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  :خلفیة  . 1
  

األسلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة باالتجار غیر المشروع االنتشار والتداول و من المسلم بھ أن
الدول األعضاء في جمیع والسالمة  التنمیةواألمن و ستقرارواال خطیرا للسالم یشكل تھدیدا الصغیرة

 االتحاد األفریقي ھذا السیاق، وضعت الدول األعضاء في وھو فيلذلك،  االتحاد األفریقي. في
 باألسلحة  الخفیفة األفریقي للحد من االنتشار والتداول واالتجار غیر المشروع االتحاد استراتیجیة"

 والتعاون بین لتعزیز التنسیقاالستراتیجیة") " بـ فیما یليیشار الیھا (" صغیرةواألسلحة ذات األعیرة ال
  والقاریة.اإلقلیمیة على المستویات الوطنیة و التنفیذبھدف تحسین جھزة جمیع اال وفیما بین

  
 التي وضعتھا لتحقیق النتائج السبل والوسائل تحدید االستراتیجیة ھو تنفیذ خطة عملالھدف من 

الواردة فى  المؤشراتمبنیة على  خطة العمل الواردة فيالمبادئ التوجیھیة و الھیكل یجیة.االسترات
 االستراتیجیة.

  
 :تنفیذ االستراتیجیة  . 2

 
  تقوم االستراتیجیة على مراحل/ مستویات مختلفة، تشمل: 

  على الصعید القاري: االتحاد األفریقي. -
خرى األقلیمیة اإل كذلك األجھزةو ة اإلقلیمیةت االقتصادیالمجموعا :على الصعید اإلقلیمي -

  . األسلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرةالمفوضة في مجال 
   .االتحاد األفریقي في عضاءاألعلى الصعید الوطني: الدول  -
 

 النھج االستراتیجي   2.1
 
السیاسات التي /لبرامجاال/األعمتكامل ومحددة االستراتیجي الضوء على القیمة المضافة ال یلقي النھج

الشباب، و المرأةمنظمات المجتمع المدني، ، بما فى ذلك منظمات یقوم على تنفیذھا مختلف الفاعلین
ً بالمنظومة األفریقیة للسالخ ...وقطاع األمن وسائل اإلعالم والقطاع الخاص    م واألمن.  ل، عمال

  
ً لطبیعتھما المتعددة یتم تناول المسألة الجنسانیة وتلك المتعلقة بالتقیی م/دعم القدرات كمسائل شاملة نظرا

البروتوكول اإلضافي للمیثاق األفریقي لحقوق اإلنسان بسیتم االسترشاد واألبعاد وأھمیتھما المحوریة. 
والشعوب حول حقوق المرأة في أفریقیا، اإلعالن الرسمي لالتحاد األفریقي حول المساواة بین الجنسین 

  اسة الجنسانیة لالتحاد األفریقيفي أفریقیا والسی
 

  األدوار والمسؤولیات  2.3
 

بین اتحاد األفریقي والمجموعات االقتصادیة اإلقلیمیة واألجھزة فیما خریطة توزیع المسؤولیات أعدت 
  على الوجھ التالي: لتنفیذ خطة العمل اإلقلیمیة األخرى والدول األعضاء 

  
  على الصعید القاري. متابعة االستراتیجیة تحدید وتنسیق و االتحاد األفریقي یتولى - 
مسؤولة عن التنفیذ ھي ال األجھزة اإلقلیمیة/المجموعات االقتصادیة اإلقلیمیة كونت - 

 اإلقلیمي.  مبادرات والبرامج والبروتوكوالت ذات الصلة على الصعیدالعملي لل
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سلحة ذات األسلحة الخفیفة واألبالدول األعضاء تنفیذ التداخالت ذات الصلة یناط ب - 
 على الصعید الوطني.  األعیرة الصغیرة

  
   خطة العمل  2.4

  
مادة تعرض و .المتوقعة أھدافھا العامة والمحددة على خطة العمل الضوءمن  سرديالجزء السلط ی

من خالل العدید من الجداول المكونة لھا والمضمون التفصیلي لألھداف المحددة  المصفوفة الملحقة
   .تمؤشراالاألنشطة االستداللیة ووالنتائج المتوقعة و

  
  تقییم القدرات   2.5

 
 ةوالعملی ةالمؤسسیللجوانب  فعال تملك محليھناك حاجة لبناء القدرات الفنیة والقیادیة وكذلك لتطویر 

لمؤسسات األفریقیة ل األعیرة الصغیرة ذاتاألسلحة الخفیفة واألسلحة المشاریع المتعلقة بو للبرامج
األسلحة الخفیفة واألسلحة وآلیات الحد من  قییم برامجومتابعة وت الفعال تنفیذمن ال لتمكینھاالمختصة 

   .األعیرة الصغیرة ذات
  

ً ولذلك تقییم القدرات المؤسسیة والتشغیلیة لالتحاد األفریقي، كخطوة اولى ، فقد بات ضروریا
على  خطة العملھا لیذمن أجل تنفوالدول  األجھزة اإلقلیمیةوالمجموعات االقتصادیة اإلقلیمیة/

  .مستویاتھا
  

  . على كل مستوى تنمیة القدراتإعداد برامج  الىنتائج تقییم القدرات یجب أن تقود 
  
  الرئیسیة اإلجراءات االستراتیجیة  .3
 

 السیاق المؤسسي
 

على مفوضیة االتحاد األفریقي تحویل لجنة االتحاد األفریقى واألقالیم المخصصة بشأن    3.1
 اللجنة التوجیھیةلجنة دائمة تسمى  القائمة الى خفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرةاألسلحة ال

لجنة ( األسلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرةقالیم بشأن لالتحاد االفریقي واالالدائمة 
  )؛الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرةلألسلحة  االفریقياالتحاد 

  
حاد األفریقي وضع اآللیات اإلداریة والتنظیمیة إلضفاء الطابع المؤسسي مفوضیة االتعلى    3.2

  . ألسلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرةللجنة االتحاد األفریقى  على
  

ضمان وجود  ألسلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرةلعلى لجنة االتحاد االفریقى    3.3
  تیجیة من خالل خطة العمل؛نھج منسق في تنفیذ ھذه االسترا

  
بالمھام الخفیفة  ألسلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرةلاالتحاد االفریقي تكلیف لجنة    3.4

  :التالیة
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حد من وضع مبادئ توجیھیة عملیة لتنفیذ منع النزاعات وإدارتھا وتسویتھا، ونزع السالح وال  (أ) 
تفاھم بشأن التعاون في تین السابعة والعاشرة من مذكرة العلى النحو المنصوص علیھ في المادالتسلح 

األلویة  وآلیات تنسیقاالقلیمیة بین االتحاد األفریقي والجماعات االقتصادیة المبرمة م واألمن مجال السل
  توصیات بشأن:المبادىء التوجیھیة  تضمنوشمال افریقیا. وینبفى أن تلشرق القلیمیة الجاھزة 

  
األسلحة الخفیفة / أو تدمیر تسلیم وارة المخزون، وحفظ السجالت وإجراءات إد   3.4.1

دعم بعثات في سیاق وذلك مخابئ، ال، بما فیھا  واألسلحة ذات األعیرة الصغیرة
  ؛السالم وحفظ السالم لالتحاد االفریقي

  
نشر بعثة ما تم معاییر التسریح ونزع السالح وإعادة الدمج حیثما اقتضى األمر وأین   3.4.2

مراعاة المعاییر القائمة المتقدمة على المستوى السالم مع  حفظلالتحاد االفریقي ا
  ؛الدولي

  
  

تنفیذ  مجلس السلم واألمن حولاالتحاد االفریقي ومفوضیة تقدیم تقاریر منتظمة إلى    3.5
األسلحة الخفیفة واألسلحة في مجال تعمیم قضایا المبذولة االستراتیجیة والتكامل بین الجھود 

لالتحاد االفریقي وعناصر نزع واألمن م ذات الصلة بجدول أعمال السل ات األعیرة الصغیرةذ
واالقلیمیة األخرى التى  والقاریةالدولیة  السالح في عملیات دعم السالم، وجمیع المبادرات

  ؛ ألسلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرةلمسألة االنتشار غیر المشروع بتتعلق 
  

شراف على نحو استباقي وتعزیز المشاركة وضمان تبادل المعلومات وتنسیق األنشطة بین اإل  3.6
الدول األعضاء في جمیع المناطق، من خالل تمثیل المجموعات االقتصادیة اإلقلیمیة 

 جھزةالمتخصصة واال ألسلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرةباوبرامجھا الخاصة 
  ؛اإلقلیمیة ذات الصلة

  
تداول الاالنتشار وبالمتصلة القضایا تنسیق المواقف األفریقیة المشتركة فیما یتعلق بجمیع   3.7

  ؛ سلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرةباألواالتجار غیر المشروع 
  

 جھزةاالتشجیع ودعم احتیاجات ومتطلبات تنفیذ خطط المجموعات االقتصادیة اإلقلیمیة و  3.8
  ؛خصصة، بما في ذلك تعبئة الموارد الالزمة لتنفیذ ھذه االستراتیجیةاإلقلیمیة المت

  
  تشجیع ودعم تبادل المعلومات بین أصحاب المصلحة على مختلف المستویات؛   3.9

  
غیر  تداولھ واالتجارالنتشار االتعزیز مواءمة التشریعات ووضع معاییر الحد األدنى لمكافحة    3.10

  ؛ واألسلحة ذات األعیرة الصغیرةاألسلحة الخفیفة في  المشروع
  

في مراكز   األسلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرةحول إجراء تقییم للتدریبات    3.11
وتقدیم التوصیات لدعم  القارة، وتحدید مجاالت الخبرة في كل مؤسسة بالتدریب القائمة 

  ؛الدورات التدربیة المقدمھ
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ألفارقة، بما في ذلك المجتمع لواستخدام المعرفة والخبرة المتراكمة المساھمة الفعالة في نشر    3.12
األسلحة الخفیفة واألسلحة بواالتجار غیر المشروع والتداول المدني، لمعالجة مشكلة االنتشار 

  ؛ ذات األعیرة الصغیرة
  

عن  توفیر التوجیھ لبرامج تدریبیة وطنیة لبناء و/ أو تعزیز قدرات المؤسسات المسؤولة   3.13
  التنفیذ الكامل لھذه االستراتیجیة؛وضمان االمتثال 

  
تداول واالتجار التوفیر منتدى الجراء مناقشات بشأن القضایا ذات الصلة لمكافحة االنتشار و   3.14

  في أفریقیا؛ األسلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرةبغیر المشروع 
  

األسلحة لراغبة في وضع خطط عمل وطنیة حول قضایا توفیر الدعم التقني للدول األعضاء ا   3.15
وكذلك ألولئك الذین یرغبون في تطویر والتخطیط لعملیات  الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرة

  ؛ األسلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرةقضایا مجال عبر الحدود في 
  

  :وطنیاً 
  

  :اإلقلیمیة جھزةاال ادیة اإلقلیمیة /المجموعات االقتص القیام بالتالى من خالل
  

على النحو  آلیات تنسیق وطنیةإنشاء األعضاء التى لم تفعل ذلك بعد فى  مساعدة تلك الدول   3.16
 الوطنیة مسؤولة عنآلیات التنسیق باماكو وخطة عمل األمم المتحدة.  في إعالن المتفق علیھ

  ؛الوطنيعلى الصعید  ھذه االستراتیجیة تنفیذ
  

 تنفیذ للمساعدة في عمل وطنیة خطط وضعتفعل ذلك بعد فى  التي لم دعم الدول األعضاء   3.17
  ؛ األسلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرةحول  اإلقلیمیة والقاریة الوطنیة االلتزامات

  
 جمیعل قواعد بیانات موثوقةانشاء وفى وضع عالمات على األسلحة  مساعدة الدول األعضاء   3.18

  ؛ األسلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرةاألسلحة  من مخزوناتھا
  

تداول الاالنتشار و مكافحةتنفیذ برامج تقدیم الدعم لفى  الحالیین والمحتملین إشراك الشركاء   3.19
  .األسلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرةفي  غیر المشروعاالتجار و

  
   الداللیة األنشطة  . 4
  

 الواردة في استراتیجیة المؤشرات والتقییم استنادا إلى طار للرصدوكذلك إ أنشطة خطة العملتقترح 
  .ةالمرفق مصفوفةال والتقییم فيتدابیر الرصد وداللیة ال األنشطة وترد تفاصیل االتحاد االفریقي.

  
  التقییمالرصد و  .5
  

  ستراتیجیة.اال تطبیق رصد وتقییم لمنتظمة   إنشاء آلیة
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ھ وتطبیق العمل خطةمصفوفة  فيالمحدد  التدخلونوع  لكل مستوى مؤشرات األداءتحدید  ولذلك ینبغي
  .الالزمة التعدیالت وإجراء التي تم الحصول علیھا الملموسة لنتائجا لتقییمبصورة دوریة 

  
وكذلك وعة وضالم تنمیة القدرات احتیاجات لتقییم مؤشرات األداء التي سجلتھا استخدام النتائج ویمكن

  .التكمیلیةتعبئة الموارد ل
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  الدالليمجال التركیز  :1 الملحق
 

  على المستوى القاري
  الصغیرة ألسلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرةل االنتشار غیر المشروع واجتثاث االتحاد األفریقي یقود بفعالیة على المستوى القاري الجھود الرامیة إلى منع 

 
 

  :النتائج المتوقعة
  على المستوى القاري. األعیرة الصغیرة ذاتاألسلحة الخفیفة واألسلحة القدرة والموارد الالزمة لتحدید وتنسیق ومتابعة العمل بشأن  ااالتحاد األفریقي لدیھمفوضیة 
 ویسھم للسلم القاریة جندةمتعدد األبعاد ومتقاطع في اإلطار األوسع لألأسلوب وفق  األعیرة الصغیرة ذاتاألسلحة الخفیفة واألسلحة المسائل المتعلقة ب معالجة .

األعیرة  ذاتاألسلحة الخفیفة واألسلحة ببالتداول واالتجار غیر امشروع  تنسیق األعمال المتصلةاالتحاد األفریقي في تعزیز عالقات التآزر عبر القارة من أجل 
 . الصغیرة

 األعیرة  ذاتاألسلحة الخفیفة واألسلحة وتوجیھات وأدوات االتحاد األفریقي المتعلقة بو مالئم في كافة سیاسات ر الكافي وعلى نحئل الجنسین بالقدإدماج مسا
  .الصغیرة

 
  :الھدف المحدد

األسلحة الخفیفة واألسلحة األقالیم حول  –فریقي التحاد األفریقي من خالل إضفاء الصبغة المؤسسیة على اللجنة الدائمة لالتحاد األلمفوضیة ا التنسیقیة اتتعزیز القدر .1
  .األعیرة الصغیرة ذات

  االتحاد األفریقي.مفوضیة  إرساء نظم إلدارة المعلومات والمعارف في .2
  .األعیرة الصغیرة ذاتاألسلحة الخفیفة واألسلحة . دعم السیاسات والصكوك القاریة حول 3
  مع أصحاب المصلحة الرئیسیین.لشراكات لاالتحاد األفریقي مفوضیة  دعم. 4
 لدعم الفني والتوجیھ االستراتیجي.لاالتحاد األفریقي مفوضیة  توفیر. 5
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  :المتطلبات الخاصة بالقدرات
 :الرؤیة، مواءمة السیاسات. نشر القیادة 
 إجراءات تحفیزیة ریرتقیكون موضوعھا على سبیل المثل:"النتائج السریعة"  و تنمیة الموارد البشریة (تنظیم دورات تدریبیة.( 
  خاصة). –تعبئة األموال (من ذلك مثالً إعداد خریطة لمصادر التمویل وإقامة شراكات عامة 
 غیرة).االستخدام االستراتیجي لخدمات الدعم الفني (مثل: إنشاء مجمع للخبراء األفریقیین في مجال األسلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الص  

 

#   الھدف المحدد
1  

  إنشاء آلیة تنسیق لالتحاد األفریقي
 

النتائج الرئیسیة 
  المتوقعة

 

   األعیرة الصغیرة ذاتاألسلحة الخفیفة واألسلحة المعنیة ب األقالیم إلى اللجنة الدائمة لالتحاد األفریقي –تحویل لجنة التوجیھ لالتحاد األفریقي 
 .علیھا الصبغة المؤسسیةإضفاء و

  األعیرة الصغیرة ذاتاألسلحة الخفیفة واألسلحة والتدریب في مجال تعزیز الدراسات والبحوث. 
 .اعتماد خطة لتنفیذ استراتیجیة االتحاد األفریقي 
 على المستوى القاري. األعیرة الصغیرة ذاتاألسلحة الخفیفة واألسلحة تنسیق عملیة تعبئة الموارد لصالح األنشطة المتصلة ب 
  وعات االقتصادیة اإلقلیمیة/األجھزة اإلقلیمیة والدول األعضاء. في المجمنقاط االتصال تعزیز شبكة 

 
 .األعیرة الصغیرة ذاتاألسلحة الخفیفة واألسلحة عقد اجتماعات منتظمة للجنة الدائمة لالتحاد األفریقي المعنیة ب  مؤشرات النتائج

  وأعضائھا.األقالیم  –تحدید تفویض وأدوار ومسؤولیات اللجنة الدائمة لالتحاد األفریقي 
 الستراتیجیة االتحاد األفریقي.عمل  اعتماد خطة 
 على المستوى القاري واستراتیجیة لتعبئة الموارد منطقي إعداد إطار. 
  االتحاد مفوضیة رئیسیة لضمان التفاعل المنتظم مع النقاط واضح للقیام جمیع المجموعات االقتصادیة اإلقلیمیة/األجھزة اإلقلیمیة بتحدید

 األفریقي. 
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     األنشطة الداللیة  

 ومجلس السلم واألمن لالتحاد األسلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرةإعداد توجیھات لتحسین عالقات التفاعل وتبادل المعلومات بین لجنة االتحاد األفریقي المعنیة ب
ً لتقریر إجراءات وتوجیھات لمتابعة تطبیق العقوبات واإل . ذعان لھا في مجال الحد من األسلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرةاألفریقي، والعمل معا  

اد المجموعات االقتصادیة اإلقلیمیة المعنیة باألسلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرة إلى لجنة دائمة تسمى اللجنة الدائمة لالتح –تحویل لجنة التوجیھ لالتحاد األفریقي 
 األسلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرة.ب األفریقي المعنیة

 .األسلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرةلجنة االتحاد األفریقي المعنیة ب تحدید واعتماد تفویض 

 العملاعتماد خطة 

. المالیة والموارد األخرى لتنسیق تعبئة المواردطار وضع ا  

على المستوى القاري الدولیین فیما یتعلق بتبادل المعلومات والتفاعالت حول األسلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرة اإلفادة كنقطة دخول رئیسیة للشركاء  

.على الصعید القارى إبرام اتفاقات مع الشركاء الدولیین حول الدعم أو التعاون لتنفیذ المشاریع والمبادرات  

 الھدف المحدد
  #2 

  األعیرة الصغیرة ذاتاألسلحة الخفیفة واألسلحة  ة الفعالة للمعلومات والمعارف لدعم جھود أفریقیا في مجال إنشاء نظم لإلدار
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ائج وجز النت  م
یة  الرئیس

  المتوقعة
 

 رامج واألنشطة الخاصة ب ات حول السیاسات والتشریعات والب ى معلوم ة واألسلحة الحصول عل رة الصغیرة ذاتاألسلحة الخفیف م في عمو األعی
 ضمان إتاحتھا.أفریقیا و

 لبة من البحوث والمعارف/البیاناتتنسیق التدریب والتعلم واقتسام أفضل الممارسات وصیاغة السیاسات باالستناد إلى ركیزة ص. 
 األعیرة الصغیرة ذاتاألسلحة الخفیفة واألسلحة  كافة جوانبھا في مجالتنفیذ الجھود القاریة بحول التحاد األفریقي أجھزة ا رسال تقاریر إلىإ.    
 عبر القارة. األعیرة الصغیرة ذاتألسلحة الخفیفة واألسلحة المتصلة بامعاییر وممارسات التدریب لفھم أفضل ل 
  األفریقیة في مجال الدراسات والبحوث والتدریب. اتالقدردعم 

 
رات  مؤش

  النتائج
 المجموعات الدول األعضاء و اد األفریقي واستخدامھا بصفة منتظمة من قبلاالتح مفوضیة إعداد وإدارة قواعد بیانات وموقع الیكتروني بواسطة

 .االقتصادیة اإلقلیمیة /األجھزة اإلقلیمیة وأصحاب المصلحة اآلخرین
  ثة ّ  قاعدة البیانات من قبل الدول األعضاء والمجموعات االقتصادیة اإلقلیمیة.في عدد المساھمات المحد
  األسلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرة في عموم أنحاء القارةحول  تدریبوبرامج الالبنیة التحتیة تقییم. 
  أفریقیا.عبر عموم إلى أفضل الممارسات والتجارب  التي أعدت باالستنادمقاییس التدریبیة التوجیھات الفنیة والعدد  

 
    األنشطة الداللیة 

 لدول األعضاء من خالل المجموعات االقتصادیة اإلقلیمیة/األجھزة اإلقلیمیة المعنیةلالقاري تعزیز تبادل المعلومات وتنسیق األنشطة على المستوي 

 .غیر المشروعة األسلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرةفى مجال مكافحة  تجمیع وتحلیل أفضل الممارسات

ذ   لم واألمن حول تنفی س الس ى مجل دیمھا إل تم تق اریر منتظمة  ی رة إعداد تق ة واألسلحة ذات األعی ائل األسلحة الخفیف اج مس ى إدم ة إل ل الجھود  الرامی االستراتیجیة  وتكام
 الصغیرة.

ذ االسترا ة حول تنفی االت التنسیق الوطنی ة ووك ة/األجھزة اإلقلیمی م المتحدة بتقتعزیز تبادل المعلومات في حینھا بین المجموعات االقتصادیة اإلقلیمی الغ األم اریر تیجیة، وإب
ً لما تقتضیھ خطة عمل  .األمم المتحدة منتظمة وفقا

ذه المراكز إجراء تقییم للدورات التدریبیة حول األ ل ھ ین مث ا ب سلحة الصغیرة واألسلحة التي توفرھا مراكز التدریب الموجودة في القارة، اقتراح آلیات للتنسیق والتعاون فیم
 .  األسلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرةیز الھیاكل والمقاییس المستخدمة في التدریب على المسائل المتعلقة بوصیاغة مجموعة توصیات لھذه المراكز لضمان تعز
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ا واإلسھام في النشر واالستخدام الفعال لمعارف وتجارب  األسلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرةاإلشراف على إعداد معاییر بشأن المسائل المتعلقة ب لألفریقیین، بم
 في ذلك تلك الخاصة بالمجتمع المدني

 تولي القیادة لدعم المناقشات وتسھیل االتفاق على تصمیم وبنیة قواعد البیانات الوطنیة. 

ة ب تلقى معلومات بصورة منتظمة من خالل  ي المعنی اد األفریق ة الدائمة لالتح رة الصغیرةاللجن ة واألسلحة ذات األعی ة واألسلحة ذات  األسلحة الخفیف حول األسلحة الخفیف
ذ؛ واألعیرة الصغیرة وما یتصل بھا من أنشطة،  ة للتنفی ك باالضافة الى مصادر تمویلھا والجداول الزمنی ر ذل ز تنسیق أكث ً، لتعزی ا ك مالئم ا یكون ذل تقاسم المعلومات، حیثم
 فعالیة،  بما في ذلك في مجال تعبئة الموارد.

 الھدف المحدد
  #3 

  األعیرة الصغیرة ذاتاألسلحة الخفیفة واألسلحة  سیاسات وصكوك قاریة حول اد إعد
 

النتائج 
الرئیسیة 
 المتوقعة

 في أفریقیا األعیرة الصغیرة ذاتاألسلحة الخفیفة واألسلحة الترابط والفھم المشترك للمسائل المتصلة ب. 
  والسیاسات المتفق علیھا على نحو مشترك. الدول األعضاء في االتحاد األفریقي بالتدابیر واألحكامالتزام 
 في السیاسات واألدوات األفریقیة األخرى ذات الصلة. األعیرة الصغیرة ذاتاألسلحة الخفیفة واألسلحة المسائل المتعلقة ب معالجة 
  ةاألسلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرحول إدماج مسائل الجنسین في السیاسات واألدوات األفریقیة. 

 
مؤشرات 

 النتائج
 

  األعیرة الصغیرة ذاتاألسلحة الخفیفة واألسلحة للحد من االنتشار والتداول واالتجار غیر المشروع باالتحاد األفریقي استراتیجیة اعتماد. 
 صغیرةاألعیرة ال ذاتاألسلحة الخفیفة واألسلحة  بشأن ةقف موحداتعرض أفریقیا من خاللھا مو الدولیة التي عدد المنتدیات. 
  وتتناول أوجھ القلق المرتبطة بھذه األسلحة. األعیرة الصغیرة ذاتاألسلحة الخفیفة واألسلحة بعدد الصكوك التي أعدت بشأن مسائل تتصل 
  التي أدرجت فیھا مسائل الجنسین. األعیرة الصغیرة ذاتاألسلحة الخفیفة واألسلحة السیاسات واألدوات األفریقیة حول عدد 

 
  لداللیةاألنشطة ا 
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األسلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرة.ذات الصلة ب مسائلالحول شتركة بلورة مواقف م  

ً حول األسلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرةصك  إعداد  .لالتحاد األفریقي ملزمة قانونا

ائل الجنسین، وبروتوكول التأكد من أن جمیع السیاسات والصكوك التي أعدھا االتحاد األفریقي  ي حول مس اد األفریق ائق وبروتوكوالت االتح تأخذ في الحسبان وتتضمن وث
 ).11و 10المیثاق األفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب حول حقوق المرأة في أفریقیا (المادتان 

ً للمادتین  ن،  2005من مذكرة التفاھم لعام  10و 7وفقا لم واألم ي مجال الس ا دیم مدخالت إلتقعن التعاون ف تم تطبیقھ ة للتشغیل ی عداد توجیھات تشغیلیة وإجراءات معیاری
ا مخزونالإدارة و، الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الخفیفة خالل تنفیذ بعثات حفظ السالم التابعة لالتحاد األفریقي في مجاالت مثل جمع األسلحة دمیرو، ھا، تسجیلمنھ ا ھات ، بم

  نزع السالح والتسریح وإعادة اإلدماج، حیثما یتم نشر بعثة سالم تابعة لالتحاد األفریقي.رامج بفي ذلك المخابئ ومكونات 
الصغیرة واالتجار فیھا وكذلك ضمان وجود نظام عقوبات مالئم یتعامل مع الممارسات غیر المشروعة للقائمین على صنع وبیع ونقل األسلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة 

  السمسرة في ھذا المجال على كافة المستویات بغیة تعزیز األمن على الصعید القاري.ممارسي أعمل 

#   الھدف المحدد
4 

  األطراف المعنیة الرئیسیةشراكات مع بناء 
 

ائج  وجز النت م
 الرئیسیة المتوقعة

 للجھود من قبل الشركاء  االتحاد األفریقيمفوضیة تم االعتراف ب ً األعیرة  ذاتاألسلحة الخفیفة واألسلحة  القارة بشأنالمبذولة على مستوى قائدا
 في أفریقیا. الصغیرة

 والقطاع الخاص والبرلمانیین والمجتمع المدني وشبكات المرأة. الدولیة تعزیز الشراكات مع المنظمات الحكومیة 
 األعیرة الصغیرة ذاتلحة األسلحة الخفیفة واألستعزیز الشراكات مع السلطات والممارسین المعنیین بالمسائل المتصلة ب . 
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 .األطراف المعنیة الرئیسیةعدد وثائق الشراكات الموقعة مع   مؤشرات النتائج
 دعوات دد ال ة  ع ول المتلقی ا ح ارج أفریقی ل وخ ة داخ ة وإقلیمی داث دولی ي أح اركة ف لحة للمش ة واألس لحة الخفیف غیرة ذاتاألس رة الص  األعی

  بھا. رتبطةالم شكالتوالم
  البرامج المشتركة التي تم إعدادھا وطرحھا.أو المبادرات 
 ن  التزام المانحین ومساھمتھم ا م ارة وتمكینھ ة الق ة لمعاون ة الموارد الكافی ة واألسلحة تسویة المشكالت المرتبطة باألفي تعبئ  ذاتسلحة الخفیف

 تحاد األفریقي والعدید من الصكوك اإلقلیمیة. استراتیجیة االالتي تم العھد بھا في إطار تزامات لمن خالل تنفیذ اال األعیرة الصغیرة
 

     األنشطة الداللیة 

 .المشاركة االستباقیة واإلفادة كنقطة دخول رئیسیة بالنسبة للشركاء فیما یتعلق بتعبئة الموارد

 .ذات األعیرة الصغیرة األسلحة الخفیفة واألسلحةتنشیط االستراتیجیات بغیة إضفاء الصبغة العالمیة على آلیات التعاون في مجال 

 تعزیز التفاعل بین البرلمانیین من مختلف األقالیم.

 األسلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرة وما یتعلق بھا من مشكالت.األخرى بھدف إنشاء آلیات لتبادل المعلومات حول العالم  التعاون مع أقالیم

  ةاالستراتیجی اتالمساعدة الفنیة والتوجھ  5#   الھدف المحدد
 

یة  ائج الرئیس النت
 المتوقعة

 دىی وافر ل یة  ت اد مفوض ادیة االتح ات االقتص اء والمجموع دول األعض ال لل دعم الفع دیم ال ة لتق ة الالزم درات الفنی وارد والق ي الم األفریق
 اإلقلیمیة/األجھزة اإلقلیمیة.

  ع  األعیرة الصغیرة ذاتلألسلحة الخفیفة واألسلحة نحو التصدي دعم الدول األعضاء والمجموعات االقتصادیة اإلقلیمیة في جھودھا ً م اقا اتس
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   استراتیجیة االتحاد األفریقي. 
 

 /تواتر االستخدام.حفظھاإعداد قائمة بالخبراء و  مؤشرات النتائج
 ي تلق اعدة الت ات المس دد طلب ا تع یة ھ يمفوض اد األفریق ادیة ا االتح ات االقتص اء والمجموع دول األعض ن ال ة م زة االقلیمی ة / األجھ القلیمی

 . استجاب لھاو
  أعدت في إطار الجھود القاریة.تلقي الدول األعضاء والمجموعات االقتصادیة اإلقلیمیة لمواد وأدوات ذات صلة 

 
    األنشطة الداللیة 

وبناء  ضمان الوصول المتعادل إلى التدریبو ذات األعیرة الصغیرة،في مجال األسلحة الخفیفة واألسلحة دول الألعضاء دعم الجھود الرامیة إلى تنمیة وبناء قدرات ال
  .القدرات

 
برامجھا حول  األسلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرة، بما ھا لتنفیذ ومتطلباتھا تلبیة احتیاجاتومساعدة  المجموعات االقتصادیة االقلیمیة/األجھزة االقلیمیة فى تعزیز 

د.في ذلك تعبئة الموار  

التنسیق الوطنیة والمنظمات الدولیة.تفویض المجموعات االقتصادیة اإلقلیمیة/األجھزة اإلقلیمیة في بناء القدرات وتعزیز التعاون في مجال تبادل المعلومات فیما بین آلیات   

ً حول منع ومكافحة التجارة واالتجار غیر المشروع في تعزیز ودعم جھود المجموعات االقتصادیة اإلقلیمیة/األجھزة اإلقلیمیة نحو إبرام وتنفیذ اتفاقات إ  قلیمیة ملزمة قانونا
عداد تقاریر حول االتفاقات الساریة األسلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرة ، وكذلك التصدیق على االتفاقات المتعددة األطراف القائمة وتوفیر المساعدة الفنیة إل

  ید الرقابة في كافة أنحاء القارة على النقل الجوي والبحري وكذلك فیما یتعلق بمراقبة الحدود.وتعزیز المناقشات من أجل تشد
معنیة بـ:(أ) مشكلة األسلحة الخفیفة تعزیز الجھود الرامیة إلى تصمیم وتنفیذ حزم من النماذج لبرامج تعلیم المواطنین وبرامج التوعیة العامة تشمل كافة قطاعات المجتمع ال

 لحة ذات األعیرة الصغیرة وتأثیرھا السلبي على األمن والتنمیة و(ب) معالجة وتخزین األسلحة الناریة واستخدامھا على نحو مسئول.واألس

 للصحفیین والعاملین في وسائل اإلعالم. مسائل األسلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرة تعزیز الجھود الرامیة إلى توفیر الدورات التدریبیة المتخصصة في 
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التنسیق الوطنیة والمجتمعات المحلیة.تفویض المجموعات االقتصادیة اإلقلیمیة/األجھزة اإلقلیمیة بعقد منتدیات بصفة منتظمة للتحاور بغیة تشجیع الجھود المشتركة بین آلیات   

المجموعات االقتصادیة  األسلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرة. كما یجب أن یطلب من   دعم وتسھیل التوعیة العامة على المستوى القاري بشأن مسائل
 اإلقلیمیة/األجھزة اإلقلیمیة تعزیز برامج التوعیة العامة حول التسریح الطوعي وجمع األسلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرة.

 
  على المستوى اإلقلیمي

الجھود اإلقلیمیة لمنع القتصادیة اإلقلیمیة/األجھزة اإلقلیمیة بطریقة فعالة وفي إطار من التنسیق الوثیق مع االتحاد األفریقي،  قیادة وتنسیق ودعم تتولى المجموعات ا
   ،األعیرة الصغیرة ذاتلألسلحة الخفیفة واألسلحة االنتشار غیر المشروع واجتثاث ومكافحة 

 
  :النتائج المتوقعة

  وافر دى اتت ادرات والبروتوكوالل ذ المب ل وتنفی وارد الالزمة لالضطالع بمسؤولیة تفعی درات والم ة/األجھزة اإلقلیمیة الق لة لمجموعات االقتصادیة اإلقلیمی ت ذات الص
 .األعیرة الصغیرة ذاتاألسلحة الخفیفة واألسلحة ب

 المستوى اإلقلیمي وفق منھج متعدد األبعاد متقاطع في إطار األجندة األوسع للسلم واألمن.على  األعیرة الصغیرة ذاتاألسلحة الخفیفة واألسلحة المسائل الخاصة ب تناول 
 قلیمیة/األجھزة اإلقلیمیة بدور قیادي على مستوى اآللیات اإلقلیمیة للسیاسات.المجموعات االقتصادیة اإل اضطالع 
 األعیرة الصغیرة ذاتاألسلحة الخفیفة واألسلحة ة تتعلق بداخل األقالیم وفیما بینھا بھدف إنجاز أعمال متسق دعم التعاون والتآزر. 
  داخل الدول األعضاء والمجموعات االقتصادیة اإلقلیمیة/األجھزة اإلقلیمیة.نقاط االتصال دعم شبكات 
 واألسلحة ذات األعیرة الصغیرة. باألسلحة الخفیفة  السیاسات والتوجیھات واألدوات اإلقلیمیة ذات الصلة جمیعفي على نحو مالئم  ل الجنسینإدماج مسائ 

  
  :المنشودة المحددة النتائج

  .وفیما بینھا داخل المجموعات االقتصادیة اإلقلیمیة/األجھزة اإلقلیمیة األعیرة الصغیرة ذاتاألسلحة الخفیفة واألسلحة التعاون بشأن المسائل المتصلة بالتنسیق و. تحسن مستوى 1
  ./األجھزة اإلقلیمیةلمعارف على مستوى المجموعات االقتصادیة اإلقلیمیة. إرساء نظم إلدارة المعلومات وا2
  على المستوى اإلقلیمي.والتنظیمیة  التشریعیة. دعم األطر 3
  . إعداد السیاسات والتوجھات االستراتیجیة.4
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   . توفیر الدعم والمساعدة الفنیة للدول األعضاء.5
 

 
  :متطلبات القدرات

 ھافیما بینو المجموعات االقتصادیة اإلقلیمیة/األجھزة اإلقلیمیة داخل وأفضل الممارسات  التواصل واقتسام المعارف. 
 تقریر إجراءات تحفیزیة، "النتائج السریعة"منھج  یة حول، مثالً،تدریبالبشریة (تنظیم دورات  تنمیة الموارد.( 
  اصة).خ –شراكات عامة إقامة صادر التمویل، إعداد خریطة لمتعبئة الموارد (مثل 
  أسلحة الصغیرة واألسلحة الخفیفة).االستخدام االستراتیجي لخدمات الدعم الفني (مثل إنشاء مجمع للخبراء األفریقیین في مجال  

 

الھدف 
#   المحدد

1 

 
  تحسن مستوى التعاون حول المسائل المتصلة 

   األعیرة الصغیرة ذاتاألسلحة الخفیفة واألسلحة ب
 

ائج  النت
یة  الرئیس

 قعةالمتو

  
 فیما بینھاو  المجموعات االقتصادیة اإلقلیمیة/األجھزة اإلقلیمیة  داخل ةالتنسیق المؤسسی اتدعم آلی. 
 .حدددعم الشراكات مع المنظمات الحكومیة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الخاص والبرلمانیین وشبكات المرأة ووسائل اإلعالم   #

5  
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رات  مؤش
  النتائج

 
 ي مجال عدد مذكر ة ف ة العامل  ات التفاھم التي أعدت فیما بین المجموعات االقتصادیة اإلقلیمیة/األجھزة اإلقلیمیة ووكاالت/آلیات التنسیق الوطنی

 وأصحاب المصلحة اآلخرین. األعیرة الصغیرة ذاتاألسلحة الخفیفة واألسلحة 
  جمیع القطاعات (المجتمع المدني، القطاع الخاص...الخ) شارك فیھاتودوریة بصفة  تعقداإلقلیمیة التي الوطنیة والمشاورات 
  ذاتاألسلحة الخفیفة واألسلحة عقد بین آلیات التنسیق الوطنیة والمجتمعات المحلیة بھدف تعزیز الجھود المشتركة في مجال تعدد المنتدیات التي 

 .األعیرة الصغیرة
 

     األنشطة الداللیة  

 
حول المواقف الوطنیة في إطار جھود االتحاد األفریقي نحو  المجموعات االقتصادیة اإلقلیمیة/األجھزة اإلقلیمیة  ومن خالل  األعضاءالتنسیق وعقد مشاورات مع الدول 

 التحضیر لبلورة مواقف وصكوك أفریقیة موحدة، مثل اتفاقیة االتحاد األفریقي حول األسلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرة. 
ات حولالتعاون مع  ادل المعلوم ات لتب ة بھدف إنشاء آلی ات مماثل اني من مشاكل ودینامیكی ي تع رة الصغیرة  األقالیم األخرى الت ة واألسلحة ذات األعی األسلحة الخفیف

  والمسائل األخرى المرتبطة بھا.
 

 یر التي یتم رفعھا إلى مجلس السلم واألمن.تسلیم االتحاد األفریقي تقاریر ومحاضر االجتماعات والمشاورات المنعقدة إلدماجھا في التقار

األسلحة المشروعة في  إجراء حوار على مستوى الدول والعناصر الفاعلة من غیر الدول لتعزیز جھود التعاون بھدف المساعدة في منع ومكافحة واجتثاث التجارة غیر
ین انتشار األسلحة ذات الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرة وتقلیص الطلب علیھا وتعزیز المسا ة ب م للعالق اء بمستوى الفھ عدة لصالح ضحایا ھذه األسلحة واالرتق

 األعیرة الصغیرة والعنف االجتماعي واألمن بكافة جوانبھ.

  نسج ودعم عالقات التعاون وتبادل المعلومات فیما بین آلیات التنسیق الوطنیة والمنظمات الدولیة المعنیة.
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ى ة/وطنیة بصفة سنویة مع ممثلین من الدول األعضاء والقطاع الخاص والمجتمع المدني بغیة تعزیز التعاون حول: مشاریع ملموسة لتحسین مستوعقد مشاورات إقلیمی
دود في اإلقلیم، االھتمامات في اإلقلیم، تشدید الرقابة على النقل الجوي والبحري والح األسلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرة األمن وتقلیص الطلب و/أو تأثیر

ً و/أو مجموعات محلیة أخرى، الناز ً و/أو الالجئین وأوجھ القلق التي تسود مجتمعات البدو و/أو المجموعات والمجتمعات المحلیة األخرى، النازحین داخلیا حین داخلیا
 بر المواقع الحدودیة لإلقلیم.   ع األسلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرةالمتضررین من المشكالت المرتبطة ب

األسلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرة واألنشطة المتصلة بھا، مصادر تمویلھا والجداول الزمنیة للتنفیذ، تقاسم المعلومات  توفیر معلومات بصفة منتظمة حول
  ل تعبئة الموارد.   لمساعدة االتحاد األفریقي في تعزیز تنسیق أكثر فعالیة، بما في ذلك في مجا

 

 الھدف المحدد
  #2  

 
  المجموعات االقتصادیة اإلقلیمیة/األجھزة اإلقلیمیة داخلإنشاء نظم إلدارة المعلومات والمعارف 

 
ائج  النت
یة  الرئیس

  المتوقعة

 
 مة وعلى نحو فعال.المعلومات وتقاسمھا داخل األقالیم وفیما بینھا بصفة منتظ نظم إدارة المعلومات والمعارف ترتیب تسھل 
 ات الناتجة عن مختلف عداد تقاریر منتظمة حول ذلك، إل ستلزم األمرتتلقى الدول مساعدة، حیثما ی ةالمشاركات والتزام ات الموقع م المتحدة،  االتفاق مع الم

ً لما ینص علیھ برنامج  عمل األمم المتحدة. وفقا
  اإلقلیمي.على المستوى دعم القدرات البحثیة 

 
رات  مؤش

  لنتائجا
  التي تم إصدارھا ونشرھا. األعیرة الصغیرة ذاتاألسلحة الخفیفة واألسلحة عدد السیاسات واللوائح والتشریعات حول 
 ھزة اإلقلیمیة. إمكانیة وصول الدول إلى المعلومات وأفضل الممارسات والدروس المستفادة التي تم تجمیعھا بواسطة المجموعات االقتصادیة اإلقلیمیة/األج 
 وإضفاء الصبغة العالمیة علیھا. لتقاریر،تصمیمات وبنیة قواعد البیانات، خاصة فیما یتعلق با فیقتو 
  ،عدد الدول التي حظیت بمساعدة في صیاغة التقاریر ً  عمل.الخطة  قضي بھلما توفقا
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 المرجع الشامل    األنشطة الداللیة  

ارف المجموعات االقتصاد –التعاون مع آلیة االتحاد األفریقي  ق المع دعم وتطبی یة اإلقلیمیة في إعداد دراسات وبحوث ودورات تدریبیة متسقة من خالل توفیر المعلومات وأنشطة ال
  إلرساء معاییر وممارسات موحدة، ال سیما في مجاالت التدریب ومواءمة القوانین. 

 
اء ممارسات  ي والمجموعات إنشاء، حیثما ال یوجد، آلیات متخصصة لتبادل المعلومات تسھل إرس اد األفریق ین االتح ا ب ات فیم دفقات المعلوم ز ت ى تعزی اییر موحدة وتساعد عل ومع

 االقتصادیة اإلقلیمیة/األجھزة اإلقلیمیة األخرى والدول األعضاء.

 قلیم.األسلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرة في اإل تجمیع وطبع ونشر السیاسات واللوائح والتشریعات التي تتناول

اق مع الدول األعضاء و رام اتف ى إب ة التشاور مع الدول األعضاء والسعي إل ة/األجھزة اإلقلیمی ادیة اإلقلیمی ات  المجموعات االقتص ة قواعد البیان د تصمیم وبنی األخرى حول توحی
 والمشاركة في المناقشات وتسھیل إبرام االتفاقات.

ھ  واالتحاد االفریقي و  المجموعات االقتصادیة اإلقلیمیة/األجھزة اإلقلیمیة ألعضاء فيالتعزیز والمساعدة في صیاغة تقاریر الدول ا ً لما ینص علی األمم المتحدة في حینھا وبدقة، وفقا
 برنامج عمل األمم المتحدة.

 الھدف المحدد
  #3  

 
  األطر التشریعیة والتنظیمیة واآللیات اإلقلیمیةدعم 

ائج  النت
یة  الرئیس

  المتوقعة

 ا یقی د وحیثم ك بع ل ذل كام المجموعات االقتصادیة اإلقلیمیة/األجھزة اإلقلیمیة، التي لم تفع زم ذل ً حول ل ا ة قانون ة ملزم إبرام صكوك إقلیمی ة ، ب األسلحة الخفیف
لحة  رة الصغیرة ذاتواألس ائل ال األعی افي المس در الك ي بالق ذه الصكوك تغط ن أن ھ د م ذھا، والتأك ا وتنفی ادقة علیھ اد منة مضوالمص تراتیجیة االتح ي اس ف
 األفریقي.

 ي وتتشاور اد اإلفریق ة مع االتح ة/األجھزة اإلقلیمی ادیة اإلقلیمی ائل  مع تعمل  المجموعات االقتص وانین الخاصة بالمس ة الق ا حول مواءم دول األعضاء فیھ ال
 المنصوص علیھا في استراتیجیة االتحاد األفریقي.

 ي إعداد تسھم  المجموعات االقتصادیة اإلقلی ة بنشاط ف ة/األجھزة اإلقلیمی ق  می ة وتطبی اد اتفاقی ي حول اواعتم ة واألسلحة التحاد األفریق  ذاتاألسلحة الخفیف
 .األعیرة الصغیرة



19 
 

 

 

 

  

رات  مؤش
  النتائج

 واعتماد إعداد .ً  صكوك إقلیمیة والموافقة علیھا، حیثما یكون ذلك مالئما
 ذ الصكوك اإلقلیمیة. إجراء تقییم كل سنتین للتأثیر یحدد وضع تنفی 
 القارة. االقلیم و عدد القوانین و/أو الصكوك التي تم مواءمتھا عبر 

 
    األنشطة الداللیة  

المتصلة باألسلحة وحقوق المرأة والمسائل  التأكد من أن السیاسات والصكوك تأخذ في الحسبان وتتناول الوثائق والبروتوكوالت ذات الصلة حول مسائل الجنسین والمساواة بین الجنسین
  الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرة.

 
واستخدام األسلحة الخفیفة واألسلحة تعزیز ومواءمة القوانین ووضع الحد األدنى من المعاییر المنظمة لصنع واستیراد وتصدیر وتحویل وبیع ونقل وحیازة وحمل وإخفاء ومصادرة 

 ال سمسرة. ذات األعیرة الصغیرة وما یرتبط بھا من أعم
 

واالتجار غیر األسلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرة  التأكد من وجود نظام عقوبات مالئم یفرض على ھؤالء الذین یمارسون أنشطة غیر مشروعة تتعلق بصنع وبیع ونقل
 المشروع فیھا والقائمین بأعمال السمسرة في ھذا المضمار، وذلك على كافة المستویات. 

ً على مستوى  بشأن اور مع الدول األعضاء التش  القاريإبرام اتفاقیة ملزمة قانونا
ً لمنع ومكافحة التجارة واالتجار غیر المشروع في  األسلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرة، وكذلك التصدیق على االتفاقات المتعددة  إبرام وتنفیذ اتفاقات إقلیمیة ملزمة قانونا

 لبحري وكذلك مراقبة الحدود. ائمة وتوفیر المساعدة الفنیة في إعداد التقاریر حول االتفاقات القائمة وتعزیز المناقشات بغیة تشدید إجراءات مراقبة النقل الجوي وااألطراف الق

 الھدف المحدد
  #4 

 
  إقلیمیة إعداد سیاسات وتوجھات استراتیجیة
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ائج  النت
یة  الرئیس

 المتوقعة

 األعیرة الصغیرة ذاتاألسلحة الخفیفة واألسلحة ى من المعاییر والسیاسات والممارسات الموحدة بشأن اعتماد حد أدن . 
  تشغیلیة، حیثما یلزم ذلك.   توجیھاتإعداد 

 
رات  مؤش

  النتائج
 اییر والسیاسات والممارسات الموحدة بشأن   اً عدد الوثائق المعدة والتي تأخذ في الحسبان حد لأدنى من المع ة واألسلحة األس رة  ذاتحة الخفیف األعی

 .الصغیرة
 .عدد  التوجیھات التشغیلیة التي تم إعدادھا 

 
    األنشطة الداللیة  

 
مجاالت مثل: في  األسلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرةتعزیز مناقشة المعاییر والممارسات الموحدة في األقالیم، بما في ذلك العملیات المشتركة المحتملة المتصلة ب

ً، نزع السالح والتسریح وإعادة اإلدماج، الجریمة المنظمة العابرة للحدود،  النزاعات عبر الحدود، الجماعات الرعویة المسلحة المتنقلة، حركات الالجئین والنازحین داخلیا
 ري (الجو والبحر/األنھار). أنشطة التھریب، إدارة اقتسام الموارد الطبیعیة والحوكمة وممارسات شركات النقل الجوي والبح

، بغیة تقلیص الطلب على  األس التأكد من أن البرامج الخاصة ً لحة باألسلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرة یكملھا نطاق عریض من البرامج اإلنمائیة األكثر شموال
 الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرة.

ة، المرأة م للعالقة بین األسلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرة واألمن، بما في ذلك انعدام األمن االقتصادي، الشباب، التعلیم والعمالتعزیز فھم مشترك فیما بین األقالی
نزاعات، مساعدة الضحایا، العنف المسلح، والطفل، الجریمة والفساد، السالمة واألمن، االتجار في المخدرات واإلعالة، األمراض الوبائیة، التنمیة االقتصادیة بعد انتھاء ال

  العنف االجتماعي والتعصب، العنف القائم على نوع الجنس والموارد الطبیعیة.
 

ي تت ع قطاعات المجتمع الت ة العامة بحیث تشمل جمی یم المواطنین والتوعی رامج تعل اذج لب ل مع (أ) مشكلة تعزیز ودعم الجھود نحو تصمیم وتنفیذ حزمة من نم لحة ا عام ألس
ز الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرة غیر المشروعة وتأثیرھا السلبي على األمن أإلنساني والتنمیة و(ب) المعالجة المسئولة لألسلحة  ا واستخدامھا؛ تعزی الناریة وتخزینھ

 یفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرة. الجھود لتزوید الصحفیین والعاملین في وسائل اإلعالم بدورات تدریبیة متخصصة حول  األسلحة الخف
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 الھدف المحدد
  #5 

 
  المساعدة الفنیة المقدمة للدول األعضاء

 
ائج  النت
یة  الرئیس

 المتوقعة

 اد األتقدم المجموعات االقتصادیة اإلقلیمیة/األجھزة اإلقلیمیة الدعم للدول األعضاء لتمكینھا من تنفیذ االلتزامات الوطنیة الستراتیجیة اال ي والصكوك تح فریق
 اإلقلیمیة.

 ائل المت یم المجموعات المستھدفة المس ادة الوعي وتعل ي زی األدوات والمواد لمساعدتھا ف ا، ب ى طلب منھ اء عل األسلحة صلة بیتم تزوید الدول األعضاء، بن
 . والمشكالت المرتبطة بھا األعیرة الصغیرة ذاتالخفیفة واألسلحة 

 ة بااالستراتجیة والتوجیھات العملیة  اتالسیاسب خاصة تتلقى الدول األعضاء توجھات ة واألسلحة من أجل تسویة المسائل المتعلق رة  ذاتألسلحة الخفیف األعی
 المتصلة بھا.  تلك و الصغیرة

 
رات  مؤش

  النتائج
 محددة مستھدفة. مجموعاتصالح العامة والتعلیم ل ةعدد وتنوع األدوات المتاحة للدول األعضاء لتمكینھا من تعزیز برامج التوعی 

 إلنشاء وإنفاعدد الدول األ ً ر المشروعة المتصلة بات تطبعقوللذ نظم عضاء التي تلقت دعما ع وبق على ممارسي األنشطة غی ل نصنع وبی ة ق األسلحة الخفیف
 تصل بھا من أعمال سمسرة.یار فیھا وما جواالت األعیرة الصغیرة ذاتواألسلحة 

  رة الصغیرة ذاتاألسلحة الخفیفة واألسلحة شأن تنفیذ برامج ب ةاستراتیجیھات جعدد الدول األعضاء التي تلقت تو ا األعی ك تقلیص الطلب علیھ ي ذل ا ف ، بم
 .تسویة المشكالت الناجمة عنھاوإدماجھا في التنمیة و

    األنشطة الداللیة  

رة  ة واألسلحة ذات األعی ل، تعزیز ودعم التوعیة العامة بالعالقة بین األسلحة الخفیف ة، المرأة والطف یم والعمال ن االقتصادي، التعل دام األم ك انع ي ذل ا ف اني، بم ن اإلنس الصغیرة والم
اعي والتع ا، الجریمة والفساد، السالمة واألمن، االتجار في المخدرات واإلعالة، األوبئة، التنمیة االقتصادیة بعد انتھاء النزاعات، مساعدة الضحای صب، العنف المسلح، العنف االجتم

 .العنف القائم على نوع الجنس والموارد الطبیعیة

رة  لة تعزیز ودعم الجھود الرامیة إلى تعلیم المواطنین وكذلك برامج التوعیة العامة بحیث تشمل جمیع قطاعات المجتمع التي تتعامل مع (أ) مشك األسلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعی
  ى األمن أإلنساني والتنمیة و(ب) المعالجة المسئولة لألسلحة الناریة وتخزینھا واستخدامھا؛الصغیرة غیر المشروعة وتأثیرھا السلبي عل
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  الصغیرة.تعزیز ودعم الجھود لتزوید الصحفیین والعاملین في وسائل اإلعالم بدورات تدریبیة متخصصة حول  األسلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة 
 

  وار والجھود المشتركة بین آلیات التنسیق الوطنیة والمجتمعات المحلیة.ى تشجیع الحلإنشاء منتدیات تھدف إ
 

  تعزیز ودعم برامج التوعیة العامة حول التسریح الطوعي وجمع األسلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرة وجمعھا.
 

 
  على المستوى الوطني

   رة الصغیرةاألعی ذاتألسلحة الخفیفة واألسلحة ل غیر المشروع نتشاراال
  ةفعال بطریقة ،واالتجار غیر المشروع فیھا  

 
 

  ج المتوقعةالنتائ
  

 ودعمھا  في حالة وجودھا استكمال إنشاء آلیات التنسیق الوطنیة، حیثما ال یكون لھا وجود. 
 دابیر الخاصة ب ذ الت ا لتنفی ي تؤھلھ درات الالزمة الت ة بالق ات التنسیق الوطنی د آلی ة تزوی لحة الخفیف رة الصغیرة ذاتواألسلحة األس اد  األعی ع استراتیجیة االتح ً م اقا اتس

 األفریقي وااللتزامات اإلقلیمیة.
 .استكمال تضمین السیاسات والصكوك القانونیة الوطنیة المعاییر والممارسات الدولیة والقاریة واإلقلیمیة 
 ة واألسلحة المسائل المتصلة ب عیة بشأن قیام آلیات التنسیق الوطنیة بتشجیع وتسھیل المشاورات والمشاركات والتو لحة الخفیف رة الصغیرة ذاتاألس مع أصحاب  األعی

 المصلحة، مثل القطاع العام ووسائل اإلعالم والبرلمانیین والمجتمع المدني وشبكات المرأة.
  منتحسن مستوى األوتقلص الطلب علیھا و األعیرة الصغیرة ذاتاألسلحة الخفیفة واألسلحة تراجع انتشار. 
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  :الھدف المحدد

  .وتطبقھا وطنیةتنسیق  وخطط  . االنتھاء من إعداد وتشغیل آلیات1
  .األطراف المعنیة األخرىوالوكاالت الوطنیة األخرى ودعم الشراكات مع المجموعات االقتصادیة اإلقلیمیة/األجھزة اإلقلیمیة  بینمستوى التنسیق  تحسین. 2
  لمعارف.. إنشاء نظم إلدارة المعلومات وا3
  .األعیرة الصغیرة ذاتاألسلحة الخفیفة واألسلحة . إنشاء و/أو مواءمة األطر التشریعیة/التنظیمیة الوطنیة التي تحكم 4
 واإلنفاذ الفعال للتشریعات واألطر التنظیمیة الوطنیة. األعیرة الصغیرة ذاتاألسلحة الخفیفة واألسلحة . التنفیذ الفعال للتدخالت بشأن 5
 

  :ت القدراتمتطلبا
 جیالت، االع جالت األداء، التس ات (س یم، إدارة البیان االت، الرصد والتقی ات واالتص ات المعلوم تخدام تكنولوجی تعلم: اس ارف وال یم إدارة المع اد، النشر...الخ) وتقی تم

 القدرات.
  ،مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص.المشاركة المجتمعیة (األشخاص/المواطنون المتفقون في الرأي): التعلیم المجتمعي، الحمالت 
 .االنضمام إلى السیاسات: الدفاع عن السیاسات، إدارة األداء، تعزیز الشراكات 
 .تعبئة الموارد المالیة والبشریة: إدارة المعونة، التدریب على نھج النتائج السریعة، التواصل  

 

 ھدف المحددال
  #2 

 
  قلیمیة/األجھزة اإلقلیمیة المجموعات االقتصادیة اإلبین التنسیق 

  األطراف المعنیة األخرىووكاالت/آلیات التنسیق الوطنیة األخرى ودعم الشراكات مع 
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ائج  النت
یة  الرئیس

 المتوقعة

 في االتحاد األفریقي تعزیز التعاون بین الدول األعضاء. 
 ات االقتصادیة اإلقلیمیة/األجھزة اإلقلیمیة الخاصة بھا.تنسیق وتبادل المعلومات بین آلیات التنسیق الوطنیة والدول األخرى والمجموع 
  ة واألسلحة انخراط كافة قطاعات المجتمع، بما فیھا شبكات المرأة والمجتمع المدني وقطاع الخاص والبرلمانیین، في برامج وخطط األسلحة الخفیف

 .األعیرة الصغیرة ذات
 دابیر الخاصة بمشاركة وكاالت إنفاذ القوانین ومسؤولي الجمارك والقا األسلحة نونیین (المدعین العامین، القضاة...الخ) في المناقشات حول تنفیذ الت

  .األعیرة الصغیرة ذاتالخفیفة واألسلحة 
 

رات  مؤش
  النتائج

  ة والمجتمع المدني، لموارد اتقییم وجرد زاتالمملوكة للحكوم ة ،التجھی رامج التدریبی رات والب ن أن  ،الخب ن الممك ي م دول األعضاء شئھا اتنوالت ل
 األخرى كما یمكن إدماجھا في القوائم اإلقلیمیة والقاریة. المجموعات االقتصادیة اإلقلیمیة/األجھزة اإلقلیمیةو

 ة ودول  طبیقعدد ومجال ومستوى الت ة/األجھزة اإلقلیمی ین المجموعات االقتصادیة اإلقلیمی ا ب دول األعضاء وفیم ین ال اون ب ة من التع الفعال ألمثل
 أخرى أعضاء في االتحاد األفریقي (من ذلك على سبیل المثال اقتسام واكتساب الموارد والتجھیزات والمھارات والخبرات الوطنیة). 

 التي تم عقدھا مع العدید من قطاعات المجتمع ونتائجھا المؤثرة. مشاوراتعدد ال 
  قطاعات مختلفة من المجتمع.التي صممت وتم تنفیذھا وشاركت فیھا المشاریع المشتركة ونتائج عدد 
 ائل الشاملة المتصلة ب ة في مجال المس ة عدد ونتائج المشاریع التي نفذت وشارك فیھا أصحاب المصلحة والجھات والعناصر العامل األسلحة الخفیف

   وھؤالء العاملین في مجال المسائل المتعددة األبعاد المتصلة بھا. األعیرة الصغیرة ذاتواألسلحة 
 التي تم عقدھا مع وكاالت إنفاذ القوانین. األعیرة الصغیرة ذاتاألسلحة الخفیفة واألسلحة یر االجتماعات والمناقشات حول  عدد وتأث 

 المرجع الشامل   األنشطة الداللیة  

األسلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة  ول إشراك وإدراج جمیع القطاعات، وعلى األخص قطاع األعمال والمجتمع المدني عند صیاغة وتنفیذ برامج العمل الوطنیة ح
 والمسائل المتصلة بھا. الصغیرة

ووسائل اإلعالم واألطراف المعنیة األخرى االتي تضطلع  توسیع نطاق التوعیة والتعلیم والتدریب في المدارس والمجتمع المدني، بما غي ذلك على مستوى شبكات المرأة
 سلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرة بموجب الخطط الوطنیة إلي إطار الخطط الوطنیة.األبدور في تنفیذ األنشطة المتصلة ب

حتیاجات المتصلة بتنفیذ الخطة عقد مشاورات و/أو مؤتمرات دوریة بین  األجھزة الحكومیة، بما في ذلك البرلمانیین والمجتمع الدولي، لناقشة ما تم إحرازه من تقدم واال
 الوطنیة.
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 ة باستراتیجیة االتحاد األفریقي.مشاورات و/أو حلقات دراسیة بین وكاالت إنفاذ القوانین ومسؤولي الجمارك والمدعین العامین لمناقشة تنفیذ االلتزامات الوطنیة المرتبطعقد 

الھدف الھدف 
 4#   المحدد

 
  إعداد و/أو مواءمة األطر التشریعیة/التنظیمیة الوطنیة 

   األعیرة الصغیرة ذاتالخفیفة واألسلحة األسلحة  التي تحكم 
 

ائج  النت
یة  الرئیس

 المتوقعة

 .لتوجیھات المجموعات االقتصادیة اإلقلیمیة/األجھزة اإلقلیمیة ً  تعدیل و/أو مواءمة القوانین والسیاسات المحلیة وفقا
  لة في القوانین واللوائح المحلیة.والمسائل ذات الص األعیرة الصغیرة ذاتاألسلحة الخفیفة واألسلحة انعكاس العالقة بین 
  .التوقیع على االتفاقات الدولیة واإلقلیمیة والمصادقة علیھا وتنفیذھا 
  األعیرة  ذاتاألسلحة الخفیفة واألسلحة انتھاج الدول األعضاء لنظام عقوبات مالئم ضد ممارسي األنشطة غیر المشروعة المتصلة بصنع وبیع وتجارة ونقل

ً ما الصغیرة   یرتبط بھا من أعمال سمسرة. وأیضا
 

رات  مؤش
  النتائج

 االتفاقات المتعددة األطراف. منبثقة عنعدد الدول األعضاء التي لم توقع أو تصادق أو تنفذ االلتزامات ال 
 ات ا ات المجموع ات وتوجیھ بة اللتزام ة بالنس وائح القائم وانین والل ین الق رز الفجوات ب ذي یحصي ویب د وال یم المع ر التقی ة/األجھزة تقری القتصادیة اإلقلیمی

 اإلقلیمیة ومضمون استراتیجیة االتحاد األفریقي.
  ى ق عل ات المطب ً بشأن نظام العقوب ا ً ودعم ا ي تلقت توجیھ دول األعضاء الت ل  عدد ال ع وتجارة ونق ر المشروعة المتصلة بصنع وبی ممارسي األنشطة غی

  ما یرتبط بھا من أعمال سمسرة. وأیضاً  األعیرة الصغیرة ذاتاألسلحة الخفیفة واألسلحة 
  تعكس وتتضمن المنظور الجنساني والمسائل ذات الصلة.  األعیرة الصغیرة ذاتاألسلحة الخفیفة واألسلحة أن  األطر التشریعیة والالئحیة حول 
 لتقریر عقوبات ضد ً  عدد الدول التي تلقت توجیھات ودعما

 
     األنشطة الداللیة  

 مثل ھذه االتفاقات.ت/البروتوكوالت/االتفاقیات الثنائیة والمتعددة األطراف ذات الصلة الملزمة والمصادقة علیھا وإدخالھا حیز التنفیذ، أو االنضمام إلى التوقیع على االتفاقا
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  بغرض: إعداد واعتماد التشریعات الوطنیة والتدابیر الالزمة األخرى

األسلحة الخفیفة  استیراد وتصدیر وتحویل وبیع ونقل وحیازة وإخفاء ومصادرة وحمل واستخدام وبیعتجریم ممارسة األنشطة غیر المشروعة المتصلة بصنع و - 
 وما یرتبط بھا من أعمال سمسرة، بما في ذلك األسلحة الیدویة.واألسلحة ذات األعیرة الصغیرة 

 ، بما في ذلك الفئات المسموح لھا بمقتضي القانون بالحیازة القانونیة للمدنیین. منح التراخیص وتنظیم الحیازة بالنسبة لألسلحة الخفیفة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرة - 
 لنقل الجوي والبحري والنھري.لمراقبة طریق الالمتعلقة بإصدار وتعزیز القواعد واللوائح الوطنیة  - 
والموارد ، المخدراتوكذلك  الصغیرة واألسلحة الخفیفةباألسلحة مراقبة االتجار والتسجیل وسمسرة، ووضع العالمات وبیع ونقل وتصدیر و تصنیع واستیراد - 

 باألسلحة الصغیرة والخفیفة باالتجار غیر المشروع غالبا ما ترتبط، والتي الطبیعیة

  فة واألسلحة ذات األعیرة الصغیرة.  فیإعداد سیاسات وإجراءات استباقیة لتوفیر الظروف السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة الالزمة لتقلیص الطلب على  األسلحة الخ
 

تھاء النزاعات وإصالح القطاع األمني والقوة مواءمة التشریعات والتدابیر األخرى مع األجندة األفریقیة للسلم واألمن وسیاسة االتحاد األفریقي حول إعادة اإلعمار والتنمیة بعد ان
الخاصة باألمن. الجاھزة األفریقیة واألجندات األفریقي والدولیة األخرى  

 اتخاذ الخطوات واإلجراءات الالزمة نحو مواءمة التشریعات واللوائح.


