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     2022يوليو  22 
 معاهدة تجارة األسلحة أمانة : ُمقّدم من

اإلنجليزية  اللغة األصلية:  
 

_____________________________________________________________________________ 
 معاهدة تجارة األسلحة 

 المؤتمر الثامن للدول األطراف 
 2022أغسطس  26-22جنيف،  

 

ة  عاهدة تجارة األسلحةلمالتابع  رعايةال تقرير عن برنامج   2022/ 2021للفتر
 

 مقدمة
 

 .1ُ
 
ُع ُأ

 
منُقُ ُد التقريُر هذُا

ُُللُالتابعُرعايةالبرنامجُُإدارُةُعنُُةمسؤولالبصفتهُاُُ(ATT)ُلُأمانةُمعاهدةُتجارةُاألسلحةبُ 
ً
معاهدة،ُوفقا

الرابعُللدولُاألطراُف المؤتمُر ُالمعاهدةُلقراُر ي
 
 ُ.(CSP4)ُف

  
عملياتُبرنامج2ُ.  ُالتقريُر ُتلخاللُُامعاهدةُتجارةُاألسلحةُالتابعُلرعايةُاليغطي ي

ةُالتر السابعُللدولُاألطرافُتلفتر ُُ المؤتمُر
ُ ُمباش 
 
الثامنُللدولُاألطرافُوُة ُالمؤتمُر  ُ.حتر

 
لمحةُعامةُعنُخلفيةُبرنامج3ُ.  ُُ ،ُبينمُاُةمعاهدةُتجارةُاألسلحلُُالتابعرعايةُاليقدمُالجزءُاألولُمنُالتقريُر ي

يقدمُالجزءُالثان 
ُُل للوضعُالمالي ُا

ً
نامجلتحديث ُُتر نظرةُعامةُعىلُطلباتُال2022يوليو11ُُُُُُحتر ُُتُدعم.ُيقدمُالجزءُالثالثُمنُالتقريُر ي

اهاُُالتر
 
لق

 .ووافقُعليهُابرنامجُالرعايةُُ
 

 لمحة عامة 
 

الرابعُللدولُاألطراف4.  المؤتمُر ُُمنُابتداءُ ُمعاهدةالُتابعرعايةُللتكليفُأمانةُمعاهدةُتجارةُاألسلحةُبإدارةُبرنامجُُ (CSP4) قرُر
الرابعُُ الفقرةُُ(المؤتمُر 34ُُُانظُر ي

النهان  الرابعُللدولُاألطرافلمنُالتقريُر ةُمنُُ لمؤتمُر ُالفتر ي
 2018أغسطس24ُُإل20ُُُالمنعقدُف 

(ATT/CSP4/2018/SEC/369/Conf.FinRep.Rev1)) ُ.ُالرابعُُقام ُاالمؤتمُر
ً
 ُ:أيض

 
وتوكوالتُاليوُجبت" ُتحكمُإدارةُبرنامجُُالزمةهُاألمانةُولجنةُاإلدارةُإلُوضعُالتر ي

معاهدةُتجارةُاألسلحةُُالتابعُلرعايةُالالتر

منُقُ 
ُذلكُبروتوكولُلتوجيهُعمليةُاللُأمانةُبُ  ي

ف  معُالدولُاألطرافُوالدولُالموقعة،ُبمُا ضمنُُختياُرااُلمعاهدة،ُبالتشاوُر
نامجُ)الفقرةُُُرعايةالبرنامجُ ُعملُالتر ي

(34ُلضمانُالشفافيةُوالكفاءةُوالحيادُف  ي
النهان   .منُالتقريُر

 
التوجيُه 5.  لهذُا ُا

ً
ُُ،وفق

 
نامجُُسودةمبهاُُإلدارةُتُأمانةُمعاهدةُتجارةُاألسلحةُولجنةُُاأعد ُُرعايةالالمبادئُالتوجيهيةُاإلداريةُلتر

ُتضمُ ُوُ،معاهدةُتجارةُاألسلحُةلُالتابع ي
للغرضُمنُبرنامجُالتر ُا

ً
ُعنُمُُ،رعايةُوعملياتهالنتُوصف

 
تحددُالمبادئُالعامةُُُُالحقفضال

ُ ي
ُُسُالتر

 
المتقدمي  ُطبُ ت ُالدعُمُقُعىلُاختياُر ي

ُُُلتلقر  ي
وتوكوالتُالماليةُالتر ال مُاستخدامُاألموال.ُنظرتحكسوالتر ُُخامسالمؤتمُر

نامجُ للدولُاألطراف ُمسودةُالمبادئُالتوجيهيةُاإلداريةُلتر ي
 .هُاأقرُ رعايةُُوالف 

 
 رعاية تمويل ال وضع

 
نامجُ معاهدةُتجارةُاألسلحة أمانُةُفتحت6.  لتر مخصًصُا مرصفًيُا ُأكتوبُر التابعُللمعاهدة رعايةالحساًبُا ي

وأصدرتُدعوات2018ُُُف 
ُبرنامجُ ي

ُ رعايةالللمساهمةُف  ي
27ُُُُو2018ُُُأكتوبُر18ُُف  12ُُُُُو2019ُُسبتمتر 24ُُُُو2020ُُُنوفمتر ُمحاولةُلزيادة2021ُُُنوفمتر ي

ف 
نامجُاأموالُ  .لتر

 
 .7ُ وألمانيا9ُُتلقتُأمانةُمعاهدةُتجارةُاألسلحةُمساهماتُطوعيةُمنُتسعُُ)ُ،2022يوليو11ُُُُحتر وكندُا اليُا ُأستر (ُدولُمانحةُهي

ُاآلن والسويدُوسويرسا.ُحتر ُكوريُا تغالُوجمهورية والتر وهولندُا تُاألمانةُتُ،وأيرلندُا
 
ُصندوقُالرعايةُُلق ي

بلغُُساهماتُللرعايةُمف 
 .الملحقُأ(ُ)انظُرُدوالًرا أمريكًياُ 1,066,554ُُُامجموعه

 
مق8. 

 
السلسلةُاألولُمنُاجتماعاتُفرقُالعمل16ُُُُإلُدعُمالمعاهدةُتجارةُاألسلحةُالتابعُُلرعايةُالبرنامجُُد ُلحضوُر

ً
مندوبا

ُاألول ُالرسمي يُغت  ةُمنُُنالُمُوُللدولُاألطرافُثامُناُلللمؤتمُرُواالجتماعُالتحضت  ُالفتر ي
ايُر18ُإل15ُُعقدُف  .ُبلغت2022ُُفتر

ايُر16ُُُُدعمالتكلفةُاإلجماليةُل اجتماعاتُفتر ُلحضوُر
ً
.59,785.20ُُُمندوبا

ً
ُأمريكيا

ً
كلُمندوبُُلُُدعمالتكلفةُبلغُمتوسطُُودوالرا

أمريكًيُا3,736.57ُُ  .دوالًرُا
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السلسلةُالثانيةُمنُاجتماعاتُفريقُالعمل19ُُُُإلُدعُمالمعاهدةُتجارةُاألسلحةُلُُالتابعُرعايةالمُبرنامجُدق 9.  ُلحضوُر

ً
مندوبا

ُ ي
ُالثان  ُالرسمي يُغت  ةُمنُنلموُاُللدولُاألطراُفُثامنالللمؤتمُرُواالجتماعُالتحضت  ُالفتر ي

 
.ُبلغت2022ُُأبريل29ُُُإل26ُُعقدُف

اجتماعاتُأبريل19ُُُُُُدعمالتكلفةُاإلجماليةُل ُلحضوُر
ً
.ُُو71,109.70ُُمندوبا

ً
ُأمريكيا

ً
كلُمندوبُُلُُدعمالتكلفةُبلغُمتوسطُدوالرا

أمريكًيُا3,742.61ُُ  .دوالًرُا
 

 .10 ُ لحضور35ُُُدعمُُعىلمعاهدةُتجارةُاألسلحةُلُالتابعُرعايةالبرنامجُوافقُُُ،2022يوليُو11ُُُحتر للدولُُُثامُنالالمؤتمُر مندوًبُا
ُُس األطراف ي

ةُمنُُيُ التر ُالفتر ي
 
عرف2022ُأغسطس26ُُُإل22ُُُعقدُف

 
لحضورُُُي  ُمندوبهؤالءُالُُدعمالتكلفةُاإلجماليةُل.ُلنُت

ُُُ،المؤتمُرانعقادُإالُبعدُ المؤتمر
 
ت ُولكنهُا

 
ُقد بحوالي 131,000ُُُُر أمريكي  .دوالُر

 
 المؤتمر الثامن للدول األطراف   لدورة دعم ال  طلبات

 
ُُُأصدرتُأمانةُمعاهدةُتجارةُاألسلحة 11.  ي

 
26ُُف نامجُالرعايةُلدورة2021ُنوفمتر األولُلتقديمُالطلباتُلتر ُُثامنالالمؤتمُر دعوتهُا

ُُوُ،دعوةُلتقديمُالطلباتُإلُالدولالهتُج ُ.ُوُ للدولُاألطراف
 
ُد ي

23ُُُُبحلولُُتُللتقدمُيُعالتر جميعُُ/ُأيُ حضوُرُل2021ُديسمتر
عقدُ

 
ُت ي
ُُُمعاهدةالأصدرتُأمانةُُُ.للدولُاألطرافُُثامنالخاللُدورةُالمؤتمُراالجتماعاتُالتر ي

 
الثانية2022ُُُُُمارس1ُُُُف دعوتهُا

نامجُالرعاية ُموعد2022ُُمارس14ُُُُ،ُوحددتلتقديمُالطلباتُلتر
ً
ُنهائيُا

ً
ُُا ي

ُمانةُُاأُل.ُأصدرتُالطلباتُلتلقر  ي
 
دعوتهُا2022ُُمايُو31ُف

نامجُالرعايةُب ةُلتقديمُالطلباتُلتر ُتاريخهالثالثةُواألخت  ي
 .2022يونيُو17ُُُموعدُنهان 

 
ُإطاُر  12.  ي

 
ُالطلباُتُُف ُتقديم لُ ُُ،عملية

 
ُلُُواحُدترشيحُمندوبُُُُةدوُلُُكلُُبُمُنط لُ ُُدعمه،فقط

 
ُاستمارةُطلبُمكتملةُُُابُمنهوط ُُُ،تقديم

للمندوبُالمعي   ُُُ،ومذكرةُشفويةُتؤكدُترشيحُالمندوب السفُر   ُ.ونسخةُمنُجواُز
 

 .13 ُ ي
مجموعهُُُ،المحدُدبحلولُالموعدُالنهان  السلسلةُاألولُمن16ُُُُتلقتُأمانةُمعاهدةُتجارةُاألسلحةُمُا لحضوُر طلًبُا

ةُمنُُُفللدولُاألطرُاُثامنالالمؤتمُرُدورةُُاجتماعات ُالفتر ي
اير18ُُُإل15ُُ)المنعقدةُف  السلسلة27ُُُُُوُ؛ُ(2022فتر لحضوُر طلًبُا

ةُمنُُُالمنعقدةاالجتماعاتُ)تلكُالثانيةُمنُ ُالفتر ي
لحضور38ُُُوُُ؛(2022أبريل29ُُُإل26ُُف   ( فللدولُاألطرُاُُثامنالالمؤتمرُُ طلًبُا

ةُمنُُُالمنعقُد ُالفتر ي
 ).2022أغسطس26ُُإل22ُُف 

 
 .14 ُ
 
ُللموافقةُعىلُالُتقبُ ط المتقدمي   ُُدعمنفسُعمليةُاختياُر

 
الخطواتُالتالية:ُأول ُكلُجولة.ُتضمنتُعمليةُاالختياُر ي

ُُ،ف 
ُال ي

ُلتلقر ُالمؤهلي   القائمةُالمخترصةُُُهذهُمانةاأُلقدمتُُُ،.ُثانًيُادعمأعدتُأمانةُمعاهدةُتجارةُاألسلحةُقائمةُمخترصةُبالمتقدمي  
نامجُ ُالتجارةُاألسلحةُُ معاهدةل التابع رعاية الإلُالجهاتُالمانحةُلتر للتأكدُمنُأنُقائمةُالمندوبي   حي  ُللمراجعةُوالنظُر

 
ُُُمرش ي

لتلقر 
ُاالدعمُ

ً
.ُثالث وطُالمانحي   ُعىلُمُ ُُ،تتوافقُمعُش  خذتُُ،دخالتُالجهاتُالمانحةبناء 

 
بشأنُُالقراُرأمانةُمعاهدةُتجارةُاألسلحةُُات

ُالطلباتُالذينُس ونُالدعممقدمي
 
لجميعُُُُبعدُذلكمعاهدة.ُاللكلُاجتماعُمنُاجتماعاتُُُيتلق أبلغتُاألمانةُنتائجُعمليةُاالختياُر

ُوبدأتُاالستعداداتُاللوجستيةُلحضورهمُاالجتماعاتُالمعنيُ   .ةالمتقدمي  
 

ن ال مساعدة ن المندوبي   مدعومي 
 

ُبُ اُلباإلضافةُإلُترتيبُالرحالتُالجويةُواإلقامةُُو 15. 
 
ُُُ،التُاليوميُةد

 
المت وتوكوالتُالماليةُالُمُبععىلُالنحُو ُالتر ي

ةُبالمبادئُُتعلقف 
ُالذينُُتُُ،التوجيهيةُاإلدارية جلسةُإحاطةُللمندوبي   ُا

ً
الدعُمعقدتُأمانةُمعاهدةُتجارةُاألسلحةُأيض وُا

 
ُُُاستغرقُتُلق ي

نصفُيومُف 
يُاألولُُل اير14ُُُطرافُ)دولُاأُللُلُالثامُنمؤتمُرلاليومُالسابقُلالجتماعُالتحضت  ُ(2022ُفتر ي

يُالثان  مؤتمرُُلُلُواالجتماعُالتحضت 
ُُُ؛وتحيتهمُقبلُاالجتماعاتُالمدعومي  ُُفرصةُللقاءُالمندوبي  ُالاإلحاطةُُتُجلسُة(.ُأتاح2022أبريلُُ 25)ُُطرافدولُاأُلللُُالثامن

نامجُوفقُالمدعومي  ُُمُلمحةُعامةُعنُبرنامجُالرعايةُواستحقاقاتُالمندوبي  ُُيقدوت لمحةُعامةُعنُالمعاهدةُوالعملُُُوتقديُمُُ؛التر
ُالم ي

ُوعمليةُوتقديمُُ؛الجتماعُالمقبُلاُُخططُلهُف  ُالطوعي ي
وإتاحةُالفرصةُُُ؛لباتُإليُهُطقدمُبتاُللمحةُعامةُعنُالصندوقُاالستئمان 

ُالل ُجلسةُإحاطةُلجهاتُاالتصالُالوطنيةُمدعومي  ُلمندوبي   ي
ُاُُوتمكي  ُُُ؛للمشاركةُف  ُُُ؛ُراالجتماعُمعُرئيسُالمؤتممنُلمندوبي  

ُعىلُبُ الُو ُتأكدُمنُحصولُالمندوبي  
 
ُد

 
ُكاملة ُبدايةُاألسبوُعُالتهمُاليومية ي
مجموعةُمنُجميعُالوثائقُُتسليمهمُُباإلضافةُإلُُ،ف 

 .المتعلقةُباالجتماعُالمقبل
 

ن  ن الُنظرة عامة عىل المندوبي   مدعومي 
 

ُل 16.  المتقدمي   ُالمطبقةُعىلُاختياُر ُالدعمشملتُالمعايت  ي
ُُتلقر  ي

ف  ُُ(DAC)ُلجنةُالمساعدةُاإلنمائيةُوفقوضعُالدولةُُالنظُر
ُالميدانُاالقتصادي ي

ُاإلتمثيلُاُل ؛ (OECD)ُُالتابعةُلمنظمةُالتعاونُوالتنميةُف  ُالجنسي  ُُُ؛عادلالقليمي وضعُُُُ؛اعتباراتُالمساواةُبي  
يتعلقُبُُالبلُد ةُُُ؛معاهدةُتجارةُاألسلحةفيمُا إذُاُُ،هودوُرُُالطلببقدمُتُمالختر ُذلكُمُا ي

ف  أُوُالمتقدمُكانُُبمُا ُُعضًوُا
 
ُأيُلجنةُُُمسؤول ي
ف 

هيئةُفرعية.ُ ُأُو يىلي يُُ،لهذهُاالعتباراتُتحليلُ ُُفيمُا نكمُا ُُُتضم  ُكلُفئةُبعددُالمندوبي   ي
ُف  الملحقُجُنظرةُعامةُتقارنُعددُالمتقدمي  

الدعمالذينُت وُا
 
ُ.لق
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ي الميدان االقتصادي (DAC) لجنة المساعدة اإلنمائية   وفقوضع الدولة  تحليل 
ن
 ُُُ(OECD)ُ التابعة لمنظمة التعاون والتنمية ف

 
ُتلقتُ 17.  ي

ُمعظمُالدولُالتر
ً
االجتماعاتُخاللُدورةُُدعما درجةُعىل للدولُاألطرافُثامنالالمؤتمُرُلحضوُر لجنةُُ قائمةُم 

ةُُ (ODA) المساعدةُاإلنمائيةُالرسميةُلبلدانُالمستفيدةُمنل  (DAC)ُالمساعدةُاإلنمائية ُُأصُلُمُنُُدولة2023ُُ.15ُ-2022للفتر
ُ)كانتُُُُدعمُمنُصندوقُالرعايةحصلتُعىلُدولة43ُُُ

ً
البلدانُذاتُالدخلُالمتوسطُُُمنكانتُُدول8ُُُُُُ؛(%35منُأقلُالبلدانُنموا

ُ ُُالخمسلمُتكنُبينمُا ؛ُ(%35ُ) (UMIC&T)ُعىلالبلدانُذاتُالدخلُالمتوسطُاأُلُمُنكانتُُدولة15ُُُ؛ُُُ(18%) (LMIC&T)األدن 
ُُ.(%12ُ)ُلجنةُالمساعدةُاإلنمائيةُُعىلُقائمةُمتبقيةالدولُ

ُ  
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 إقليمي  استعراض

 حسب المنطقة  -  . الدول التي حصلت على رعاية1الرسم البياني 

 
 

 
ُُعرضي18.  ي

ُالذينُت1ُالرسمُالبيان  الدعملمحةُعامةُعنُجميعُالمندوبي   وُا
 
االجتماعاتُخاللُدورةُلق ُُثامنالالمؤتمُر لحضوُر

لإلقليم.ُ للدولُاألطراف ُا
ً
 تلوفق

ا من  70 ما مجموعه  قرّ
ً
التابع لمعاهدة تجارة   رعاية المن برنامج  الدعم 1دولة 43مندوب

يتضحُُُ. ةدور تلك ال  خالل األسلحة ُُكمُا ي
)20ُُُُكانتُُُ،1منُالرسمُالبيان  10ُُُُُُ؛ُ(%47دولةُمنُتلكُالدولُمنُأفريقيُا منُاألمريكتي  

)6ُُُ؛(23%) ُ)4ُُُُ؛ُ(%14منُآسيُا  ُ.(7%ُ)ُُمنُأوقيانوسيُا3ُُُوُ؛ُ(%9منُأوروبُا
 

 الوضع بالنسبة لمعاهدة تجارة األسلحة
 

ُُ ي
ُحصلتُعىل2ُالرسمُالبيان  ي

 الوضعُبالنسبةُلمعاهدةُتجارةُاألسلحُةحسبُُُ-ُرعاية.ُالدولُالتر
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________ 
 .تلقّت بعض الدول دعماً لحضور أكثر من اجتماع واحد خالل دورة المؤتمر الثامن للدول األطراف 1

 
 

47%

23%

14%

9%

7%

أفريقيا     األمريكتان       آسيا          أوروبا          أوقيانوسيا     

74%

21%

5%

دولة طرف دولة ُموقِّّعة دولة لم تنضّم بعد
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  لدولالثامن ل مؤتمرحضور االجتماعات خالل دورة ال لدعمدولة تلقت تمويالً  43أنه من بين  2يوضح الرسم البياني 19. 

 بعدُ  انضمّ تفقط لم  دولتان( و%21) ةعوقّ مُ دول  9(؛ %74دولة طرف في معاهدة تجارة األسلحة ) 32األطراف، هناك 

 . (5%) إلى المعاهدة
 

 االجتماعينوع اعتبارات ال
 

ً  70من بين 20.  ً دعم تلقّوا مندوبا من   21( و %70من الرجال ) 49 هناك كان ،للدولُاألطرافُُثامنالالمؤتمُرخالل دورة  ا

 .(%30النساء )
 

 دور مقدم الطلب 
 

الدعمتالذينُكان اثنان من المندوبين 21.  وُا
 
اجتماعُاُلق الثامنُللدولُاألطرافُُُتلحضوُر وفيكُ ستيالُالسيدةُ–المؤتمُر ُُ بيتر

والسيُد ُُمنُرصبيُا ُ ُفريُقنُلمجموعاتُالعملُالفرعيةُالتابعةُليُ يرِسُمُ ُُ–منُجنوبُإفريقيُاروبُوينسىلي
ي
ُُبالتنفيذُالفعالُُالعملُالمعت 

 .للمعاهدُة
 

 الخالصة
تلقى   ،2018معاهدة في سبتمبر لل التابع  رعايةالمنذ بدأت أمانة معاهدة تجارة األسلحة في إدارة برنامج  ،باختصار22. 

دوالًرا    200,786م ما مجموعه  خدِّ من المساهمات الطوعية. استُ  دوالًرا أمريكيًا   1,066,554ما مجموعه رعايةالبرنامج 

ال دورةخالل أمريكيًا  ال دوالًرا أمريكيًا لدورة  71,992خدمواستُ  ، للدولُاألطرافُخامسالمؤتمُر وسيستخدم  ،سادسالمؤتمُر

الُدورة تاجتماعا لحضورمندوبًا  70لدعم  2دوالًرا أمريكيًا261,894.90ُُمبلغ تقديري قدره  ُُُ.للدولُاألطرافثامنُُالمؤتمُر

   تجارة األسلحة لدورةمعاهدة ل التابع  رعايةالتخطط أمانة معاهدة تجارة األسلحة الستخدام األموال المتبقية لبرنامج 
ال ال وستتشاور مع الجهات المانحة التي خصصت مساهماتها لدورة ،للدولُاألطرافتاسعُُالمؤتمُر بهدف تحويل  ثامنالمؤتمُر

ال المساهمات إلى دورة تلك  تاسعُ.المؤتمُر

 
 *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 2 تخضع للتسوية المالية التي ستُجر  ى عقب انعقاد المؤتمر الثامن للدول األطراف 

 
 3ةوارد األموال ال    - تجارة األسلحة الملحق أ: الوضع المالي لبرنامج الرعاية التابع لمعاهدة 
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 تجارة األسلحة  المساهمات في برنامج الرعاية التابع لمعاهدة

اليُا 1 ُُُُُُُُُُ   أستر أمريكي دوالُر    35,596.19 

ُُُُُُُُُُ  كندُا 2 أمريكي دوالُر    65,000.00 

ُُُُُُُُُُُ  ألمانيُا 3 أمريكي دوالُر 349,484.85 

لندارأي  4   ُُُُُُُُُُ أمريكي دوالُر    28,442.00 

ُُُُُُُُ  هولندُا 5 أمريكي دوالُر   170,455.00 

تغال 6 ُُُُُُُُُُ  التر أمريكي دوالُر    34,928.34 

ُكوريُا 7 ُُُُُُُُُُُ  جمهورية أمريكي دوالُر 110,000.00 

ُُُُُُُُُُ  السويد 8 أمريكي دوالُر    39,145.66 

ُُُُُُُ  سويرسُا 9 أمريكي دوالُر   233,502.46 

 إجمالي المساهمات 
   ُ أمريكي دوالُر    1,066,554.50 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

_______________________ 
إلى أمانة معاهدة تجارة األسلحة بإدارة برنامج   المؤتمر الرابع للدول األطراف يتضمن الجدول المساهمات المقدمة إلى برنامج الرعاية التابع لمعاهدة تجارة األسلحة منذ أن ع ِهد 3

 .(2018أغسطس  25اعتباًرا من الرعاية التابع للمعاهدة )أي 
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 الوضع المالي  – تجارة األسلحة الرعاية التابع لمعاهدة الملحق ب. برنامج

 

   تجارة األسلحة برنامج الرعاية التابع لمعاهدةبيان مؤقت بالوضع المالي ل
 

   اإليرادات                                                                                                     

ُعام ي
 
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ   2019مساهماتُوردتُف أمريكي دوالُر 320,563.60  

ُعامُُ ي
 
ُُُُ 2020مساهماتُوردتُف أمريكي دوالُر  ُُُُُُُُُُُ        459,708.57  

ُعامُُ ي
 
ُ  2021مساهماتُوردتُف أمريكي   144,619.75 ُُُُُُُُُُُُُُُُ       دوالُر

ُعامُُ ي
 
ُ  2220مساهماتُوردتُف أمريكي   141,662.58 ُُُُُُُُُُ             دوالُر

ُ  إيراداتُأخرُى أمريكي   0.00    ُُُُُُُُُُُ                     دوالُر

  1,066,554.50                   دوالر أمريكي   اإليرادات إجمالي 

   المرصوفات 

 (2019) الخامسُللدولُاألطرافُُُ ُمرصوفاتُدورةُالمؤتمُر إجمالي   200,786.00    ُُُُُُُُُُُُُُُ دوالر أمريكي   

 ُ(2020) السادسُللدولُاألطرافُُُ ُمرصوفاتُدورةُالمؤتمُر إجمالي   73,884.00     ُُُُُُُُُُُُُُُ  دوالر أمريكي   

 (2021) السابعُللدولُاألطرافُُُ ُمرصوفاتُدورةُالمؤتمُر إجمالي دوالر أمريكي ُُ      ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ11,846.00  

 (2022) الثامنُللدولُاألطرافُُُ ُمرصوفاتُدورةُالمؤتمُر إجمالي   261,894.904      ُُُُُُُُُُُُُ دوالر أمريكي   

  548,410.90                     دوالر أمريكي   إجمالي المرصوفات 

  518,143.60                    دوالر أمريكي   صافي الفائض )األموال المتاحة( 

 
 
 
 
 
 
 
 

_ُ_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 4 باستثناء المصروفات اإلدارية

.
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 معايير االختيار  وفقمقارنة بين أعداد المتقدمين والمندوبين المدعومين   - التابع لمعاهدة تجارة األسلحة الملحق ج. برنامج الرعاية
  اير االجتماع  اإلجمالي  المؤتمر الثامن للدول األطراف اجتماعات أبريل  اجتماعات فتر

 المتقدمون  ↓ معيار االختيار

المندوبون  

 المتقدمون  المدعومون 

المندوبون  

 المتقدمون  المدعومون 

المندوبون  

 المتقدمون  المدعومون 

المندوبون  

 المدعومون 

لجنة   وفقالوضع 

المساعدة 

 (DAC) اإلنمائية 

نمّوا  البلدان أقل    
5 5 10 7 15 15 30 27 

 0 0 0 0 0 0 0 0 البلدان األخرى ذات الدخل المنخفض 

 15 18 5 7 5 6 5 5 البلدان ذات الدخل المتوسط األدنى 

المتوسط األعلى البلدان ذات الدخل   5 5 9 6 12 11 26 22 

لجنة المساعدة اإلنمائية بلدان ليست على قائمة   

(DAC) 1 1 2 1 4 4 7 6 

 المنطقة 
 38 43 17 19 12 15 9 9  أفريقيا

 14 16 9 9 3 5 2 2 األمريكتان 

 10 12 4 4 3 5 3 3 آسيا

 5 6 2 2 1 2 2 2 أوروبا

 3 4 3 4 0 0 0 0 أوقيانوسيا 

بالنسبة  الوضع 

لمعاهدة تجارة 

 األسلحة 

 52 62 26 29 14 21 12 12 دولة طرف 

عة 
ِّ
 13 14 7 7 3 4 3 3 دولة موق

 5 5 2 2 2 2 1 1 دولة لم تنضّم بعد

 49 57 24 27 13 18 12 12 ذكر  النوع االجتماعي 

 21 24 11 11 6 9 4 4 أنث  

 


