الرسمي األول للمؤتمر السادس للدول األطراف  واالجتماع التحضيري

 2020شباط/فبراير  03

 

 نموذج التعليقات

 

 = ممتازة(  5  - = غير كافية 1) ( ما هو تقييمك اإلجمالي للفعالية؟1

1  2  3  4  5 

 أهمية؟( ما هي الموضوعات أو الجوانب المتعلقة بيوم اإلحاطة األكثر إثارة الهتمامك أو األكثر 2

 _______________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________ ____________

 _______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________ 

 

 ( هل حقق يوم اإلحاطة أهداف البرنامج؟3

    ال   نعم 

 إذا كانت اإلجابة ال، فلم ال؟ 

_____________ __________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________

________ _______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________ 

 ( المعارف والمعلومات التي حصلت عليها من المشاركة في هذه الفعالية؟ 4
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 إلى حٍد ما     ال  نعم                 لبَّت توقعاتي  

 

 مطلقاً     في الغالب              إلى حٍد ما  قطعاً         ستكون مفيدة /قابلة للتطبيق 

 أثناء مشاركتي في االجتماعات 

 

 ( كيف كان من الممكن أن يصبح يوم اإلحاطة أكثر فعالية في اعتقادك?5

 _______________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ _____

 _______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________ 

 

 =ممتاز( 5= غير كاٍف إلى 1( يرجى التعليق على تنظيم الفعالية )من 6

1  2  3  4  5 

 

 ات )بما في ذلك األنشطة أو المبادرات التي تعتقد أنها قد تكون مفيدة، في المستقبل(( التعليقات والمقترح7

 _______________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________

__ _____________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________ 

 

 شكًرا لكم! 

 

***  
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 نموذج التقييم العام  –( 2020شباط/فبراير  07-04رفق و. برنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة  ) الم

 
 

  

  2020شباط/فبراير  06         

 من إعداد أمانة معاهدة تجارة األسلحة

 

 

 

 برنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة

 األول للمؤتمر السادس للدول األطراف اجتماعات الفرق العاملة واالجتماع التحضيري غير الرسمي 

 2020شباط/فبراير    07– 04

 

 نموذج التقييم العام 

غير  يسعد أمانة معاهدة تجارة األسلحة أنها قامت بتيسير مشاركتك من خالل برنامج الرعاية في اجتماعات الفرق العاملة واالجتماع التحضيري  

 ، في جنيف، سويسرا. 2020شباط/فبراير  07  -   04خالل الفترة من الرسمي األول للمؤتمر السادس للدول األطراف 

التقييم هذا حتى يمكننا أن نستمر في تحسين الخدمة المقدمة إلى   رنامج الرعاية من خالل ملء نموذجونحن ندعوك لكي تقدم لنا تعليقاتك بشأن ب 

يرجى تسليم هذا النموذج إلى أحد أعضاء  علومات دون الكشف عن الهوية. تقدم الم برنامج الرعاية بأسره.  وتحسينالمندوبين المشمولين بالرعاية،  

  أمانة معاهدة تجارة األسلحة قبل نهاية االجتماعات.

  نشكرك مقدماً على تعليقاتك.

 

 يرجى تقييم العناصر المبينة  أدناه طبقاً للمقياس التالي:

 فق بشدة أت - 5أتفق    - 4غير متأكد    - 3أختلف    - 2أختلف بشدة     - 1

 المقياس  أوالً. عملية التقديم 

 5 4 3 2 1 كانت المعلومات بشأن عملية التقديم لبرنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة متاحة.  .1

 5 4 3 2 1 متطلبات عملية التقديم كانت واضحة.  .2

 5 4 3 2 1 كان ملء نموذج طلب التقديم سهالً. .3

 

 المقياس  اللوجستية المعلومات   ثانيًا. 

 5 4 3 2 1 قدمت أمانة معاهدة تجارة األسلحة معلومات لوجستية وافية قبل االجتماع. .1

أجابت أمانة معاهدة تجارة األسلحة على تساؤالتي المتعلقة ببرنامج الرعاية في وقت   .2

 مناسب وبطريقة مناسبة. 

1 2 3 4 5 

 

 المقياس  تأشيرات الدخول  ثالثًا.

قدمت أمانة معاهدة تجارة األسلحة القدر المناسب من الدعم/المساعدة لمساعدتي في   .1

 الحصول على تأشيرة دخول لمناطق شنغن

1 2 3 4 5 
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 5 4 3 2 1 قدمت األمانة الوثائق الداعمة الالزمة لحصولي على تأشيرة الدخول في الوقت المناسب.  .2

 تأشيرة الدخول غير مطلوبة 

 

 المقياس  رحالت الطيران  رابعًا.

 5 4 3 2 1 كانت خيارات رحلة الطيران التي قدمتها لي أمانة معاهدة تجارة األسلحة مناسبة.  .1

 5 4 3 2 1 كان مسار الرحلة الجوية النهائي الذي قدمته أمانة معاهدة تجارة األسلحة مرضياً. .2

جهوداً مرضية الستيعاب طلباتي المحددة المتعلقة  بذلت أمانة معاهدة تجارة األسلحة  .3

 بمسار رحلتي الجوية. 

1 2 3 4 5 

 

 المقياس  خامساً. اإلقامة

 5 4 3 2 1 كانت إقامة الفندق التي وفرتها لي أمانة معاهدة تجارة األسلحة مرضية.  .1

واستراحة الضيوف وخدمات  المرافق المتوافرة في الفندق كانت مناسبة )األثاث والمطبخ  .2

 الغرف( 

1 2 3 4 5 

كان موقع الفندق مرضياً، من ناحية سهولة الوصول إليه والمسافة من مقر االجتماع  .3

 والخدمات المحلية مثل السوبر ماركت 

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 أنا على استعداد لإلقامة في هذا الفندق مرة أخرى.  .4

 

 المقياس  اليومية واسترداد التكاليف البدالت  سادًسا.

قدمت أمانة معاهدة تجارة األسلحة شرحاً واضحاً وشفافاً لكيفية حساب البدل اليومي   .1

 الخاص بي. 

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 كنت سعيداً بتلقي البدل اليومي بالعملة المحلية.  .2

مصاريفي اإلضافية  )مثل مصروفات  ردت إلى أمانة معاهدة تجارة األسلحة تكاليف  .3

 المغادرة والوصول( في وقت مناسب وبأسلوب مريح. 

1 2 3 4 5 

 

 المقياس  الرضا الُمجَمل  سابعًا. 

 5 4 3 2 1 كان الدعم المقدم من أمانة معاهدة تجارة األسلحة بصفة عامة قبل االجتماع مرضياً. .1

 5 4 3 2 1 تجارة األسلحة بصفة عامة أثناء االجتماع مرضياً.كان الدعم المقدم من أمانة معاهدة  .2

 5 4 3 2 1 كان برنامج الرعاية جيد التنظيم. .3

 5 4 3 2 1 في المجمل، حقق برنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة توقعاتي.  .4
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 تعليقات 

 ما هي مقترحاتك لتحسين برنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة؟  .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكًرا لكم! 

 

*** 

  



ATT/CSP6/2019/SEC/613/SponProgRep 

16 

 ملخص تقييم المندوبين المشمولين بالرعاية   –( 2020شباط/فبراير  07-04المرفق ز. برنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة  ) 

 

 أتفق بشدة - 5أتفق    - 4غير متأكد    -3أختلف    -2أختلف بشدة    -1 حساب النتيجة:

 متوسط النتيجة  الفئة 

  التقديم عملية  .1

 4.92 كانت المعلومات المتعلقة بعملية التقديمة متاحة 

 4.85 المتطلبات كانت واضحة 

 4.85 كان نموذج طلب التقديم سهالً 

  المعلومات اللوجستية  .2

 4.85 كانت المعلومات اللوجستية مالئمة 

 4.92 تم الرد على األسئلة في وقت مناسب وبصورة مالئمة 

  الدخول )حسب االقتضاء(تأشيرة  .3

 5.00 تلقيت دعماً مناسباً للحصول على تأشيرة الدخول 

َمت الوثائق الداعمة في الوقت المناسب   5.00 قُدِّ

  رحالت الطيران  .4

 4.85 الخيارات المطروحة كانت مناسبة 

 4.85 تفاصيل الرحلة الجوية النهائية كانت مرضية 

ً كان الجهد المبذول لتلبية   4.85 الطلبات المحددة مرضيا

  اإلقامة  .5

 ً  4.62 كان الفندق مرضيا

 4.46 المرافق المتوافرة في الفندق كانت مناسبة

 ً  4.85 كان الموقع مرضيا

 4.69 أنا على استعداد لإلقامة في هذا الفندق مرة أخرى 

  البدالت اليومية واسترداد التكاليف  .6

 4.92 اليومية بالوضوح والشفافية اتسم حساب البدالت 

 4.31 سعيد بتلقي الفرنك السويسري )العملة المحلية( 

 4.78 تم استرداد تكاليف النفقات اإلضافية في وقت معقول وبصورة مريحة 

  الرضا الُمجَمل  .7

 4.69 كان الدعم بصفة عامة ُمرضياً قبل االجتماع

 4.77 االجتماعكان الدعم بصفة عامة ُمرضياً أثناء 

 4.92 كان البرنامج جيد التنظيم

 4.92 لبى البرنامج التوقعات

 

*** 


