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  تقرير بشأن عمل الصندوق االستئماني الطوعي لمعاهدة تجارة األسلحة

 2022آب/أغسطس   -  2021عن الفترة من آب/أغسطس 
 

ال المؤتمر  إلى  أقدم  أن  يسرني  الطوعي،  االستئماني  الصندوق  لكرئيس  الصندوق  ا  لدولثامن  عمل  بشأن  المرفق  التقرير  ألطراف 

 .  2022آب/أغسطس  - 2021االستئماني الطوعي خالل الفترة من آب/أغسطس 
 

بتنفيذ   للنهوض  أساسية  أداة  يمثل  الصندوق  أن  بقوة  وأعتقد  الطوعي.  االستئماني  للصندوق  كرئيس  عملي  بفترة  كثيراً  استمتعت  لقد 

ة المعاهدة أن نتمكن من االستناد إلى هذه األموال، التي قدمها نطاق من الجهات المانحة بكرٍم  وي ة عضن مصلحالمعاهدة وعالميتها. وم

بالغ، للنهوض بهدف معاهدة تجارة األسلحة والغرض منها. وسوف يُعاق تنفيذ المعاهدة في البلدان النامية بصفة خاصة وفي األقاليم  

 إذا لم نحقق االستفادة من الصندوق.   حة ة ملت أمني التي تعاني مع ضغوط اقتصادية وأولويا
 

انتشار جائحة فيروس    -إلى درجة معقولة على األقل    -لقد تمكن الصندوق االستئماني الطوعي من االستمرار في عمله   على مدار 

  على الرغم من أن بعض المشروعات اضطرت، على نحٍو ال يمكن تجنبه، من تغيير أطرها الزمنية. 19-كوفيد
   
قبل  لجن كن  لو من  المدفوعة  غير  المالية  المساهمات  مسألة  حول  منقسمةً  نفسا  تجد  الطوعي  االستئماني  للصندوق  التابعة  االختيار  ة 

 الدول الساعية للحصول على الدعم من الصندوق االستئماني الطوعي. وتوضح المذكرة المرفقة خلفية هذه المسألة.   
 

 وفي المجمل: 
 

( د من التقدم بطلب للحصول  1)   8طراف أنه "لن تحرم أي دولة بموجب القاعدة المالية رقم األدول  امس للقرر المؤتمر الخ •

على دعم من الصندوق االستئماني الطوعي لمعاهدة تجارة األسلحة أو برنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة حتى المؤتمر 

الوقت، طلب المؤتمر الخامس للدول األطراف  نفس  وفي    "السادس للدول األطراف، حين تُنظر هذه المسألة مرة أخرى.

‘من لجنة اإلدارة إعداد مبادئ توجيهية بشأن قضية "الترتيبات مع األمانة المتعلقة بدفع التزاماتها المالية" لكي ينظر فيها 

 المؤتمر السادس للدول األطراف‘. 
 

تمر السابع للدول األطراف بصيغة مختلطة، لم  مؤد الوانعقاونتيجة النعقاد المؤتمر السادس للدول األطراف كمؤتمر ورقي،   •

 تتم بعد مناقشة هذه المسألة.   
 

( د قد أقرها المؤتمر السابع 1)   8وعلى الرغم من أن المبادئ التوجيهية التخاذ الترتيبات المالية بموجب القاعدة المالية رقم   •

 ستئماني الطوعي لم يوضَّح.  ال وق االصند للدول األطراف، إال أن أثر ذلك على الطلبات المقدمة إلى
 
وفي رأيي، أن لجنة االختيار التابعة للصندوق االستئماني الطوعي يمكن أن تستفيد من إرشادات ترد من مؤتمر الدول األطراف، كما 

على دعم    صولللح   بطلبات  كان متوقعاً خالل المؤتمر الخامس للدول األطراف، تحدد ما إذا كانت المساهمات المالية للدول المتقدمة

 من الصندوق االستئماني الطوعي ستكون عامالً محدداً في نظر اللجنة فيما تصدره من قرارات تمويل.  
 
وسوف يؤدي القرار الصادر من المؤتمر الثامن للدول األطراف إلى تيسير عمل لجنة االختيار التابعة للصندوق االستئماني الطوعي،  

 قبالً. مست دوق اف الصن بشكل كبير، دعماً ألهد
 

 الُمخلص،
 

 السفير ديل هيغي 
 رئيس: لجنة االختيار الخاصة بالصندوق االستئماني الطوعي 
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   مذكرة مرجعية: تسلسل األحداث
 

األول/ديسمبر   .1 الصندوق  2017كانون  رئيس  بدأ  الطوعي،  االستئماني  الصندوق  اختصاصات  تفعيل  تحسين  أجل  من   .

لترتيب المقترحات طبقاً لألولويات في حالة عدم وجود تمويل كاٍف لتغطية جميع    هجيةر/من عايي عملية لوضع ماالستئماني الطوعي  
المقترحة   المعايير  بين  المقدمة في عام معين. وكان من  المالي المشروعات  المقدمة    االعتبار  الدولة  إذا كانت  ما  يركز على  الذي 

 أو عليها متأخرات.  كاملبال سلحة دة تجارة األللطلب قد دفعت مساهماتها المالية إلى معاه
 

بعض مداوالت مطولة، استقرت لجنة االختيار على نص مسودة المبادئ التوجيهية لعملية االختيار    . 2018آذار/مارس   .2

التوجيهية لعملية االختيار( والمرفق ب )اعتبارات إضافية في حالة عدم وجود أموال كافي  )المبادئ  أ  المرفق  لتغطية  التي تشكل  ة 
الجمي  هاتين عات  مشروع  على  االختيار  لجنة  اتفاق  في  حاسمة  التالية  المفاهيم  وكانت  الجودة(.  متطلبات  حققت  التي  المقترحة 

 الوثيقتين: 
 

وسيتم النظر في العناصر التي يتضمنها المرفق أ والتعامل معها كاعتبارات وليس كشروط مسبقة، وسوف تطبق جميعها   •
   مقترح سوف يحظى بالموافقة أم ال. ن الا كاا إذجّمع بشأن مللوصول إلى تحديد م  

 

وكان من المقرر أن تقدم المبادئ التوجيهية لعملية االختيار إلى المؤتمر الرابع للدول األطراف لإلحاطة كمرفق بتقرير   •
   الصندوق االستئماني الطوعي.

 

  2019ستئماني الطوعي لعام  ق اال صندوة ال باراً من دوليتضمن المرفق أ االعتبار المالي وكان من المفترض أن يطبق اعت  •

 فما بعدها )بعد تقديمه إلى المؤتمر الرابع للدول األطراف(. 
 

بالمبادئ    .2018آب/أغسطس   .3 وأحاط  الطوعي  االستئماني  الصندوق  تقرير  في  األطراف  للدول  الرابع  المؤتمر  نظر 

 التوجيهية لعملية االختيار المرفقة بالتقرير.   
 

االختيار.   ن ا.  2019ان/إبريل  نيس .4 لعملية  التوجيهية  المبادئ  من  المالي  االعتبار  جانب  تطبيق  االختيار حول  لجنة  قسمت 

على أساس أن المسألة سوف تثار أثناء المؤتمر الخامس للدول    الحاليةوكحٍل وسط، أجلت اللجنة تطبيق االعتبار المالي إلى الدورة  
من المفترض إبالغ مقدمي الطلبات المحتملين مستقبالً )سواء من خالل  كان  ته،  ت ذالي. وفي الوق األطراف لتوجيه التطبيق المستقب 

  عملية ‘طلب المقترحات‘ أو الموقع اإللكتروني لمعاهدة تجارة األسلحة( باآلتي:
 

لية الماي مساهماتها  ، فإن أي مقترح من دولة مقدمة لطلب عليها متأخرات ف 2020‘يرجى مالحظة: أنه اعتبارًا من دورة عام  

رقم  لعام للقاعدة  )طبقاً  أكثر  أو  لجنة   8ين  إليها  تنظر  أن  يحتمل  ال  الطلبات،  لتقديم  موعد  آخر  تاريخ  في  المالية(  القواعد  من 

 .1االختيار التابعة للصندوق االستئماني الطوعي أي نظرة إيجابية‘ 
 

فَِع تقرير الصندوق االستئماني الطوعي  . 2019يوليو/تموز   .5 ‘منذ  ل األطراف مع اإلقرار بأنه:  للدو امس  الخ  إلى المؤتمر  ر 
الفقرة   في  إليها  المشار  والوثائق  األطراف،  للدول  الرابع  الطوعي(    21المؤتمر  االستئماني  للصندوق  المعدلة  )االختصاصات  )أ( 

   الحالي’. )ب( )‘المبادئ التوجيهية الختيار مقترحات المشاريع’( قيد االستخدام في الوقت 21والفقرة  
 

 
األطراف(  2019طس  أغسآب/ .6 للدول  الخامس  للدول    .)المؤتمر  الخامس  المؤتمر  أثناء  محتدماً  جداالً  النص  هذا  سبب 

األطراف )يرتبط أيضاً بمناقشات برنامج الرعاية الجارية(. وفي أعقاب مناقشات مطولة، قرر المؤتمر الخامس للدول األطراف ما  
د من التقدم بطلب للحصول على دعم من الصندوق االستئماني الطوعي  -1-8م  ة رقمالي ب القاعدة ال‘لن تحرم أي دولة بموجيلي:  

المسألة‘.   ت نظر هذه  للدول األطراف، حين  السادس  المؤتمر  تجارة األسلحة حتى  برنامج رعاية معاهدة  أو  تجارة األسلحة  لمعاهدة 
األط للدول  الخامس  المؤتمر  القرار، طلب  بهذا  لجنة  وارتباطاً  من  مع ارة  اإلدراف  ‘الترتيبات  قضية  بشأن  توجيهية  مبادئ  ‘إعداد 

 ( د( لكي ينظر فيها المؤتمر السادس للدول األطراف.‘ 1)   8األمانة المتعلقة بدفع التزاماتها المالية" )المرجع القاعدة المالية رقم  
 

اخل  در  باين وجهات النظوعلى الرغم من ت قرار المؤتمر الخامس للدول األطراف،  في أعقاب مناقشة    . 2020أيار/مايو   .7

تبار المالي من المبادئ  لجانب االع  ، كمجموعة، رلجنة االختيالم تنظر  ؤتمر الخامس للدول األطراف،  االختيار بشأن قرار الملجنة  
 التوجيهية لعملية االختيار أثناء صنع قرارها. 

 
ر الذي  لم يستخدم أبداً هذا النص في واقع األمر )ال على الموقع اإللكتروني لمعاهدة تجارة األسلحة وال في عملية طلب المقترحات( بسبب القرا 1

 الخامس للدول األطراف بإيقاف تطبيق ‘االعتبار المالي‘ مؤقتاً’. اتخذه المؤتمر



 
 
 

ATT/VTF/2022/CHAIR/736/Conf.Rep 

3 

 

 
تخفيف  عقد المؤتمر السادس للدول األطراف كمؤتمر ورقي. ولل  )المؤتمر السادس للدول األطراف(.   2020آب/أغسطس   .8

ر السادس للدول األطراف. وكان  ات قد ق ِدّمت إلى المؤتممن التحديات التي فرضتها هذه الصيغة، كانت مجموعة من مسودة القرار
 التي كان نصها كما يلي:  16من بينها مسودة القرار رقم 

 

   دول األطراف للمؤتمر السادس لل 16القرار رقم  
 

ات التالية لها  تتفق الدول األطراف في معاهدة تجارة األسلحة على أن اآلثار الناتجة عن عملية اتخاذ الترتيبات المالية والقرار

من   مزيد  إلى  بحاجة  األسلحة  تجارة  معاهدة  رعاية  وبرنامج  األسلحة  تجارة  لمعاهدة  الطوعي  االستئماني  الصندوق  بشأن 

طبقاً   الفقرة  المناقشات  )انظر  األطراف  للدول  الخامس  المؤتمر  قرره  النهائيمن    36لما  ،  التقرير 

ATT/CSP5/2019/SEC/536/Conf.FinRep.Rev1  وال للدول  (.  السادس  بالمؤتمر  المحيطة  االستثنائية  الطبيعة  تتيح 

 ألسلحة:  األطراف عقد مناقشات متعمقة في هذا الشأن. لذلك، فإن الدول األطراف في معاهدة تجارة ا
 

رقم   .أ المالية  القاعدة  بموجب  دولة  أي  تحرم  لن  أنه  من 1)  8تقرر  دعم  على  للحصول  بطلب  التقدم  من  د   )

ي الطوعي لمعاهدة تجارة األسلحة أو برنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة حتى المؤتمر الصندوق االستئمان 

 السابع للدول األطراف، حين تُنظر هذه المسألة مرة أخرى. 
 

( د  على القرارات التي تتخذها 1)  8كل إلى لجنة اإلدارة مهمة إعداد تقرير عن تطبيق القاعدة المالية رقم  تو .ب

بالصندوق االستئماني الطوعي وبرنامج رعاية معاهدة تجارة األسلحة لكي ينظر فيه  لجنة االختيار الخاص ة 

 المؤتمر السابع للدول األطراف ويعتمده.
 

 
سادس للدول األطراف مسودة القرار المشار إليه أعاله على أساس أن الفرصة لم تتح إلجراء مناقشات  لم يعتمد المؤتمر ال .9

   متعمقة للموضوع بصيغة مفتوحة.
 

في   ، كمجموعة،استمرت لجنة االختيارهذه القضية،  بشأن النظر  تباين وجهات  استمرار  الرغم من  على    . 2021أيار/مايو   .10

المالي  االعتبارات  جانب  رسمية  إيقاف  مناقشات  إلجراء  انتظاراً  المشروعات  في  النظر  عند  االختيار  عملية  إرشادات  من  مؤقتاً  ة 
 واتخاذ قرار رسمي بشأن هذا الموضوع. 

 
األطراف(   2021آب/أغسطس   .11 للدول  السابع  بصيغة مختلطة وبأوقات اجتماعات مخفضة.     . عقد هذا المؤتمر)المؤتمر 

األطرا  للدول  السابع  المؤتمر  المالية  ولكن  بالقاعدة  تتعلق  إجراءات  مسودة عناصر  في  النظر  من  تمكن  العملية  -1-8ف  واعتمد  د 

الت  المبادئ  التصديق على  الرغم من  ترتيبات مالية. وعلى  القاعدة التخاذ  للترتيبات  المقترحة من لجنة اإلدارة بموجب هذه  وجيهية 
  8ر للنظر أو إبداء الرأي في تداعيات هذا القرار بإيقاف القاعدة المالية رقم  المالية التي قدمتها لجنة اإلدارة، لم تتح الفرصة للمؤتم

ل 1) مقترح  من  جزًءا  هذا  يكن  ولم  الرعاية،  برنامج  أو  الطوعي  االستئماني  الصندوق  إلى  المقدمة  بالطلبات  يتعلق  فيما  د  جنة  ( 

 اإلدارة. 
 

اف للمبادئ التوجيهية للترتيبات المالية لدفع المتأخرات  فسرت بعض الوفود اعتماد المؤتمر السابع للدول األطر  مالحظة:  .12
باعتباره ناسخاً للقرار الذي كان قد اتخذه المؤتمر السادس للدول األطراف والذي يدعو إلى مناقشة كاملة إلمكانية تطبيق االعتبارات  

بينما لم  : على القرارات المتخذة بشأن مشروعات الصندوق االستئماني الطوعي لدولة ما  المالية )أو فيما يتعلق ببرنامج الرعاية(. 
الصندوق   مشروعات  أحد  برفض  قرار  اتخاذ  أن  ورأت  الطريقة  بهذه  األطراف  للدول  السابع  المؤتمر  قرار  أخرى  وفود  تفسر 

ن مؤتمر  دولة يخرج عن حدود لجنة االختيار التابعة للصندوق ويتطلب توجيهاً واضحاً ماالستئماني الطوعي على اساس متأخرات ال
 الدول األطراف.    

 
المبادئ  .  2022أيار/مايو   .13 من  المالية  االعتبارات  جانب  بتطبيق  يتعلق  فيما  أعاله  المبينة  المتباينة  النظر  وجهات  بدت 

للغاية في مناقشا  ت لجنة االختيار بشأن عدد من المشروعات وأثرت على قدرتها على التوصل  التوجيهية لعملية االختيار واضحةً 
 ق.     التفا

 
ومن خالل عرض تقرير هذا العام على مؤتمر الدول األطراف، يود رئيس الصندوق االستئماني الطوعي أن يلفت النظر   .14

فيروس كوفيد آثار  لعواقب  كبير  إلى حٍد  نتيجة  أنه،  تسوية عالقة  خالل مؤتمرات    19-إلى حقيقة  تتم  لم  األخيرة،  الدول األطراف 

خرات من جانب مقدم الطلب( بصنع قرار لجنة االختيار التابعة للصندوق االستئماني الطوعي حتى  االعتبارات المالية )ووجود متأ
الخامس للدول األطراف.  حين أثيرت المسألة للمرة األولى أمام المؤتمر    2019كما كان الحال إلى حٍد كبير في نيسان/إبريل    -اآلن  
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األطراف،  للدول  الثامن  المؤتمر  من  واضح  توجيه  هذه    وبدون  حول  الكيفية  بنفس  منقسمة  الجديدة  االختيار  لجنة  تظل  أن  يحتمل 
 القضية. 

 
   اعتبارات مطروحة للنظر فيها من قِبَل المؤتمر الثامن للدول األطراف

 
بينة  األطراف كهيئة تابعة لمعاهدة تجارة األسلحة ت لِزم واليتها القانونية الم أنشئت لجنة االختيار خالل المؤتمر الثاني للدول  .15

في اختصاصاتها كال من لجنة االختيار وأمانة معاهدة تجارة األسلحة بالنهوض بمهام محددة. وعند اختيار المشروعات، ينبغي أن 
   االختصاصات.تنظر لجنة االختيار في معايير األهلية واالختيار المنصوص عليها في 

 
أفضل،   .16 نحو  على  االختصاصات   معولتعريف  االختيار  لجنة  التوجيهية اعتمدت  المبادئ  إليه    ايير  المشار  أ،  )المرفق 

أعاله( والتي أحاط بها المؤتمر الرابع للدول األطراف ولكنها أصبحت فيما بعد محالً النقسام وجهات النظر خالل المؤتمر الخامس  
إذا كان ينبغي ‘التحامل‘ على    انقسمت الدول األطراف بشأن ما لى إدماج ‘االعتبارات المالية‘ في المرفق أ. للدول األطراف يركز ع

مستحقات   سداد  في  تأخرهم  أساس  على  مشروعاتهم،  رفض  إمكانية  مع  الطوعي،  االستئماني  الصندوق  إلى  الطلبات  مقدمي 
األسلحة. تجارة  لدول األطراف إلى النظر في هذه القضية خالل المؤتمر السادس للدول  وبالتالي، دعا المؤتمر الخامس ل   معاهدة 

 ولم يتم ذلك حتى اآلن.      األطراف. 
 

( د العقوبات  1)   8اعتمد المؤتمر األول للدول األطراف القواعد المالية لمعاهدة تجارة األسلحة. تحدد القاعدة المالية رقم   .17

هي:  مين دون الدخول في ترتيبات مع أمانة معاهدة تجارة األسلحة. وهذه العقوبات  التي يمكن فرضها على الدولة المتأخرة لمدة عا
( عدم القدرة على أن تصبح عضواً في هيئة تابعة.  3( عدم األهلية لترشيح ممثل لشغل منصب؛  2( إيقاف حقوق التصويت مؤقتاً؛  1

   ها على تقديم طلب إلى الصندوق االستئماني الطوعي. وال يوجد ذكر ألي عقوبة مالية أخرى توقّع على الدولة مثل ما يخص قدرت 
 

دول األطراف إدخال استثناءات )أو إضافات( إلى القواعد المالية الجامعة لمعاهدة تجارة األسلحة.  وال يحق إال لمؤتمر ال .18
بشأن قضية االعتبارات  وقد كان هذا، بال شك، أحد العوامل التي جعلت المؤتمر الخامس للدول األطراف يدعو إلى مناقشة كاملة  

 المالية. وهذه المناقشة لم تتم حتى اآلن.
 

اآلن كمعيار منفصل  وإذا كان   .19 ي فَعَّل من  االختيار سوف  بعملية  الخاصة  التوجيهية  المبادئ  في  الوارد  المالي    -االعتبار 
بمثابة حق نقض للطلب المقدم من دولة عليها متأخرات أكثر من عامين   أن توضح الدول األطراف هذا وأال    فيجب   -ليكون فعلياً 

 الهيئات الفرعية للمعاهدة.       تتركه لوجهات النظر المتضاربة داخل إحدى 
 
 

 *** 
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   2022تموز/يوليو  22

 ُمقدَّمة ِمن: أمانة معاهدة تجارة األسلحة
 

   اإلنجليزية األصل: 
 

   معاهدة تجارة األسلحة
 المؤتمر الثامن للدول األطراف 

 2022آب/أغسطس  26  – 22جنيف، 
 
 

 

   تقرير بشأن عمل الصندوق االستئماني الطوعي لمعاهدة تجارة األسلحة
 2022إلى آب/أغسطس  2021الفترة من آب/أغسطس عن 

 
 مقدمة 

 
1.   ، ي الطوعي

هذا التقرير مقدم من أمانة معاهدة تجارة األسلحة، بوصفها الجهة المسئولة عن إدارة الصندوق االستئمان 
اماتها بتقديم التقارير إىل مؤتمر الدول األطراف كما تنص عليها اختصاصات الصندوق    اللت  

ً
ي الطوعي والقواعد  وطبقا

االستئمان 
 اإلدارية للصندوق. 

 
 ينقسم هذا التقرير إىل أربعة أجزاء:  .2

 
 خلفية.  .أ

 
.  .ب ي الطوعي

 حالة عمليات الصندوق االستئمان 
 

ي الطوعي إىل المؤتمر   . ج 
ي تقرير الصندوق االستئمان 

ي الطوعي المذكورة ف 
تحديث بشأن مهام الصندوق االستئمان 

 السابع للدول األطراف. 
 

اف المستقبل.  .د  استشر
 

I.  خلفية 
 

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

ً
 مرنا

ً
ي الطوعي صندوقا

يعد الصندوق االستئمان 
ي للدول األطراف 

ي الطوعي بواسطة المؤتمر الثان 
ئ الصندوق االستئمان  بموجب المعاهدة من خالل إيداع األموال وإنفاقها. أنشر

  
ً
عليها  3)16للمادة  طبقا المصدق  اختصاصاته  خالل  من  يعمل  لكي  المعاهدة  من   )

(ATT/VTF18/2018/SEC/251/ToR.Cons.Dr.v1.Rev1 .ي أدخلها المؤتمر الرابع للدول األطراف
 للتعديالت الت 

ً
 ( وطبقا

 
للمادة   .4  

ً
األطراف كل من    6طبقا للدول  السادس  المؤتمر  عّيَ   الطوعي  ي 

االستئمان  الصندوق  اختصاصات  ألبانيا  من 
اليا     وسويشا   والسويد  وجمهورية كوريا وجنوب أفريقيا  ،ونيوزيلنداوالمكسيك     ومدغشقر  واليابان  وألمانيا  فنلندا  و  وكندا  وأست 

المتحدةو اخ  المملكة  لجنة  ضمن  للدول  للعمل  السادس  المؤتمر  من  بدًءا   ، عامّي  لمدة  الطوعي  ي 
االستئمان  الصندوق  تيار 

 لكي تنضم  
ً
ت هولندا أيضا

َ
ن يِّ ي أعقاب المؤتمر، عُ

األطراف وحت  المؤتمر الثامن للدول األطراف )مع إمكانية إعادة تعيينهم(. وف 
ي الطوعي من خالل إجر 

 اء صامت. إىل لجنة االختيار الخاصة بالصندوق االستئمان 
 

ي   .5
ي من  2020أيلول/سبتمتر    11ف 

السفّت ديل هيغ  الطوعي  ي 
االستئمان  بالصندوق  الخاصة  االختيار  لجنة  اختارت   ،

 لها حت  المؤتمر الثامن للدول األطراف. 
ً
 نيوزيلندا رئيسا

 
، عىل أن ُيدار الصندوق بواسطة أمانة معاهد  5تنص المادة   .6 ي الطوعي

ة تجارة  من اختصاصات الصندوق االستئمان 
ي الطوعي  

. وتحد القواعد اإلدارية للصندوق االستئمان  ي الطوعي
التابعة للصندوق االستئمان  األسلحة بدعم من لجنة االختيار 

ي نفس الوقت لكٍل من  
(، بالتفصيل، األدوار المنفصلة والمتكاملة ف  ي الطوعي

ي تستند إىل اختصاصات الصندوق االستئمان 
)الت 

ي الطوعي فيما يتعلق بعمل الصندوق. أمانة معاهدة تجارة األس
 لحة ولجنة االختيار الخاصة بالصندوق االستئمان 
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II.  حالة عمليات الصندوق االستئماني الطوعي 

 
 الوضع المالي للصندوق االستئماني الطوعي

 
عام   .7 ي 

 
ف المساهمات  ي 

لتلق  األوىل  دعوته  الطوعي  2016منذ  ي 
االستئمان  الصندوق  تلق    ،11،191،510.59    

ً
دوالرا

المالية الطوعية من    من المساهمات 
ً
    28أمريكيا

ً
ألنشطة التوعية الخاصة  دولة. ويتضمن هذا مساهمات مخصصة تحديدا

ي الطوعي من ألمانيا ونيوزيلندا. يب
 ّيِّ  المرفق أ تفاصيل المساهمات المالية الُمتلقاة بالصندوق االستئمان 

 
 للدورة األوىل )  .8

ً
 سليما

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

. 2022( والسادسة )2021( والخامسة ) 2020) ي الطوعي
وعات الصندوق االستئمان   ( من مشر

 
، استخدم مبلغ من جملة  .9 ي الطوعي

ي تلقاها الصندوق االستئمان 
وعات   1198899المساهمات الت  دوالر أمريكي للمشر

الطوعي ) ي 
للدورة األوىل للصندوق االستئمان  وعات   674837.00( واستخدم مبلغ  2017المصدق عليها  أمريكي لمشر دوالر 

الثانية ) ص مبلغ  2018الدورة  صِّ
ُ
أمريكي لمشر   1911288( وخ ) دوالر  الثالثة  الدورة  ص مبلغ  2019وعات    884080( وخصِّ
وعات الدورة الرابعة )  َص مبلغ  2020لمشر صِّ

ُ
ي   1096841( وخ

وعات الدورة الخامسة للصندوق االستئمان  دوالر أمريكي لمشر
( قدره  2021الطوعي  ي 

إضاف  مبلغ  اآلن  حت   وخصص  للدور   612184(،  عليها  المصدق  وعات  المشر لتنفيذ  أمريكي  ة  دوالر 
ي الطوعي )

يطة إتمام اتفاقيات المنح. 2022السادسة للصندوق االستئمان   ( شر
 

 حالة مشروعات الصندوق االستئماني الطوعي
 

حات   .10 لتقديم مقت  ، صدرت ست دعوات  الطوعي ي 
االستئمان  الصندوق  األطراف  للدول  ي 

الثان  المؤتمر  أنشأ  أن  منذ 
وعات بداية من الدورة األوىل للصندوق االستئ ي الطوعي ) المشر

ي الطوعي  2017مان 
( وحت  الدورة السادسة للصندوق االستئمان 

ي  2022)
وعات‘ ف  المشر حات  لتقديم مقت  السادسة  ‘الدعوة  ين األول/أكتوبر    20(. وصدرت  الدول 2021تشر ، حيث دعت 

ة  ين األول/أكتوبر   20لتقديم طلبات إىل الصندوق خالل الفت  /يناير    14 -2021تشر ي
 . 2022كانون الثان 

 
  ( للصندوق االستئماني الطوعي2018( والثانية )2017الدورتان األولى )

 
ي الطوعي   .11

ي الدورة األوىل للصندوق )  15مَول الصندوق االستئمان 
 ف 
ً
وعا ي دورته الثانية    9( و2017مشر

وعات ف  مشر
ي  والتقارير النهائية لهما من خالل    2018و   2017(. وتتاح النظرة العامة لعامي  2018)

ون  صفحة الصندوق عىل الموقع اإللكت 
 .1لمعاهدة تجارة األسلحة 

 
 ( 2019الدورة الثالثة للصندوق االستئماني الطوعي )

 
ي الطوعي عىل تمويل   .12

ي    20وافقت لجنة االختيار الخاصة بالصندوق االستئمان 
ي دورة الصندوق االستئمان 

 ف 
ً
وعا مشر

الثالثة )  ي أعقاب سحب أحد  2019الطوعي 
تنفيذ  (. وف  انتهاء    19الطلبات، تم  ي الطوعي عقب 

 للصندوق االستئمان 
ً
وعا مشر

ي الطوعي قد    13اتفاقات المنح مع أمانة معاهدة تجارة األسلحة. وبختام هذا التقرير، كان  
وعات الصندوق االستئمان  من مشر

وع واحد ) ي بلد التطبيق. 1اكتملت وتوقف مشر
يقدم الملحق ب نظرة عامة عىل    ( للصندوق نتيجة للوضع السياسي السائد ف 

ق عليها لعام  
َ
ي الطوعي الُمصد

ويقدم المرفق ج نظرة عامة عىل حالة مشاري    ع الصندوق    2019مشاري    ع الصندوق االستئمان 
ي الطوعي لعام 

 . 2019االستئمان 
 

فّتوس كوفيد .13 جائحة  ي 
لتفشر االست19-نتيجة  الصندوق  دورة  من  المكتملة  غّت  وعات  المشر جميع  ت  أجتر ي ، 

ئمان 
لعام   أن   2019الطوعي  من  الرغم  وعىل   ، وبالتاىلي وعاتها. 

مشر أنشطة  إلتمام  إضافية  ات  فت  ومنحت  أنشطتها،  إيقاف  عىل 
ي الطوعي خالل عام  

وعات الممولة من الصندوق االستئمان    2019كان من المخطط تنفيذها ما بّي  حزيران/يونيو    2019المشر
ا 2021وحزيران/يونيو   نهاية  أنه   إال  األول/ديسمتر  ،  ي كانون 

ف  اآلن  أصبحت  المتوقعة  وبعد    2022لدورة  تقدير.  أقىص  عىل 
ي الطوعي من خالل صفحة الصندوق عىل الموقع  

وعات الصندوق االستئمان  االنتهاء منها، سوف تتاح التقارير النهائية لمشر
ي لمعاهدة تجارة األسلحة. 

ون   اإللكت 

 
 

1https://www.thearmstradetreaty.org/voluntary.html?tab=tab2  

 

https://www.thearmstradetreaty.org/voluntary.html?tab=tab2
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   (2020االستئماني الطوعي )الدورة الرابعة للصندوق 

 
ي الطوعي عىل تمويل   .14

ي    10وافقت لجنة االختيار الخاصة بالصندوق االستئمان 
ي دورة الصندوق االستئمان 

 
وعات ف مشر

ي أعقاب سحب أحد الطلبات، تم تنفيذ تسعة ) 2020الطوعي الرابعة )
 
ي الطوعي عقب  9(. وف

وعات للصندوق االستئمان  ( مشر
ي الطوعي  انتهاء اتفاقات المنح  

وعات الصندوق االستئمان  مع أمانة معاهدة تجارة األسلحة. يقدم المرفق د نظرة عامة عىل مشر
ق عليها لعام 

َ
ي الطوعي لعام   2020الُمصد

وعات الصندوق االستئمان   . 2020ويقدم المرفق ـه نظرة عامة عىل حالة مشر
 

ي الطوعي )
 ( 2021الدورة الخامسة للصندوق االستئمان 

 
ي الطوعي عىل تمويل   .15

ي    13وافقت لجنة االختيار الخاصة بالصندوق االستئمان 
ي دورة الصندوق االستئمان 

 
 ف
ً
وعا مشر

، تم تنفيذ  2021الطوعي الخامسة ) ي أعقاب سحب طلبّي 
 
ي الطوعي عقب انتهاء اتفاقات    11(. وف

 للصندوق االستئمان 
ً
وعا مشر

ق عليها  المنح مع أمانة معاهدة تجارة األسلحة. يقدم الم
َ
ي الطوعي الُمصد

وعات الصندوق االستئمان  رفق ونظرة عامة عىل مشر
ي الطوعي لعام   2021لعام 

وعات الصندوق االستئمان   . 2021ويقدم المرفق ز نظرة عامة عىل حالة مشر
 

 ( 2022الدورة السادسة للصندوق االستئماني الطوعي )
 

ي   .16
/   14بحلول تاري    خ إغالق باب التقدم ف  ي

  15، كانت أمانة معاهدة تجارة األسلحة قد تلقت  2022يناير  كانون الثان 
 من  

ً
 مع    13طلبا

ً
 لواليتها، قامت أمانة معاهدة تجارة األسلحة بإجراء عملية فرز مسبق للطلبات المتلقاة، وتمشيا

ً
دولة. وطبقا

حا ي مقت 
وعاتها. الممارسة السابقة، أعطت الدول المعنية الفرصة لُمعالجة بعض األخطاء اإلدارية ف    ت مشر

 
ي   .17

نت ف  ي الطوعي عىل شبكة اإلنت 
الستعراض    2022أيار/مايو    25اجتمعت لجنة االختيار الخاصة بالصندوق االستئمان 

ي اختصاصات الصندوق  
ي الطوعي المنصوص عليها ف 

القائمة المنقحة للطلبات عن طريق تطبيق معايّت الصندوق االستئمان 
وعا حات المشر وطة  بغية تقييم فوائد مقت   مشر

ً
ي الطوعي موافقة

ت وجودتها. وافقت لجنة االختيار الخاصة بالصندوق االستئمان 
ط تقديم مزيد من اإليضاحات لبعض الجوانب والتفاوض بشأن اتفاقيات  6عىل ستة ) ي تمويل الصندوق، بشر

وعات لتلق  ( مشر
 المنح. 

 
ال 6تشارك ستة ) .18 ي 

ي حصلت عىل    6( دول ف 
وعات الت  وطة. يتضمن المرفق ح نظرة عامة عىل  مشر الموافقة المشر

ي الطوعي لعام  
وطة لدورة الصندوق االستئمان  وعات الحاصلة عىل الموافقة المشر . وقد نقلت أمانة معاهدة تجارة  2022المشر

 
ً
ي الطوعي إىل جميع مقدمي الطلبات وتعكف حاليا

 عىل التفاوض  األسلحة قرارات لجنة االختيار الخاصة بالصندوق االستئمان 
 .   للتوصل إىل اتفاقيات المنح مع مقدمي الطلبات الناجحّي 

 
لعام   .19 الطوعي  ي 

االستئمان  الصندوق  وعات  تبدأ مشر أن  المتوقع  ي آب/أغسطس    2022من 
ف  ، عىل  2022أنشطتها 

 األقرب. 
 

 ( 2023الدورة السابعة للصندوق االستئماني الطوعي )
 

ي الطوعي السابعة ) من المنتظر أن تتم هيكلة دورة   .20
وعات الصندوق االستئمان  ( عىل نحو مماثل لدورات  2023مشر

ين األول/أكتوبر   ي تشر
حات ف  ي المقت 

وعات الصندوق السابقة، مع إصدار الدعوة لتلق  ي لتلقيها    2022مشر
وتحديد الموعد النهانئ

/يناير  ي
ي منتصف كانون الثان 

 . 2023ف 
 

 الستئماني الطوعي فيما بين السابع والثامن للدول األطرافأنشطة لجنة االختيار الخاصة بالصندوق ا
 

ي الطوعي عىل وثيقة مهام الصندوق   .21
 للممارسات السابقة، وافقت لجنة االختيار الخاصة بالصندوق االستئمان 

ً
طبقا

ي خالل  
ي الطوعي ومخططه الزمت 

قيت هذه  ‘ لتوجيه عملها من ناحية المخرجات المتوقع تسليمها وتو 2022/ 2021االستئمان 
 المخرجات )انظر المرفق ط(. 

 
ي ملء طلبات عالية الجودة   .22

باإلضافة إىل مقاطع الفيديو اإلرشادية الثالثة المخصصة لمساعدة مقدمي الطلبات ف 
الخاص   التوعية  برنامج  ي 

نيوزيلندا ف  بها  ي ساهمت 
الت  خدم جزء من األموال 

ُ
، است الطوعي ي 

الصندوق االستئمان  وتقديمها إىل 
. وجميع    بالصندوق  ي الطوعي

ي الطوعي لدعم  تطوير مقطع فيديو إرشادي رابع بشأن إعداد تقارير الصندوق االستئمان 
االستئمان 
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للصندوق   المخصصة  ونية  اإللكت  الصفحة  عىل  للجمهور  ومتاحة  المتحدة  األمم  بلغات  جمة  مت  األربعة  الفيديو  مقاطع 
ي لمعاهدة 

ون  ي الطوعي عىل الموقع اإللكت 
  . 2تجارة األسلحة االستئمان 

 
III.   تحديث بشأن مهام الصندوق االستئماني الطوعي المذكورة في تقرير الصندوق االستئماني الطوعي إلى المؤتمر

   السابع للدول األطراف 
 

المرجغي   .23 الرقم  يحمل  )الذي  األطراف  للدول  السابع  المؤتمر  إىل  المقدم  الطوعي  ي 
االستئمان  الصندوق  تقرير  أبرز 

ATT/VTF/2021/CHAIR/678/Conf.Repفّتوس كوفيد جائحة  أثر  الصندوق    19-(  أن  وذكر  الصندوق،  أنشطة  عىل 
ي  
ة الت  ي الطوعي سوف يسغ إىل تحقيق ما يىلي خالل الفت 

 تسبق المؤتمر الثامن للدول األطراف: االستئمان 
  

التوعية    .أ اتيجية  است  مع  يتفق  بما   ، الطوعي ي 
االستئمان  بالصندوق  الخاصة  التوعية  أنشطة  من  المزيد  تنفيذ 

 . ي الطوعي
 الخاصة بالصندوق االستئمان 

 
إىل  .ب باإلضافة  المعاهدة  تنفيذ  ي 

 
ف تسهم  ي 

الت  الطوعي  ي 
االستئمان  الصندوق  وعات  طلبات مشر لتقديم  وي    ج  الت 

 عالمية المعاهدة. 
 

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

خالل  من   ، الطوعي ي 
االستئمان  للصندوق  واالختيار  األهلية  بمعايّت  ي 

تق  ي 
الت  حات  المقت  من  أكتر  عدد  إيجاد 

فيديو   أفالم  وتشمل  المناسبة،  المساعدة  المواد  إىل  لمس  إرشاديةاستغالل  المحتملّي   الطلبات  مقدمي  اعدة 
 الصندوق 

 
وعات  .د لتقييم مشر ‘المبادئ التوجيهية  ي الطوعي المكتملة، بما يتفق مع 

وعات الصندوق االستئمان  تقييم مشر
‘ ورفع التقارير إىل مؤتمرات الدول األطراف المستقبلية.  ي الطوعي

 الصندوق االستئمان 
 

 المذكورة أعاله. ويرد أدناه وصف حالة تنفيذ بعض األنشطة  .24
 

 أنشطة التوعية الخاصة بالصندوق االستئماني الطوعي
 

ة   .25 ، عقد عدد من فعاليات للتوعية خالل الفت  ي الطوعي
اتيجية التوعية الخاصة بالصندوق االستئمان  وتمشًيا مع است 

للدراسات  اضية نظمها مركز جنيف  ي دورة تدريبية افت 
المشمولة بالتقرير. شارك أحد أعضاء أمانة معاهدة تجارة األسلحة ف 

ي نيسان/إبريل  
ي الطوعي  ضمت ممثلّي  لد  2022األمنية ف 

ي الشهر ذاته، شارك ممثل لرئيس الصندوق االستئمان 
ول عديدة. وف 

إىل   باإلضافة  وطنية  اتصال  المعينّي  كجهات  األطراف  الدول  لممثىلي  مختلط  إحاطة  يوم  ي 
ف  األسلحة  تجارة  معاهدة  وأمانة 

ي االجتماع التحضّتي غّت الرسمي  
ي للمؤتمر الثامن للدول األطراف. المندوبون المشمولون برعاية معاهدة تجارة األسلحة ف 

الثان 
المستديرة   المائدة  ي 

ف  األسلحة  تجارة  وأمانة معاهدة  الطوعي  ي 
االستئمان  الصندوق  لرئيس  إىل ذلك، شارك ممثل  وباإلضافة 

اليا واليابان ونيوزيلندا وحملة مراقب ي نظمتها أست 
ة األسلحة  الخاصة بعالمية معاهدة تجارة األسلحة آلسيا والمحيط الهادئ الت 

ي حزيران/يونيو  
، بالتعاون مع أمانة معاهدة تجارة األسلحة، بتطوير المقطع  2022ف  ي الطوعي

. قام رئيس الصندوق االستئمان 

ي الطوعي الرابع من  
ي ملء تقارير عالية الجودة بشأن الصندوق االستئمان 

مقاطع الفيديو اإلرشادية لمساعدة مقدمي الطلبات ف 
ي  رة األسلحةإىل أمانة معاهدة تجا

ون  ي الطوعي عىل الموقع اإللكت 
ونية للصندوق االستئمان  ، وهي متاحة من خالل الصفحة اإللكت 

   لمعاهدة تجارة األسلحة. 
 

ي تدعم تنفيذ معاهدة تجارة األسلحة وعالميتها
ي الطوعي التر

وعات الصندوق االستئمان  وي    ج لمشر  التر
  

وأمانة   .26 الطوعي  ي 
االستئمان  الصندوق  رئيس  الخاصة  سغ  التوعية  بأنشطة  القيام  أثناء  األسلحة،  تجارة  معاهدة 

ي الطوعي  
وعات إىل الصندوق االستئمان  وي    ج لتقديم الطلبات والمشر ي الطوعي المشار إليها أعاله، إىل الت 

بالصندوق االستئمان 
ي باإلضافة إىل تحقيق عالمية ال

ي تهدف إىل النهوض بتنفيذ المعاهدة عىل المستوى الوطت 
 معاهدة.  الت 
 
 

 
 

2html?tab=tab2https://www.thearmstradetreaty.org/voluntary.  

 

https://www.thearmstradetreaty.org/voluntary.html?tab=tab2
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ي الطوعي 
 
وعات الصندوق االستئمان  تقييم مشر

 
ي الطوعي )الفقرة  .27

م تقارير  13تنص اختصاصات الصندوق االستئمان  يِّ
ُ
( عىل أن أمانة معاهدة تجارة األسلحة سوف تق

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

ي الطوعي قد  
ي يمولها الصندوق االستئمان 

وعات الت  ي تقييم ما إذا كانت المشر
 
‘ لكي تساعد أمانة معاهدة تجارة األسلحة ف الطوعي

وعات عام   وعات المكتملة. اختتمت مشر وع موجه إىل المشر بحلول نهاية    2017حققت األهداف المحددة لها. تقييم المشر
ة  وكان م  2019عام   . ولكن هذه الخطة تعطلت بشكل غّت متوقع  2021/ 2020ن المخطط تقييم عينة مختارة منها خالل الفت 

أمانة معاهدة  19-بسبب انتشار فّتوس كوفيد أثر ذلك عىل قدرات  بتأخّت أنشطتها وبالتاىلي  وعات  ، مما أدى إىل قيام المشر
ي 
 
ي تقوم برصدها ف

وعات الت   كل مرحلة. ومع تحسن األوضاع المتعلقة بفّتوس كوفيد  تجارة األسلحة من ناحية عدد المشر
وعات عام   ة، فقد بدأ تقييم مشر وعات ألنشطتها وختامها خالل هذه الفت  التقارير إىل    2017واستئناف المشر وسوف تقدم 

ي الطو 
ي يقوم بها الصندوق االستئمان 

 إىل جنب مع األنشطة األخرى الت 
ً
. المؤتمر التاسع للدول األطراف جنبا  عي

 
IV.  التوصيات 

 
ة  .28 ي الطوعي خالل الفت 

مع إيالء االعتبار الواجب للدروس المستفادة المتعلقة بدورات مشاري    ع الصندوق االستئمان 
م التوصيات التالية لكي ينظر    2022  -  2017

ّ
قد
ُ
، ت ي الطوعي

ي زيادة تحسّي  فعالية تشغيل الصندوق االستئمان 
 للرغبة ف 

ً
ونظرا

 الثامن للدول األطراف ويقرها: فيها المؤتمر 
 

ة   أن يحيط  .أ ي الطوعي خالل الفت 
المؤتمر الثامن للدول األطراف بالتقرير الخاص بشأن عمل الصندوق االستئمان 

 . 2022آب/أغسطس   - 2021آب/أغسطس 
 

ي الطوعي سوف يقوم بمزيد من أنشطة   .ب
أن يرحب المؤتمر الثامن للدول األطراف بحقيقة أن الصندوق االستئمان 

ي تسبق المؤت
ة الت   مر التاسع للدول األطراف. التوعية خالل الفت 

 
، من خالل أمانة معاهدة   . ج  ي الطوعي

أن يرحب المؤتمر الثامن للدول األطراف بحقيقة قيام الصندوق االستئمان 
وعات   مشر بتقييم  األسلحة،  الصندوق    2017تجارة  وعات  مشر لتقييم  التوجيهية  ‘للمبادئ   

ً
طبقا المكتملة، 

‘، ورفع تقرير إىل المؤت  ي الطوعي
 مر التاسع للدول األطراف. االستئمان 

 
*** 
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 ( 2022تموز/يوليو  08المرفق أ. الوضع المالي للصندوق االستئماني الطوعي )حتى  
 

ن1                                   $10,000.00األرجنتي 

اليا2                                 $548,840.67أستر

                                    $1,970.17 النمسا3

                                    $2,039.77بلغاريا4

                                  $11,000.00كندا5

                                    $6,000.00كوستاريكا6

ص7                                   $33,279.30قتر

                                  $64,648.08جمهورية التشيك8

                             $1,934,385.90فنلندا9

                                  $90,006.02حكومة فالندرز، بلجيكا10

                                $347,190.09فرنسا11

                             $2,243,039.10ألمانيا12

                                $108,579.12إيرلندا13

                             $3,000,000.00اليابان14

                                  $60,000.00المكسيك15

                                    $1,616.78الجبل األسود16

                                $452,889.00هولندا17

                                $185,559.50نيوزيلندا18

وي    ج19                                 $170,111.72التن

ن20                                     $5,000.00الفلبي 

                                  $10,000.00بولندا21

تغال22                                   $17,671.70التر

                                $240,000.00جمهورية كوريا23

                                  $21,849.04سلوفينيا24

                                  $92,624.22 إسبانيا25

                                $563,955.87السويد26

                                $509,843.03سويرسا27

                                $389,180.00المملكة المتحدة28

ي الطوعي
 
وعات الصندوق االستئمان                           $11,121,279.08إجمالي مشر

                                  $82,328.89ألمانيا1

داد التكلفة                                  $(41,878.38) ألمانيا، استر

                                  $29,781.00نيوزيلندا2

ي الطوعي
 
                                  $70,231.51إجمالي برنامج التوعية بالصندوق االستئمان

ي الطوعي
 
                          $11,191,510.59إجمالي المساهمات المتلقاة لصالح الصندوق االستئمان

ي الطوعي
 
وعات الصندوق االستئمان ي مشر

 
المساهمات ف

ي الطوعي
 
ي برنامج التوعية بالصندوق االستئمان

 
المساهمات ف

ي الطوعي )حتى 08 تموز/يوليو 2022(
 
ي الصندوق االستئمان

 
وضع المساهمات المالية ف

 
 



ATT/VTF/2022/CHAIR/736/Conf.Rep 
 

11 

 (: نظرة عامة على المشروعات الُمصدق على تمويلها من الصندوق االستئماني الطوعي لمعاهدة تجارة األسلحة 2019الدورة الثالثة للصندوق االستئماني الطوعي ) المرفق ب. 
 

 الدولة  الرقم 
الشركاء القائمون  

 بالتنفيذ 
 نوع المساعدة في التنفيذ  عنوان المشروع 

إجمالي الموازنة  

 المصّدق عليها 

 ر أمريكي( )دوال

إجمالي الموازنة  

 الُمنفَقَة 

 )دوالر أمريكي( 

تحالف التنمية والحد من   أنتيغوا وباربودا  1

 العنف المسلح

الطريق المقترح من   - تنفيذ معاهدة تجارة األسلحة  

 الجماعة الكاريبية

بغرض:   مصممة  إقليمية  عمل  المسؤولين    19ورشة  كبار  تحديد 

للتخطيط االستراتيجي بشأن العالمية والتنفيذ وإعداد الرسميين وحشدهم  

وإعداد 2التقارير؛   والتنفيذ  للعالمية  إقليمية  عمل  خطة  على  االتفاق   )

)ليُنفّذ 3التقارير؛   واالتفاق عليه  التنفيذ  لتمكين  إقليمي  تحديد مشروع   )

 بتمويل من الصندوق االستئماني الطوعي(. 

97,064.00   64,998.00 

معاهدة   بدون بوركينا فاسو  2 بتنفيذ  الخاص  القانون  لنشر  عمل  ورش 

 تجارة األسلحة في بوركينا فاسو   

القانون  مقترح  لتعزيز  البالد  من  مناطق  ثالث  في  عمل  ورش  تنظيم 

البرلمان  إلى  مؤخراً  َم  قُدِّّ الذي  األسلحة،  تجارة  معاهدة  بتنفيذ  الخاص 

 للنظر فيه وإمكانية اعتماده.

80,119.00   72,630.25 

3 
 

مركز األمم المتحدة   تشيلي

للسالم ونزع السالح  

والتنمية في أمريكا 

الالتينية ومنطقة البحر  

 الكاريبي 

دورة تدريبية في مجال اعتراض األسلحة الصغيرة 

 والذخائر وأجزائها ومكوناتها

الرقابة  ( أيام لموظفي الخط األمامي المسئولين عن  5تدريب لمدة خمسة )

على عمليات االستيراد والتصدير والمرور العابر على مكافحة تحويل  

 46,758.89   54,889.00 الوجهة واالتجار غير المشروع في األسلحة. 

اآلمنة  بدون كوت ديفوار  4 اإلدارة  مجال  في  تدريبية  عمل  ورشة 

   والمأمونة للذخائر

مجال اإلدارة اآلمنة ورشتي عمل لبناء قدرات قوات األمن والدفاع في  

 والمأمونة للذخائر. 
68,039.00   57,852.00 

مركز الحد من العنف   فيجي  5

 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  

االمتثال  أجل  من  القائمة  التشريعات  وتعديل  وتنفيذها؛  األسلحة  تجارة 

 لمعاهدة تجارة األسلحة وتشغيل قاعدة بيانات لتخزين بيانات نقل األسلحة. 

 

98,023.00   

 

89,326.16 

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 

المنطقة   للترويج لعالمية معاهدة تجارة األسلحة في  إقليمية  ورش عمل 

 وبناء القدرات المؤسسية من أجل التنفيذ المستقبلي. 
97,160.00   47,839.00 
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حركة السالم الدائم  3لبنان  7

أكثر أماناً ومنظمة عالم 

(Saferworld ) 

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

خالل تحليل اإلطار التشريعي والترتيبات المؤسسية والقدرات وعمليات  

 تنظيم نقل األسلحة. 

95,501.00   17,899.64 

مركز األمم المتحدة   مدغشقر 8

اإلقليمي للسالم ونزع  

 السالح في أفريقيا

لوضع   آلة  شراء  أجل  من  والمالية  الفنية  المساعدة 

 العالمات على الذخائر تعمل بتكنولوجيا الليزر

 امتالك آلة لوضع العالمات على الذخائر والتدريب على استخدامها. 
95,190.00   95,190.00 

مجموعة األبحاث   مالي 9

والمعلومات في مجال  

 السالم واألمن 

مالي   في  األسلحة  تجارة  معاهدة  خارطة    - تنفيذ 

 طريق 

تقييم إطار مالي التشريعي لالمتثال لمعاهدة تجارة األسلحة، وبناء قدرات 

خارطة   ووضع  األسلحة  تجارة  معاهدة  تنفيذ  عن  المسؤولة  الوكاالت 

 المنهجي لمعاهدة تجارة األسلحة في مالي. طريق وطنية إلرشاد التنفيذ 

98,138.00   87,192.16 

برنامج األمم المتحدة  موزمبيق 10

 اإلنمائي 

الخفيفة   واألسلحة  الصغيرة  األسلحة  إدارة  نظام 

 والمتفجرات 
إلنشاء سجل وطني على شبكة اإلنترنت   2009إتمام مشروع بدأ عام   

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(

قدرات   معاهدة تجارة األسلحة لجنوب أفريقياأكاديمية  لبناء  تدريبية  عمل  اإلنمائية   10ورش  الجماعة  من  أعضاء 

 137,037.00   230,895.00 للجنوب األفريقي 

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  

االمتثال  أجل  من  القائمة  التشريعات  وتعديل  وتنفيذها؛  األسلحة  تجارة 

 لمعاهدة تجارة األسلحة وتشغيل قاعدة بيانات لتخزين بيانات نقل األسلحة. 

94,749.00 72,114.00 

األسلحة  استبيان  صربيا 13

 الصغيرة

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

 تحويل وجهة األسلحة التقليدية.
96,247.00   

 

شبكة عمل سيراليون    سيراليون 14

 بشأن األسلحة الصغيرة 

ألعضاء   الموجهة  الدعوة  بشأن حمالت  البرلمان 

تعديل التشريعات ذات الصلة )قانون اللجنة الوطنية 

وقانون   الصغيرة  باألسلحة  المعنية  لسيراليون 

   األسلحة والذخيرة(

( المصلحة  5خمس  وأصحاب  البرلمان  أعضاء  تأييد  لكسب  حمالت   )

لها،  االمتثال  واشتراطات  األسلحة  تجارة  معاهدة  لنصوص  الرئيسيين 

 يل التشريع ذي الصلة. بغرض اإلسراع بتعد
28,578.00   

 

 
 

 توقف مشروع الصندوق االستئماني الطوعي الذي تنفذه لبنان نتيجة للوضع السياسي في البالد.   3
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المركز اإلقليمي المعني  جنوب السودان  15

باألسلحة الصغيرة  

(RESCA ) 

في   األسلحة  تجارة  معاهدة  إلى  االنضمام  دعم 

 جمهورية جنوب السودان 

زيادة الوعي بمعاهدة تجارة األسلحة ووضع استراتيجية لتوجيه جهود  

   86,199.00 لالنضمام لمعاهدة تجارة األسلحة. جنوب السودان الرامية 

 

الوفد الدائم لالتحاد   توغو 16

 اإلفريقي في جنيف

دمج نصوص معاهدة تجارة األسلحة ضمن األنظمة  

الناطقة   اإلفريقية  األطراف  للدول  المحلية  القانونية 

 بالفرنسية

على   المنطقة  في  األطراف  الدول  لمساعدة  إقليمية  عمل  تحديد  ورشة 

الوطنية  قوانينها  في  لدمجها  األسلحة  تجارة  لمعاهدة  الرئيسية  العناصر 

 وبناء قدرات البرلمانيين على توطين معاهدة تجارة األسلحة. 

269,315.00   233,316.00 

مركز الحد من العنف   4توفالو  17

 المسلح

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

وإنشاء  للرقابة؛  الخاضعة  لألصناف  الوطنية  القائمة  وإنشاء  األسلحة؛ 

قاعدة بيانات وطنية لمعلومات نقل األسلحة وتحسين التنسيق بين وكاالت 

 توفالو. 

[87,840.00]   

 

مركز الحد من العنف   فانواتو 18

 المسلح

الوكاالت   بين  التعاون  تقديم تعزيز  وممارسات 

تجارة  معاهدة  على  التصديق  أجل  من  التقارير 

 األسلحة 

ورش العمل الوطنية لبناء القدرات من أجل تيسير التصديق على معاهدة  

االمتثال  أجل  من  القائمة  التشريعات  وتعديل  وتنفيذها؛  األسلحة  تجارة 

 سلحة. لمعاهدة تجارة األسلحة وتشغيل قاعدة بيانات لتخزين بيانات نقل األ

97,381.00   
 

استبيان األسلحة   ( 1زامبيا ) 19

 الصغيرة

لألصناف   الوطنية  القائمة  إلنشاء  القدرات  بناء 

 الخاضعة للمراقبة في زامبيا وتعهدها.

قائمة  اعتماد  زامبيا من  لتمكين  الالزمة  الفنية  والمعارف  القدرات  بناء 

بمتطلبات   تفي  للرقابة  الخاضعة  معاهدة   5المادة  وطنية لألصناف  من 

 تجارة األسلحة. 

48,000.00   48,000.00 

استبيان األسلحة   ( 2زامبيا ) 20

 الصغيرة

في   زامبيا  بالتزامات  الوفاء  أجل  من  القدرات  بناء 

 مجال إعداد التقارير 

ووضع  األولي  تقريرها  تقديم  من  زامبيا  لتمكين  الالزمة  القدرات  بناء 

تقديم   لضمان  مشاركة  إجراءات  مع  موعدها،  في  السنوية  التقارير 

إلى   التقارير  لتقديم  الوطنية  اإلجراءات  بشأن وضع  الُمستفادة  الدروس 

 معاهدة تجارة األسلحة. 

76,933.00   74,338.42 

 

  اإلجمالي 
  

1,911,288.00 1,144,491.52 

 
 
 

 
 

ل االنتهاء من اتفاق المنحة مع أمانة معاهدة تجارة األسلحة، وهذا المشروع غير  وافقت لجنة االختيار الخاصة بالصندوق االستئماني الطوعي على الطلب المقدم للصندوق من توفالو، ولكن توفالو سحبت الطلب الخاص بها قب 4

 مستمر.
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 ( 2022تموز/يوليو   08)حتى  2019الصندوق االستئماني الطوعي لعام  المرفق ج. حالة تنفيذ مشروعات 

 

توقيع اتفاق   الدولة   ال

 المنحة 

تحويل القسط  

 األول 

استالم التقرير  

 المرحلي 

موعد تقديم   تحويل القسط الثاني 

 التقرير النهائي 

تحويل القسط  

 الثالث 
 الوضع الحالي 

كانون -06 ينطبق ال  ال ينطبق  ✓ ✓ أنتيغوا وباربودا  1

 19-األول/ديسمبر

 مكتمل ال ينطبق 

كانون -01 ✓ ✓ بوركينا فاسو  2

   19-األول/ديسمبر

✓ 28-

 20-يلول/سبتمبرأ

 مكتمل ال ينطبق 

كانون -12 ✓ 20-شباط/فبراير-15 ✓ ✓ تشيلي 3

 22-الثاني/يناير

 مكتمل 

كانون  -  31 ال ينطبق  ال ينطبق  ✓ ✓   كوت ديفوار 4

 20-الثاني/يناير

 مكتمل ال ينطبق 

- نيسان/إبريل-08 ✓ 20-نيسان/إبريل-30 ✓ ✓ فيجي  5

21 

 مكتمل 

تشرين  -04 ال ينطبق  ال ينطبق  ✓ ✓ كازاخستان 6

- الثاني/نوفمبر

20 * 

 مكتمل ال ينطبق 

توقف نتيجة  ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق  ✓ ✓ لبنان  7

 الوضع السياسي 

كانون -16 ال ينطبق  ال ينطبق  ✓ ✓ مدغشقر 8

 19-األول/ديسمبر

 مكتمل ✓

كانون -06 ✓ ✓ مالي 9

 20-الثاني/يناير

- نيسان/إبريل-12 ✓

21 

 مكتمل ✓

كانون -19 ✓ ✓ موزمبيق  10

 20-الثاني/يناير

- آذار/مارس-01 ✓

22 

 جاري 

كانون -15 ✓ ✓ ناميبيا  11

   20-الثاني/يناير

تشرين -5 ✓

 21-الثاني/نوفمبر

 مكتمل ال ينطبق 

تشرين  -19 ✓ 20-حزيران/يونيو-18 ✓ ✓ باالو 12

 21-األول/أكتوبر

 مكتمل ال ينطبق 

-شباط/فبراير-28 ال ينطبق  20-شباط/فبراير-11 ✓ ✓ صربيا 13

22 

 جاري 

كانون -08 ال ينطبق  ال ينطبق  ✓ ✓  سيراليون 14

 22-األول/ديسمبر

 جاري 

كانون -02 ✓ ✓ السودان جنوب  15

   19-األول/ديسمبر

- آب/أغسطس-30 ✓

21 

 جاري 

- آذار/مارس-25 ال ينطبق  ال ينطبق  ✓ ✓ توغو 16

20  

 مكتمل ✓

 مسحوب  توفالو  17
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- نيسان/إبريل-29 ✓ 20-آذار/مارس-15 ✓ ✓ فانواتو 18

22 

 جاري 

-30 ✓ 20-شباط/فبراير-07 ✓ ✓ ( 1زامبيا ) 19

   20-يلول/سبتمبرأ
✓ 

 مكتمل

-30 ✓ 20-شباط/فبراير-07 ✓ ✓ ( 2زامبيا ) 20

 20-يلول/سبتمبرأ
 مكتمل ✓
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 (: نظرة عامة على المشروعات الُمصدق على تمويلها من معاهدة تجارة األسلحة2020المرفق د. الدورة الرابعة للصندوق االستئماني الطوعي ) 

 

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

 المصّدق عليها 

 )دوالر أمريكي( 

إجمالي الموازنة  

 الُمنفَقَة 

 )دوالر أمريكي( 

بالتزامات    استبيان األسلحة الصغيرة  5بتسوانا 1 الوفاء  أجل  من  القدرات  بناء 

جمهورية بوتسوانا في مجال إعداد التقارير 

 بموجب معاهدة تجارة األسلحة 

جهود لبناء القدرات من أجل تمكين إعداد التقارير 

لمعاهدة تجارة األسلحة من ناحية إنشاء عمليات 

تقديم  إلى  باإلضافة  التقارير  إلعداد  وإجراء 

 التقارير األولية والسنوية. 

[79,702.00 ] 

 

وضع نظام إدارة بيانات متكامل إلدارة المخزون   ربط مواقع االستخدام النهائي لألسلحة  بدون ديفوار كوت  2

   وتدريب مديري المخزون.
98,119.00 90,918.00 

 Lexليكس إمبوريوم ) غانا  3
Emporium للمحاماة ) 

معاهدة  لتنفيذ  ُمنسَّق  شامل  تشريع  اعتماد 

   تجارة األسلحة
تشريع واحد شامل ومنسق لتنفيذ وضع واعتماد  

 معاهدة تجارة األسلحة في غانا 
99,826.00 90,204.60 

المركز اإلقليمي المعني باألسلحة   كينيا  4

 ( RECSAالصغيرة )
زيادة الوعي بمعاهدة تجارة األسلحة وإنشاء  

تجارة   معاهدة  إلى  كينيا  النضمام  زخم 

 األسلحة 

بأن   الوعي  لزيادة  وطنية  عمل  معاهدة  ورشة 

تجارة األسلحة وتداعياتها بغية بناء زخم النضمام  

 كينيا إلى معاهدة تجارة األسلحة 
95,604.00 89,944.00 

حملة مراقبة األسلحة )منظمة الال   6مدغشقر 5

   عنف الدولية( 
تجارة األسلحة في منطقة   أكاديمية معاهدة 

   المحيط الهندي
قدرات خمس من   لبناء  إقليمية  دول  ورشة عمل 

تجارة  معاهدة  تنفيذ  مجال  في  الهندي  المحيط 

 األسلحة 
193,015.00 8,895.00 

شبكة العمل الدولية النسائية في   نيجيريا  6

(  IANSAمجال األسلحة الصغيرة )

 في نيجيريا

تعزيز التعاون بين الوكاالت من أجل تنفيذ 

  المعاهدة وإعداد التقارير
الوطنية لتعزيز التعاون ورشة عمل لبناء القدرات  

تجارة  معاهدة  تنفيذ  تيسير  بغية  الوكاالت  بين 

للوفاء   الوطنية  القدرات  وتحسين  األسلحة 

 بالتزاماتها في مجال تقديم التقارير 

95,102.00 90,145.00 

 
 

 ارة األسلحة. الطوعي على الطلب المقدم للصندوق من بتسوانا، ولكن بتسوانا سحبت الطلب الخاص بها قبل االنتهاء من اتفاق المنحة مع أمانة معاهدة تج وافقت لجنة االختيار الخاصة بالصندوق االستئماني 5
6 The VTF project implemented by Madagascar was discontinued. 
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تنفيذ  ال يوجد   سيراليون 7 مجال  في  القدرات  لبناء  عمل  ورش 

المستوى   على  األسلحة  تجارة  معاهدة 

 اإلقليمي

اإلقليمي   المستوى  القدرات على  بناء  عقد ورش 

  55,977.00 في مجال تنفيذ معاهدة تجارة األسلحة 

المركز اإلقليمي المعني باألسلحة   جنوب السودان  8

 ( RECSAالصغيرة )
تجارة  معاهدة  إلى  االنضمام  لتفعيل  الدعم 

على  لتنفيذها  استراتيجية  ووضع  األسلحة 

 الوطني لجمهورية جنوب السودان المستوى  

لتنفيذ  الوطنية  السودان  جنوب  استراتيجية  تنفيذ 

التالية:   باألنشطة  القيام  خالل  من  (  1المعاهدة 

( وضع القائمة 2استعراض التشريعات الوطنية؛  

واعتمادها؛  للرقابة  الخاضعة  لألصناف  الوطنية 

الجمارك؛ 3 موظفي  قدرات  لبناء  ورشة عمل   )

ل4 عمل  ورشة  بشأن  (  البرلمانيين  قدرات  بناء 

   توطين معاهدة تجارة األسلحة

99,524.00  

ورش عمل تدريبية في مجال اإلدارة اآلمنة   ال يوجد   توغو 9

  والمأمونة لمخزونات األسلحة والذخيرة
ورش عمل لتدريب مسؤولي الدفاع واألمن على 

األسلحة   لمخزونات  والمأمونة  اآلمنة  اإلدارة 

تحويل   لمنع  البالد  أنحاء  شتى  في  والذخيرة 

 الوجهة 

53,716.00 49,878.39 

القدرات من أجل وضع قانون الرقابة   استبيان األسلحة الصغيرة  زامبيا  10 بناء 

تنفيذاً  زامبيا  في  التقليدية  األسلحة  على 

   لمعاهدة تجارة األسلحة

بناء قدرة زامبيا على صياغة التشريعات وإعداد  

 82,533.00 93,197.00  تشريع لتنفيذ معاهدة تجارة األسلحة في زامبيا

 502,518.82 884,080.00    اإلجمالي  
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 ( 2022تموز/يوليو   08)حتى  2020االستئماني الطوعي لعام  المرفق هـ. حالة تنفيذ مشروعات الصندوق 

 

 الدولة    الرقم
توقيع اتفاق 

 المنحة 
تحويل القسط  

 األول 

موعد تقديم 

التقرير 

 المرحلي 

تحويل القسط  

 الثاني
موعد تقديم 

 التقرير النهائي 
تحويل القسط  

 األخير 
 الوضع الحالي 

 مسحوب  بتسوانا 1

 ✓ ✓ كوت ديفوار  2
-آذار/مارس-1

21 
✓ 

- آذار/مارس-01

22 
 مكتمل ✓

 ال ينطبق  ال ينطبق  ✓ ✓ غانا  3
- أيار/مايو-28

21 
 مكتمل ✓

 ✓ ✓ كينيا  4
14-

- موز/يوليوت

21 
✓ 

تشرين  -15

- الثاني/نوفمبر

21 
 مكتمل ✓

 ✓ ✓ مدغشقر 5
30-

- زيران/يونيوح

21 
 Discontinued ال ينطبق ال ينطبق   ال ينطبق 

 ✓ ✓ نيجيريا  6
01-

- زيران/يونيوح

21 
✓ 

كانون -03

 22-الثاني/يناير
 مكتمل ✓

 ال ينطبق  ال ينطبق  ✓ ✓ سيراليون 7
آذار/مارس   -11

-22 
 

مؤجل نظراً  

 لالنتخابات المحلية 

 ✓ ✓ جنوب السودان  8
14-

- يسان/إبريلن

22 
 

30-

- زيران/يونيوح

22 
 جاري 

 ال ينطبق  ال ينطبق  ✓ ✓ توغو 9
- تموز/يوليو-14

21 
 مكتمل ✓

 ✓ ✓ زامبيا  10
01-

- زيران/يونيوح

21 
✓ 

كانون -31

 22-الثاني/يناير
 مكتمل ال ينطبق
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 األسلحة (: نظرة عامة على المشروعات الُمصدق على تمويلها من معاهدة تجارة  2021المرفق و. الدورة الخامسة للصندوق االستئماني الطوعي ) 

 

 الرقم 
الدولة المقدمة  

 للطلب 
 نوع المساعدة في التنفيذ  عنوان المشروع  الشريك )الشركاء( 

 القيمة   

   )دوالر أمريكي(

بناء القدرات لمنع تحويل وجهة األسلحة التقليدية واكتشافه   استبيان األسلحة الصغيرة  تشيلي 1

معاهدة تجارة  من  11واالستجابة له بما يتماشى مع المادة 

 األسلحة في شيلي وكولومبيا 

الشيلية  األمن  لقوات  تدريب  وتنفيذ  تطوير 

األسلحة   وجهة  تحويل  منع  مجال  في  والكولومبية 

 التقليدية
170,034.00 

 Fundación Arias para la كوستاريكا 2
Paz y el Progreso 

Humano    مؤسسة أرياس(

 للسالم والتقدم البشري( 

منصة رقمية لمنظومة كوستاريكا للسيطرة على عمليات  

 نقل األسلحة التقليدية
تطوير منصة رقمية لتمكين التنسيق بين الوزارات  

بشأن الرقابة الوطنية والترخيص وتحليل المخاطر  

 100,000.00 والتكامل بين قواعد البيانات القائمة

جمهورية الكونغو   3

 الديمقراطية 
مجموعة األبحاث والمعلومات في  

 Groupe)مجال السالم واألمن 
de recherche et 

d’information sur la paix 
et la sécurité)(GRIP) 

الكونغو   جمهورية  النضمام  طريق  خارطة  وضع 

 الديمقراطية لمعاهدة تجارة األسلحة والتحقق من صحتها
ندوات   في تنظيم  المشاركين  المصلحة  ألصحاب 

انضمام جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى معاهدة 

تجارة األسلحة، وصياغة خارطة طريق النضمام  

تجارة  معاهدة  إلى  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية 

 األسلحة 

93,433.00 

شراء إصدار عسكري أساسي من غرفة استعادة المقذوفات   بدون السلفادور  4

MTI  بوصة  24لعيار 
شراء معدات الستخدامها في استعادة المقذوفات من  

 98,500.00 أجل التحاليل الجنائية

تجارة   مركز الحد من العنف المسلح  فيجي  5 معاهدة  إلى  االنضمام  نحو  األخيرة  الخطوات 

 األسلحة واالمتثال التام 
تيسير عملية االنضمام إلى معاهدة تجارة األسلحة، 

وتخصيص   والذخائر  األسلحة  قوانين  واستعراض 

 نظام حفظ السجالت 
92,491.00 

قوى   بدون 7لبنان  6 األرضي،  التدخل  وحدات  األسلحة،  على  الرقابة 

 األمن الداخلي اللبنانية
لضمان   المستودعات  في  للمخزون  األمنية  الترقية 

 [ 70,675.00] وسالمة األسلحة والذخائرأمن 

 
 

 .على الطلب المقدم للصندوق من لبنان، ولكن لبنان سحبت الطلب الخاص بها قبل االنتهاء من اتفاق المنحة مع أمانة معاهدة تجارة األسلحةوافقت لجنة االختيار الخاصة بالصندوق االستئماني الطوعي 7
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)ُمتتبع   سد فجوات حفظ سجالت مراقبة األسلحة في ليبيريا مركز الحد من العنف المسلح  ليبيريا  7 واإلبالغ  السجالت  لحفظ  نظام  تثبيت 

الحكوميين   المسئولين  لتدريب  باإلضافة  األسلحة( 

 على استخدام نظام حفظ السجالت 
98,654.00 

مجموعة األبحاث والمعلومات في   مالي 8

 Groupe)مجال السالم واألمن 
de recherche et 

d’information sur la paix 
et la sécurité)(GRIP) 

طريق   خارطة  تنفيذ  لتعزيز  والقدرات  المعارف  بناء 

 معاهدة تجارة األسلحة 
تجارة  لمعاهدة  الوطنية  الطريق  خارطة  تنفيذ 

تحليل   إجراء  خالل  من  وتنظيم األسلحة  قانوني 

ندوات للمسئولين الحكوميين والبرلمانيين والقطاع  

 الخاص والمجتمع المدني
69,250.00 

 Fortalecimiento del Registro y Controles de بدون 8المكسيك 9
los Flujos de Armas en Mexico 

األسلحة   بيانات  قاعدة  مع  لتتكامل  منظومة  إنشاء 

على   للرقابة  في  الوطنية  األسلحة  نقل  عمليات 

وتبادل  التنسيق  وتيسير  وتسجيلها.  المكسيك 

في   واالتحادية  الوطنية  السلطات  بين  المعلومات 

 المكسيك وكذلك مع دول أمريكا الوسطى والجنوبية 

[95,200.00 ] 

حملة مراقبة األسلحة )منظمة الال   ناميبيا  10

 عنف الدولية( 
ناميبيا: نحو نظام مراقبة  تنفيذ معاهدة تجارة األسلحة في  

 وطني شامل 
نقل   عمليات  تحكم  التي  التشريعات  استعراض 

لألصناف   الوطنية  القائمة  ووضع  األسلحة؛ 

األولي؛   التقرير  وإعداد  للرقابة؛  الخاضعة 

 وتوصيات لمجاالت العمل المستقبلية

79,709.00 

المركز اإلقليمي المعني باألسلحة   رواندا 11

 ( RECSAالصغيرة )
الدعم من أجل تفعيل التصديق على معاهدة تجارة األسلحة  

 لجمهورية رواندا
معاهدة  على  للتصديق  الدعم  وبناء  الوعي  زيادة 

 95,829.00 تجارة األسلحة 

المركز اإلقليمي المعني باألسلحة   السودان  12

 ( RECSAالصغيرة )
األسلحة  دعم وضع استراتيجية وطنية لتنفيذ معاهدة تجارة  

 في جمهورية السودان
تجارة  معاهدة  لتنفيذ  وطنية  استراتيجية  وضع 

األسلحة من خالل اجتماعات تشاورية وورشة عمل  

 للتحقق 
99,645.00 

 ترينداد وتوباغو  13
 

القدرات  لبناء  عمل  ورشة  في  والمالية  الفنية  المساعدة 

نظام   وتطوير  األسلحة  تجارة  معاهدة  تكنولوجيا  لصالح 

معلومات متكامل إلدارة البيانات من أجل إدارة المخزون  

 على نحو أفضل وتقليل الثغرات المؤدية لتحويل الوجهة 

ورشة عمل لبناء القدرات وتطوير نظام تكنولوجيا  

إدارة   أجل  من  البيانات  إلدارة  متكامل  معلومات 

 99,296.00 المخزون بهدف تيسير اإلبالغ وتبادل المعلومات 

   1,096,841.00 اإلجمالي 

 

 
 

 االنتهاء من اتفاق المنحة مع أمانة معاهدة تجارة األسلحة.  قبلوافقت لجنة االختيار الخاصة بالصندوق االستئماني الطوعي على الطلب المقدم للصندوق من المكسيك، ولكن المكسيك سحبت الطلب الخاص بها 8
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 ( 2022تموز/يوليو   08)حتى  2021المرفق ز. حالة تنفيذ مشروعات الصندوق االستئماني الطوعي لعام  

 

توقيع اتفاق  الدولة  ال 

 المنحة 
تحويل القسط  

 األول 
موعد تقديم 

 التقرير المرحلي 
تحويل القسط  

 الثاني
موعد تقديم 

 التقرير النهائي 
تحويل القسط  

 األخير 
 تعليقات

1.  
 تشيلي 

 
 

✓  
نيسان/إبريل   01 ✓

22 
 

تشرين   30

الثاني/نوفمبر  

22 
 جاري 

2.  
 كوستاريكا 

 
 

✓  
يونيو/حزيران  30 ✓

22 
 

كانون  29

 23الثاني/يناير 
 جاري 

3.  

جمهورية 

الكونغو 

 الديمقراطية 
 
 

✓  

✓ 

كانون  03

 22الثاني/يناير 
✓ 

تموز/يوليو   31

22 
 جاري 

4.  
 السلفادور 

 
 

✓  
✓ 

 ال ينطبق  ال ينطبق 
14 

آب/أغسطس  

22 
 جاري 

5.  
 فيجي 

 
 

✓  
شباط/فبراير  28 ✓

22 
 

تشرين   29

الثاني/نوفمبر  

22 
 جاري 

6.  
 لبنان 

 مسحوب 

7.  
 ليبيريا 

 
 

✓ ✓ 
آذار/مارس   30

22 
 

تشرين   30

الثاني/نوفمبر  

22 
 جاري 

8.  
 مالي

 
 

✓ ✓ 
شباط/فبراير  07

22 
✓ 

تموز/يوليو   31

22 
 جاري 

9.  
 المكسيك 

 مسحوب 

10.  
 ناميبيا 

 
 

✓ ✓ 
آذار/مارس   30

22 
 

تشرين   30

الثاني/نوفمبر  

22 
 جاري 

11.  
 رواندا 

 
 

✓ ✓ 
نيسان/إبريل   19

22 
✓ 

تشرين   30

الثاني/نوفمبر  

22 
 جاري 

12.  

 السودان 
 
 

✓ ✓ 
نيسان/إبريل   14

22 
 

30 

أيلول/سبتمبر  

22 
 جاري 

13.  
 ترينداد وتوباغو 
 
 

✓ ✓ 
نيسان/إبريل   30

22 
✓ 

تشرين   30

الثاني/نوفمبر  

22 
 جاري 
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 للحصول على تمويل معاهدة تجارة األسلحة  9(: نظرة عامة على المشروعات التي حصلت على الموافقة المشروطة 2022المرفق ح. الدورة السادسة للصندوق االستئماني الطوعي ) 

 الرقم 
الدولة المقدمة  

 للطلب 
 نوع المساعدة في التنفيذ  عنوان المشروع  الشريك )الشركاء( 

 القيمة   

   )دوالر أمريكي(

 Red Argentina por el األرجنتين  1

Desarme   شبكة األرجنتين(

 لنزع السالح( 

األسلحة   على  للرقابة  شامل  السالح  برنامج  ونزع  النارية 

 المدني طوعياً في جمهورة األرجنتين

متنقلة،  نزع سالح  متنقلة ووحدات  تسجيل  إنشاء وحدات 

 100000.00 ندوات توعية بشأن الرقابة على األسلحة النارية 

اإلدارة    بدون بوركينا فاسو  2 لموظفي  القدرات  وبناء  الوعي  لزيادة  عمل  ورش 

العامة ومنظمات المجتمع المدني بشأن معاهدة تجارة األسلحة  

 وقانون  

تهدفان إلى  ( 1تنظيم ورشتي عمل على المستوى الوطني:  

المنطقة   في  قدراتهم  وبناء  الحكوميين  المسئولين  توعية 

الشرقية؛ وتعزيز   (2 المركزية  الوعي  استيعاب زيادة 

في  المدني  المجتمع  منظمات  بين  األسلحة  تجارة  معاهدة 

 .الغربيةالمنطقة المركزية 

99713.00 

بناء قدرات دول الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا على  بدون   كوت ديفوار  3

 تقديم التقارير بموجب معاهدة تجارة األسلحة 

لمدة   إقليمية  عمل  ورشة  بشأن  تنظيم  أيام  ثالثة/أربعة 

الجماعة   في  األعضاء  للدول  التقارير  تقديم  التزامات 

 االقتصادية لدول غرب أفريقيا

134707.00 

منظمة عالم أكثر أمانا  غامبيا  4

(Saferworld ) 

تقييم وطني وخطة  تحليل الفجوة باإلضافة إلى إعداد تقرير   تقييم وإعداد مدى امتثال غامبيا لتنفيذ معاهدة تجارة األسلحة 

 عمل وطنية 
78784.00 

لتدمير  شراء معدات تدمير األسلحة  بدون مدغشقر 5 وشاحنتين  األسلحة  لسحق  متنقلتين  آلتين  شراء 

 األسلحة التي يجري جمعها.
99300.00 

شبكة العمل الدولية النسائية   نيجيريا  6

في مجال األسلحة الصغيرة  

(IANSA  ) 

وطني   لتشريع  مسودة  تجارة وضع  معاهدة  لتنفيذ  شامل 

 األسلحة، وتصحيحه واعتماده 

الفعال  التنفيذ  يحقق  شامل  وطني  لتشريع  مسودة  وضع 

 99680.00 لمعاهدة تجارة األسلحة وتنظيم ورش عمل 

 612,184 اإلجمالي 

 
 

 
 

 حصلت المشروعات على الموافقة المشروطة باإلجابة على طلبات اإليضاح والتفاوض للتوصل إلى اتفاقيات المنح.  9
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 2021/2022خالل  المرفق ط. مهام الصندوق االستئماني الطوعي ومخططه الزمني 

 

 

   من إعداد: أمانة معاهدة تجارة األسلحة
 2022أيار/مايو   24

 

 
 

 2021/2022المخطط الزمني للصندوق االستئماني الطوعي: 

   يعكس هذا المخطط الفعاليات الرئيسية للصندوق االستئماني المنتظرة خالل الفترة بين المؤتمرين السابع والثامن للدول األطراف.

 
 

 المسؤولية  الخط الزمني  المهمة  

    

1.  
أمانة معاهدة تجارة  2021تشرين األول/أكتوبر   18   دعوة للمساهمات 

 األسلحة 

رئيس الصندوق  

  االستئماني الطوعي

    

2.  
كانون   14  –  2021تشرين األول/أكتوبر   20 دعوة لتقديم مقترحات المشروعات 

 2022الثاني/يناير 

أمانة معاهدة تجارة 

 األسلحة 

رئيس الصندوق  

  االستئماني الطوعي

    

3.  
 ATT Secretariat 2022كانون الثاني/يناير  14  آخر موعد لتقديم مقترحات المشروعات

 

    

4.  
المشروعات   لمقترحات  المسبق  الفحص 

 وإعداد قائمة منقحة 
تجارة  2022نيسان/إبريل  14 –كانون الثاني/يناير  15 معاهدة  أمانة 

   األسلحة

    

5.  
تمرير القائمة المنقحة لمقترحات المشروعات  

  إلى لجنة االختيار
تجارة  2022أبريل/نيسان   20 معاهدة  أمانة 

   األسلحة

    

6.  
فعالية التوعية الخاص بالصندوق االستئماني  

 الطوعي: 
أمانة معاهدة تجارة    2022أبريل/نيسان   25

 األسلحة 

رئيس الصندوق  

  االستئماني الطوعي

    

7.  
مقترحات   في  للنظر  االختيار  لجنة  اجتماع 

 المشايع الناجحة والتصديق عليها  
 لجنة االختيار  2022أيار/مايو   25

أمانة معاهدة تجارة 

 األسلحة 

    

8.  
للجنة   النهائي  بالقرار  المتقدمين  إخطار 

 االختيار
تجارة  2022حزيران/يونيو   10 معاهدة  أمانة 

 األسلحة 

    



ATT/VTF/2022/CHAIR/736/Conf.Rep 
 

24 

9.  
المقبولة )يُطلب من   المقترحات  طلب إيضاح 

بعض   تنقيح  التقدمين  من  مختارة  مجموعة 

لجنة   تحدده  لما  طبقاً  مقترحاتهم  جوانب 

  االختيار(

أمانة معاهدة تجارة  2022أيلول/سبتمبر  30 –حزيران/يونيو   20

 األسلحة 

 متلقو المنح 

    

10.  
بين   المنحة(  )اتفاقية  الصندوق  التعاقد 

المنح  متلقي  وبين  الطوعي  االستئماني 

 الناجحين؛ تحويل المنح )القسط األول(. 

تشرين الثاني/نوفمبر   04  –تموز/يوليو  07

2022 

أمانة معاهدة تجارة 

 األسلحة 

   متلقو المنح

    

11.  
االستئماني   الصندوق  تقرير  من  االنتهاء 

 الطوعي إلى المؤتمر الثامن للدول األطراف 
تجارة    2022تموز/يوليو  08 معاهدة  أمانة 

   األسلحة

    

12.  
للدول   الثامن  المؤتمر  أمام  تقديمي  عرض 

 األطراف 
أمانة معاهدة تجارة  (يؤّكد الحقاً )  2022آب/أغسطس  25

 األسلحة 

رئيس الصندوق  

 االستئماني الطوعي

    

 
 
 

*** 
 
 
 


