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قرار المجلس (السياسة الخارجية واألمنية المشتركة لالتحاد األوروبي) رقم 1726/2021
المؤرخ  28أيلول/سبتمبر 2021

بشأن دعم مكافحة االتجار غير المشروع باألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة وانتشارها في الدول األعضاء في
جامعة الدول العربية – المرحلة الثانية
إن مجلس االتحاد األوروبي،
إذ يضع في اعتباره معاهدة االتحاد األوروبي ،وال سيما المادتين  )1(28و )1(31منها،
وإذ يضع في اعتباره المقترح الذي قدمه الممثل األعلى لالتحاد للشؤون الخارجية والسياسة األمنية،
وحيث أن:
()1

()2

إست ت تتتراتيجية االتحاد األوروبي لم افحة األست ت تتلحة النارية واألست ت تتلحة الةت ت تتفيرة واألست ت تتلحة الخهيهة ير المشت ت تتروعة وذ ا رها،

وعنوانها «تأمين األستلحة ،حماية المواننين («إ ستتراتيجية االتحاد األوروبي لسستلحة الةتفيرة واألستلحة الخهيهة ) ،تنص

على أن يولي االتحاد اهتماما اصا للتعاون اإلقليمي باعتبارها وسيلة فعالة لمراقبة األسلحة الةفيرة.

إ س ت تتتراتيجية االتحاد األوروبي لسس ت تتلحة الة ت تتفيرة واألس ت تتلحة الخهيهة تش ت تتير إلى أن يواص ت تتل االتحاد مس ت تتاندة التعاون وتقدي
المستتاعدة من أجل و تتع برنامج عمل األم المتحدة لمنع االتجار ير المشتترو باألستتلحة الةتتفيرة واألستتلحة الخهيهة من

()3

جميع جوانبه وم افحته والقضاء عليه مو ع التنهيذ.

الدع الذي يقدمه االتحاد ل برنامج عمل األم المتحدة لمنع االتجار ير المشتترو باألستتلحة الةتتفيرة واألستتلحة الخهيهة من
جميع جوانبه وم افحته والقضتاء عليه يشتمل ،وفقا إل ستتراتيجية االتحاد األوروبي لسستلحة الةتفيرة واألستلحة الخهيهة ،جمع

فا ض األست ت تتلحة الةت ت تتفيرة واألست ت تتلحة الخهيهة وذ ا رها وتدميرها ،واألمن المادي وإدارة المخزونات من األست ت تتلحة الةت ت تتفيرة

واألس ت تتلحة الخهيهة وذ ا رها ،وتطوير القدرات في مجاالت الوست ت ت وحهج الس ت تتجالت والتعقب ،وتطوير القدرات على ص ت تتعيد
مراقبة تةتتدير األستتلحة ،وتطوير القدرات الالزمة إلنهاذ القانون في مجال م افحة االتجار ير المشتترو باألستتلحة ،ورصتتد

حظر توريد األسلحة وتعقب األسلحة التي يجري تحويل وجهتها.
()4

()5

إ ستتراتيجية االتحاد األوروبي لسستلحة الةتفيرة واألستلحة الخهيهة تشتير ،فيما يتعل بالشترا األوستش ولتمال أفريقيا ،إلى أن

يواصت ت ت تتل االتحاد دع بناء قدرات قوات إنهاذ القانون واألمن المحلية فيما يتةت ت ت تتل باألمن المادي وإدارة المخزونات ،وتدمير
الها ض وتوثي األسلحة الةفيرة واألسلحة الخهيهة وتعقبها.

طتة األم المتحتدة للتنميتة المس ت ت ت ت ت ت تتتدامتة للعتا  ،2030التي اعتمتدت في يو  25أيلول/ست ت ت ت ت ت تتبتمبر  ،2015تؤكتد أن م تافحتة

االتجار ير المشترو باألستلحة الةتفيرة واألستلحة الخهيهة يعد

تروريا لتحقي العديد من األهدا ،،بما فيها تل المتعلقة
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بالس ت ت تتال والعدالة والمؤست ت ت تس ت ت تتات القوية ،والحد من الهقر ،والنمو االقتة ت ت تتادي ،الة ت ت تتحة ،والمس ت ت تتاواة بين الجنس ت ت تتين والمدن
والمجتمعات المحلية التي تنع باألمان.

األمين العا لسم المتحدة يدعو في برنامجه لنز الس ت تتالح المعنون «تأمين مس ت تتتقبلنا المش ت تتتر  ،والذي أنل في يو 24

()6

أيار/مايو  ،2018إلى اعتماد نهج لت ت ت تتامل ومتاامل وتشت ت ت تتاركي لمراقبة األست ت ت تتلحة الةت ت ت تتفيرة على المست ت ت تتتو القطري ،وعلى

المستو دون اإلقليمي في بعض الحاالت.

الدول األعض ت تتاء في األم المتحدة تعهدت بتعزيز الشت ت ترااات والتعاون ،حس ت تتب االقتض ت تتاء ،على المس ت تتتويات كافة في منع

()7

االتجار ير المشت ت ت ت تترو باألست ت ت ت تتلحة الةت ت ت ت تتفيرة واألست ت ت ت تتلحة الخهيهة وم افحته ،و اصت ت ت ت تتة في مجاالت مراقبة الحدود ،وإدارة

المخزونات واألمن ،وتدمير األستلحة والتخلص منها ،والوست وحهج الستجالت والتعقب والستمسترة ير المشتروعة ،وذل في
مؤتمر األم المتحتدة الثتالتث الست ت ت ت ت ت تتتع ار

التقتد المحرز في تنهيتذ برنتامج عمتل األم المتحتدة المتعل بمنع االتجتار ير

المشرو باألسلحة الةفيرة واألسلحة الخهيهة من جميع جوانبه وم افحته والقضاء عليه ،الذي انعقد في لهر حزيران/يونيو

 .2018كما تعهدت الدول األعض ت تتاء في األم المتحدة بتعزيز التعاون مع المنظمات دون اإلقليمية واإلقليمية ذات الة ت تتلة

من أجل تعزيز تنهيذ برنامج عمل األم المتحدة المتعل بمنع االتجار ير المش تترو باألس تتلحة الة تتفيرة واألس تتلحة الخهيهة
من جميع جوانبه وم افحته والقضاء عليه والة الدولي للتعقب.

جامعة الدول العربية هي منظمة إقليمية تض جميع الدول العربية و ايتها تشجيع التعاون بين أعضا ها وتعزيزه.

()8

االتحتاد وجتامعتة التدول العربيتة أنلقتا ،في العتا  ،2016الحوار اإل ست ت ت ت ت ت تتتراتيجي بين االتحتاد األوروبي وجتامعتة التدول العربيتة

()9

ول ال عددا من مجموعات العمل.
() 10

مجموعة العمل المعنية بالحوار االس تتتراتيجي بش تتأن أس تتلحة الدمار الش تتامل ومراقبة األس تتلحة حددت المجاالت ذات األولوية

() 11

االتحاد قد  ،بموجب قرار المجلس ( الست ت ت تتياست ت ت تتة الخارجية واألمنية المشت ت ت تتتركة لالتحاد األوروبي) رق  1،1789/2018الدع
للمرحلة األولى من مش تترو عبني بدع م افحة االتجار ير المش تترو باألس تتلحة الة تتفيرة واألس تتلحة الخهيهة وانتش تتارها في

في التعاون الملموس المم ن.

الدول األعضاء في جامعة الدول العربية ،وير ب اآلن في دع المرحلة الثانية من ذل المشرو ،
اعتمد هذا القرار:
المادة 1
 -1بفية دع الدول األعض ت ت ت تتاء في جامعة الدول العربية في تنهيذ برنامج عمل األم المتحدة المتعل بمنع االتجار ير المش ت ت ت تترو

باألس تتلحة الة تتفيرة واألس تتلحة الخهيهة من جميع جوانبه وم افحته والقض تتاء عليه والةت ت الدولي للتعقب على المس تتتو الونني،

يسعى االتحاد إلى تحقي األهدا ،التالية:

 1قرار المجلس (الستياستة الخارجية واألمنية المشتتركة لالتحاد األوروبي) رق  ،1789/2018المؤرخ  19تشترين الثاني/نوفمبر  ،2018بشتأن دع م افحة االتجار ير
المشرو باألسلحة الةفيرة واألسلحة الخهيهة وانتشارها في الدول األعضاء في جامعة الدول العربية (الجريدة الرسمية ،العدد  ،2018/11/20 ،293ص.)24 .
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 −بناء القدرات الوننية لد الدول األعضت تتاء في جامعة الدول العربية على أست تتاس مست تتتدا لم افحة االنتشت تتار ير المشت تترو
لسستلحة الةتفيرة واألستلحة الخهيهة ،وم افحة اإلرهاب وتعزيز األمن في حاالت ما بعد الةت ار  ،مع االحت ار التا للمعايير

الدولية لحقوا اإلنسان؛

 −بناء القدرات اإلقليمية لجامعة الدول العربية على أساس مستدا للتةدي لهذه التحديات نهسها؛
 −تعزيز الرقابة الوننية التي تمارستتها ا لدول األعضتتاء في جامعة الدول العربية على األستتلحة الةتتفيرة واألستتلحة الخهيهة في
المراحل الر يسية من دورة حياتها؛

 −تعزيز تبادل الممارسات الهضلى والدروس المستهادة.

 -2لتحقي األهدا ،المشار إليها في الهقرة  ،1يساند االتحاد ،بموجب هذا القرار ،اإلجراءات في المجاالت التالية:
 −مراقبة نقل األسلحة الةفيرة واألسلحة الخهيهة على الةعيد الدولي (م افحة تدفقات األسلحة ير المشروعة)؛
 −تحديد مةادر األسلحة الةفيرة ير المشروعة وتعطيلها (بناء قدرات األجهزة الم لهة بإنهاذ القانون)؛

 −تدابير أ ر متعلقة بمراقبة األسلحة الةفيرة ،بما فيها إدارة مخزوناتها ،ومراقبة اإلمدادات المتعلقة بها وأمنها؛
 −نز السالح والتسريح وإعادة اإلدماج؛

 −إتاحة المعلومات ذات الةلة باألسلحة الةفيرة واألسلحة الخهيهة ير المشروعة وتعزيز مراقبة األسلحة الةفيرة واألسلحة
الخهيهة.

 -3يتضمن ملح هذا القرار بيانا تهةيليا للمشرو المشار إليه في الهقرتين  1و .2
المادة 2

 -1يضطلع الممثل األعلى لالتحاد للشؤون الخارجية والسياسة األمنية («الممثل األعلى ) بالمسؤولية عن تنهيذ هذا القرار.
 -2يتولى مشتترو مستتح األستتلحة الةتتفيرة ،ممثال بالمعهد العالي للد ارستتات الدولية واإلنما ية ،التنهيذ الهني للمشتترو المشتتار إليه في
المادة  1بمست ت ت تتاعدة المنظمة الدولية للشت ت ت تترنة الجنا ية (اإلنتربول) ومنظمة الجمار العالمية وبالتعاون الوثي مع األمانة العامة
لجامعة الدول العربية.
 -3يؤدي مشترو مستح األستلحة الةتفيرة ،وبمستاعدة اإلنتربول ومنظمة الجمار العالمية ،مهامه في إنار المستؤولية المعهودة إلى
الممثل االعلى .ولهذه الفاية ،يعقد الممثل االعلى الترتيبات الالزمة مع مشرو مسح األسلحة الةفيرة.
المادة 3

 -1ي ون المبلغ المالي المرجعي المرصود لتنهيذ المشرو الممول من االتحاد ،والمشار إليه في المادة  5,991,726 ،1يورو.
 -2تدار النهقات الممولة من المبلغ المرجعي المحدد في الهقرة  1بما يتمالى مع اإلجراءات والقواعد السارية على موازنة االتحاد.

 -3تشت ت تتر ،المهو ت ت تتية على اإلدارة الست ت تتليمة للنهقات المشت ت تتار إليها في الهقرة  .2ولهذه الفاية ،تبر المهو ت ت تتية االتهاقية الالزمة مع
مش تترو مس تتح األس تتلحة الة تتفيرة .وتنص االتهاقية على أن يض تتمن مش تترو مس تتح األس تتلحة الة تتفيرة إبراز مس تتاهمة االتحاد ،بما
يتناسب مع حجمها.
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 -4تست تتعى المهو ت تتية إلى إب ار االتهاقية المشت تتار إليها في الهقرة  3في أقرب وقت مم ن بعد د ول هذا القرار حيز النهاذ والست تريان.
وتبلغ المجلس بأي صعوبات في تل العملية وبتاريخ إب ار االتهاقية.
المادة 4

 -1يطلع الممثل األعلى المجلس على تنهيذ هذا القرار على أساس تقارير ربعية منتظمة ي بعدها مشرو مسح األسلحة الةفيرة.
 -2ترفع المهو ية تقارير بشأن الجوانب المالية للمشرو المشار إليه في المادة .1
المادة 5

 -1يد ل هذا القرار حيز النهاذ والسريان في تاريخ اعتماده.

لهر من تاريخ إب ار االتهاقية المشار إليها في المادة  .)3(3ومع ذل  ،ينقضي نهاذ القرار بعد
 -2ينقضي سريان هذا القرار بعد  36ا
ستة ألهر من تاريخ د وله حيز النهاذ والسريان في حال عد إب ار أي اتهاقية في ضون تل الهترة.

صدر في بروكسل 28 ،أيلول/سبتمبر .2021
عن المجلس
الر يس

س .كوستي
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الملحق
وثيقة المشروع
مشروع دعم مكافحة االتجار غير المشروع باألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة وانتشارها في الدول األعضاء في جامعة الدول
العربية (المرحلة الثانية)HR(2021) 125( – )2024-2021 ،
الخلفية

يست ت تتتند هذا المشت ت تترو (المرحلة الثانية من مشت ت تترو االتحاد األوروبي وجامعة الدول العربية) إلى الجهود الست ت تتابقة التي بذلتها جامعة الدول

العربية واالتحاد ،بما فيها تل التي نهذت الل المرحلة األولى من المش تترو ( ،)2021-2019بفية مس تتاعدة الدول األعض تتاء في جامعة
الدول العربية في م افحة األسلحة الةفيرة واألسلحة الخهيهة ير المشروعة في المنطقة العربية.

1

وقد حددت مجموعة العمل المعنية بالحوار االستتراتيجي بشتأن أستلحة الدمار الشتامل واألستلحة الةتفيرة واألستلحة الخهيهة ومراقبة األستلحة

المجاالت ذات األولوية في التعاون الملموس المم ن .وأفضت ت ت تتت المرحلة األولى من مشت ت ت تترو االتحاد األوروبي وجامعة الدول العربية إلى
االرتقاء بتبادل الممارست تتات الهضت تتلى والدروس المست تتتهادة في هذه المجاالت من الل ست تتلست تتلة من اللقاءات اإلقليمية ودون اإلقليمية .كما

قدمت هذه المرحلة للدول األعض ت ت تتاء في جامعة الدول العربية التدريب العملي الذي صت ت ت تم لبناء القدرات الوننية واإلقليمية (جامعة الدول
العربية) على أستاس مستتدا للتةتدي للتحديات التي تهر تها األستلحة الةتفيرة واألستلحة الخهيهة ير المشتروعة ،و اصتة في المجاالت

ذات األولوية.

و الل الهترة التي س ت تتبقت تهشت ت تي جا حة كورونا ،عقد المش ت تترو اجتماعه االفتتاحي (القاهرة ،حزيران/يونيو  )2019وورل ت تتته دون اإلقليمية
األولى (أبو ظبي ،ل ت ت تتبار/فبراير  .)2020كما أوفد المش ت ت تترو ثال

بعثات لتقيي االحتياجات ،في ل ت ت تتهري تشت ت ت ترين الثاني/نوفمبر وكانون

األول/ديستمبر  ،2019حيث و تعت األستاس لبرامج التدريب التي تعقد دا ل الدول ،التي عقدت في أبو ظبي ،اإلمارات العربية المتحدة،
والربار ،المفرب ،في لهري كانون الثاني/يناير ولبار/فبراير .2020

وفي بداية الجا حة في لتتهر اذار/مارس  ،2020نقل المشتترو أنشتتطته التدريبية إلى لتتب ة اإلنترنت .وحتى يو  30نيستتان/أبريل ،2021
قد المشتترو التدريب اإللاتروني لستتت من الدول األعضتتاء في جامعة الدول العربية ،وكان من المقرر تنظي المزيد من الدورات التدريبية
اإللاترونية ،بما فيها التدريب التاميلي ،في لت ت ت تتهري أيار/مايو وحزيران/يونيو  .2021كما دارت المناقشت ت ت تتات للتأاد من عقد الورلت ت ت تتة دون

اإلقليمية الثانية (واأل يرة) واالجتما اإلقليمي الختامي للمش تترو  ،على ل تتب ة اإلنترنت ،قبل نهاية المرحلة األولى في يو  31تموز/يوليو
.2021
 1قرار المجلس (الستياستة الخارجية واألمنية المشتتركة لالتحاد األوروبي) رق  ،1789/2018المؤرخ  19تشترين الثاني/نوفمبر  ،2018بشتأن دع م افحة االتجار ير
المشرو باألسلحة الةفيرة واألسلحة الخهيهة وانتشارها في الدول األعضاء في جامعة الدول العربية.
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وأعرب مستتؤولو الدول األعضتتاء في جامعة الدول العربية ،ممن لتتاركوا في اجتماعات المشتترو وبرامجه التدريبية ،بانتظا عن مستتتويات
عالية من الر ت ت ت ت تتا عن هذه الهعاليات ،حيث ألت ت ت ت تتار عدد كبير من المشت ت ت ت تتاركين في برنامج التدريب إلى أنه يتوقعون توظيف المعلومات

والخبرات التي ااتسبوها الل البرنامج في أعماله اليومية.

وستو ،ترستخ المرحلة الثانية من المشترو األستس التي و تعت في مرحلته األولى وتعززها .وستتتواصتل جهود بناء القدرات التي استتهلت
في المرحلة األولى وتتوستتع وتتعم لضتتمان االستتتدامة على المد الطويل .وفي وستتع الدول األعضتتاء في جامعة الدول العربية ،التي ل

تتل التدريب في المرحلة األولى من المش ت ت تترو  ،أن تحة ت ت تتل عليه في مرحلته الثانية .وس ت ت تتو ،تحظى الدول األعض ت ت تتاء في جامعة الدول
العربية ممن تس ت ت تتعى إلى تعزيز القدرات التي ااتس ت ت تتبتها الل المرحلة األولى بما يلزمها من الدع في المرحلة الثانية .وفض ت ت تتال عن ذل ،
فست ت تتو ،يعقد المشت ت تترو وللمرة األولى دورات تدريبية على مست ت تتتو اإلقلي  ،بما يم ن الدول األعضت ت تتاء في جامعة الدول العربية من تعزيز

ب
المدربين).
قدراتها الوننية للتدريب على مراقبة األسلحة الةفيرة واألسلحة الخهيهة (دورات تدريب

أمر له أهميته الحاست ت تتمة للحد من العنف بجميع
ويظل الحد من األست ت تتلحة الةت ت تتفيرة ير المشت ت تتروعة والقضت ت تتاء عليها في المنطقة العربية ا
ألت ت ت اله ول تعزيز التنمية المست ت تتتدامة واالزدهار بما يتواف مع أهدا ،األم المتحدة للتنمية المست ت تتتدامة – في كال المنطقة العربية والمنان

المجاورة ،بما فيها أوروبا .ويهد ،المشت تترو  ،على وجه الخةت تتوص ،إلى تعزيز قدرات الدول األعضت تتاء في جامعة الدول العربية في تنهيذ
برنامج عمل األم المتحدة المتعل بمنع االتجار ير المشتترو باألستتلحة الةتتفيرة واألستتلحة الخهيهة من جميع جوانبه وم افحته والقضتتاء

عليه وتنهيذ الة الدولي للتعقب وفقا لسولويات واالحتياجات التي حددتها الدول األعضاء في جامعة الدول العربية.
اما يتضت تتمن اإلنار المعياري للمشت تترو

طة التنمية المست تتتدامة للعا  ، 2030وال ست تتيما المقةت تتد ( ،)4-16وقرار مجلس األمن ،2370

تعبير ملموست تا عن االلت از باتخاذ إجراءات مادية في
ا
الذي يس تتتهد ،منع اإلرهابيين من حيازة األس تتلحة .وفي الوقت نهس تته ،يعبر المش تترو

مواجهة االتجار ير المش تترو باألس تتلحة ،والوارد في إعالن قمة االتحاد األوروبي وجامعة الدول العربية التي انعقدت في ل تتر الش تتيخ في

يو  25لبار/فبراير .2019

وباالس تتتناد إلى تهض تتيالت الدولة المض تتيهة العض تتو في جامعة الدول العربية ،قد يشت ت ل بروتوكول األم المتحدة المتعل باألس تتلحة النارية
ومعاهدة تجارة األسلحة ،كذل  ،نقانا مرجعية لمساعي بناء القدرات المرتبطة بالمشرو (مراقبة الةادرات/الواردات ،ومنع تحويل الوجهة،

و يرها).
أهداف المشروع واالستدامة على المدى الطويل
اما هو الحال في المرحلة األولى ،يتمثل الهد ،األس تتاس تتي الذي يتو اه المش تترو في مرحلته الثانية في تعزيز قدرات الدول األعض تتاء في

جامعة الدول العربية على أستاس مستتدا ل تنهيذ برنامج العمل المتعل بمنع االتجار ير المشترو باألستلحة الةتفيرة واألستلحة الخهيهة من
جميع جوانبه وم افحته والقضت تتاء عليه والة ت ت الدولي للتعقب ،أل ار

منها م افحة األست تتلحة الةت تتفيرة ير المشت تتروعة واإلرهاب ،وفقا
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لسولويات واالحتياجات التي حددتها الدول األعض تتاء في جامعة الدول العربية .ولتحقي هذه الفاية ،يس تتعى المش تترو إلى إنجاز األهدا،
الر يسية التالية:
أ) بناء القدرات الوننية لد الدول األعضاء في جامعة الدول العربية على أساس مستدا لم افحة االنتشار ير المشرو لسسلحة
الةفيرة واألسلحة الخهيهة ،وم افحة اإلرهاب وتعزيز األمن في حاالت ما بعد الة ار ؛

ب ) بناء القدرات اإلقليمية لجامعة الدول العربية على أساس مستدا لمجابهة هذه التحديات نهسها؛

ج) تعزيز الرقابة الوننية التي تهر ت ت تتها ا لدول األعضت ت تتاء في جامعة الدول العربية على األست ت تتلحة الةت ت تتفيرة واألست ت تتلحة الخهيهة في
المراحل الر يسية من دورة حياتها؛

د ) تعزيز تبادل الممارسات الهضلى والدروس المستهادة.
وتشتير المشتاورات التي عقدت مع الدول األعضتاء في جامعة الدول العربية إلى أن هذه الدول تستعى إلى الحةتول على المستاعدة والدع

في جوانب بعينها ،مع إيالء قدر كبير من التركيز على بناء قدراتها الوننية في مجال م افحة تدفقات األس ت ت ت تتلحة ير المش ت ت ت تتروعة (انظر
الهةت ت ت تتل التالي لالنال على المزيد من التهاصت ت ت تتيل) .وفي الواقع ،ص ت ت ت تممت جميع محاور المشت ت ت تترو على نحو يضت ت ت تتمن أنه ب
يؤمن القدرة
المست تتتدامة للمست تتتهيدين الذي يست تتتهدفه  ،وه المؤست تست تتات والمست تتؤولون الح وميون في الدول األعضت تتاء في جامعة الدول العربية ،واألمانة
العامة لجامعة الدول العربية (إدارة الحد من التسلح ولؤون نز السالح).
وصف اإلجراءات
صتم مشترو االتحاد لم افحة االتجار ير المشترو باألستلحة الةتفيرة واألستلحة الخهيهة وانتشتارها في الدول األعضتاء في جامعة الدول

العربية (المرحلة الثانية )2024-2021 ،لالس ت تتتجابة ل الحتياجات التي أعربت عنها الدول األعض ت تتاء في جامعة الدول العربية في الجوانب
ذات األولوية التالية:

المجال األول:

مراقبة نقل األسلحة الةفيرة واألسلحة الخهيهة على الةعيد الدولي (م افحة تدفقات األسلحة ير المشروعة)
1-1

تر يص ومراقبة الةادرات/الواردات/العبور (تقيي المخانر و يره)

3-1

الاشتف عن األستلحة الةتفيرة واألستلحة الخهيهة وأج از ها في أثناء التهتيش على البضتا ع والشتحنات المنقولة (نرا التهتيش

2-1

منع تحويل وجهة األسلحة الةفيرة واألسلحة الخهيهة إلى مستلمين ير مأذون له
وتقنياته ومعداته و يرها)

المجال الثاني:

تحديد مةادر األسلحة الةفيرة ير المشروعة وتعطيلها (بناء قدرات األجهزة الم لهة بإنهاذ القانون)
1-2

مراقبة الحدود البرية والجوية والبحرية ،وبما يشمل نقل التانولوجيا
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الوس وحهج السجالت والتعقب

تقنيات وأست ت ت ت ت تتاليب إ ت ت ت ت ت تتافية للتحقي في لت ت ت ت ت تتؤون األست ت ت ت ت تتلحة والتهتيش عليها ( است ت ت ت ت تتتخدا المعلومات المتعلقة بالمقذوفات،

3-2

تحديد/تعطيل دروب التهريب ون ار قه ،و ير ذل )

المجال الثالث:

تدابير أ ر متعلقة بمراقبة األسلحة الةفيرة
1-3

إدارة المخزونات وأمنها

المجال الرابع:

نز السالح والتسريح وإعادة اإلدماج
1-4

تبادل الخبرات والممارسات الهضلى والدروس المستهادة في مجال نز السالح والتسريح وإعادة اإلدماج

2-4

المساعدة في تةمي البرامج الوننية لنز السالح والتسريح وإعادة اإلدماج

3-4

أل ال أ ر من الدع للدول األعضاء في جامعة الدول العربية الل مرحلة ما بعد الة ار

وتجتتدر المالحظتتة بتتأن هتتذا المحور حظي بتتاهتمتتا أقتتل من المحتتاور األ ر الواردة في هتتذا الهة ت ت ت ت ت ت تتل ،على الر من أن بعض التتدول
األعضاء في جامعة الدول العربية نلبته .ولهذا السبب ،فهو ال يش ل منار تركيز هذا المشرو .

المجال الخامس:

إتاحة المعلومات ذات الةلة باألسلحة الةفيرة واألسلحة الخهيهة ير المشروعة وتعزيز مراقبة األسلحة الةفيرة واألسلحة الخهيهة
1-5
2-5

تقيي القوانين واألنظمة التي تعتمدها الدول األعضتاء في جامعة الدول العربية ،وتقدي المشتورة بشتأن التعديالت والمراجعات

المم نة.

ترجمة األبحا

ذات العالقة والدراسات المنشورة و يرها من الوثا

وفي سياا االستجابة لالحتياجات المذكورة أعاله ،يشمل المشرو العناصر التالية:
 -1التنسي اإلقليمي :االجتما االفتتاحي إلنالا المشرو في القاهرة
 -2التنسي اإلقليمي :ورلتان إقليميتان

 -3التنسي اإلقليمي :االجتما الختامي في القاهرة
 -4التدريب على المستو الونني

 -5التدريب على المستو اإلقليمي
 -6الدع الذي يقدمه المشرو إلعداد مناهج التدريب الوننية
 -7تيسير المشرو للعمليات الميدانية الوننية المشتركة

إلى اللفة العربية.
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 -8إتاحة المعلومات باللفة العربية
 -9اجتماعات تنسي المشرو
-10متابعة المشرو وتقييمه (بما يشمل أعمال التدقي المالي)
 -1التنسيق اإلقليمي :االجتماع االفتتاحي إلطالق المشروع في القاهرة
1-1

الهد :،التوعية بالمش ت تترو  ،ومناقش ت تتة مرحلته األولى ،وتحديد الدروس ذات الة ت تتلة بمرحلته الثانية ،وو ت تتع األس ت تتاس الذي
ترتاز أنشطة المرحلة الثانية عليه (تعزيز االتةاالت مع الدول األعضاء في جامعة الدول العربية ،وتحديد أولويات وننية
بعينها ،ومبالت ت ت ت ترة العمل على إعداد طش أنش ت ت ت تتطة المرحلة الثانية ،بما فيها التدريب) (المجاالت ذات األولوية من  1حتى

.)5
2-1

3-1

األنشتتطة :عقد اجتما افتتاحي إلنالا المشتترو على مد ثالثة أيا في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة ،بحيث يفطي

جميع جوانب المشتترو (المجاالت ذات األولوية من  1حتى  )5ويستتتهد ،كبار المستتؤولين في الدول األعضتتاء في جامعة
الدول العربية وموظهيها المسؤولين عن القضايا المتةلة بالمشرو .
نتا ج اإلجراء :تقدي عرو

توجيهية تهةت ت ت ت ت ت تتيلية تفطي المشت ت ت ت ت ت تترو بجميع محاوره ،وتحديد الدروس ذات العالقة بالمرحلة

الثانية ،وتعزيز االتة ت تتاالت مع الدول األعض ت تتاء في جامعة الدول العربية؛ وتحديد أولويات وننية بعينها ،وإنالا المرحلة
الثانية وإصدار تقرير موجز عن االجتما .
 -2التنسيق اإلقليمي :ورشتان إقليميتان
1-2
2-2

الهد :،تعزيز تبادل الممارس ت ت ت تتات الهض ت ت ت تتلى والدروس المس ت ت ت تتتهادة من المرحلة األولى للمش ت ت ت تترو وتحديد األولويات الوننية
واإلقليمية في المجاالت المتعلقة بالمشرو (المجاالت ذات األولوية من  1إلى .)5

األنش ت تتطة :تنظي ورل ت تتتين ت عقد كل منهما على مد أربعة أيا في عواصت ت ت عربية مختلهة (التواريخ المس ت تتتهدفة :النة ت تتف
األول من العا  ،2022النةتف األ ير من العا  .)2023ومن جملة الموا تيع المحتملة :التشتريعات الوننية بشتأن مراقبة
األستلحة (المجال ذو األولوية  )1-5والموا تيع التي يجري التطرا إليها باعتبارها جزءا من دورة االجتماعات بشتأن برنامج
العمل المتعل بمنع االتجار ير المشتترو باألستتلحة الةتتفيرة واألستتلحة الخهيهة من جميع جوانبه وم افحته والقضتتاء عليه

والة الدولي للتعقب.
3-2

نتا ج اإلجراء :تبادل الممارس تتات الهض تتلى والدروس المس تتتهادة في المجاالت المتعلقة بالمش تترو  ،وتحديد األولويات الوننية
واإلقليمية في هذه المجاالت نهسها وإصدار تقرير موجز عن الورلتين.

 -3التنسيق اإلقليمي :االجتماع الختامي في القاهرة
1-3
2-3

الهد :،تقيي المرحلة الثانية من المشرو والخطة بشأن التعاون في المستقبل (المجاالت ذات األولوية من  1إلى .)5

األنشتطة :عقد اجتما مدته يومان في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في نهاية المشترو  ،بحيث يستتهد ،كبار مستؤولي
الدول األعضاء في الجامعة وموظهيها المسؤولين عن القضايا المتعلقة به.
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 .3نتا ج اإلجراء :مناقش ت ت تتة المرحلة الثانية من المش ت ت تترو وتقييمها ،وو ت ت تتع طش التعاون المس ت ت تتتقبلي على ص ت ت تتعيد مراقبة
األسلحة الةفيرة وإصدار تقرير موجز عن االجتما .

 -4التدريب على المستوى الوطني
1-4

الهد :،بناء القدرات المست تتتدامة في مجال مراقبة األست تتلحة الةت تتفيرة في الدولة المضت تتيهة العضت تتو في جامعة الدول العربية

2-4

وفقا ألولويات تل الدولة واحتياجاتها (المجاالت ذات األولوية من  1حتى .)4
األنشطة :تنظي حتى  154يوما تدريبيا على المستو الونني لال هيئة ب
منهذة ،ويشمل هذا التدريب قا مة بالبرامج المحتملة
التي تست تتتطيع الدول األعضت تتاء في جامعة الدول العربية ا تيارها حست تتب أولوياتها واحتياجاتها وتأايدها من الل التواص تتل
الرس ت تتمي مع األمانة العامة للجامعة (انظر النقار (أ)(-د) أدناه) .ومن بين أيا التدريب الونني البالفة  154يوما ،ست ت تيعقد

 94يوما عبر لب ة اإلنترنت و 60يوما دا ل كل بلد ( 12دورة تتألف الواحدة منها من مسة أيا  ،مثال).

وعنتد متتابعتة نلبتات محتددة بشت ت ت ت ت ت تتأن التتدريتب ،تعطى الهيئتات المنهتذة ،وبتالتعتاون مع األمتانتة العتامتة لجتامعتة التدول العربيتة،
األولوية للتواص ت تتل عن بعد مع ح ومات الدول األعض ت تتاء في الجامعة (الهاتف ،والبريد اإللاتروني والمؤتمرات المر ية عبر

اإلنترنت).

وفي سياا تنظي التدريب الونني ،تطرح الهيئات المنهذة األنوا التالية من البرامج (قا مة ير لاملة):
(أ ) دورات تمهيدية مد ة الواحدة منها يومان إلى مسة أيا (عبر اإلنترنت)؛

(ب ) دورات تدريبية على المستو الونني تامل تل التي عقدت في المرحلة األولى ،مثل:
 −دورات معادة لمجموعات جديدة من المشاركين؛
 −ودورات تذكيرية؛

 −ودورات تتض تتمن معالجة معمقة لموا تتيع محددة ( 5-3أيا ) أو نطاا أع من الموا تتيع (أاثر من مس تتة
أيا )؛

 −ودورات متخة ت ت تةت ت تتة تست ت تتتهد ،فئات محددة (ادورة في الشت ت تتؤون اللوجست ت تتتية للمست ت تتؤولين الذين يتولون إدارة
مخزونات األسلحة وذ ا رها)؛

(ج) دورات للمشتتاركين الجدد (دورة معمقة ،مدتها  10أيا أو أاثر ،للمستتؤولين الذين يضتتطلعون بمستتؤوليات لها صتتلة
باألسلحة الةفيرة واألسلحة الخهيهة)؛

(د ) برنامج تدريب يعقد دا ل إحد دول جامعة الدول العربية ير الدولة المست ت تتتهيدة في حال ل يتيست ت تتر الست ت تتهر إلى
هتتذه التتدولتتة األ يرة (دورتتتان متتدة الواحتتدة منهمتتا  5أيتتا  ،وتش ت ت ت ت ت ت تمتتل كتتل منهمتتا المواصت ت ت ت ت ت تتالت والوجبتتات/اإلقتتامتتة

للمشاركين).
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وتجدر المالحظة بأن المشرو سيطب نهجا مختلطا (هجينا) في التعل في أنشطته التدريبية ،حسب االقتضاء ،بحيث
يجمع ما بين توظيف المةادر اإللاترونية والتدريب الوجاهي والتدريب عبر اإلنترنت.
3-4

نتا ج اإلجراء :ستيجري تقيي اثار الدورات التدريبية على المستتو الونني في نهاية كل دورة وبعد عدة ألتهر من ا تتامها،
من أجل تحديد مد تحقي أهدا ،المشرو على صعيد بناء القدرات.

 -5التدريب على المستوى اإلقليمي
1-5

الهد :،بناء القدرات المستتدامة في مجال مراقبة األستلحة الةتفيرة في الدول المشتاركة األعضتاء في جامعة الدول العربية،
بما يشمل قدرات التدريب (المجاالت ذات األولوية من  1حتى .)4

2-5

األنشت تتطة :تنظي حتى  40يوما من التدريب الوجاهي ،لال هيئة منهذة ،لها دة المشت تتاركين من عدة دول أعضت تتاء في جامعة
ب
المدربين (أربع دورات مدة الواحدة منها مستة أو عشترة أيا  ،لال
الدول العربية في الوقت نهسته ،وبما يشتمل دورات تدريب
هيئة منهذة ،وتعقد في الدولة العضو في الجامعة).
وتجدر اإللتتارة إلى أن المشتترو ستتيطب نهجا مختلطا (هجينا) في التعل في أنشتتطته التدريبية ، ،حستتب االقتضتتاء ،بحيث
يجمع ما بين توظيف المةادر اإللاترونية والتدريب الوجاهي والتدريب عبر اإلنترنت.

3-5

نتا ج اإلجراء :سيجري تقيي اثار الدورات التدريبية على المستو اإلقليمي في نهاية كل دورة وبعد عدة ألهر من ا تتامها،
من أجل تحديد مد تحقي أهدا ،المشرو على صعيد بناء القدرات.

 -6الدعم الذي يقدمه المشروع إلعداد مناهج التدريب الوطنية
1-6
2-6
3-6

الهد :،تعزيز الملاية الوننية واالس ت تتتدامة نويلة األمد لدورات التدريب التي يعقدها المش ت تترو (المجاالت ذات األولوية من
 1حتى .)4

األنشت تتطة :تست تتاند الهيئات المنهذة إعداد مناهج التدريب الوننية من الل تقدي الخبرات والوثا

ذات العالقة ،حيثما نلب

إليها ذل .

نتا ج اإلجراء :تقيي اثار الدع الذي يقدمه المشت ت ت ت ت ت تترو إلعداد المناهج التدريبية الوننية عقب إنجاز هذا التد ل وبعد عدة

ألهر من إنجازه.
 -7تيسير المشروع للعمليات الميدانية الوطنية المشتركة
1-7

الهد :،ا تبار مد فعالية استتيعاب المعلومات التي ن قلت الل الدورات التدريبية المشتتركة بين االتحاد األوروبي وجامعة
الدولة العربية وتعزيزه ،وبالتالي ترست تتيخ است تتتدامة التدريب الذي قدمه المشت تترو على المد الطويل (المجاالت ذات األولوية

من  1حتى .)4
2-7

األنشت ت تتطة :ييست ت تتر المشت ت تترو التحضت ت تتيرات لعمليتين ميدانيتين مشت ت تتتركتين وإج ار هما وتحليلهما ،حيث تنهذهما القوات األمنية

الوننيتة التتاب عتة للتدول األعضت ت ت ت ت ت تتاء في جتامعتة التدول العربيتة على أست ت ت ت ت ت تتاس نوعي .وتتولى الهيئتة المنهتذة زمتا العمتل على
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تحض ت ت ت ت ت تتير العمليتين الميدانيتين المش ت ت ت ت ت تتتركتين وتحليلهما وتنهيذهما عبر اإلنترنت (دورتان مدة الواحدة منهما يومان ،بحيث
يفطي المشت ت ت ت ت ت تترو تاتاليف الترجمتة الهوريتة من اللفتات العربيتة واإلنجليزيتة والهرنس ت ت ت ت ت ت تيتة وإليهتا في كتل دورة) .وتتحمتل التدول
3-7

األعضاء في جامعة الدول العربية المشاركة المسؤولية العملياتية والمالية عن تنهيذ العمليتين الميدانيتين المشتركتين.
نتا ج اإلجراء :تقيي اثار العمليتين الميدانيتين المشتركتين بعد تنهيذهما وبعد عدة ألهر من تنهيذهما.

 -8إتاحة المعلومات باللغة العربية
1-8

الهد :،الوفاء ب احتياجات الدول األعضت ت ت تتاء في جامعة الدول العربية من المعلومات المست ت ت تتتقلة والموثوقة بشت ت ت تتأن األست ت ت تتلحة
الةفيرة والعنف المسلح باللفة العربية (المجال ذو األولوية .)5

2-8

األنشتطة :ترجمة المنشتورات والوثا

و يرها) .ومن أمثلة ذل الوثا

الر يستية إلى العربية (التقارير المنشتورة ،والمبادئ التوجيهية بشتأن الممارستات الهضتلى

الجديدة الة تتادرة عن االتحاد األوروبي بش تتأن األس تتلحة الة تتفيرة واألس تتلحة الخهيهة ،ودليل

مشرو مسح األسلحة الةفيرة بشأن مراقبة األسلحة الةفيرة على نحو يراعي اعتبارات النو االجتماعي ،وفةل «األمن
في تقرير التجارة ير المشروعة الةادر عن منظمة الجمار العالمية.

3-8

نتتتا ج اإلجراء :تش ت ت ت ت ت ت تمتتل المخرجتتات المحتتددة ترجمتتة الاتتتب والتقتتارير وأوراا اإلحتتانتتة المهمتتة و يرهتتا من الوثتتا

المتعلقتة

باألس ت تتلحة الة ت تتفيرة ،فض ت تتال عن إنتاج الملهات الة ت تتوتية (البودكاس ت تتت) وما ينش ت تتر على المدونات بالعربية .ويهض ت تتي هذا
اإلجراء ،في عمومه ،إلى زيادة كبيرة في وفرة المعلومات المستقلة والموثوقة بالعربية عن األسلحة الةفيرة والعنف المسلح،
وذل انطالقا من األساس الذي أرسته المرحلة األولى من المشرو .

 -9اجتماعات تنسيق المشروع
1-9
2-9

3-9

الهد:،

مان تنسي المشرو وإعداد ططه على الوجه األمثل.

األنشت تتطة :اجتماعات وجاهية في مقار الهيئات المنهذة في بروكست تتل وجنيف وليون (ثالثة اجتماعات في المجمل) ،تشت تتار

فيها الهيئات المنهذة الثال  ،واألمانة العامة لجامعة الدول العربية ،لمناقشت ت تتة التحديات المرتبطة بالمشت ت تترو وأولوياته وتنهيذ

الخطش واإلستراتيجيات.

نتا ج اإلجراء :إصت تتدار تقرير مقتضت تتب يبين التحديات ال مرتبطة بالمشت تترو وأولوياته ،إلى جانب طش التنهيذ وإست تتتراتيجياته

(تقرير لال اجتما ).
 -10متابعة المشروع وتقييمه

1-10

الهد :،التأاد من أن المشرو حق أهدافه وأن جميع نهقاته صرفت حسب الموازنة المته عليها.

2-10

األنش تتطة :تش تتمل المرحلة الثانية من المش تترو تقييما دا ليا و ارجيا آلثاره .وينهذ موظهو المش تترو التقيي الدا لي بمس تتاندة
مختص المتابعة والتقيي والتعل في مشتترو مستتح األستتلحة الةتتفيرة .وي بعد مستتتشتتار ارجي التقيي الخارجي ،حيث يستتافر
لحضت تتور االجتما الختامي في القاهرة والدول المختارة (األربعة) األعضت تتاء في جامعة الدول العربية ومقار الهيئات المنهذة

لهذه الفاية .كما يشمل المشرو تدقيقا ماليا بما يتواف مع لرور االتحاد.
3-10

نتا ج اإلجراء :إنجاز التقييمين الدا لي والخارجي آلثار المشرو  ،وإنجاز التدقي المالي.
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الهيئات المنفذة والشراكات
تنهذ المرحلة الثانية من المش تترو  ،مرة أ ر  ،بالشت ترااة مع األمانة العامة لجامعة الدول العربية في إنار الحوار االس تتتراتيجي بين االتحاد
األوروبي وجامعة الدول العربية بشتأن أستلحة الدمار الشتامل واألستلحة الةتفيرة واألستلحة الخهيهة ومراقبة األستلحة .وقد استتضتافت األمانة

العامة االجتما االفتتاحي إلنالا المرحلة األولى من ا لمشتترو في القاهرة ،مةتتر ،في لتتهر تموز/يوليو  .2019ولتتار موظهو األمانة

في بعثتين لتقيي االحتياجات ،نهذهما المشتترو في لتتهري تشترين الثاني/نوفمبر وكانون األول/ديستتمبر  ،2019وفي الورلتتة دون اإلقليمية

األولى التي عقدها المش ت تترو في أبو ظبي ،اإلمارات العربية المتحدة ،في ل ت تتهر ل ت تتبار/فبراير  .2020وما زال الدع القوي الذي تواص ت تتل
أمانة الجامعة تقديمه محوريا الستمرار المرحلة الثانية من المشرو بنجاح.
وكما هو الحال في المرحلة األولى من المشتترو  ،ي ون مشتترو مستتح األستتلحة الةتتفيرة ،وهو برنامج لتري يتبع المعهد العالي للد ارستتات

مقر له ،الهيئة المنهذة الر يستية .ويواصتل مشترو مستح األستلحة الةتفيرة ،في أثناء عمله
الدولية واإلنما ية الذي يتخذ من جنيف بستويست ار ا
على تنهيذ المرحلة الثانية ،االست تتتناد إلى اإلست تتهامات الر يست تتية التي قدمتها المنظمة الدولية للشت تترنة الجنا ية (اإلنتربول) ومنظمة الجمار

العالمية .وتتولى منظمة الجمار العالمية المس ت تتؤولية الر يس ت تتية عن المجالين ذوي األولوية ( )1و(( )1-2مراقبة النقل الدولي ،بما يش ت تتمل
مراقبة الحدود) ،واإلنتربول عن المجالين ( )2-2و(( )3-2بناء قدرات األجهزة الم لهة بإنهاذ القانون) ومشرو مسح األسلحة الةفيرة عن

المجالين ( )3و(( ) 4إدارة المخزونات وأمنها ،ونز الست ت ت ت تتالح والتس ت ت ت ت تريح وإعادة اإلدماج وإتاحة ال معلومات المتعلقة باألست ت ت ت تتلحة الةت ت ت ت تتفيرة
واألسلحة الخهيهة).

وتمثل هذه الش ت ترااة نموذجا للتعاون في مجال األست تتلحة الةت تتفيرة واألست تتلحة الخهيهة .ويست تتخ ر المشت تترو المعار ،والخبرات التاميلية التي
تملاها كل هيئة من الهيئات التي تنهذه ليقد برنامجا لت ت ت ت ت تتامال يتيح المعار ،وبناء القدرات ويفطي المحاور الر يست ت ت ت ت تتية الواردة في برنامج
العمل المتعل بمنع االتجار ير المشترو باألستلحة الةتفيرة واألستلحة الخهيهة من جميع جوانبه وم افحته والقضتاء عليه والةت الدولي

للتعقب .وبهذه الطريقة ،يترج المش ت ت ت ت ت تترو مهاهي التعاون الدولي والنهج المتعدد األنرا ،،ا لتي تؤكدها صت ت ت ت ت ت ت و من قبيل برنامج العمل
وإ ستتراتيجية االتحاد األوروبي لسستلحة الةتفيرة واألستلحة الخهيهة ،إلى نتا ج ملموستة تتمثل في تنهيذ برنامج العمل والةت الدولي للتعقب
تنهيذا فعاال وتعزيز األمن اإلقليمي المشتر .

ويتعاقد مشتترو األستتلحة الةتتفيرة مع منظمات أ ر للمستتاعدة في تنهيذ محاور أ ر من المشتترو  ،حستتبما تقتضتتيه الضتترورة وبالتنستتي
مع األمانة العامة لجامعة الدول العربية .وباالست ت ت تتتناد إلى احتياجات الدول المشت ت ت تتاركة األعضت ت ت تتاء في جامعة الدول العربية وتهضت ت ت تتيالتها،
تست تتتطيع منظمات أ ر  ،بما فيها مؤس ت تست تتات المجتمع المدني وبعض الهيئات المتخة ت تةت تتة في جامعة الدول العربية ،اإلست تتها في تنهيذ

المشرو .
اما تنست ت ت الهيئات المنهذة مع المنظمات الح ومية و ير الح ومية العاملة في الدول األعضت ت تتاء في جامعة الدول العربية ،ومع أي برامج
تابعة لالتحاد ولها حضت تتور في تل الدول ،لضت تتمان تاامل جميع األنشت تتطة التي تنهذ في إنار المشت تترو مع المبادرات القا مة واالست تتتهادة
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منها .وتجدر اإللارة إلى أن هذا المشرو أمن دع االتحاد الل األعوا القليلة الما ية لتطوير وتنهيذ منظومة اإلنتربول إلدارة سجالت
األستلحة المحظورة واقتهاء أثرها ،التي تشت ل المحور األستاستي في التدريب الذي يقدمه االتحاد األوروبي وجامعة الدول العربية بخةتوص
اإلنتربول.
وفضتتال عن ذل  ،تتخذ الهيئات المنهذة التدابير المناستتبة لضتتمان إبراز المشتترو وحضتتوره بما يتمالتتى مع المبادئ التوجيهية التي يرعاها

االتحاد.
المدة

يتوقع تنهيذ هذا المشرو على مد  36لهرا.
________________________________

