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

 واألسلحة الخفيفة وانتشارها في الدول األعضاء في مكافحة االتجار غير المشروع باألسلحة الصغيرةبشأن دعم 
 المرحلة الثانية   – جامعة الدول العربية

 
 ،  مجلس االتحاد األوروبيإن 
 

  ،هامن (1)31و (1)28المادتين ال سيما معاهدة االتحاد األوروبي، و إذ يضع في اعتباره 

 
 ، الممثل األعلى لالتحاد للشؤون الخارجية والسياسة األمنية مهالذي قد  قترح مال إذ يضع في اعتبارهو 
 

  وحيث أن:
 

، األستتتتتتلحة النارية واألستتتتتتلحة الةتتتتتتفيرة واألستتتتتتلحة الخهيهة  ير المشتتتتتتروعة وذ ا رهاستتتتتتتراتيجية االتحاد األوروبي لم افحة إ (1)
تنص  ،  (ستتراتيجية االتحاد األوروبي لسستلحة الةتفيرة واألستلحة الخهيهة»تأمين األستلحة، حماية المواننين  )»إ  هاوعنوان
 لتعاون اإلقليمي باعتبارها وسيلة فعالة لمراقبة األسلحة الةفيرة.ل ا اص   ااهتمام  االتحاد يولي  أن على  

االتحاد مستتتتتاندة التعاون وتقدي  واصتتتتتل  يأن  تشتتتتتير إلى  ستتتتتتراتيجية االتحاد األوروبي لسستتتتتلحة الةتتتتتفيرة واألستتتتتلحة الخهيهةإ (2)
باألستتلحة الةتتفيرة واألستتلحة الخهيهة من برنامج عمل األم  المتحدة لمنع االتجار  ير المشتترو   المستتاعدة من أجل و تتع 

 مو ع التنهيذ.  جميع جوانبه وم افحته والقضاء عليه

برنامج عمل األم  المتحدة لمنع االتجار  ير المشتترو  باألستتلحة الةتتفيرة واألستتلحة الخهيهة من لمه االتحاد الدع  الذي يقد   (3)
جمع  ،ستتراتيجية االتحاد األوروبي لسستلحة الةتفيرة واألستلحة الخهيهةوفق ا إل ،يشتمل جميع جوانبه وم افحته والقضتاء عليه

األستتتتتتلحة الةتتتتتتفيرة  من ، واألمن المادي وإدارة المخزونات  دميرهاوذ ا رها وت  فا ض األستتتتتتلحة الةتتتتتتفيرة واألستتتتتتلحة الخهيهة
عقب، وتطوير القدرات على صتتتتتعيد وذ ا رها، وتطوير القدرات في مجاالت الوستتتتت  وحهج الستتتتتجالت والت  واألستتتتتلحة الخهيهة

رصتتد باألستتلحة، و   في مجال م افحة االتجار  ير المشتترو نهاذ القانون الالزمة إلمراقبة تةتتدير األستتلحة، وتطوير القدرات 
   .وجهتهاتحويل  يجري تعقب األسلحة التي و  حظر توريد األسلحة

إلى أن تشتير، فيما يتعل  بالشترا األوستش ولتمال أفريقيا،    الخهيهةستتراتيجية االتحاد األوروبي لسستلحة الةتفيرة واألستلحة  إ (4)
فيما يتةتتتتتتتتل باألمن المادي وإدارة المخزونات، وتدمير المحلية إنهاذ القانون واألمن قوات يواصتتتتتتتتل االتحاد دع  بناء قدرات 

 الها ض وتوثي  األسلحة الةفيرة واألسلحة الخهيهة وتعقبها.  

م تافحتة أن تؤكتد ،  2015أيلول/ستتتتتتتتتتتتتتبتمبر    25يو   متدت في التي اعت    ،2030لعتا   ل طتة األم  المتحتدة للتنميتة المستتتتتتتتتتتتتتتتدامتة   (5)
 تروري ا لتحقي  العديد من األهدا،، بما فيها تل  المتعلقة   د  ع  االتجار  ير المشترو  باألستلحة الةتفيرة واألستلحة الخهيهة ي  
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الةتتتتتتتحة، والمستتتتتتتاواة بين الجنستتتتتتتين والمدن   الحد من الهقر، والنمو االقتةتتتتتتتادي،و  ،والعدالة والمؤستتتتتتتستتتتتتتات القويةبالستتتتتتتال   
 والمجتمعات المحلية التي تنع  باألمان.  

  24يو   نل  في ، والذي أ   تأمين مستتتتتتقبلنا المشتتتتتتر » المعنون في برنامجه لنز  الستتتتتالح  يدعو  األمين العا  لسم  المتحدة   (6)
طري، وعلى األستتتتتتتتلحة الةتتتتتتتتفيرة على المستتتتتتتتتو  الق  لمراقبة  نهج لتتتتتتتتامل ومتاامل وتشتتتتتتتتاركي  اعتماد ، إلى 2018أيار/مايو 

   .في بعض الحاالت المستو  دون اإلقليمي

في منع  كافة ، على المستتتتتتويات حستتتتتب االقتضتتتتتاءالشتتتتترااات والتعاون،  بتعزيز تعه دت الدول األعضتتتتتاء في األم  المتحدة  (7)
إدارة  و   ،مراقبة الحدود اصتتتتتتتتتتة في مجاالت  و ته،  وم افحاالتجار  ير المشتتتتتتتتتترو  باألستتتتتتتتتتلحة الةتتتتتتتتتتفيرة واألستتتتتتتتتتلحة الخهيهة  

في ، وذل   والستمسترة  ير المشتروعة  عقبوحهج الستجالت والت  الوست األستلحة والتخلص منها، و تدمير  و  ،المخزونات واألمن
المتعل  بمنع االتجتار  ير األم  المتحتدة  ز في تنهيتذ برنتامج عمتل    المحر  مؤتمر األم  المتحتدة الثتالتث الستتتتتتتتتتتتتتتعرا  التقتد

حزيران/يونيو لهر  في    انعقدالخهيهة من جميع جوانبه وم افحته والقضاء عليه، الذي    المشرو  باألسلحة الةفيرة واألسلحة
ن اإلقليمية واإلقليمية ذات الةتتتتتلة  بتعزيز التعاون مع المنظمات دو في األم  المتحدة . كما تعهدت الدول األعضتتتتتاء 2018

المتعل  بمنع االتجار  ير المشتتترو  باألستتتلحة الةتتتفيرة واألستتتلحة الخهيهة  األم  المتحدة عمل   تعزيز تنهيذ برنامجمن أجل  
 .لتعقبل ة  الدوليالمن جميع جوانبه وم افحته والقضاء عليه و 

  .هوتعزيز  تشجيع التعاون بين أعضا ها و ايتهاجامعة الدول العربية هي منظمة إقليمية تض  جميع الدول العربية  (8)

ستتتتتتتتتتتتتتتراتيجي بين االتحتاد األوروبي وجتامعتة التدول العربيتة الحوار اإل  ،2016عتا   الفي    ا،نلقتأاالتحتاد وجتامعتة التدول العربيتة  (9)
اال  ل   و   من مجموعات العمل.  عدد 

المجاالت ذات األولوية حددت  مراقبة األستتتلحة  أستتتلحة الدمار الشتتتامل و بشتتتأن  لحوار االستتتتراتيجي  بامجموعة العمل المعنية   (10)
   .المم نالملموس   التعاون في 

الدع    2018/1789،1رق     (لالتحاد األوروبي  الستتتتتتتتياستتتتتتتتة الخارجية واألمنية المشتتتتتتتتتركة)قرار المجلس  بموجب  ،  قد    االتحاد (11)
االتجار  ير المشتتترو  باألستتتلحة الةتتتفيرة واألستتتلحة الخهيهة وانتشتتتارها في م افحة  مشتتترو  ع نبي بدع  للمرحلة األولى من  

 ، وير ب اآلن في دع  المرحلة الثانية من ذل  المشرو ،  الدول األعضاء في جامعة الدول العربية

 
 اعتمد هذا القرار: 

 
 1المادة 

المتعل  بمنع االتجار  ير المشتتتتتتتتترو   المتحدة   األم دع  الدول األعضتتتتتتتتتاء في جامعة الدول العربية في تنهيذ برنامج عمل فية ب -1
لتعقب على المستتتتو  الونني، لةتتت  الدولي المن جميع جوانبه وم افحته والقضتتتاء عليه و   باألستتتلحة الةتتتفيرة واألستتتلحة الخهيهة

 ة: يسعى االتحاد إلى تحقي  األهدا، التالي

 
م افحة االتجار  ير بشتأن دع  ،  1820تشترين الثاني/نوفمبر   19خ  ، المؤر  2018/1789قرار المجلس )الستياستة الخارجية واألمنية المشتتركة لالتحاد األوروبي( رق    1

 (. 24، ص. 20/11/2018، 293المشرو  باألسلحة الةفيرة واألسلحة الخهيهة وانتشارها في الدول األعضاء في جامعة الدول العربية )الجريدة الرسمية، العدد 
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مستتتتتدا  لم افحة االنتشتتتتار  ير المشتتتترو   على أستتتتاس  لدول األعضتتتتاء في جامعة الدول العربية د  ابناء القدرات الوننية ل −
مع االحترا  التا  للمعايير الةترا ، الخهيهة، وم افحة اإلرهاب وتعزيز األمن في حاالت ما بعد   لسستلحة الةتفيرة واألستلحة

 ؛  الدولية لحقوا اإلنسان
 نهسها؛  لتحديات هذه التةدي للمستدا  على أساس  بناء القدرات اإلقليمية لجامعة الدول العربية  −
لدول األعضتتاء في جامعة الدول العربية على األستتلحة الةتتفيرة واألستتلحة الخهيهة في التي تمارستتها اتعزيز الرقابة الوننية  −

 ؛ المراحل الر يسية من دورة حياتها
 ة. والدروس المستهادالهضلى ت  ل الممارساتعزيز تباد   −

 في المجاالت التالية: اإلجراءات االتحاد، بموجب هذا القرار،  يساند، 1تحقي  األهدا، المشار إليها في الهقرة ل -2
 (؛  م افحة تدفقات األسلحة  ير المشروعةعلى الةعيد الدولي )نقل األسلحة الةفيرة واألسلحة الخهيهة مراقبة  −

 (؛ إنهاذ القانون الم لهة بجهزة األبناء قدرات ) وتعطيلها الةفيرة  ير المشروعةتحديد مةادر األسلحة   −
 ها؛ وأمنبها المتعلقة اإلمدادات مراقبة ، و هااتإدارة مخزونها األسلحة الةفيرة، بما فيمراقبة تدابير أ ر  متعلقة ب −
 ؛ نز  السالح والتسريح وإعادة اإلدماج −
األسلحة الةفيرة واألسلحة  مراقبة  المعلومات ذات الةلة باألسلحة الةفيرة واألسلحة الخهيهة  ير المشروعة وتعزيز  إتاحة  −

 . الخهيهة
 . 2و  1للمشرو  المشار إليه في الهقرتين بيان ا تهةيلي ا يتضمن ملح  هذا القرار  -3

 
 2المادة 

 . عن تنهيذ هذا القرار  يةمسؤول)»الممثل األعلى ( بال والسياسة األمنيةيضطلع الممثل األعلى لالتحاد للشؤون الخارجية  -1
لمشتترو  المشتتار إليه في الهني لتنهيذ  ال،  المعهد العالي للدراستتات الدولية واإلنما يةب شتترو  مستتح األستتلحة الةتتفيرة، ممثال  ميتولى  -2

الجمار  العالمية وبالتعاون الوثي  مع األمانة العامة  ومنظمةالمنظمة الدولية للشتتتتتتتترنة الجنا ية )اإلنتربول(   بمستتتتتتتتاعدة 1المادة 
 .  لجامعة الدول العربية

المعهودة إلى مستؤولية  الفي إنار  مهامه  ومنظمة الجمار  العالمية،اإلنتربول بمستاعدة  و مشترو  مستح األستلحة الةتفيرة،  يؤدي  -3
 . الالزمة مع مشرو  مسح األسلحة الةفيرةالممثل االعلى الترتيبات يعقد ولهذه الفاية،   الممثل االعلى.

 
 3المادة 

 . يورو 5,991,726 ،1والمشار إليه في المادة   ،لتنهيذ المشرو  الممول من االتحادالمرجعي المرصود المبلغ المالي ي ون  -1
 . االتحادموازنة على السارية إلجراءات والقواعد ا بما يتمالى مع 1في الهقرة المرجعي المحدد النهقات الممولة من المبلغ دار  ت   -2
المهو تتتتتتية االتهاقية الالزمة مع تبر  . ولهذه الفاية، 2تشتتتتتتر، المهو تتتتتتية على اإلدارة الستتتتتتليمة للنهقات المشتتتتتتار إليها في الهقرة   -3

االتحاد، بما  مشتتترو  مستتتح األستتتلحة الةتتتفيرة إبراز مستتتاهمة يضتتتمن أناالتهاقية على  تنص األستتتلحة الةتتتفيرة. و   مشتتترو  مستتتح
 .  هايتناسب مع حجم



 L 344/7 الجريدة الرسمية لالتحاد األوروبي   29/9/2021

 
 

 العربية

. النهاذ والستتتتريانفي أقرب وقت مم ن بعد د ول هذا القرار حيز   3تستتتتعى المهو تتتتية إلى إبرا  االتهاقية المشتتتتار إليها في الهقرة   -4
  وبتاريخ إبرا  االتهاقية.في تل  العملية  وتبلغ المجلس بأي صعوبات

 
 4المادة 

 ة.مشرو  مسح األسلحة الةفير ها د  عب ي   منتظمةربعية تقارير على أساس تنهيذ هذا القرار على  الممثل األعلى المجلس  طلع ي   -1

 . 1 الجوانب المالية للمشرو  المشار إليه في المادةبشأن رير االمهو ية تقترفع  -2

 
 5المادة 

 . تاريخ اعتمادهالنهاذ والسريان في يد ل هذا القرار حيز   -1

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

 
 . 2021أيلول/سبتمبر  28،  في بروكسل  صدر 

 
 لمجلس عن ا

 الر يس
 س. كوستي 
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 الملحق 
 

 وثيقة المشروع 
 

جامعة الدول   مكافحة االتجار غير المشروع باألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة وانتشارها في الدول األعضاء فيمشروع دعم 
 (HR(2021) 125) –( 2024-2021)المرحلة الثانية، العربية 

 
   خلفيةال

إلى الجهود الستتتتتتابقة التي بذلتها جامعة الدول  )المرحلة الثانية من مشتتتتتترو  االتحاد األوروبي وجامعة الدول العربية( يستتتتتتتند هذا المشتتتتتترو   
مستتتاعدة الدول األعضتتتاء في جامعة (، بفية 2021-2019هذت  الل المرحلة األولى من المشتتترو  )، بما فيها تل  التي ن  العربية واالتحاد

  1الةفيرة واألسلحة الخهيهة  ير المشروعة في المنطقة العربية.  الدول العربية في م افحة األسلحة
 

مراقبة األستلحة  و واألستلحة الةتفيرة واألستلحة الخهيهة أستلحة الدمار الشتامل بشتأن لحوار االستتراتيجي  بامجموعة العمل المعنية  وقد حددت  
وأفضتتتتتتتتت المرحلة األولى من مشتتتتتتتترو  االتحاد األوروبي وجامعة الدول العربية إلى   .المم نالملموس   التعاون في المجاالت ذات األولوية  

ت من  الل ستتتتلستتتتلة من اللقاءات اإلقليمية ودون اإلقليمية. كما االرتقاء بتبادل الممارستتتتات الهضتتتتلى والدروس المستتتتتهادة في هذه المجاال
م  لبناء القدرات الوننية واإلقليمية )جامعة الدول  التدريب العملي الذي صتتتتتتت  هذه المرحلة للدول األعضتتتتتتتاء في جامعة الدول العربية قدمت 

في المجاالت     اصتةستلحة الخهيهة  ير المشتروعة، و الةتفيرة واأل  األستلحةالعربية( على أستاس مستتدا  للتةتدي للتحديات التي تهر تها 
 ذات األولوية.  

 
( وورلتتتتتته دون اإلقليمية  2019)القاهرة، حزيران/يونيو  االفتتاحيي جا حة كورونا، عقد المشتتتتترو  اجتماعه و الل الهترة التي ستتتتتبقت تهشتتتتت  

تشتتتتتتترين الثاني/نوفمبر وكانون   لتتتتتتتهري   في(. كما أوفد المشتتتتتتترو  ثال  بعثات لتقيي  االحتياجات،  2020األولى )أبو ظبي، لتتتتتتتبار/فبراير 
أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة،  قدت في، التي ع  دا ل الدولالتي ت عقد ، حيث و تعت األستاس لبرامج التدريب 2019األول/ديستمبر  

 . 2020كانون الثاني/يناير ولبار/فبراير   والربار، المفرب، في لهري  
 

،  2021نيستتان/أبريل    30، نقل المشتترو  أنشتتطته التدريبية إلى لتتب ة اإلنترنت. وحتى يو  2020وفي بداية الجا حة في لتتهر اذار/مارس  
تنظي  المزيد من الدورات التدريبية  من المقرر كان لستتت من الدول األعضتتاء في جامعة الدول العربية، و   اإللاتروني  المشتترو  التدريب قد  

رت المناقشتتتتتتتتات للتأاد من عقد الورلتتتتتتتتة دون  دا. كما 2021ة، بما فيها التدريب التاميلي، في لتتتتتتتتهري أيار/مايو وحزيران/يونيو اإللاتروني
تموز/يوليو   31األولى في يو   المرحلة ، قبل نهاية على لتتتب ة اإلنترنت( واالجتما  اإلقليمي الختامي للمشتتترو ،  واأل يرةاإلقليمية الثانية )

2021 . 
 

، بشتأن دع  م افحة االتجار  ير 2018تشترين الثاني/نوفمبر   19المؤر خ  ،  2018/1789قرار المجلس )الستياستة الخارجية واألمنية المشتتركة لالتحاد األوروبي( رق    1
 المشرو  باألسلحة الةفيرة واألسلحة الخهيهة وانتشارها في الدول األعضاء في جامعة الدول العربية.
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في جامعة الدول العربية، ممن لتتاركوا في اجتماعات المشتترو  وبرامجه التدريبية، بانتظا  عن مستتتويات  األعضتتاءمستتؤولو الدول  وأعرب  

أنه  يتوقعون توظيف المعلومات امج التدريب إلى  نألتتتتتتتتتتار عدد كبير من المشتتتتتتتتتتاركين في بر حيث  عالية من الر تتتتتتتتتتا عن هذه الهعاليات،  
 البرنامج في أعماله  اليومية.   الل ااتسبوهاوالخبرات التي 

 
هلت تتواصتل جهود بناء القدرات التي استت  وستمرحلته األولى وتعززها.  في تعت وستو، ترستخ المرحلة الثانية من المشترو  األستس التي و  

الدول العربية، التي ل  في المرحلة األولى وتتوستتع وتتعم  لضتتمان االستتتدامة على المد  الطويل. وفي وستتع الدول األعضتتاء في جامعة  
جامعة الدول  وستتتتتتتو، تحظى الدول األعضتتتتتتتاء في  الثانية.  تهالتدريب في المرحلة األولى من المشتتتتتتترو ، أن تحةتتتتتتتل عليه في مرحل تتل   

ن ذل ، الثانية. وفضتتتتتتتال  عالمرحلة  ما يلزمها من الدع  في بممن تستتتتتتتعى إلى تعزيز القدرات التي ااتستتتتتتتبتها  الل المرحلة األولى   العربية
في جامعة الدول العربية من تعزيز   األعضتتتتتتاءن الدول ما يم   بفستتتتتتو، يعقد المشتتتتتترو  وللمرة األولى دورات تدريبية على مستتتتتتتو  اإلقلي ،  

 بين(.  لتدريب على مراقبة األسلحة الةفيرة واألسلحة الخهيهة )دورات تدريب المدر ب لقدراتها الوننية 
 
جميع  بمن العنف   للحدحاستتتتتتمة  ال  تهأهميله  أمر ا  في المنطقة العربية عليها القضتتتتتتاء  و المشتتتتتتروعة   األستتتتتتلحة الةتتتتتتفيرة  ير يظل الحد من  و 

  المنان و المنطقة العربية كال  في  –مع أهدا، األم  المتحدة للتنمية المستتتتتتتدامة   واف تعزيز التنمية المستتتتتتتدامة واالزدهار بما يتلو  هألتتتتتت ال
تنهيذ  في الدول األعضتتتتاء في جامعة الدول العربية   اتإلى تعزيز قدر ، على وجه الخةتتتتوص،  المشتتتترو يهد، و .  أوروبافيها المجاورة، بما 
الةتتفيرة واألستتلحة الخهيهة من جميع جوانبه وم افحته والقضتتاء    المتعل  بمنع االتجار  ير المشتترو  باألستتلحةاألم  المتحدة برنامج عمل  
 في جامعة الدول العربية.  وفق ا لسولويات واالحتياجات التي حددتها الدول األعضاءلتعقب لة  الدولي العليه وتنهيذ 

 
،  2370قرار مجلس األمن  ، و (4-16المقةتتتتد )، وال ستتتتيما   2030لعا  لالتنمية المستتتتتدامة  طة  اإلنار المعياري للمشتتتترو   تضتتتتمن ياما 

ا عن االلتزا  باتخاذ إجراءات مادية في يعب  الذي يستتتتهد، منع اإلرهابيين من حيازة األستتتلحة. وفي الوقت نهستتته،  ر المشتتترو  تعبير ا ملموستتت 
الوارد في إعالن قمة االتحاد األوروبي وجامعة الدول العربية التي انعقدت في لتتتر  الشتتتيخ في و مواجهة االتجار  ير المشتتترو  باألستتتلحة،  

 . 2019لبار/فبراير  25يو   
 
 بروتوكول األم  المتحدة المتعل  باألستتتلحة الناريةل قد يشتتت   في جامعة الدول العربية،   تهضتتتيالت الدولة المضتتتيهة العضتتتوباالستتتتناد إلى و 

، الوجهةمنع تحويل  و ، )مراقبة الةادرات/الوارداتبناء القدرات المرتبطة بالمشرو   مساعي  مرجعية ل  انقان   ، كذل ،ومعاهدة تجارة األسلحة
 (. و يرها

 
 الطويلعلى المدى  أهداف المشروع واالستدامة  

الدول األعضتتتاء في  اتفي تعزيز قدر في مرحلته الثانية  لمشتتترو   الذي يتو اه ايتمثل الهد، األستتتاستتتي  اما هو الحال في المرحلة األولى،  
واألستلحة الخهيهة من المشترو  باألستلحة الةتفيرة    تنهيذ برنامج العمل المتعل  بمنع االتجار  ير لمستتدا  على أستاس  جامعة الدول العربية 

األستتتتلحة الةتتتتفيرة  ير المشتتتتروعة واإلرهاب، وفق ا  م افحةأل را  منها ، لتعقبل ةتتتت  الدوليالجميع جوانبه وم افحته والقضتتتتاء عليه و 
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األهدا، إنجاز المشتتترو  إلى  يستتتعى  تحقي  هذه الفاية، للسولويات واالحتياجات التي حددتها الدول األعضتتتاء في جامعة الدول العربية. و 
 : الر يسية التالية

مستدا  لم افحة االنتشار  ير المشرو  لسسلحة  على أساس  لدول األعضاء في جامعة الدول العربية  د  ابناء القدرات الوننية ل (أ
  ؛الةرا الخهيهة، وم افحة اإلرهاب وتعزيز األمن في حاالت ما بعد  الةفيرة واألسلحة

  ؛نهسهالتحديات لمجابهة هذه امستدا  على أساس  قليمية لجامعة الدول العربية اإل اتبناء القدر  (ب
لدول األعضتتتتتتاء في جامعة الدول العربية على األستتتتتتلحة الةتتتتتتفيرة واألستتتتتتلحة الخهيهة في التي تهر تتتتتتها اتعزيز الرقابة الوننية  (ج

  حياتها؛ المراحل الر يسية من دورة
 . والدروس المستهادةلى هضتعزيز تبادل الممارسات ال (د

 
لحةتول على المستاعدة والدع  إلى امع الدول األعضتاء في جامعة الدول العربية إلى أن هذه الدول تستعى  قدت  التي ع  وتشتير المشتاورات 

)انظر م افحة تدفقات األستتتتتتتتتلحة  ير المشتتتتتتتتتروعة  في مجال  الوننية   هاعلى بناء قدرات التركيز إيالء قدر كبير من  مع ،  بعينهافي جوانب  
لقدرة  ن ايضتتتتتتتتمن أنه يؤم ب  على نحو  المشتتتتتتتترو محاور  جميع ت ممصتتتتتتتت  في الواقع،  و (.  لمزيد من التهاصتتتتتتتتيلالهةتتتتتتتتل التالي لالنال  على ا

األمانة  و العربية،   ، وه  المؤستتتتستتتتات والمستتتتؤولون الح وميون في الدول األعضتتتتاء في جامعة الدولالذي يستتتتتهدفه لمستتتتتهيدين  لالمستتتتتدامة 
   .(إدارة الحد من التسلح ولؤون نز  السالح)العامة لجامعة الدول العربية 

 
 وصف اإلجراءات

  مشترو  االتحاد لم افحة االتجار  ير المشترو  باألستلحة الةتفيرة واألستلحة الخهيهة وانتشتارها في الدول األعضتاء في جامعة الدول م  صت  
الحتياجات التي أعربت عنها الدول األعضتتتتتاء في جامعة الدول العربية في الجوانب ( لالستتتتتتجابة ل2024-2021الثانية،  )المرحلة  العربية 

 :  التالية ةذات األولوي
 
 

 المجال األول:  
  (م افحة تدفقات األسلحة  ير المشروعةعلى الةعيد الدولي )نقل األسلحة الةفيرة واألسلحة الخهيهة مراقبة 
 ( و يره تقيي  المخانر )العبور  /الواردات/ومراقبة الةادراتتر يص  1-1

 له مأذون  األسلحة الةفيرة واألسلحة الخهيهة إلى مستلمين  ير وجهة  منع تحويل  1-2

التهتيش  نرا  )المنقولة  الشتحنات  أثناء التهتيش على البضتا ع و في األستلحة الةتفيرة واألستلحة الخهيهة وأجزا ها الاشتف عن   1-3
 ( و يرها هومعدات هوتقنيات

 
 المجال الثاني: 

  (إنهاذ القانون الم لهة بجهزة األبناء قدرات ) وتعطيلها تحديد مةادر األسلحة الةفيرة  ير المشروعة
 نقل التانولوجيايشمل  بما و مراقبة الحدود البرية والجوية والبحرية،  2-1
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 ب الوس  وحهج السجالت والتعق 2-2

استتتتتتتتتتتتتخدا  المعلومات المتعلقة بالمقذوفات، يها )لتهتيش علوااألستتتتتتتتتتتتلحة  للتحقي  في لتتتتتتتتتتتتؤون  تقنيات وأستتتتتتتتتتتتاليب إ تتتتتتتتتتتتافية   2-3
 (و ير ذل ، ونرا قه التهريبتعطيل دروب  تحديد/

 
 المجال الثالث: 

  األسلحة الةفيرةمراقبة تدابير أ ر  متعلقة ب
 ها إدارة المخزونات وأمن 3-1

  
 المجال الرابع: 

 نز  السالح والتسريح وإعادة اإلدماج
  في مجال نز  السالح والتسريح وإعادة اإلدماج لى والدروس المستهادةهضتبادل الخبرات والممارسات ال 4-1

  المساعدة في تةمي  البرامج الوننية لنز  السالح والتسريح وإعادة اإلدماج 4-2

 الةرا  أل ال أ ر  من الدع  للدول األعضاء في جامعة الدول العربية  الل مرحلة ما بعد  4-3
 
بعض التتدول  أن  على الر   من  الهةتتتتتتتتتتتتتتتل،  في هتتذا  الواردة    األ ر  المحتتاور  أقتتل من    بتتاهتمتتا   يحظتجتتدر المالحظتتة بتتأن هتتذا المحور  و 

 .   تركيز هذا المشرو نار م ل  ، فهو ال يش لهذا السبب. و نلبته األعضاء في جامعة الدول العربية
 

 المجال الخامس:  
  األسلحة الةفيرة واألسلحة الخهيهةمراقبة المعلومات ذات الةلة باألسلحة الةفيرة واألسلحة الخهيهة  ير المشروعة وتعزيز  إتاحة 
 وتقدي  المشتورة بشتأن التعديالت والمراجعات ،الدول األعضتاء في جامعة الدول العربيةاألنظمة التي تعتمدها  تقيي  القوانين و  5-1

 المم نة. 

 ترجمة األبحا  ذات العالقة والدراسات المنشورة و يرها من الوثا   إلى اللفة العربية.  5-2

 
 : المشرو  العناصر التاليةيشمل  الحتياجات المذكورة أعاله، في سياا االستجابة لو 

  في القاهرةمشرو   ال االفتتاحي إلنالالتنسي  اإلقليمي: االجتما  ا -1
 ن اتإقليميتان  التنسي  اإلقليمي: ورل  -2
 االجتما  الختامي في القاهرة  لتنسي  اإلقليمي:ا -3

 الونني التدريب على المستو   -4
 اإلقليمي التدريب على المستو   -5
 المشرو  إلعداد مناهج التدريب الوننية الدع  الذي يقدمه  -6

 تيسير المشرو  للعمليات الميدانية الوننية المشتركة  -7
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  المعلومات باللفة العربيةإتاحة  -8
 اجتماعات تنسي  المشرو    -9

 ( التدقي  المالييشمل أعمال بما ه )وتقييمالمشرو   متابعة  -10

 
  مشروع في القاهرةاللتنسيق اإلقليمي: االجتماع االفتتاحي إلطالق  ا -1

الثانية، وو تتتتتع األستتتتتاس الذي  تهاألولى، وتحديد الدروس ذات الةتتتتتلة بمرحل تهومناقشتتتتتة مرحل  بالمشتتتتترو ،التوعية الهد،:  1-1
، وتحديد أولويات وننية الدول األعضاء في جامعة الدول العربيةترتاز أنشطة المرحلة الثانية عليه )تعزيز االتةاالت مع 

 حتى 1األولوية من    انية، بما فيها التدريب( )المجاالت ذاتبعينها، ومبالتتتتتتتتترة العمل على إعداد  طش أنشتتتتتتتتتطة المرحلة الث
5) . 

يفطي بحيث القاهرة،  على مد  ثالثة أيا  في مقر جامعة الدول العربية ب  افتتاحي إلنالا المشتترو األنشتتطة: عقد اجتما    1-2
الدول األعضتتاء في جامعة المستتؤولين في   ويستتتهد، كبار ( 5حتى  1ذات األولوية من )المجاالت  جميع جوانب المشتترو   

  بالمشرو . المتةلةالمسؤولين عن القضايا  هاموظهيو  الدول العربية

لمرحلة باتقدي  عرو  توجيهية تهةتتتتتتتتتتتتتتيلية تفطي المشتتتتتتتتتتتتتترو  بجميع محاوره، وتحديد الدروس ذات العالقة نتا ج اإلجراء:  1-3
وننية بعينها، وإنالا المرحلة   أولوياتوتحديد   الدول األعضتتتتتاء في جامعة الدول العربية؛مع  االتةتتتتتاالتالثانية، وتعزيز 
   عن االجتما . تقرير موجز الثانية وإصدار 

 

 ن  اتإقليميتان  التنسيق اإلقليمي: ورش -2

الهد،: تعزيز تبادل الممارستتتتتتتتتات الهضتتتتتتتتتلى والدروس المستتتتتتتتتتهادة من المرحلة األولى للمشتتتتتتتتترو  وتحديد األولويات الوننية  2-1
 .  (5إلى  1ذات األولوية من المجاالت  المجاالت المتعلقة بالمشرو  )واإلقليمية في 

عقد كل منهما على مد  أربعة أيا  في عواصتتتتت  عربية مختلهة )التواريخ المستتتتتتهدفة: النةتتتتتف    ورلتتتتتتين ت  يتنظاألنشتتتتتطة:   2-2
: التشتريعات الوننية بشتأن مراقبة  المحتملةالموا تيع من جملة (. و 2023، النةتف األ ير من العا  2022األول من العا   

برنامج دورة االجتماعات بشتأن ( والموا تيع التي يجري التطرا إليها باعتبارها جزء ا من  1-5األستلحة )المجال ذو األولوية  
المشتترو  باألستتلحة الةتتفيرة واألستتلحة الخهيهة من جميع جوانبه وم افحته والقضتتاء عليه   العمل المتعل  بمنع االتجار  ير 

 . لتعقبلة  الدولي الو 

الوننية ولويات األوتحديد    ،بالمشتتترو الهضتتتلى والدروس المستتتتهادة في المجاالت المتعلقة تبادل الممارستتتات   نتا ج اإلجراء: 2-3
   .الورلتينإصدار تقرير موجز عن  المجاالت نهسها و هذه واإلقليمية في 

 

 االجتماع الختامي في القاهرة  لتنسيق اإلقليمي:ا -3

 .(5إلى  1ذات األولوية من المجاالت  والخطة بشأن التعاون في المستقبل )المشرو   المرحلة الثانية من الهد،: تقيي   3-1

كبار مستؤولي  بحيث يستتهد، القاهرة في نهاية المشترو ،  في مقر جامعة الدول العربية بن  ايوم مدتهاألنشتطة: عقد اجتما   3-2
 .به المسؤولين عن القضايا المتعلقةها جامعة وموظهيالالدول األعضاء في 



 L 344/7 الجريدة الرسمية لالتحاد األوروبي   29/9/2021

 
 

 العربية

على صتتتتتتتعيد مراقبة   طش التعاون المستتتتتتتتقبلي و تتتتتتتع و ها،  المشتتتتتتترو  وتقييمالمرحلة الثانية من : مناقشتتتتتتتة اإلجراء. نتا ج 3 3-3
  األسلحة الةفيرة وإصدار تقرير موجز عن االجتما .

 

 الوطني  التدريب على المستوى  -4

األستتتتلحة الةتتتتفيرة في الدولة المضتتتتيهة العضتتتتو في جامعة الدول العربية في مجال مراقبة  المستتتتتدامة  اتالهد،: بناء القدر  4-1
 .  (4حتى  1ذات األولوية من )المجاالت   تل  الدولة واحتياجاتهاألولويات  وفق ا 

هذا التدريب قا مة بالبرامج المحتملة شمل  ذة، ويهيئة منه ب يوم ا تدريبي ا على المستو  الونني لال   154تنظي  حتى : األنشطة 4-2
أولوياتها واحتياجاتها وتأايدها من  الل التواصتتتل  حستتتتب  التي تستتتتتطيع الدول األعضتتتتاء في جامعة الدول العربية ا تيارها  

عقد ي  ستتتتتيوم ا،   154لبالفة )د( أدناه(. ومن بين أيا  التدريب الونني ا-الرستتتتتمي مع األمانة العامة للجامعة )انظر النقار )أ(
(.  12يوم ا دا ل كل بلد ) 60يوم ا عبر لب ة اإلنترنت و 94  دورة تتألف الواحدة منها من  مسة أيا ، مثال 

 
عتة التدول العربيتة، معطى الهيئتات المنهتذة، وبتالتعتاون مع األمتانتة العتامتة لجتاوعنتد متتابعتة نلبتات محتددة بشتتتتتتتتتتتتتتأن التتدريتب، ت  
عبر المر ية المؤتمرات و  اإللاترونيفي الجامعة )الهاتف، والبريد  األعضتتتتتاءاألولوية للتواصتتتتتل عن بعد مع ح ومات الدول  

 (.  اإلنترنت
 

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

 قدت في المرحلة األولى، مثل: ل تل  التي ع  دورات تدريبية على المستو  الونني تام   (ب)

 دورات معادة لمجموعات جديدة من المشاركين؛   −

 دورات تذكيرية؛ و  −

من الموا تتتيع )أاثر من  مستتتة    نطاا أع   أيا ( أو  5-3قة لموا تتتيع محددة )دورات تتضتتتمن معالجة معم  و  −
 أيا (؛  

يتولون إدارة   نودورات متخةتتتتتتةتتتتتتة تستتتتتتتهد، فئات محددة )ادورة في الشتتتتتتؤون اللوجستتتتتتتية للمستتتتتتؤولين الذي −
 ؛  (مخزونات األسلحة وذ ا رها

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

إحد  دول جامعة الدول العربية  ير الدولة المستتتتتتتهيدة في حال ل  يتيستتتتتتر الستتتتتتهر إلى ي عقد دا ل  برنامج تدريب   (د)
المواصتتتتتتتتتتتتتتالت والوجبتتات/اإلقتتامتتة كتتل منهمتتا  شتتتتتتتتتتتتتتمتتل  وت ،  أيتتا  5)دورتتتان متتدة الواحتتدة منهمتتا  األ يرة  التتدولتتة  هتتذه  

 للمشاركين(.  
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ا مختلط ا )هجين ا( في التعل  في أنشطته التدريبية، أتجدر المالحظة بو  بحيث حسب االقتضاء، ن المشرو  سيطب  نهج 
 والتدريب الوجاهي والتدريب عبر اإلنترنت.  ةاإللاترونييجمع ما بين توظيف المةادر 

 

على المستتو  الونني في نهاية كل دورة وبعد عدة ألتهر من ا تتامها، الدورات التدريبية اثار  تقيي   جري  اإلجراء: ستينتا ج  4-3
  بناء القدرات.على صعيد من أجل تحديد مد  تحقي  أهدا، المشرو   

 

 اإلقليمي  التدريب على المستوى  -5

، في جامعة الدول العربيةالمشتاركة األعضتاء  األستلحة الةتفيرة في الدول  في مجال مراقبة  المستتدامة  اتالهد،: بناء القدر  5-1
 .  (4 حتى 1ذات األولوية من  بما يشمل قدرات التدريب )المجاالت  

من عدة دول أعضتتتتاء في جامعة المشتتتتاركين  يوم ا من التدريب الوجاهي، لال هيئة منهذة، لها دة    40: تنظي  حتى األنشتتتتطة 5-2
بين )أربع دورات مدة الواحدة منها  مستة أو عشترة أيا ، لال عربية في الوقت نهسته، وبما يشتمل دورات تدريب المدر ب الدول ال

 د في الدولة العضو في الجامعة(. قعهيئة منهذة، وت  

 
ا مختلط ا )هجين ا( في التعل  في أنشتتطته التدريبية،   أن اإللتتارة إلىتجدر  و  بحيث  االقتضتتاء،، حستتب  المشتترو  ستتيطب  نهج 

 والتدريب الوجاهي والتدريب عبر اإلنترنت. ةاإللاترونييجمع ما بين توظيف المةادر 

 

على المستو  اإلقليمي في نهاية كل دورة وبعد عدة ألهر من ا تتامها، الدورات التدريبية  اثار تقيي   جري سينتا ج اإلجراء:   5-3
  ناء القدرات.بعلى صعيد من أجل تحديد مد  تحقي  أهدا، المشرو   

 

 إلعداد مناهج التدريب الوطنية  المشروع   الدعم الذي يقدمه -6

ذات األولوية من )المجاالت    الهد،: تعزيز الملاية الوننية واالستتتتتتدامة نويلة األمد لدورات التدريب التي يعقدها المشتتتتترو  6-1
 .(4حتى  1

لب الوننية من  الل تقدي  الخبرات والوثا   ذات العالقة، حيثما ن  إعداد مناهج التدريب الهيئات المنهذة  تستتتتاند األنشتتتتطة:  6-2
 إليها ذل . 

إنجاز هذا التد ل وبعد عدة  عقبنتا ج اإلجراء: تقيي  اثار الدع  الذي يقدمه المشتتتتتتتتتتتتتترو  إلعداد المناهج التدريبية الوننية  6-3
 ألهر من إنجازه.   

 

 تيسير المشروع للعمليات الميدانية الوطنية المشتركة   -7

وجامعة   األوروبيقلت  الل الدورات التدريبية المشتتركة بين االتحاد  الهد،: ا تبار مد  فعالية استتيعاب المعلومات التي ن   7-1
ذات األولوية الدولة العربية وتعزيزه، وبالتالي ترستتتتيخ استتتتتدامة التدريب الذي قدمه المشتتتترو  على المد  الطويل )المجاالت  

 . (4حتى   1من 

  األمنيةاألنشتتتتتتطة: ييستتتتتتر المشتتتتتترو  التحضتتتتتتيرات لعمليتين ميدانيتين مشتتتتتتتركتين وإجرا هما وتحليلهما، حيث تنهذهما القوات  7-2
زمتا  العمتل على . وتتولى الهيئتة المنهتذة  على أستتتتتتتتتتتتتتاس نوعي عتة للتدول األعضتتتتتتتتتتتتتتاء في جتامعتة التدول العربيتةالوننيتة التتاب
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دورتان مدة الواحدة منهما يومان، بحيث وتحليلهما وتنهيذهما عبر اإلنترنت ) تحضتتتتتتتتتتتتتير العمليتين الميدانيتين المشتتتتتتتتتتتتتتركتين
(. وتتحمتل التدول  دورةفي كتل  وإليهتا اللفتات العربيتة واإلنجليزيتة والهرنستتتتتتتتتتتتتتيتة  من يفطي المشتتتتتتتتتتتتتترو  تاتاليف الترجمتة الهوريتة  

 المسؤولية العملياتية والمالية عن تنهيذ العمليتين الميدانيتين المشتركتين. المشاركة األعضاء في جامعة الدول العربية 

 . تنهيذهماوبعد عدة ألهر من تنهيذهما بعد نتا ج اإلجراء: تقيي  اثار العمليتين الميدانيتين المشتركتين  7-3

 

   المعلومات باللغة العربيةإتاحة   -8

موثوقة بشتتتتتتتتأن األستتتتتتتتلحة  المستتتتتتتتتقلة و المعلومات من الاحتياجات الدول األعضتتتتتتتتاء في جامعة الدول العربية  الوفاء بالهد،:  8-1
 . (5ذو األولوية )المجال والعنف المسلح باللفة العربية  الةفيرة

  الهضتلىالممارستات  المبادئ التوجيهية بشتأن التقارير المنشتورة، و )األنشتطة: ترجمة المنشتورات والوثا   الر يستية إلى العربية  8-2
دليل ذل  الوثا   الجديدة الةتتتادرة عن االتحاد األوروبي بشتتتأن األستتتلحة الةتتتفيرة واألستتتلحة الخهيهة، و أمثلة  من  . و (و يرها

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

تعلقتة  و يرهتتا من الوثتتا   الم  رير وأوراا اإلحتتانتتة المهمتتةنتتتا ج اإلجراء: تشتتتتتتتتتتتتتتمتتل المخرجتتات المحتتددة ترجمتتة الاتتتب والتقتتا 8-3
هذا يهضتتتتتي  العربية. و على المدونات ب  نشتتتتتر ما ي  و   (البودكاستتتتتت)عن إنتاج الملهات الةتتتتتوتية   فضتتتتتال  باألستتتتتلحة الةتتتتتفيرة،  

،  المسلح  موثوقة بالعربية عن األسلحة الةفيرة والعنفالمستقلة و المعلومات  وفرة الإلى زيادة كبيرة في   ، في عمومه،اإلجراء
 أرسته المرحلة األولى من المشرو .   من األساس الذي اانطالق  وذل   

 

 اجتماعات تنسيق المشروع   -9

 الهد،:  مان تنسي  المشرو  وإعداد  ططه على الوجه األمثل.   9-1

في المجمل(، تشتتتتار     اتالمنهذة في بروكستتتتل وجنيف وليون )ثالثة اجتماع اتر الهيئااألنشتتتتطة: اجتماعات وجاهية في مق 9-2
فيها الهيئات المنهذة الثال ، واألمانة العامة لجامعة الدول العربية، لمناقشتتتتتتة التحديات المرتبطة بالمشتتتتتترو  وأولوياته وتنهيذ  

 الخطش واإلستراتيجيات. 

مرتبطة بالمشتتتترو  وأولوياته، إلى جانب  طش التنهيذ وإستتتتتراتيجياته  نتا ج اإلجراء: إصتتتتدار تقرير مقتضتتتتب يبين التحديات ال 9-3
 )تقرير لال اجتما (.  

  

 متابعة المشروع وتقييمه   -10

 المته  عليها.الموازنة  حسبرفت وأن جميع نهقاته ص  أهدافه  حق  المشرو   أن الهد،: التأاد من   10-1

دا لي ا و ارجي ا آلثاره. وينهذ موظهو المشتتترو  التقيي  الدا لي بمستتتاندة تشتتتمل المرحلة الثانية من المشتتترو  تقييم ا  األنشتتتطة:   10-2
مستتتشتتار  ارجي التقيي  الخارجي، حيث يستتافر   د  عب مختص المتابعة والتقيي  والتعل  في مشتترو  مستتح األستتلحة الةتتفيرة. وي  

لدول العربية ومقار الهيئات المنهذة  في جامعة ا األعضتتتتاء)األربعة(  المختارة  لحضتتتتور االجتما  الختامي في القاهرة والدول  
 لهذه الفاية. كما يشمل المشرو  تدقيق ا مالي ا بما يتواف  مع لرور االتحاد.  

  التدقي  المالي.، وإنجاز ثار المشرو نجاز التقييمين الدا لي والخارجي آلنتا ج اإلجراء: إ 10-3
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 الهيئات المنفذة والشراكات

بين االتحاد لحوار االستتتتراتيجي  ابالشتتترااة مع األمانة العامة لجامعة الدول العربية في إنار  ،مرة أ ر    ،المشتتترو ذ المرحلة الثانية من  تنه  
. وقد استتضتافت األمانة مراقبة األستلحةو واألستلحة الةتفيرة واألستلحة الخهيهة  أستلحة الدمار الشتامل  بشتأن  األوروبي وجامعة الدول العربية 

. ولتتار  موظهو األمانة 2019لمشتترو  في القاهرة، مةتتر، في لتتهر تموز/يوليو  من اإلنالا المرحلة األولى    يالعامة االجتما  االفتتاح
، وفي الورلتتة دون اإلقليمية  2019لتتهري تشتترين الثاني/نوفمبر وكانون األول/ديستتمبر  ين لتقيي  االحتياجات، نهذهما المشتترو  في تفي بعث

تواصتتتتتل  . وما زال الدع  القوي الذي 2020اإلمارات العربية المتحدة، في لتتتتتهر لتتتتتبار/فبراير  في أبو ظبي،  ها المشتتتتترو األولى التي عقد
 المرحلة الثانية من المشرو  بنجاح.  الستمرار محوري ا  تقديمه أمانة الجامعة 

 
المعهد العالي للدراستتات برنامج لتتري  يتبع  مشتترو  مستتح األستتلحة الةتتفيرة، وهو ، ي ون  من المشتترو  وكما هو الحال في المرحلة األولى

عمله في أثناء ،  مشترو  مستح األستلحة الةتفيرة. ويواصتل  الر يستيةالمنهذة  الهيئة  مقر ا له،  ستويسترا  بجنيف اإلنما ية الذي يتخذ من الدولية و 
ومنظمة الجمار  (  اإلنتربول)المنظمة الدولية للشتتتترنة الجنا ية  التي قدمتها ة الر يستتتتياالستتتتتناد إلى اإلستتتتهامات  المرحلة الثانية، تنهيذ  على  

( )مراقبة النقل الدولي، بما يشتتتتتمل  1-2( و)1)األولوية    ويذالمجالين عن   ةر يستتتتتيالة  يمستتتتتؤولتتولى منظمة الجمار  العالمية الالعالمية. و 
( )بناء قدرات األجهزة الم لهة بإنهاذ القانون( ومشرو  مسح األسلحة الةفيرة عن 3-2( و)2-2مراقبة الحدود(، واإلنتربول عن المجالين )

معلومات المتعلقة باألستتتتتتتتتتلحة الةتتتتتتتتتتفيرة  ( )إدارة المخزونات وأمنها، ونز  الستتتتتتتتتتالح والتستتتتتتتتتتريح وإعادة اإلدماج وإتاحة ال4( و)3المجالين )
 واألسلحة الخهيهة(. 

 
ا للتعاون في مجال األستتتتلحة الةتتتتفيرة واألستتتتلحة الخهيهة. ويستتتتخ   ر المشتتتترو  المعار، والخبرات التاميلية التي وتمثل هذه الشتتتترااة نموذج 

ا لتتتتتتتتتتتتامال  يتيح المعار، وبناء  برنامج القدرات ويفطي المحاور الر يستتتتتتتتتتتتية الواردة في تملاها كل هيئة من الهيئات التي تنهذه ليقد  برنامج 
ةت  الدولي  الالمشترو  باألستلحة الةتفيرة واألستلحة الخهيهة من جميع جوانبه وم افحته والقضتاء عليه و   العمل المتعل  بمنع االتجار  ير 

لتي تؤكدها صتتتتتتتتتتتتت و  من قبيل برنامج العمل ، االنهج المتعدد األنرا،. وبهذه الطريقة، يترج  المشتتتتتتتتتتتتترو  مهاهي  التعاون الدولي و لتعقبل
  لتعقبلةت  الدولي  البرنامج العمل و تتمثل في تنهيذ  ، إلى نتا ج ملموستةستتراتيجية االتحاد األوروبي لسستلحة الةتفيرة واألستلحة الخهيهةإو 

 تنهيذ ا فعاال  وتعزيز األمن اإلقليمي المشتر .  
 

ما تقتضتتيه الضتترورة وبالتنستتي  حستتب،  لمشتترو من اأ ر  محاور  الةتتفيرة مع منظمات أ ر  للمستتاعدة في تنهيذ  ويتعاقد مشتترو  األستتلحة  
،  ها وتهضتتتتتتتتيالت  جامعة الدول العربيةاحتياجات الدول المشتتتتتتتتاركة األعضتتتتتتتتاء في العربية. وباالستتتتتتتتتناد إلى  الدول  مع األمانة العامة لجامعة 

في تنهيذ  اإلستتتتها   بعض الهيئات المتخةتتتتةتتتتة في جامعة الدول العربية، و  المجتمع المدنيمؤستتتتستتتتات   هامنظمات أ ر ، بما فيتستتتتتطيع  
 .  المشرو 

 
مع أي برامج و تنستتتتتت  الهيئات المنهذة مع المنظمات الح ومية و ير الح ومية العاملة في الدول األعضتتتتتتاء في جامعة الدول العربية، اما 

إنار المشتتتترو  مع المبادرات القا مة واالستتتتتهادة ذ في  التي تنه  ل جميع األنشتتتتطة  ضتتتتمان تاام  لفي تل  الدول،    حضتتتتور لها و  تابعة لالتحاد



 L 344/7 الجريدة الرسمية لالتحاد األوروبي   29/9/2021

 
 

 العربية

منظومة اإلنتربول إلدارة سجالت  وتنهيذ ن دع  االتحاد  الل األعوا  القليلة الما ية لتطوير لارة إلى أن هذا المشرو  أم  . وتجدر اإلمنها
بخةتوص   ل المحور األستاستي في التدريب الذي يقدمه االتحاد األوروبي وجامعة الدول العربيةشت   تي ت، الاألستلحة المحظورة واقتهاء أثرها

 اإلنتربول.  
 

يتمالتتى مع المبادئ التوجيهية التي يرعاها  بما وحضتتوره التدابير المناستتبة لضتتمان إبراز المشتترو   وفضتتال  عن ذل ، تتخذ الهيئات المنهذة  
   االتحاد.

 
 المدة  

 لهر ا.  36توقع تنهيذ هذا المشرو  على مد  ي  

________________________________ 


