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مجلس )السياسة الخارجية واألمنية المشتركة القرار 

نوفمبر  19بتاريخ  2018/1789( رقم لالتحاد األوروبي

2018 

 

دعما لمكافحة االتجار غير المشروع باألسلحة الصغيرة 

واألسلحة الخفيفة وانتشارها في الدول األعضاء في 

 جامعة الدول العربية

 

 نحن مجلس االتحاد األوروبي

 

 ( من المعاهدة،1) 31( و 1) 28، وتحديدا المادتين األوروبيوبعد االطالع على معاهدة االتحاد 

 

 لالتحاد األوروبي للسياسة الخارجية واألمنيةالممثل األعلى من وبعد االطالع على االقتراح المقدم 

 

 : أنه وحيث

 

المجلس األوروبي استراتيجية االتحاد األوروبي لمكافحة الجمع واالتجار غير المشروعين باألسلحة  اعتمد، 2005ديسمبر كانون األول/  16في  (1)

 الصغيرة واألسلحة الخفيفة وذخائرها )"استراتيجية االتحاد األوروبي لألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة"(، والتي تمت مراجعتها في عام

حرك االتحاد في مجال األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة. وأشارت استراتيجية االتحاد األوروبي ، والتي وضعت اإلرشادات التوجيهية لت2018

دعم المبادرات اإلقليمية لمكافحة األسلحة الصغيرة كجزء من أولوياته، ب األوروبي سيقوم،لألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة أن االتحاد 

للمنظمات اإلقليمية والوطنية المسؤولة عن تنفيذ الصكوك اإلقليمية ذات  والفنيوتوفير الدعم المالي واألسلحة الخفيفة غير المشروعة وذخائرها، 

 الصلة.

 

)الممثل األعلى( بالًغا  لالتحاد األوروبي للسياسة الخارجية واألمنية ىعلالممثل االو، قدمت المفوضية األوروبية 2018يونيو حزيران/  13في  (2)

األوروبي والمجلس األوروبي بشأن العناصر الالزمة الستراتيجية االتحاد األوروبي لمكافحة األسلحة النارية واألسلحة مشترًكا إلى البرلمان 

 الصغيرة واألسلحة الخفيفة غير المشروعة وذخائرهم بعنوان "تأمين األسلحة وحماية المواطنين"

 

، على أن التنمية المستدامة ال 2015سبتمبر أيلول/  25التي اعتمدتها األمم المتحدة في  2030أكدت خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام  (3)

 وانعدام األمن. الظلمو من بين العوامل التي تؤدي إلى العنف تعتبريمكن أن تتحقق بدون السالم واألمن وأن تدفقات األسلحة غير المشروعة 

 

إلى اتباع ، 2018مايو أيار/  24الذي أطلق في ولنزع السالح المسمى "تأمين مستقبلنا المشترك"،  هفي برنامجألمم المتحدة لعام الدعا األمين  (4)

 اإلقليمي. دونالمستوى  علىوتشاركي للحد من األسلحة الصغيرة على المستوى القطري، وفي بعض الحاالت،  متكاملونهج شامل 

 

منع االتجار غير المشروع باألسلحة الصغيرة واألسلحة بالمتعلق في مؤتمر األمم المتحدة الثالث الستعراض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل  (5)

، تعهدت الدول األعضاء في األمم المتحدة بتعزيز 2018يونيو حزيران/ في  الذي تم عقدهالخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، 

ال وهو مناسب، على جميع المستويات في منع ومكافحة االتجار غير المشروع باألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة حسبما الشراكات والتعاون، 

لتخلص منها، ووضع العالمات، وحفظ السجالت والتتبع؛ سيما فيما يتعلق بمراقبة الحدود؛ إدارة المخزونات واألمن؛ وإتالف األسلحة وا

اإلقليمية واإلقليمية ذات الصلة في تعزيز تنفيذ برنامج  دونوالسمسرة غير المشروعة. كما تعهدت الدول األعضاء بتعزيز التعاون مع المنظمات 

 جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه وصك التعقب الدولي.منع االتجار غير المشروع باألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة من المتعلق بالعمل 

 

 هدف تشجيع وتعزيز التعاون بين أعضائها.بمنظمة إقليمية تضم جميع الدول العربية هي جامعة الدول العربية  (6)

 

الدول العربية وأنشأوا عددًا  ، أقام االتحاد األوروبي وجامعة الدول العربية الحوار االستراتيجي بين االتحاد األوروبي وجامعة2016في عام  (7)

 من مجموعات العمل.

 

التعاون ذات األولوية من اجل  لمجاالتا ،التابعة للحوار االستراتيجيالتسلح،  والحد منأسلحة الدمار الشامل بالمعنية حددت مجموعة العمل وقد  (8)

 .المحتملالمحدد 

 

  هذا القرار: اعتمدناعليه، 
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 1المادة 
 

منع االتجار غير المشروع باألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة المتعلق ببهدف دعم الدول األعضاء في جامعة الدول العربية في تنفيذ برنامج العمل  .1

 :، سيسعى االتحاد إلى تحقيق األهداف التاليةعلى المستوى الوطني صك التعقب الدولي ذتنفيو من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه

بناء القدرات الوطنية للدول األعضاء في جامعة الدول العربية بشكل مستدام لمكافحة االنتشار غير المشروع لألسلحة الصغيرة واألسلحة   -

 مع االحترام التام للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان، نزاعالانتهاء الخفيفة، ومكافحة اإلرهاب وتعزيز األمن في حاالت ما بعد 

 لتحديات الواردة آنفا،لبناء القدرات اإلقليمية لجامعة الدول العربية بشكل مستدام للتصدي  -

 رقابة الوطنية للدول األعضاء في جامعة الدول العربية على األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة في المراحل الرئيسية من دورة حياتها،التعزيز  -

 لمستفادة.ا لدروستعزيز تبادل الممارسات المثلى وا -

 :التالية في المجاالتللتدابير المتخذة بتقديم الدعم الالزم االتحاد، بموجب هذا القرار،  يقوم، 1من أجل تحقيق األهداف المشار إليها في الفقرة  .2

 الرقابة الدولية على نقل األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة )مكافحة تدفقات األسلحة غير المشروعة(، -

 إنفاذ القانون(، اجهزةتحديد وإيقاف مصادر األسلحة الصغيرة غير المشروعة )بناء قدرات  -

 واألمن،التدابير األخرى المتعلقة بالرقابة على األسلحة الصغيرة، بما في ذلك إدارة المخزون، والرقابة على اإلمدادات ذات الصلة  -

 نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، -

 ذات الصلة باألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعزيز الرقابة على األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة.توفير المعلومات  -

 .2و  1يتضمن ملحق هذا القرار وصفا مفصال للمشروع المشار إليه في الفقرتين  .3

 

 2المادة 

 .عن تنفيذ هذا القرار يكون الممثل األعلى مسؤوالً  .1

 

بمساعدة و، مويةتنوالالمعهد العالي للدراسات الدولية بمشروع مسح األسلحة الصغيرة، ممثالً  من قبلفنيا  1يتم تنفيذ المشروع المشار إليه في المادة  .2

 .العربيةمنظمة الشرطة الجنائية الدولية )إنتربول( ومنظمة الجمارك العالمية وبالتعاون الوثيق مع األمانة العامة لجامعة الدول 

 

 .ىعلاال لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية ومنظمة الجمارك العالمية، بأداء مهامه تحت مسؤولية الممثمن يقوم مشروع مسح األسلحة الصغيرة، بمساعدة  .3

 الترتيبات الالزمة مع مشروع مسح األسلحة الصغيرة. بعقد ىعلاال قوم الممثلي، وتحقيقا لهذه الغاية

 

 3المادة 
 

 يورو. 2.858.550 يه 1المبلغ المالي المخصص لتنفيذ المشروع الممول من االتحاد والمشار إليه في المادة قيمة  .1

 

 .وفقًا لإلجراءات والقواعد المطبقة على ميزانية االتحاد 1تتم إدارة النفقات الممولة من المبلغ المخصص الوارد في الفقرة  .2

 

، تقوم المفوضية بإبرام االتفاقية الالزمة مع مشروع مسح وتحقيقا لهذه الغاية. 2ت المشار إليها في الفقرة تشرف المفوضية على اإلدارة السليمة للنفقا .3

إبراز مساهمة االتحاد، بما يتناسب مع حجم بضمان  مشروع مسح األسلحة الصغيرة بندا ينص على قياماالتفاقية  ويجب أن تتضمناألسلحة الصغيرة. 

  المساهمة.

 

في أقرب وقت ممكن بعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ. ويجب أن تبلغ المجلس بأي صعوبات  3في الفقرة  االمشار إليه يةة إلى إبرام االتفاقتسعى المفوضي .4

 تواجهها في القيام بذلك وبتاريخ إبرام االتفاقية.
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 4المادة 

 
 .بإعدادها مشروع مسح األسلحة الصغيرة يقومفصلية منتظمة  تقاريرم الممثل األعلى باطالع المجلس على مستجدات تنفيذ هذا القرار بصورة ويق .1

 تشكل هذه التقارير أساس التقييم الذي يقوم به المجلس.و

 

 .1تقدم المفوضية تقريرا عن الجوانب المالية للمشروع المشار إليه في المادة  .2

 

 5المادة 
 .اعتمادهيدخل هذا القرار حيز التنفيذ من تاريخ  .1

 

مرور بعد إبرام أي اتفاقية غير أنه وفي حال عدم (. 3) 3شهًرا من تاريخ إبرام االتفاقية المشار إليها في المادة  24هذا القرار بعد مرور سريان ينتهي  .2

 ال يعود ساريا ونافذا.هذا القرار  فإن ،حيز التنفيذ القرار ستة أشهر من تاريخ دخول

 

 

  .2018نوفمبر  /تشرين الثاني 19حرر في بروكسل  في 

 

 

 للمجلس          

 لرئيس           ا

 فيديريكا موغيريني

 

 

 

 

____________________ 
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 الملحق

 

-2018مكافحة االتجار غير المشروع باألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة وانتشارها في الدول األعضاء في جامعة الدول العربية )

2020) 

 

 واألمنية المشتركة لالتحاد األوروبيمبررات الدعم المقدم من السياسة الخارجية وخلفية  .1

 

مكافحة األسلحة  يستند هذا المشروع إلى الجهود السابقة التي بذلتها جامعة الدول العربية واالتحاد لمساعدة الدول األعضاء في جامعة الدول العربية في

للحد ا اساسيحة الصغيرة غير المشروعة في المنطقة العربية أمًرا الصغيرة واألسلحة الخفيفة غير المشروعة في المنطقة العربية. ويعد القضاء على األسل

سواء في المنطقة العربية أو في المناطق  -شى مع أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة امن جميع أشكال العنف وتعزيز التنمية المستدامة واالزدهار بما يتم

 المجاورة، بما في ذلك أوروبا.

 

منع االتجار غير المشروع باألسلحة المتعلق ببرنامج العمل  الدول األعضاء في جامعة الدول العربية على تنفيذ ةتحديدا إلى تعزيز قدريهدف المشروع 

األعضاء وفقًا لألولويات واالحتياجات التي حددتها الدول  صك التعقب الدولي ذتنفيالصغيرة واألسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه و

وبناء  )المقصد الرابع(. 16، وال سيما الهدف 2030يشتمل اإلطار المعياري للمشروع أيًضا على أجندة التنمية المستدامة لعام وفي جامعة الدول العربية. 

العضو في جامعة الدول العربية، يمكن أن يكون بروتوكول األسلحة النارية التابع لألمم المتحدة ومعاهدة تجارة األسلحة  المضيفةعلى تفضيالت الدولة 

 المسار، وغيرها(. حويلتبالمشروع )الرقابة على التصدير/ االستيراد، منع المرتبطة بمثابة نقاط مرجعية لجهود بناء القدرات 

 

 مدااليلة أهداف المشروع واالستدامة طو .2

 

منع االتجار غير ب المتعلق يتمثل الهدف األساسي للمشروع في تعزيز قدرة الدول األعضاء في جامعة الدول العربية بشكل مستدام على تنفيذ برنامج العمل

صك التعقب الدولي، بما في ذلك الغايات الرامية إلى مكافحة ذ تنفيالمشروع باألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه و

، يهدف لهذه الغايةاألسلحة الصغيرة غير المشروعة واإلرهاب، وفقًا لألولويات واالحتياجات التي حددتها الدول األعضاء في جامعة الدول العربية. وتحقيقا 

  المشروع إلى تحقيق األهداف الرئيسية التالية:

 

الوطنية للدول األعضاء في جامعة الدول العربية بشكل مستدام لمكافحة االنتشار غير المشروع لألسلحة الصغيرة واألسلحة  اتبناء القدر (أ)

  ؛انتهاء النزاعالخفيفة، ومكافحة اإلرهاب وتعزيز األمن في حاالت ما بعد 

 

 الوردة آنفا؛لتحديات لبناء القدرة اإلقليمية لجامعة الدول العربية بشكل مستدام للتصدي  (ب)

 

تعزيز الرقابة الوطنية للدول األعضاء في جامعة الدول العربية على األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة في المراحل الرئيسية من دورة  (ج)

 ؛حياتها

 

 تعزيز تبادل الممارسات المثلى والدروس المستفادة. (د)

 

هذه الدول تسعى للحصول على المساعدة والدعم في جوانب محددة، مع التركيز أن وتشير المشاورات مع الدول األعضاء في جامعة الدول العربية إلى 

تم تصميم جميع عناصر المشروع، قد (. و3بشكل كبير على بناء القدرات الوطنية لمكافحة تدفقات األسلحة غير المشروعة )لمزيد من التفاصيل راجع القسم 

لمستفيدين المستهدفين، وهم تحديدا إلى االمشروع للقدرة المستدامة  نقلضمان من أجل بما في ذلك العناصر المتعلقة بتقييم االحتياجات والتقييم بعد التنفيذ، 

األمانة العامة لجامعة الدول العربية )إدارة الحد من التسلح  المؤسسات والمسؤولون الحكوميون في الدول األعضاء في جامعة الدول العربية، إضافة إلى

  ونزع السالح(.

 

 وصف اإلجراءات .3

 

ل تم تصميم مشروع االتحاد لمكافحة االتجار غير المشروع باألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة وانتشارها في الدول األعضاء في جامعة الدو

 :االحتياجات التي أعربت عنها الدول األعضاء في جامعة الدول العربية في الجوانب التالية ذات األولوية( من اجل تلبية 2020-2018العربية )

 

 :1الجانب 

 

 على نقل األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة )مكافحة تدفقات األسلحة غير المشروعة(الدولية الرقابة 
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 إلخ(ترخيص والرقابة على التصدير/ االستيراد/ العبور )تقييم المخاطر، . ال1-1

 

 مسار األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة إلى مستلمين غير مصرح لهم حويلتمنع . 1-2

 

الصغيرة واألسلحة الخفيفة وأجزائها أثناء التفتيش على البضائع والحموالت المنقولة )طرق وتقنيات ومعدات التفتيش،  ضبط األسلحة. 1-3

 وغيرها(

 

 :2الجانب 

 

 القانون( ذإنفا قدرات اجهزةتحديد وإيقاف مصادر األسلحة الصغيرة غير المشروعة )بناء 

 

 مراقبة الحدود البرية والجوية والبحرية، بما في ذلك نقل التكنولوجيا. 2-1

 

 عقبوالتوحفظ السجالت  الوسم. 2-2

 

المقذوفات، تحديد/ وقف طرق وأساليب المتعلقة بمعلومات التقنيات وأساليب إضافية للتفتيش على األسلحة والتحقيق بشأنها )استخدام . 2-3

 التهريب، وغيرها.(

 

 :3الجانب 

 

  خرى للرقابة على األسلحة الصغيرةأتدابير 

 

  إدارة المخزونات واألمن. 3-1

 

 :4الجانب 

 

  وإعادة اإلدماجنزع السالح والتسريح 

 

 تبادل الخبرات في مجال نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج والممارسات المثلى والدروس المستفادة. 4-1

 

 نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماجالوطنية لبرامج الالمساعدة في تصميم . 4-2

 

 انتهاء النزاعأشكال أخرى من الدعم للدول األعضاء في جامعة الدول العربية خالل مرحلة ما بعد . 4-3

 

اهتماًم أقل من الجوانب األخرى عموما ب يحظى، على الرغم من طلبه من بعض الدول األعضاء في جامعة الدول العربية، الجانبوقد لوحظ أن هذا 

  .فإنه ليس محط تركيز هذا المشروعلهذا السبب، والمذكورة في هذا القسم. 

 

 :5الجانب 

 

 :تعزيز الرقابة على األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفةبتوفير المعلومات ذات الصلة باألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة غير المشروعة و

 

 المشورة بشأن التعديالت والمراجعات المحتملةالدول األعضاء في جامعة الدول العربية؛ وتقديم في تشريعات القوانين والتقييم . 5-1

 

 ترجمة البحوث ذات الصلة والدراسات المنشورة وغيرها من الوثائق إلى اللغة العربية. 5-2
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  وتلبية لالحتياجات المذكورة أعاله، سيتضمن المشروع العناصر التالية:

 

  القاهرة التأسيسي فيالتنسيق اإلقليمي: االجتماع  .1

 اإلقليمية دون: ورش العمل اإلقليمي دونالتنسيق  .2

 بعثات التقييم .3

 القطري على المستوى التدريب .4

 المساعدة التشريعية .5

 توفير المعلومات باللغة العربية .6

 التنسيق اإلقليمي: االجتماع الختامي في القاهرة  .7

 مراقبة وتقييم المشروع )بما في ذلك التدقيق المالي( .8

 

 في القاهرةي أسيسالتالتنسيق اإلقليمي: االجتماع . 3-1

 

اتصال مع الدول األعضاء في جامعة الدول العربية والبدء في تحديد االحتياجات  والشروع في إقامة قنواتبالمشروع،  معرفةالالهدف: زيادة . 3-1-1

 (.5إلى  1الخاصة بكل دولة )تقييم االحتياجات األولية( )الجوانب ذات األولوية من 

 

(، ويستهدف كبار 5إلى  1لمدة أسبوع في القاهرة، يغطي جميع جوانب المشروع )الجوانب ذات األولوية من  أسيسيتاجتماع عقد األنشطة: . 3-1-2

 . المسؤولين في الدول األعضاء في جامعة الدول العربية، إضافة إلى موظفي جامعة الدول العربية المسؤولين عن القضايا المتعلقة بالمشروع

 

قنوات اتصال مع الدول األعضاء في جامعة الدول العربية؛ وتحديد االحتياجات الخاصة بكل دولة؛ وإصدار تقرير موجز  إقامةنتائج اإلجراء: . 3-1-3

 عن االجتماع.

 

 اإلقليمية دون: ورش العمل اإلقليمي دونالتنسيق . 3-2

 

للدول األعضاء في جامعة الدول العربية بتبادل الخبرات والممارسات المثلى وتحديد أولويات  اتاحة المجال، اإلقليمي دونالهدف: على المستوى . 3-2-1

 (. 4إلى  1التنفيذ في الجوانب المتعلقة بالمشروع )الجوانب ذات األولوية من 

 

هذه المناطق هي مختلفة ) اقليميةدون أسبوع واحد، في منتصف المشروع تقريبا، في ثالث مناطق  مدة كل منهااألنشطة: عقد ورشات عمل . 3-2-2

سيتم تحديد و(. بالمجمل ثالثة أسابيع لمدةشبه الجزيرة العربية والعراق( )والمشرق؛ ومبدئيًا: المغرب العربي والساحل العربي وشرق إفريقيا؛ 

( أو بعد ذلك 1-3في القاهرة )النقطة  أسيسيالتالدول األعضاء في جامعة الدول العربية المشاركة في كل ورشة من ورشات العمل في االجتماع 

 بوقت قصير.

 

 اتنتائج اإلجراء: تبادل الخبرات والممارسات المثلى في الجوانب المتعلقة بالمشروع؛ وتحديد أولويات التنفيذ؛ وإصدار تقرير موجز عن ورش. 3-2-3

 العمل.

 

  االحتياجات بعثات تقييم 3-3

 

إلى  1)الجوانب ذات األولوية من القطري على المستوى التدريب المساعدة والخاصة بكل دولة واالستعداد لمتابعة  االحتياجات التأكد منالهدف: . 3-3-1

5.) 

 

 المساعدة في هذا الجانب. تطلبزيارات ميدانية للدول األعضاء في جامعة الدول العربية التي إجراء األنشطة: . 3-3-2

 

في جامعة الدول العربية فقط، بهدف تحديد  العضونتائج اإلجراء: إكمال بعثات التقييم؛ وإصدار تقرير موجز لكل بعثة تطلع عليه الدولة المضيفة . 3-3-3

 .الثغرات(التي تعترض معالجة هذه  والعقباتاحتياجاتها الخاصة )تحديد السياسات والتدابير القائمة، والثغرات المعيارية أو غيرها، 
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 القطري على المستوى . التدريب3-4

 

العضو في جامعة الدول العربية وفقًا لمصالح تلك الدولة واحتياجاتها المضيفة الهدف: بناء القدرة المستدامة للرقابة على األسلحة الصغيرة في الدولة  .3-4-1

 (.4إلى  1)الجوانب ذات األولوية من 

 

 األنشطة. 3-4-2

يمكن أن تفيد الدورات التدريبية جميع ولمساعدة. ا تطلبللدول األعضاء في جامعة الدول العربية التي  قطريعلى المستوى الدورات تدريبية عقد 

( أو عدد أقل من الدول األعضاء في جامعة الدول دولةأسبوع لكل بتخصيص دولة ) 22الدول العربية البالغ عددها  الدول األعضاء في جامعة

 دولة عضو في جامعة الدول العربية(. 11أسبوعين لـ وعقد دورات تدريبية لمدة لدول، زيارات متعددة لتلك ابإجراء العربية )

 

تفيد ستشمل كل دورة تدريبية مدتها أسبوع واحد ما يلي: )أ( يوم افتتاحي لتعريف كبار المسؤولين الحكوميين بجميع جوانب المشروع التي تهم/ 

مشروع على جوانب القضايا التي تهم الخبراء سيعمل ) للمدراء المباشرين)ب( تدريب لمدة يومين والعربية؛ الدولة العضو في جامعة الدول 

جوانب  المشروع علىخبراء سيعمل )ج( تدريب عملي لمدة يومين للعاملين الميدانيين )و(؛ بالتوازي الدولة العضو في جامعة الدول العربية

 (.بالتوازي القضايا التي تهم الدولة العضو في جامعة الدول العربية

 

التدريب المقدم خالل الزيارة األولى،  عزيزوتسيسعى المشروع إلى تعزيز المسؤولية الوطنية من خالل توسيع  زيارات متعددة،ب القيام في حال

 الدولة المضيفة العضو في جامعة الدول العربية باعتبارها أولويات قصوى. تنظر إليهاوخاصة في الجوانب التي 

 

 . نتائج اإلجراء: سيتم تقييم تأثير الدورات التدريبية من أجل تحديد مدى تحقيق أهداف المشروع المتعلقة ببناء القدرات.3-4-3

 

 المساعدة التشريعية. 3-5

 

المساعدة في هذا الجانب؛ وتحديد  تطلب. الهدف: تقييم التشريعات المتعلقة باألسلحة الصغيرة في الدول األعضاء في جامعة الدول العربية التي 3-5-1

  (.4إلى  1التعديالت والمراجعات التشريعية الممكنة )الجوانب ذات األولوية من 

 

زيارة ميدانية والقيام بالمساعدة في هذا الجانب؛  تطلبع الدولة العضو في جامعة الدول العربية التي البحوث المكتبية والتنسيق مإجراء . األنشطة: 3-5-2

 المساعدة. تطلبتقرير المتابعة والتنسيق مع الدولة العضو في جامعة الدول العربية التي إصدار أسبوع واحد(؛ ولمدة )

 

في جامعة الدول العربية فقط، مع تحديد التعديالت والمراجعات التشريعية العضو تقرير موجز تطلع عليه الدولة المضيفة  نجازإنتائج اإلجراء:  .3-5-3

 المحتملة.

 

 وفير المعلومات باللغة العربية. ت3-6 

 

 الهدف: تلبية احتياجات الدول األعضاء في جامعة الدول العربية المتمثلة في الحصول على معلومات مستقلة وموثوقة بشأن األسلحة الصغيرة .3-6-1

 (.5والعنف المسلح باللغة العربية )الجانب ذو األولوية 

 

يمكن أن تشمل و. األنشطة: ترجمة المنشورات والوثائق الرئيسية إلى اللغة العربية )التقارير المنشورة، وإرشادات الممارسات المثلى، وغيرها(. 3-6-2

الصادرين  (PSSM) على األسلحة الصغيرة ومصفوفة األمن المادي وإدارة المخزونفي األمم المتحدة دليل عمليات الرقابة على ما سبق األمثلة 

 الصغيرة. عن مشروع مسح األسلحة

 

ونشر  (البودكاست)الملفات الصوتية  نتائج اإلجراء: تشمل المخرجات المحددة ترجمة الكتب والتقارير وأوراق اإلحاطة المهمة، فضالً عن إنتاج .3-6-3

مستقلة وموثوقة باللغة العربية عن األسلحة الصغيرة والعنف التدوينات باللغة العربية. وسيؤدي هذا اإلجراء إلى زيادة كبيرة في توافر معلومات 

 المسلح.

 

 التنسيق اإلقليمي: االجتماع الختامي في القاهرة. 3-7

 

 (.5إلى  1المستقبلي )الجوانب ذات األولوية من تعاون لل يطخطالتمشروع وال. الهدف: تقييم 3-7-1



 
 
 

L 293/31                                                           عربي                                                               2018-11-20                                       الصحيفة الرسمية لالتحاد األوروبي 

 

كبار مسؤولي الدول األعضاء في جامعة الدول العربية وموظفي جامعة  ضمياجتماع لمدة يومين في القاهرة في نهاية المشروع، عقد . األنشطة: 3-7-2

 الدول العربية المسؤولين عن القضايا المتعلقة بالمشروع.

 

 االجتماع. عن. نتائج العمل: مناقشة وتقييم المشروع؛ وتوضيح خطط التعاون المستقبلي بشأن الرقابة على األسلحة الصغيرة؛ وإصدار تقرير موجز 3-7-3

 

 . مراقبة وتقييم المشروع3-8

 

 نفقات المشروع وفقًا للميزانية المتفق عليها. وضمان صرفهدافه الجوهرية، ألالمشروع  تحقيقالهدف: التأكد من  .3-8-1

 

سيتضمن المشروع آلية مراقبة داخلية وخارجية. وسيقود آلية المراقبة الداخلية  المشروع،. األنشطة: من أجل قياس تأثيرات مختلف مكونات 3-8-2

الغرض، بدعم من موظفي المشروع. وسيتضمن التقييم الخارجي تعيين فريق تقييم خارجي يقوم  لهذاأخصائي اإلدارة القائمة على النتائج المعين 

المشاركة األعضاء في جامعة الدول العربية  من الدولعدد  وزيارةاية المشروع، بحضور االجتماع الذي يستمر لمدة يومين في القاهرة في نه

مشروع مسح األسلحة الصغيرة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومنظمة الجمارك  –دول( ومقرات الجهات الرئيسية المنفذة للمشروع  8)حتى 

 طلبات االتحاد.العالمية. وسيشمل المشروع أيًضا تدقيقًا ماليًا وفقًا لمت

 

 . نتائج اإلجراء: إكمال تقييم آثار المشروع؛ وإكمال التدقيق المالي.3-8-3

 

 والشراكات الهيئات المنفذة .4

 

المسؤولة  الرئيسية هيئةالفي جنيف، سويسرا،  تنمويةالوسيكون مشروع مسح األسلحة الصغيرة، وهو مركز أبحاث مقره في المعهد العالي للدراسات الدولية 

( اإلنتربول. وخالل تنفيذ المشروع، سيعتمد مشروع مسح األسلحة الصغيرة على وجه الخصوص على مساهمات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية )عن التنفيذ

)بناء قدرات  3-2و 2-2األولوية ومنظمة الجمارك العالمية. وستكون المنظمة الدولية للشرطة الجنائية )اإلنتربول( مسؤولة بشكل رئيسي عن الجوانب ذات 

، بما في ذلك مراقبة ية)مراقبة عمليات النقل الدول 2-1و  1إنفاذ القانون(، وستكون منظمة الجمارك العالمية مسؤولة عن الجوانب ذات األولوية  اجهزة

 الحدود(.

 

تنفيذ المكونات األخرى للمشروع )بما في  فيمع منظمات أخرى للمساعدة    تعاقدات ثانويةبإجراء ويقوم مشروع مسح األسلحة الصغيرة، بحسب الحاجة، 

ية، يمكن على األرجح المكون المتعلق بإدارة المخزون واألمن(. واعتمادًا على احتياجات وتفضيالت الدول المشاركة األعضاء في جامعة الدول العرب ذلك

 المتخصصة في جامعة الدول العربية، المساهمة في تنفيذ المشروع. هيئاتالوكذلك بعض للمنظمات األخرى، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، 

 

تحاد المنفذة أيًضا مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في الدول األعضاء في جامعة الدول العربية، وكذلك مع أي برامج تابعة لال هيئاتالستنسق 

 واالستفادة منها. قائمةاللمبادرات ا المشروع معضمن إطار  منفذةالجميع األنشطة  تكاملان في تلك الدول، من أجل ضم تواجدلها 

 

 المشروع بما يتوافق مع إرشادات االتحاد. انشطة لضمان إبرازكما سيقوم مشروع مسح األسلحة الصغيرة وشركاؤه في التنفيذ باتخاذ التدابير المناسبة 

 

 المدة .5

 

الدول األعضاء في جامعة الدول العربية والتمويل المتاح، فإن تمديد المشروع لفترة  الهتمامتبعا وشهًرا.  24المشروع على مدار تنفيذ من المخطط أن يمتد 

المثال، جهود بناء القدرات القائمة خالل المرحلة األولية للمشروع. فعلى سبيل  تعزيزالسنتين األوليتين من شأنه أن يسمح بمواصلة وإضافية عالوة على فترة 

إلى إحدى الدول األعضاء في جامعة الدول العربية في المرحلة األولية وتوسيعه واختباره، بما في ذلك إشراك مجموعة  لذي تم تقديمهايمكن تكرار التدريب 

لضمان االستدامة. ويمكن للدول األعضاء في جامعة الدول العربية التي لم تتلق كل التدريب أو المساعدة التشريعية  في التدريبالحكوميين  أكبر من الموظفين

في المرحلة الثانية. ويمكن للدول األعضاء في جامعة الدول العربية التي  ى التدريب أو المساعدةمن المشروع الحصول عل يةالتي طلبتها في المرحلة األول

أن تتلقى المساعدة في هذه  - مثال باالستناد إلى القدرات المكتسبة في المرحلة األولية من المشروع -ياجات أو أولويات جديدة للرقابة على األسلحةحددت احت

 .الجوانب في المرحلة الثانية

 


