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  الدیباجة
 

  ؛التحاد األفریقيالمجلس التنفیذى ل ،نحن
  

 ؛ والبروتوكوللالتحاد األفریقي في القانون التأسیسي المنصوص علیھا المبادئ االعتبار فيواضعین 
  األمن؛مجلس السلم و إنشاءالمتعلق ب

  
  المتحدة؛ میثاق األمم المكرسة في الدولي والمبادئ على التزامنا باحترام القانون مؤكدین من جدید

  
غیر  واالتجارالمشترك بشأن االنتشار والتداول  األفریقيإعالن باماكو المتعلق بالموقف إلى "مشیرین 

  ؛)2000" (الخفیفةاألسلحة الصغیرة والمشروع باألسلحة 
  

على التزامانا بتنفیذ برنامج عمل األمم المتحدة لمنع ومكافحة والقضاء على االتجار غیر  معیدین التأكید
  ؛2001الذي اعتمد في نیویورك في یولیو  جوانبھالخفیفة من جمیع األسلحة المشروع باألسلحة الصغیرة و

  
الصغیرة  ذات األعیرة األسلحةوالخفیفة بالتطورات المھمة في مجال مكافحة انتشار األسلحة أخذین علما 

وتصدیق وتنفیذ بروتوكوالت أو اتفاقیات ملزمة قانونا على  غیر المشروعة في أفریقیا من خالل توقیع
بروتوكول سادك بشأن الحد من األسلحة الناریة والذخیرة والمواد األخرى ذات الصلة ك الصعید اإلقلیمي،

األسلحة ذات األعیرة األسلحة الخفیفة و؛ وبروتوكول نیروبي بشأن الوقایة والسیطرة والحد من 2001لعام 
ة المجموعة ؛ واتفاقی2004في منطقة البحیرات العظمى والقرن األفریقي والدول المتاخمة لعام الصغیرة 

والذخائر الصغیرة األسلحة ذات األعیرة األسلحة الخفیفة و(االیكواس) حول  االقتصادیة لدول غرب أفریقیا
األسلحة ذات األسلحة الخفیفة و؛ واتفاقیة أفریقیا الوسطى للحد من 2006والمواد األخرى ذات الصلة لعام 

یمكن استخدامھا لتصنیعھا وإصالحھا أو تجمیعھا  وذخائرھا وقطع الغیار والمكونات التي الصغیرةاألعیرة 
  ؛2010لعام 

  
، الصغیرةاألسلحة ذات األعیرة األسلحة الخفیفة وفى المشروع غیر  واالتجاروالتداول االنتشار  إزاء قلقون

العنف المسلح، ومشكلة المخدرات اإلرھاب وغیره من أشكال بوثیقا  عالمیة ترتبط ارتباطاً  مشكلةكونھا 
 ،الفساد وتشجیع ،االجتماعيفي العنف زدیاد او ،المنظمة وأنشطة المرتزقةوالجریمة الدولیة ، العالمیة

  ؛بعد النزاعات عماراالوإعادة  واالستقرارم والتنمیة للسل تھدیداً تشكل  ،وغیره من السلوك اإلجرامى
  

األسلحة ذات األعیرة الخفیفة واألسلحة ب یر المشروعغ واالتجاروالتداول مشكلة االنتشار  أن مدركون
بشكل شمولي وبطریقة متكاملة من خالل تحسین التعاون والتنسیق وتعزیز  إالیمكن أن تحل ال الصغیرة 

  ؛في الصكوك الدولیة واإلقلیمیةھو معرب عنھ جمیع جوانب المشكلة كما باالمتثال ضبط  علىة قدرال
  
األسلحة ذات األعیرة األسلحة الخفیفة وبالمتعلقة  واألولویاتوالقدرات  األوضاعمختلف  في االعتبارین خذا

  ؛أفریقیافى كل منطقة من الصغیرة 
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لالتحاد  المخصصة توجیھالإنشاء لجنة ب 2008عام لاالتحاد األفریقي مفوضیة  قراراخذین فى اإلعتبار 
لتعزیز القدرات ومواءمة وتنسیق الصغیرة األسلحة ذات األعیرة األسلحة الخفیفة وحول قالیم واال األفریقي

لھا تفویض  التيالجھود التي یبذلھا االتحاد األفریقي والمجموعات االقتصادیة اإلقلیمیة والھیئات اإلقلیمیة 
لتنفیذ برامجھا وتعزیز التعاون  والدول األعضاء الصغیرةاألسلحة ذات األعیرة األسلحة الخفیفة ومجال  في

  ؛تنفیذ اإلجراءات المتفق علیھالقالیم والتآزر في جمیع اال
  

غیر المشروع والتداول واالتجار نتشار د من االبشأن الح األفریقيالتحاد ا إستراتیجیةبموجب ذلك نعتمد 
بین جمیع الھیئات  التنسیق والتعاونعزیز من أجل ت الصغیرةاألسلحة ذات األعیرة األسلحة الخفیفة وب

  .المستویات الوطنیة واإلقلیمیة والقاریةعلى  المنفذة بھدف تحسین التنفیذ
  
  
  األھداف  . 1
 

االنتشار والتداول واالتجار غیر القضاء على یتمثل فیمنع ومكافحة وھذه االستراتیجیة الھدف العام ل
  أفریقیا.لیم ااق في جمیع متكاملة وشاملة بطریقةالصغیرة األسلحة ذات األعیرة األسلحة الخفیفة وب المشروع

  
  ھي: لإلستراتیجیة المحددةاألھداف 

  
االنتشار والتداول  حول مشاكل الجمھور برامج تثقیف وتوعیة من خالل تنفیذ ثقافة السالم تعزیز  1.1

  ؛الصغیرة األسلحة ذات األعیرة األسلحة الخفیفة وبواالتجار غیر المشروع 
  

األسلحة ذات األسلحة الخفیفة وباالنتشار والتداول واالتجار غیر المشروع  لمشكلة معالجة شاملة  1.2
 باعتبارھاالصغیرة األسلحة ذات األعیرة األسلحة الخفیفة وتعمیم الحد من  من خالل الصغیرةاألعیرة 

  ؛القارة واالستقرار في، واألمن والتنمیة في تحقیق السالمومتعددة األبعاد  قضیة متشعبة
  

والھیئات  والمجموعات االقتصادیة اإلقلیمیة األعضاء في االتحاد األفریقي قدرات الدول تعزیز  1.3
 غیر المشروعوالتداول واالتجار  االنتشارلحد من تنفیذ تدابیر للومفوضیة االتحاد األفریقي  اإلقلیمیة

  ؛الصغیرة األسلحة ذات األعیرة األسلحة الخفیفة وب
  

 الوطني واإلقلیميالمستوى  المعنیة علىالجھات  المعلومات بین والتنسیق وتبادل تعزیز التعاون  1.4
  ؛والقاريعبر اإلقلیمي و
  

األسلحة ذات األعیرة األسلحة الخفیفة وانتشار  في مجال مكافحة الدوليعون وال تعزیز التعاون  1.5
  والقاري. الوطني واإلقلیمي دیعلى الصعالصغیرة 

  
  
 ادئـالمب  . 2



 

4 
 

  
 في مطبقة ھي كما التالیة المبادئ أعیننا نصب نضع أن یجب اإلستراتیجیة، ھذه أھداف تحقیق أجل من

  : األفریقي االتحاد ووثائق سیاسات
 

 اإلستراتیجیة ھذه أولویات أن من دللتأك مھم بمبدأ ھنا األمر یتعلق: األفریقیة والملكیة القیادة   2.1
 مع تتوافق األنشطة ھذه وأن األفریقیة الحكومات مسؤولیات نطاق في تظل علیھا وتنفیذھا واإلشراف

  .واإلقلیمیة الوطنیة والتطلعات االحتیاجات
 

األسلحة یعزز مشاركة جمیع أصحاب المصلحة فى معالجة قضایا انتشار  ھذاالمبدأ: ندماجاال   2.2
  .الصغیرةاألسلحة ذات األعیرة الخفیفة و

 
 أصحاب جمیع بین فیما والترابط التعاون ضمان ضرورة إلى المبدأ ھذا یستند: المناھج المتكاملة  2.3

 المساءلة والكفایة، الفعالیة زیادة للموارد، األمثل االستخدام تحقیق بغیة اإلستراتیجیة بھذه المعنیین المصلحة
  . إلستراتیجیةا ھذه تنفیذ في الدولیین، وشركائھا أفریقیا وبین أفریقیا عبر الجھود واستدامة شفافیة المتبادلة،

 
 غیر واالتجار والتداول االنتشار بمشكلة المتعلقة الجوانب كافة المبدأ ھذا یشمل: الشمولیة  2.4

  .الصغیرةاألسلحة ذات األعیرة األسلحة الخفیفة و في المشروع
 

 الفاعلة العناصر جمیع بین المسؤولیة تقاسم ضرورة على المبدأ ھذا یرتكز: المشتركة المسؤولیة   2.5
 والقاریة اإلقلیمیةالوطنیة و المحافل خالل من حل عن البحث في واالشتراك المشكلة بھذه الصلة ذات

  . والدولیة
 

 .الدولي القانون وقواعد للمبادئ لالكام االحترام بضرورة المبدأ ھذا یسلم: الدولي القانون احترام   2.6
  
  
  االستراتیجىوجھ الت  .3
  

  التالیة: اإلستراتیجیة التوجھاتسیتابع  اإلفریقياالتحاد  فإن ،اإلستراتیجیةھذه  أھداف لتحقیق
  

لجنة التوجیھ المخصصة لالتحاد األفریقي  على تعزیز األفریقياالتحاد یعمل  :المؤسسي السیاق  3.1
لجنة  وضع تدریجیاً  اللجنة تبلغ أن، وضمان الصغیرةاألسلحة ذات األعیرة األسلحة الخفیفة وحول قالیم واال

األسلحة األسلحة الخفیفة و حولاألقالیم التحاد االفریقي ولاللجنة الدائمة ا اسم أن یطلق علیھ على دائمة،
  )؛الصغیرةاألسلحة ذات األعیرة األسلحة الخفیفة و حول األفریقي االتحاد جنةل( الصغیرةذات األعیرة 

  
  القاري:و اإلقلیمي الصعیدین والتنسیق على التعاون  3.2
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 في تنفیذ المجموعات االقتصادیة اإلقلیمیة بین التنسیق تعزیزعلى  األفریقياالتحاد یعمل   3.2.1

غیر  الصغیرةاألسلحة ذات األعیرة األسلحة الخفیفة وحد من ال حول والقاریة االتفاقات اإلقلیمیة
  .المشروعة

  
من بین  من خالل، التعاون االقلیمى تعزیزعلى  المجموعات االقتصادیة اإلقلیمیةتعمل   3.2.2

  الممارسات.أفضل شارك الخبرات، وتالمعلومات و، تبادل أمور أخرى
  

جمیع مجموعات نوع الجنس وخاصة النساءفي تصمیم تعزیز مشاركة : تشجیع وبعد نوع الجنس  3.3
على جمیع  غیر المشروعةالصغیرة األسلحة ذات األعیرة األسلحة الخفیفة وانتشار  مكافحةتنفیذ مبادرات و

  المستویات.
  

في  على المشاركة الفعالة المجتمع المدنيشراك وتعزیز قدرة مالئمة إلاتخاذ تدابیر : الشراكات   3.4
الصغیرة األسلحة ذات األعیرة ألسلحة الخفیفة وغیر المشروع ل نتشاراال لمكافحةتنفیذ مبادرات تصمیم و

  على جمیع المستویات. غیر المشروعة
  

الھیئات االقتصادیة اإلقلیمیة والمجموعات  بالتعاون مع األفریقياالتحاد یعمل :تعبئة الموارد  3.5
االتفاقات  الموارد الالزمة لتنفیذ توافر لضماناألسلحة الصغیرة التى لھا تفویض فى مجال اإلقلیمیة 
  .غیر المشروعة الصغیرةاألسلحة ذات األعیرة األسلحة الخفیفة و حول والقاریة اإلقلیمیة

  
  
 التنفیذ آلیات  .4
  

التى لھا تفویض فى مجال  اإلقلیمیة واألجھزة اإلقلیمیة االقتصادیة المجموعاتالدول األعضاء و تظل بینما
الوطنى واالقلیمى  المستوى على تنفیذال عن المسؤولة ھيالصغیرة األسلحة ذات األعیرة األسلحة الخفیفة و

 حول األقالیمو األفریقي لالتحاد التوجیھ لجنةمن خالل  ،األفریقيمفوضیة االتحاد  تكون ،على التوالى
  :عن ،جملة أمور أخرى في ،مسؤولةالصغیرة األسلحة ذات األعیرة األسلحة الخفیفة و

  
 االنتشار والتداول واالتجار غیر المشروع بمكافحة المتعلقة القاریة تنفیذ االتفاقات تنسیق وتسھیل   4.1

  ،الصغیرة األسلحة ذات األعیرة األسلحة الخفیفة وب
  

أصحاب المصلحة الرئیسیین المسؤولین و قدرات لتعزیزتنظیم دورات الخبرات و تشجیع تبادل  4.2
  ،المجتمع المدنيوالھیئات اإلقلیمیة و والمجموعات االقتصادیة اإلقلیمیة من الدول األعضاءاآلخرین 

  
 غیرواالتجار  والتداول باالنتشار المتعلقة المسائل جمیع في والتعاون المعلومات تبادلتعزیز   4.3

  ،الصغیرة األسلحة ذات األعیرة األسلحة الخفیفة وب المشروع
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غیر  الصغیرةاألسلحة ذات األعیرة األسلحة الخفیفة و حول المعلومات وجمع البحوث تعزیز  4.4
 االقتصادیة والمجموعات الحكومات بین تعاون وإرساء حوار إجراء وكذلك األقالیم، فيالمشروعة 

 الصغیرةاألسلحة ذات األعیرة األسلحة الخفیفة ومكافحة فى  المدني والمجتمع اإلقلیمیة واألجھزة اإلقلیمیة
 .غیر المشروعة

  
 االنتشار والتداول واالتجار غیر المشروعبشأن الحد من  االتحاد االفریقي استراتیجیة متابعة  4.5

  ؛خطة عملھاوالصغیرة األسلحة ذات األعیرة األسلحة الخفیفة وب
  

المحرز في  األعضاء بشأن التقدم ذات الصلة والدول ألجھزة االتحاد االفریقي تقریر سنویاً تقدیم   4.6
  .تأثیرھا من أجل تقییم ھذه االستراتیجیة تنفیذ

  


