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 يميةهامف ذكرةم
 العادية الثالثة والثالثين امبيا إلدراجه في جدول أعمال الدورة ججمهورية ته قترح قدمم

 رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي مؤتمرل
 الفعالة لمخزونات األسلحة" تعزيز القدرات الوطنية لإلدارة"

 
 السياق: :ألف

 
"إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا"  0202 عامل األفريقي االتحاد موضوع يجسد .1

عة الخطاب في طليم والتنمية المستدامين القضايا التي تتعارض مع السالبنبذ بشكل أساسي االلتزام 

المحورية  المبادرات ، وتحفيز تنفيذًضا الميل إلى إجراء تفكير شموليأي. ومما يعزز هذا االلتزام القاري

المستدامين  م واألمنالصلة الطبيعية بين السل تقويةالمستدامين في القارة وزيادة م واألمن لتعزيز السل

 .ينالمستدام والتنمية االجتماعي واالقتصاديالتحول و
 
ال يمكن تحقيق و. 0262أجندة أمر حتمي لتحقيق تطلعات  البنادقإسكات إن نجاح المبادرات القارية في  .0

لتي ا المسلحة ةلمواجهحاالت ااالستقطاب السياسي المطول، وبقارة أفريقية سلمية ومزدهرة ومتكاملة 

 بين األحزاب المتنافسة. تحدث بسهولة
 
عات جموماألفريقي وال لالتحاد اسية الوقائية وآليات حل النزاعالتنسيق الفعال بين الدبلوميحتاج  .2

ى مزيد عملية اإلصالح الجارية، بالتالي إلفي  االقتصادية اإلقليمية/اآلليات اإلقليمية على النحو المتوخى

وطنية التنظيمية ال فجواتإلى معالجة الرمي مؤسسية تحيوية وآليات من الدفع من خالل استراتيجيات 

وأوجه القصور في القدرات التي أدت إلى االنتشار غير المشروع لألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة 

 وتداولها واالتجار بها في القارة.
 
رها ااإلدارة للسيطرة على األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة باعتبنظم  ضعف منذ فترة طويلة تم تحديد .4

 أنها تديم االنتشار غير المشروع لألسلحة الصغيرة واألسلحةبفي أفريقيا  نزاعالرئيسية للأحد الدوافع 

الخفيفة وتداولها واالتجار بها. لقد أثبتت األدلة التجريبية أن من بين عدد ال يحصى من المشاكل الناتجة 

ونتيجة لذلك، فإن تأخر األمن القومي واإلنساني. كذلك عن مثل هذه الظروف تزايد عدم االستقرار و

معالجة القضايا ذات الصلة بتعزيز قدرات الدول األعضاء في االتحاد األفريقي على إدارة مخزوناتها 

ريقيا، في أف إسكات البنادقالوطنية من األسلحة ضرورية أيًضا لتحقيق الهدف األساسي المتمثل في 

 األفريقي الرئيسية للخطوات العملية على النحو المتوخى من بين أمور أخرى، في خارطة طريق االتحاد

 ، جمهورية زامبيا.في لوساكا 0216اعتمادها في عام  في أفريقيا، التي تم سكات البنادقإل
 
وتيرة تنفيذ خارطة بطء في جملة أمور،  ، Assembly/AU/Dec.719/(XXXII)الحظ مقرر المؤتمر  .5

 وعاتمجمال الذي تقوم بهعمل المستنير ال ، مع مراعاةطريق لوساكا ودعا إلى عمليات متضافرة وشاملة

وغيرها من المنظمات غير الحكومية التشاركية، لتعزيز القدرات الوطنية لتنفيذ  يةوالشباب ئيةالنسا

 .ةوفعال بطريقة منظمة سكات البنادقإلمشروع االتحاد األفريقي الرائد 
 
نتشار غير المشروع لألسلحة الصغيرة واألسلحة الامن  الفعال حدعالجة المسائل ذات الصلة بالتجري م .6

فر شهر يووالخفيفة وتداولها واالتجار بها بشكل تدريجي من خالل منظور شامل ومنسق تنسيقا جيدا. 

العفو السنوي األساس لمزيد من الدعم لعملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج في القارة. ومع 

الهامة تعتمد على وجود قدرات وطنية فعالة إلدارة األسلحة المسلمة ذلك، فإن استدامة هذه المبادرة 

 والتخلص منها بفعالية.
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إدارة األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة المستردة في حول تبني سياسة االتحاد األفريقي ضيف ي .7

سالمة اللدفاع ولاالجتماع العادي الثاني عشر للجنة الفنية المتخصصة من قبل عمليات دعم السالم 

والتصديق عليها  ،جمهورية مصر العربية، في القاهرة 0211ديسمبر  11في  المنعقدواألمن 

 مفوضيةيمكن لالتحاد، نموذًجا جديدًا لالسياسة ذات الصلة أجهزة صنع من قبل  بعد ذلك واعتمادها

في اء الدول األعضة وعات االقتصادية اإلقليمية/ اآلليات اإلقليميوجمممع ال بالتعاون االتحاد األفريقي

تسريع الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات التي تواجه إدارة األسلحة مواصلة االتحاد األفريقي 

 مستدامة.بطريقة الصغيرة واألسلحة الخفيفة 
 

 
 زمةالقدرات القانونية الوطنية الاألطر وال وضعدولية واإلقليمية والوطنية لال ألصعدةجهود على ا بذلتم  .8

جل ني للمشاريع الوطنية من أف، وتعبئة الموارد والدعم المن خالل التدريب اإلداري، وتدابير التنسيق

ار بها. وتداولها واالتج التصدي المنتظم لالنتشار غير المشروع لألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة

ذ في كل من تصور وتنفيعات االقتصادية اإلقليمية في لعب أدوار مهمة وما يصاحبها وجمماستمرت ال

 المبادرات التي تركز على معالجة هذه الظاهرة.
 
نية يعوق نجاح القدرات التشغيلية في كل من اإلدارة الفعالة فال ةيزال نقص الموارد والكفاء ومع ذلك، ال .1

ها بمن انتشار األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة وتداولها واالتجار  حدمخزونات األسلحة الوطنية والل

الموقف ل حومفوضية االتحاد األفريقي، وفقاً إلعالن باماكو ينبغي لبصورة غير مشروعة. وبالتالي، 

األفريقي الموحد من انتشار األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة وتداولها واالتجار بها بصورة غير 

حة الصغيرة واألسلألسلحة لخطة عمل تنفيذ استراتيجية مكافحة االنتشار غير المشروع ومشروعة، 

عام  د من تنفيذ موضوعتعظيم الزخم الذي سيول  ، طة طريق لوساكاراوخ ،الخفيفة وتداولها واالتجار بها

وغيرها من الدعم التكميلي لمساعدة الدول  نيالفدعم من ال إضافيةتقديم حزم مواصلة ل من خال 0202

لى دعم للحصول ع اوطلباته هااحتياجات بفعالية على أساس تقييم ااألعضاء في إدارة مخزونات أسلحته

 مفوضية االتحاد األفريقي.
 

 مقترح:باء: ال
 

 :ما يلي يُطلب من مفوضية االتحاد األفريقي .12
 

توفير الدعم المؤسسي للدول األعضاء في تعزيز قدراتها الوطنية من خالل التدريب والتوعية  (أ

 مخزوناتها من األسلحة بشكل فعال.وبناء األطر التنظيمية إلدارة 
  

لصغيرة اني لتطوير ونشر النظم التكنولوجية لدعم الرصد والتتبع الفعالين لألسلحة فتوفير الدعم ال (ب

 .واألسلحة الخفيفة
 

من  لدعم الدول األعضاء التي تعاني ريقيينرد من الشركاء الدوليين واألفالمساعدة في تعبئة الموا (ج

ها ادي والتخلص من أسلحتللتخزين اآلمن واألمن الم جيدةالقدرات لبناء بنية تحتية  قصور في

 الخفيفة.والصغيرة 
 

 الخالصة:جيم: 
 

المسلحة في القارة تؤكد صحة العالقة بين ضعف  نزاعاتال شاهدل التطورات في بعض مال تزا .11

القدرات الوطنية على إدارة مخزونات األسلحة، واالنتشار غير المشروع لألسلحة الصغيرة واألسلحة 

. يساناإلناألمن الخفيفة وتداولها واالتجار غير المشروع بها، والنزاعات المسلحة الطويلة األمد وتدهور 

 تنميةوال ل االجتماعي واالقتصاديوالتحوإسكات البنادق  توطيد الصلة بينومن أجل نتيجة لذلك، و
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، من الضروري أن يتم تعزيز القدرات الوطنية الحرجة خاصة في إدارة مخزونات األسلحة ينالمستدام

 الوطنية.
 

 لمجلس التنفيذي:اقررات ممشاريع -دال 
 

الذكرى الخمسين لإلعالن الرسمي لمنظمة الوحدة األفريقية/ لمعلن عنه خالل إلى التعهد ا يشير (1)

يع تعهد بإنهاء جمالو ،عبء الحروب ريقيينالجيل القادم من األفاالتحاد األفريقي بعدم توريث 

، وااللتزامات التي تم التعهد بها في خطة العمل لتنفيذ 0202الحروب في أفريقيا بحلول عام 

األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة وتداولها واالتجار بها بصورة غير استراتيجية مكافحة انتشار 

ي ف سكات البنادقطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي للخطوات العملية إلراوخ ،مشروعة

تجار غير المشروعة وتداولها واال األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة من انتشار حدأفريقيا بشأن ال

 ؛هاب
 

(0)  ً  تم بموجبه توجيهالذي  Assembly/AU/Dec.719(XXXII)المؤتمر  قررمإلى يشير أيضا

 طة طريق لوساكا.راتكثيف دعمها للدول األعضاء من أجل التنفيذ الفعال لخبالمفوضية 
 

م واألمن من خالل البيان إلى الطلب المقدم من مجلس السل يشير كذلك (2)

PSC/PR/Comm.(DCCCXXXII) مع الدول أوجه التآزر  تعزيزمفوضية بأن تواصل ال

االقتصادية اإلقليمية/ اآلليات اإلقليمية للتصدي الفعال لالنتشار غير  مجموعاتاألعضاء وال

 المشروع لألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة وتداولها واالتجار بها.
 

لتي ا ت االقتصادية اإلقليمية بمعالجة مستدامة للظروفمجموعافريقي والالتزام االتحاد األ يكرر (4)

تؤدي إلى االنتشار غير المشروع لألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة وتداولها واالتجار بها 

 واستخدامها المدمر.

 
ة وناتها من األسلحبدعم المبادرات الحاسمة في تعزيز قدرات الدول األعضاء على إدارة مخز لتزمي (5)

من االنتشار غير المشروع لألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة وتداولها واالتجار  حدكوسيلة لل

 بها.

 

 من المفوضية ما يلي: يطلب (6)

 

، 0202وسع لتنفيذ موضوع عام األ النطاقفي إطار  ،لدول األعضاءل الدعم من مزيد تقديم (1

زونات لتعزيز إدارة مخنية واألطر التنظيمية فدريب والتوعية وبناء القدرات البما في ذلك الت

 األسلحة الوطنية.

 

نية لالتحاد األفريقي لدعم ونشر النظم التكنولوجية لمساعدة فتسخير الشراكات المؤسسية وال (0

 الدول األعضاء في رصد األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة وتعقبها.

 

الشركاء الدوليين رد من عات االقتصادية اإلقليمية في تعبئة الموامجموالمساعدة مع ال  (3

الجيدة تحتية البنية اللدعم الدول األعضاء التي تعاني من قصور في القدرات لبناء  ريقيينواألف

 الخفيفة. تهاأسلحللتخزين اآلمن واألمن المادي والتخلص من أسلحتها الصغيرة و

 

ول ساعدة الدقنية النسبية والخبرات الوطنية الناجحة على متلاألعضاء ذات المزايا ا الدول يحث (7)

 األعضاء التي تعاني من قصور في القدرات في إدارة مخزوناتها من األسلحة.
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