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 الدورة احلادية والسبعون
 *)د( من القائمة األولية 98البند 

اســـتع ات وين يـــة وخيقـــة ارتتــــا  دورة 
    الثانية عش ةاجلمعية العامة االستثنائية 

 م كز األمم املتحدة اإلقليمي للسال  ونزع السالح يف أف يقيا  
 

 يق ي  األمني العا   
  

 موجز 
يتضمن هةا التق ي  س دًا لألنشطة اليت قا  هبا م كـز األمـم املتحـدة اإلقليمـي للسـال        

 .2016 إىل حزي ان/يونيه 2015ونزع السالح يف أف يقيا يف ال ت ة من متوز/يوليه 
ــدومل         ــ  مســاعدة ال ــ ة املشــمولة هبــةا التق ي وقــد وا ــر امل كــز اإلقليمــي رــالمل ال ت

األعضاء واملنظمات احلكومية الدوليـة ومنظمـات امتمـمل املـدأ يف أف يقيـاء عنـاء علـ،  لبـ اء         
 عل، يعزيز السال  واألمن ونزع السالح.

جـ ااء   األمن واالستق ار مـن بير السال  وويف مواج ة التحدي املستم  الةي يعت ت س 
وسـ  أف يقيـاء    يف ةانتشار األسلحة الصغرية واألسلحة اخل ي ة غري املش وعة يف أف يقياء وخبا ـ 

والق ن األف يقيء ومنظمة الساحرء قا  امل كز عت كيز عمله عل، يقدمي املساعدةء عنـد الطلـ ء   
حة ومنـمل وويـر وج تـ ا. وقـد      إىل الدومل األعضاء ملكافحة االجتار غـري املشـ وع عتلـأل األسـل    

امل كز املساعدة أيضا إىل الدومل األعضاء يف ين يةها ملعاهدة جتارة األسـلحة وللصـكوا املتعلقـة    
 .(2004) 1540عأسلحة الدمار الشامرء مبا يف ذلأل ق ار جملس األمن 
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ودرر امل كزء عند قيامه عةلألء يف ش اكة مـمل االوـاد األف يقـيء واملنظمـات دون اإلقليميـةء      
 أر ى ياععة لألمم املتحدة. ومنظمات امتممل املدأء وكيانات

ــة ف     ــزع الســالح   ووا ــر امل كــز اإلقليمــي يقــدمي املســاعدة ال ني ــض عقضــايا ن يمــا يتعل
حـــدة املعنيـــة مبســـائر األمـــن الـــدومل األعضـــاء يف اللسنـــة االستشـــارية الدائمـــة لألمـــم املت  إىل
 أف يقياء وذلأل يف اجتماعات اخلرباء الوزارية واحلكومية اليت يعقدها. وس  يف

وقد عزز امل كز اإلقليمي قدريه عل، االستساعة للطلبات الواردة من الـدومل األعضـاء    
يف أف يقيا يف جماالت نزع السالحء والسال ء واألمنء من رالمل يعزيز عمليـة وعـمل املشـاريمل    
وحشــد املــوارد. ون ــة امل كــز أيضــا اســت اييسيته لاليصــامل مــن رــالمل إعــداد مــواد ل عــال       

 استباقيا ممل أ حاب املصلحة. والتوعية وللتوا ر
ويشــك  األمــني العــا  الــدومل األعضــاء واملىسســات األرــ ى الــيت قــدم  مســا ات    

 يتـه رـالمل ال تـ ة الـيت يشـمل ا هـةا      مالية وعينية إىل امل كز اإلقليميء مما مكنـه مـن الوفـاء عوال   
 مي مسا ات.التق ي ء وي ي  جبميمل الدومل األعضاء وسائ  األ  اف املعنية أن يوا ر يقد
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 مقدمة -أوال  
ــا      - 1 ــدي  يف ق اره ــمل التق ــة م ــة العام ــيت   اإل 70/66الحظــ  اجلمعي جنــازات امللموســة ال

حقق ــا م كــز األمــم املتحــدة اإلقليمــي للســال  ونــزع الســالح يف أف يقيــا وأخــ  املســاعدة الــيت  
عاألنشطة الـيت يضـطلمل هبـا علـ، الصـعيد القـاري لتلبيـة االحتياجـات املـتغرية          يقدم اء ورحب  

للـدومل األعضـاء األف يقيــة ويف مواج ـة التحــديات اجلديـدة واملســتسدة يف املنطقـة يف جمــاالت      
 نزع السالح واألمنء مبا يشمر األمن البح ي.

 العـا  يف ذلـأل القـ ار    وهةا التق ي ء املقد  عنـاء علـ،  لـ  اجلمعيـة العامـة إىل األمـني       - 2
يقــدمي يق يــ  إىل دورحلــا احلاديــة والســبعني عــن ين يــة القــ ارء يتنــاومل أنشــطة امل كــز اإلقليمــي  

. وي د يف امل فـض معلومـات عـن حالـة     2016إىل حزي ان/يونيه  2015املدة من متوز/يوليه  يف
 .2015الصندوق االستئماأ للم كز يف عا  

  
 تهعمر امل كز ووالي -خانيا  

ــا     - 3 ــي يف عـ ــز اإلقليمـ ــمل امل كـ ــة     1986أنشـ ــة العامـ ــ ار اجلمعيـ ــال عقـ ــوميء عمـ يف لـ
. ويعتمــد 2016ن إلنشــائه يف عــا   وزاي. وقــد حل ــ  الــةك ى الســنوية الثالخــ     40/151

ربعــات الــيت قــد يقــدم ا الــدومل  امل كــز يف عملــه علــ، املــوارد املوجــودة يف األمانــة العامــة والت 
 األعضاء وسائ  اجل ات املاحنة.

وقد وا ر امل كز رالمل ال ت ة املشمولة هبةا التق يـ  ين يـة ع نـامم عملـه يف امـاالت       - 4
ال ئيسـية التاليــةل الســال  واألمــنح واألســلحة التقليديـةء مبــا في ــا األســلحة الصــغرية واألســلحة   

الشــامرء واإلعــال  وااليصــاملح والتعــاون والشــ اكة مــمل املنظمــات   اخل ي ــةح وأســلحة الــدمار  
 وسائ  الكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية وغريها من الكيانات.

  
 أهداف امل كز وأنشطته -خالثا  

يقــد  امل كــز اإلقليمــي الــدعم واملســاعدة التقنيــة إىل الــدومل األعضــاء يف أف يقيــاء عنــاء   - 5
وذلـأل مـن رـالمل عـ امم عنـاء القـدرات        ءالسالح والسـال  واألمـن   عل،  لب اء يف يعزيز نزع

والتــدري ء والــدعوةء والبحــواء ويبــادمل املعلومــات. وهــو يعمــر مــمل االوــاد األف يقــيء          
واملنظمات احلكومية الدولية األر ىء واألوساط األكادمييةء واملىسسات البحثيـةء ومنظمـات   

أنشـطته األرـ ى. ويف عـوء الطبيعـة اخلا ـة لقضـايا       امتممل املدأ يف ين ية ع اجمه ومشاريعه و

http://undocs.org/ar/A/RES/70/66
http://undocs.org/ar/A/RES/40/151
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األمن ونزع السالح يف أف يقياء وا ـر امل كـز الت كيـز علـ، األنشـطة ال اميـة إىل منـمل االجتـار         
 غري املش وع عاألسلحة الصغرية واألسلحة اخل ي ة وانتشارها.

ــة عاملســائر       - 6 ــدومل األعضــاء األف يقي ــة  ووا ــر امل كــز اإلقليمــي إذكــاء وعــي ال املتعلق
عأسلحة الدمار الشامرء ال سيما من رالمل مساعدحلا يف ين ية الصكوا املتعلقة عزنع السـالح  

عشــأن عــد  انتشــار أســلحة   (2004) 1540وعــد  االنتشــارء مــن قبيــر قــ ار جملــس األمــن   
نتـا   إالدمار الشامر ووسائر إيصاهلا إىل ج ـات مـن غـري الـدومل واي اقيـة حظـ  اسـتحداا و       

)البيولوجيــة( والتكســينية ويــدمري يلــأل األســلحة )اي اقيــة    ويكــديس األســلحة البكت يولوجيــة 
 األسلحة البيولوجية(.

 
 السال  واألمن -ألف  

ــدأ امل كــز اإلقليمــي يف إجــ    - 7 ــة     ع ــة عتن ي ــي املعني ــة االوــاد األف يق ــمل جلن اء مناقشــات م
ــا    رطــة ــة املســتدامة لع ــة املســتدامةء    16ء ال ســيما اهلــدف  2030التنمي مــن أهــداف التنمي
ــان   ويف ــارغ الغايتــ ــلحة     4-16و  1-16إ ــ ــدفض األســ ــف ويــ ــن العنــ ــد مــ ــان عاحلــ املتعلقتــ
ن يـة رطـة االوـاد األف يقـي     املش وع. ويدرس امل كـز أيضـا أوجـه التـوزر والتكامـر مـمل ي       غري
 .2020ل أف يقيا اليت نصبو إلي ا وإسكات األسلحة يف أف يقيا حبلومل عا  2063لعا  
ووا ر امل كز اإلقليمي اإلس ا  يف ين يـة اسـت اييسية األمـم املتحـدة املتكاملـة ملنطقـة        - 8

صـغرية واألمـن   الساحرء وذلأل من رالمل يقـدمي املسـاعدة التقنيـة لتحسـني م اقبـة األسـلحة ال      
املـادي وإدارة املززونــات. وشــارا امل كــز عنشــاط يف التنســيض عــني الوكــاالت وج ــود يبــادمل  
املعلومــات الــيت قادهــا املبعــوا اخلــاا لألمــني العــا  ملنطقــة الســاحر ومكتــ  األمــم املتحــدة   
لغ ب أف يقيـا ومنطقـة السـاحرء ويقـدمي مشـورة اخلـرباء إىل الـدومل األعضـاءء وععثـات األمـم           
املتحدةء وسـائ  اجل ـات املعنيـةء عشـأن املسـائر املتعلقـة عـزنع السـالح عوجـه عـا ء وال سـيما            

 السالحء والسالمةء واألمن.إدارة خمزونات 
ــة       - 9 ــة األمــم املتحــدة االستشــارية الدائمــة املعني ــا للسن وقــد  امل كــز اإلقليمــي دعمــا فني

احلـادي واألرععـني والثـاأ واألرععـنيء      مبسائر األمن يف وس  أف يقيـا يف اجتماعي ـا الـوزاريني   
. 2016وعــانغوي يف حزي ان/يونيــه  2015اللــةين عدقــدا يف ليربفيــر يف يشــ ين الثــاأ/نوفمرب 

دولـة مبـا اسـتسد     11وزود امل كز الدومل األعضاء يف اللسنة االستشارية الدائمة البالغ عـددها  
مـن الصـعيد الـدوا واإلقليمـي     من معلومات عن التطـورات املتعلقـة عـزنع السـالح علـ، كـر       

ــامل التشــسيمل علــ، ين يــة          ــة واإلقليميــة املبةولــة يف جم ــي وعشــأن اجل ــود الدولي ودون اإلقليم
 الصكوا املتعلقة عزنع السالح ودعمه.

http://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
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ووا ر امل كز اإلقليميء عنـاء علـ،  لـ  اللسنـة االستشـارية الدائمـةء دراسـة ا خـار          - 10
ــري املشــ وع عاألســ    ــن البحــ ي     الضــارة لالجتــار غ ــ، األم ــة عل لحة الصــغرية واألســلحة اخل ي 

 رليم غينيا وسيقد  يق ي ا إىل اللسنة عن ذلأل. يف
ــادق         - 11 ــة أن يصـ ــاء يف املنطقـ ــدومل األعضـ ــه إىل الـ ــداءغ املوجـ ــا  نـ ــني العـ ــ ر األمـ ويكـ
اي اقية وس  أف يقيا مل اقبة األسلحة الصغرية واألسلحة اخل ي ـة وذرائ هـا وعيـمل القطـمل      عل،
  ملكونات اليت ميكن أن يستزد  يف  نمل هةغ األسلحة ويصـليح ا وي كيبـ ا. وقـد  ـادق    وا

 مخس دومل عل، االي اقية حىت ا ن.
 

 األسلحة الصغرية واألسلحة اخل ي ة -عاء  
ــة        - 12 ــ اء يف ين ي ــ،  لب ــاء عل ــة األعضــاءء عن ــدومل األف يقي ــدعم ال ــا  امل كــز اإلقليمــي ع ق

ــة    ــة واإلقليمي ــري املشــ وع عاألســلحة الصــغرية واألســلحة     الصــكوا الدولي ملكافحــة االجتــار غ
اخل ي ة وانتشارهاء وذلأل عاملساعدة يف ين ية رط  العمر اإلقليمية والو نيـة عشـأن األسـلحة    

 الصغريةء ويف يعزيز قدرة احلكومات ومنظمات امتممل املدأ.
املعنيـة عاألسـلحة الصـغرية    وعص ة امل كز اإلقليمـي عضـوا م اقبـًا يف اللسنـة التوجي يـة       - 13

واألســـلحة اخل ي ـــة ونـــزع الســـالح والتســـ ي  وإعـــادة اإلدمـــا  يف املنـــا ض التاععـــة لالوـــاد  
ــض مــمل م وعــية االوــاد األف يقــي واجلماعــات        ءاألف يقــي ــاون علــ، حنــو وخي فقــد وا ــر التع

الـــةي  االقتصـــادية اإلقليميـــة وقـــد  رربيـــه ال نيـــة يف االجتمـــاع الســـادس للسنـــة التوجي يـــةء
ــد ــاأ/نوفمرب    يف عدقـ ــ ين الثـ ــا يف يشـ ــة    2015أعوجـ ــاع ف  ـ ــاح االجتمـ ــد أيـ ــت كري . وقـ للـ
وديات وإجنازات اجل ود املبةولة عل، كر من الصـعيد الـو و ودون اإلقليمـي واإلقليمـي      يف

ــة األســلحة الصــغرية واســتزالا الــدروس مــن يلــأل التحــديات واإلجنــازاتء وملناقشــة      مل اقب
 وا لة اللسنة التوجي ية زيادة وسني التنسيض وال عالية واالستدامة.السدبر الك يلة مب

ووا ـــر امل كـــز اإلقليمـــي دعـــم االوـــاد األف يقـــي ودولـــه األعضـــاء يف جمـــامل ين يـــة   - 14
اســت اييسية االوــاد األف يقــي املتعلقــة مبكافحــة انتشــار األســلحة الصــغرية واألســلحة اخل ي ــة     

ري مشــ وعةء وهــي اســت اييسية متثــر إ ــارًا لتحســني ينســيض   ويــداوهلا واالجتــار هبــا عصــورة غــ  
األنشطة اهلادفة إىل مكافحة ومنمل االجتار غري املشـ وع عاألسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخل ي ـة      

ــي املشــاركةء       ــارة. ووا ــر امل كــز اإلقليم ــ ا يف الق ــمل جوانب ــ عصــ تهيف عي ــة  ام اقب يف اللسن
األف يقـــي واالوـــاد األوروح ملكافحـــة يكـــديس  التوجي يـــة للمشـــ وع املشـــت ا عـــني االوـــاد

 األسلحة النارية واالجتار هبا غري املش وعني يف أف يقياء يف ين ية امل حلة الثانية من املش وع.
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ــض       - 15 ــة فيمــا يتعل ــة للحال ــ ، امل كــز اإلقليمــي مــن إجــ اء دراســة استقصــائية يقييمي وانت
لــدان امــاورة هلــاء وذلــأل يف إ ــار مســا ته عاألســلحة الصــغرية يف علــدان منطقــة الســاحر والب

ــة          يف ــةغ الدراس ــد أجــ ى ه ــة الســاحر. وق ــة ملنطق ــم املتحــدة املتكامل ــة اســت اييسية األم ين ي
االستقصــائية عاالشــت اا مــمل ع نــامم األمــم املتحــدة اإلىــائي وحصــر علــ، مســاعدة يقنيــة          

األحباا واملعلومـات عشـأن السـال     الدراسة االستقصائية املتعلقة عاألسلحة الصغرية وف يض  من
واألمن. وأس م  نتائم الدراسة االستقصائية إس امًا مباش ا يف مش وع مديه خـالا سـنوات   
لتحســني يــداعري األمــن املــادي وإدارة املززونــات يف منطقــة الســاحر للحــد مــن رطــ  وويــر   

غـري املقصـودة    وج ة األسلحة الصغرية واألسلحة اخل ي ـة والـةرائ ء فضـال عـن االن سـارات     
 يف أماكن ختزين الةرائ .

حنـو أمـن   ”وقد عدأ املش وع الساعض ذكـ غ أخنـاء مـىمت  ويلتـون عـارا املعـو مبوعـوع         - 16
ء الةي نظمته راعطة ويلتـون عـارا   “مادي أفضر وإدارة أفضر للمززونات يف منطقة الساحر

ــارس    ــا  امل كــز عتن   2016وامل كــز اإلقليمــي يف /ذار/م ــوميء وق ــة   يف ل ظــيم مشــاورات و ني
اللسان الو نية املعنية عاألسلحة الصغرية واألسلحة اخل ي ة يف عوركينا فاسـوء يف أيار/مـايو    ممل

. 2016ء ونيسرييـاء يف حزي ان/يونيـه   2016ء والنيس ء يف أيار/مايو وحزي ان/يونيـه  2016
األسـلحة ووديـد    وكان اهلدف من املشاورات هو إعداد يداعري يش يعية وإدارية و نيـة إلدارة 

مواقمل التكديس ذات األولوية لتكون مواقمل جت يبية رائدة إلعـادة التأهيـر. ومـن املزمـمل إجـ اء      
ــادرات      2016مشــاورات إعــافية يف عــا    ــد ندســق  املب ــا. وق لصــات يشــاد ومــاا وموريتاني

ء رــالمل املنــرب الــةي أنشــأيه م وعــية االوــاد األف يقــيء عــدعم مــن حكومــة أملانيــاء كســز  مــن
عمليــة نواكشــوط عشــأن يعزيــز التعــاون األمــو وي عيــر منظومــة الســلم واألمــن األف يقيــة   مــن
 منطقة الساحر والصح اء. يف
ودعم  أيضا املساعدة املتوا لة اليت قدم ا امل كز اإلقليمي إىل اللسنة الو نية املعنيـة   - 17

األمـم املتحـدة املتكاملـة ملنطقـة     عاألسلحة الصغرية واألسلحة اخل ي ة يف ماا ين ية اسـت اييسية  
الساحر. وقد ي كزت مساعديه عل، عناء قدرة اللسنة عل، وسم ويسـسير األسـلحة الصـغرية    
واألسلحة اخل ي ـةء مـن رـالمل يـوفري يـدري  علـ، اسـتزدا  معـدات التوسـيم ملـو  ي األمـن            

قطعــة  1 780والــدفاع العــاملني عشــأن التوســيم والتســسير. وقــد أســ   املشــ وع عــن وســم  
ســالح مملوكــة للدولــة. وقــدم  أيضــا املســاعدة التقنيــة مــن اللسنــة الو نيــة املعنيــة عاألســلحة   

. وساعد امل كـز أيضـا الـربامم    عزز التعاون واملساعدة اإلقليميني الصغرية يف كوت دي وارء مما
ي الو نية للتوعيـة يف مـاا عشـأن أ يـة التعلـيم والتسـسير إزاء شـ كات األمـن اخلا ـة ووا ـ          

 األسلحة املصنعة يدويا.
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 الصـغرية  األسـلحة  عـن  الكشـف  مـن  الدومل لتمكني الدوا الصأل ين ية يف وللمساعدة - 18
ــ ا املشــ وعة غــري اخل ي ــة واألســلحة ــة املناســ  الوقــ  يف ويعقُّب ــة وعط يق  واســت اييسية موخوق

 واالجتـار  ويـداوهلا  اخل ي ـة  واألسـلحة  الصـغرية  األسلحة انتشار مبكافحة املتعلقة األف يقي االواد
 دورة ينظـيم  يف األف يقـي  االوـاد  م وعـية  مـمل  اإلقليمـي  امل كـز  يعـاون  مش وعةء غري عصورة هبا

 واألســلحة الصــغرية األســلحة علــ، التعــ  ف عشــأنء 2015/أكتــوع  األومل يشــ ين يف يدريبيــةء
ية لـدومل وسـ  أف يقيـا.    لصات الدومل األعضاء يف اجلماعة االقتصـاد  ءويعقب ا وذرائ ها اخل ي ة

وجــ ى التــدري  عــدعم مــن رــرباء مــن ععثــة األمــم املتحــدة املتكاملــة املتعــددة األععــاد لتحقيــض    
 .“الزناعات يف املستعمر التسل  يف البحث”االستق ار يف ماا واملنظمة غري احلكومية 

امل كـز  ولتحسني قـدرة الـدومل علـ، منـمل حيـازة اجلماعـات اإلرهاعيـة لألسـلحةء أعـد           - 19
اإلقليميء يف إ ار ف قة العمر املعنية عالتن ية يف جمامل مكافحة اإلرهابء مش وعًا عشأن يعزيـز  
م اقبــة األســلحة الصــغرية واألســلحة اخل ي ــة الــيت حبــوزة احلكومــات ومنــمل وويــر وج ــة           

األسلحة إىل هةغ اجلماعـات. وططـ  امل كـز لتس يـ  املشـ وع يف علـدان حـوت حبـرية          يلأل
شاد والكامريون والنيسـ  ونيسرييـا(ء عـدعم مـاا مـن سويسـ ا وم كـز األمـم املتحـدة          يشاد )ي

 .ملكافحة اإلرهاب
وهبدف يعزيز التنسـيض مـمل ج ـات أرـ ى  ـاحبة مصـلحة يف هـةغ امـاالتء أسـ م           - 20

امل كز اإلقليمي إس امًا فنيـا يف املبـادرات املتعلقـة مبسـائر م اقبـة األسـلحة الصـغرية واألسـلحة         
ــامم األمــم املتحــدة      اخل  ي ــة نظم ــا مكتــ  األمــم املتحــدة املعــو عاملزــدرات واجل ميــةء وع ن

 اإلىائيء واجلماعة االقتصادية لدومل غ ب أف يقياء وال  يض االستشاري املعو عاأللغا .
 

 معاهدة جتارة األسلحة -جيم  
 ا وعنــاء علــ،ء عالتعــاون مــمل م وعــية اجلماعــة االقتصــادية لــدومل غــ ب أف يقيــ يجــ أُ - 21

وزر والتكامر عني معاهدة جتارة األسـلحة واي اقيـة اجلماعـة االقتصـادية      لب اء ولير ألوجه الت
لدومل غ ب أف يقيا عشأن األسلحة الصغرية واألسلحة اخل ي ة. ويعـاون امل كـز اإلقليمـي أيضـا     

قـة عمـر   ممل م وعـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان وم وعـية االوـاد األف يقـي يف عقـد حل         
ــة االلتزامــات املتع ــد هبــا يف املعاهــدة عشــأن حقــوق اإلنســان والعنــف اجلنســاأ.       عشــأن ين ي
وأســ  ت احللقــة عــن وديــد رطــوات معينــة ميكــن أن يســاعد يف املصــادقة علــ، املعاهــدة          

 والتشسيمل عل، ين يةها ومحاية حض امل أة يف عد  التع  ت للعنف اجلنساأ.
ــ ، - 22 ــيء امل كــز وانت ــار يف اإلقليم ــد نســقه مشــ وع إ  ــدوا لبحــوا   ملوســتوك  مع  ال

السال ء مـن حصرـ  أنشـطة يقـدمي املسـاعدة دعمـًا ملعاهـدة جتـارة األسـلحة الـيت ند ـةت يف أف يقيـا             
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 صرـ  احل عمليـة  وأسـ  ت . 2015 عـا   إىل 2011 عـا   من ال ت ة رالمل الكربى الصح اء جنوب
 .(www.att-assistance.org) نت ن وإعداد قاعدة عيانات عل، اإل نشاط 200 من أكث  جتميمل عن
 

 أسلحة الدمار الشامر -دامل  
قــا  امل كــز اإلقليمــي عــدعم الــدومل األعضــاء فيمــا يبةلــه مــن ج ــود لتن يــة الصــكوا    - 23

ــ ا      ــأل ق ــا يف ذل ــدمار الشــامرء مب ــة عأســلحة ال ــن  املتعلق ــس األم عشــأن  (2004) 1540ر جمل
 انتشار أسلحة الدمار الشامر ووسائر إيصاهلا إىل ج ات من غري الدومل. عد 
وقــد  امل كــز اإلقليمــي دعمـــًا فنيــًا لالجتمــاع التحضـــريي ملــىمت  االوــاد األف يقـــي         - 24

يف أف يقيــــاء الــــةي عدقــــد  (2004) 1540لالســــتع ات واملســــاعدة عشــــأن ين يــــة القــــ ار 
ليميــة عشــأن القــ ار نظ م ــا  ء وقــد  رربيــه ال نيــة رــالمل مناســبات إق 2015أيلومل/ســبتمرب  يف

وم وعـــية االوـــاد األف يقـــيء عالتعـــاون     2016االوـــاد الربملـــاأ الـــدوا يف شـــباط/فرباي     
 .2016مكت  شىون نزع السالحء يف نيسان/أع ير  ممل
 

 اإلعال  وااليصامل -هاء  
ــزنع       - 25 ــة ع ــواد املتعلق وا ــر امل كــز اإلقليمــيء يف إ ــار ج ــودغ إلياحــة املعلومــات وامل

ــه         ــةء يعاون ــدومل األعضــاء واجل ــات  ــاحبة املصــلحة يف املنطق ــن ال ــد م ــدد متزاي الســالح لع
 املنظمة الدولية لل  نكوفونية يف إعداد دلير للممارسني عشأن نزع السالح يف أف يقيا. ممل
األععـــاد ومطمــ  إســـكات األســـلحة   ةاملتعــدد  2063وملوا ــلة الـــزرم خلطــة عـــا     - 26
ء نظم امل كز اإلقليميء عالتعاون مـمل مكتـ  األمـم املتحـدة لـدى      2020أف يقيا حبلومل عا   يف

االواد األف يقيء ومكت  ينسيض الشىون اإلنسانيةء وم وعية االوـاد األف يقـيء حلقـة نقـا      
ــاي         ــدت يف كــانون الثاأ/ين ــة شــ اكات إلســكات األســلحةء عدق ــة املســتوى عشــأن إقام رفيع

إسكات األسلحةل كيـف وـدد   ”عشأن موعوع . وشارا امل كز أيضا يف حلقة نقا  2016
ــة    ــة األســلحة الصــغرية واألســلحة اخل ي  ــدومل األف يقي ــا مع ــد دراســات الســال    “؟ال ء نظم 
 .2015واألمن يف جامعة أديس أعاعا يف كانون األومل/ديسمرب 

ــ أة )    - 27 ــدوا للمـ ــو  الـ ــبة اليـ ــة      8ومبناسـ ــي إحا ـ ــز اإلقليمـ ــد  امل كـ ــارس(ء قـ /ذار/مـ
شبكة االيصامل ملع ـد املـ أة والسـال  واألمـن التـاعمل مل كـز كـويف عنـان الـدوا          للمشاركني يف 

ــد           ــزع الســالحء وع ــ أة يف ن ــادة مشــاركة امل ــبدر زي ــم الســال  عشــأن سد ــ، ح  ــدري  عل للت
ــة        ــة العام ــ ار اجلمعي ــمل ق ــيا م ــلحة متاش ــة األس ــن    65/69االنتشــارء وم اقب ــس األم ــ ار جمل وق

. وشارا امل كز يف حلقة نقا  عشأن األسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخل ي ـة     (2000) 1325

http://www.att-assistance.org/
http://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ar/A/RES/65/69
http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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مل املعــو عــاألمن والتنميــةء الــةي اشــت ك  يف استضــافته حكومــة وعقــدت يف منتــدى ســتوك 
 .2016حوا السال ء يف نيسان/أع ير مل الدوا لبوالسويد ومع د ستوك 

امل كز ين ية است اييسيته لاليصامل هبدف وسـني االيصـامل والت اعـر مـمل الـدومل       ووا ر - 28
األعضاء واملنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة ومنظمـات امتمـمل املـدأ واجلم ـور عامـة عشـأن          

ألعضـاء السـلأل الدعلوماسـي يف لـومي يف متوز/يوليـه       إحا ـات وأولويايـه. وجـ ى ينظـيم     عمله
الدعلوماسـيني علـ، عمـر امل كـز      إل ـالع  2015وأديس أعاعا يف كانون األومل/ديسمرب  2015

 .ويوعيت م عشأن التحديات ال اهنة لزنع السالح وم اقبة األسلحة وعد  انتشارها يف أف يقيا
علــ، أكثــ   ”UNREC Focus“ة للم كــز وجيــ ي يوزيــمل ال ســالة اإلرباريــة اإللكت ونيــ  - 29
مشت ا عل،  عيد العاملء وهي يقد  معلومات عن قضايا نـزع السـالح وم اقبـة     7 300من 

األسلحة وعد  انتشـارهاء علـ، الصـعيد اإلقليمـيء وعـن مبـادرات امل كـز وأنشـطته. وعـالوة          
سر املوقـمل  عل، ذلألء استم ت إعافة رصائص ي اعلية جديدة ملوقمل امل كز الشبكي. وقد سـ 

 .2016إىل حزي ان/يونيه  2015زيارة له يف ال ت ة من متوز/يوليه  82 700
ــوع (ء يوا ــر امل كــز   30-24واحت ــاال عأســبوع نــزع الســالح )  - 30 يشــ ين األومل/أكت

اإلقليمي ممل عيـمل منسـقي األمـم املتحـدة املقـيمني يف أف يقيـا وقـا  عتس يـ  منصـة إلكت ونيـة           
لع ت أفكار وموارد من أجـر األنشـطة االحت اليـة. ونظـم امل كـز أيضـا ع عـًا ل ـيلم وخـائقي          

مـن الشـباب ممـن يتـ اوح أعمـارهم       100ء ش دغ أكث  من “العامل ال جر الةي أنقة”ععنوان 
 سنةء أعقبته مناقشة عشأن عد  انتشار أسلحة الدمار الشامر. 20إىل  15من 
  

 الو ائفء والتمويرء واإلدارة -راععا  
 احلالة املالية -ألف  

زاي علـ، أسـاس املـوارد     40/151امل كز اإلقليمي عمـال عقـ ار اجلمعيـة العامـة      ُأنشمل - 31
للم كـــز يربعـــات علـــغ  االســـتئماأء يلقـــ، الصـــندوق 2015والتربعــات املوجـــودة. ويف عـــا   

ــة الصــندوق      1 514 793جمموع ــا  ــات عــن حال ــ  معلوم ــض هــةا التق ي ــ د يف م ف دوالرًا. وي
 .2016فية رالمل النصف األومل من عا  ء كما وردت يربعات إعا2015يف عا   االستئماأ

عـ ب عـن امتنانـه حلكومـات أملانيـا ويوغـو وف نسـا وسويسـ ا         يويود األمـني العـا  أن    - 32
والكامريون واململكة املتحدة لربيطانيا العظم، وأي لندا الشمالية والواليات املتحـدة األم يكيـة   

ة لدومل وسـ  أف يقيـاء والـدومل املاحنـة     والياعانء وكةلأل االواد األوروحء واجلماعة االقتصادي
مل فض  ندوق األمم املتحدة االستئماأ لدعم التعاون يف جمامل ينظـيم التسـل ء وع نـامم األمـم     

http://undocs.org/ar/A/RES/40/151
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املتحــدة اإلىــائيء واملنظمــة الدوليــة لل  نكوفونيــةء ومع ــد ســتوك لم الــدوا لبحــوا الســال  
ــود أن يعــ ب عــن يقــدي غ حلك     ــة. كمــا ي ــه   علــ، مســا احلا املالي ــا قدمت ــوار مل ــة كــوت دي  وم

 مسا ات عينية. من
 

 الو ائف -عاء  
متومل امليزانية العادية لألمم املتحدة حاليا و ائف املدي ء ومسىومل للشىون السياسـيةء   - 33

ــاريمل        ــو  ي املشـ ــة مـ ــر يكل ـ ــ ي متويـ ــدعم. وجيـ ــو  ي الـ ــن مـ ــنني مـ ــيني اخـ ــو  ني و نـ ومـ
رــالمل ال تــ ة املشــمولة هبــةا التق يــ  يعاونــه      التربعــات. وقــد وا ــر امل كــز اإلقليمــي      مــن
ع نامم متطوعي األمم املتحـدة. ويـود األمـني العـا  أن يشـك  حكومـة أملانيـا علـ، متويلـ ا           ممل

يكل ــة رــبري معــاون يف الشــىون القانونيــةء وحكومــة الواليــات املتحــدة علــ، دعم ــا يكل ــة     
ــندوق االســـتئماأ أل   نشـــطة نـــزع الســـالح  متطـــوع و ـــو لألمـــم املتحـــدة مـــن رـــالمل الصـ

 .(2004) 1540الصعيدين العاملي واإلقليميء دعما لتن ية ق ار جملس األمن  عل،
  

 رامتة -رامسا  
 عــدعم ع اجمــه ين يــة التق يــ ء هبــةا املشــمولة ال تــ ة رــالمل اإلقليمــيء امل كــز وا ــر - 34
 ونـزع  واألمن السال  جماالت يف  لب اء عل، عناء األف يقيةء األعضاء الدومل ملساعدة املاحنني من

 اإلقليميـةء  دون واملنظمـات  األف يقـي  االواد عين م ومن الش كاءء ممل يعاونه عزز كما السالحء
 .أف يقيا يف االنتشار وعد  السالح نزع أهداف يعزيز يف لتوزرلهبدف وقيض أوجه 

وقــد  امل كــز اإلقليمــي مســاعدة للــدومل األعضــاءء عنــاء علــ،  لبــ اء يف جمــامل يعزيــز     - 35
قدرحلا عل، مكافحة االجتـار غـري املشـ وع عاألسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخل ي ـة وانتشـارهاء         
ــدمار الشــامرء مبــا يف ذلــأل قــ ار جملــس األمــن      ويف جمــامل ين يــة الصــكوا املتعلقــة عأســلحة ال

. كما شارا امل كز يف أنشـطة يتعلـض عتن يـة معاهـدة جتـارة األسـلحةء وقـا         (2004) 1540
 مببادرات يف جمامل االيصاملء للتوعية عشأن قضايا نزع السالح وعد  االنتشار.

ــدومل األعضــا        - 36 ــن ال ــة م ــات املســاعدة املقدم ــن  لب ــدد الكــبري م ــ  اســتم ار الع ء وأ  
واملنظمــات اإلقليميــة أ يــة عمــر امل كــز اإلقليمــي يف جمــامل نــزع الســالحء ووديــد األســلحةء  
وعــد  االنتشــارء واألمــن يف املنطقــة. ويوا ــر امل كــزء معتمــدًا علــ، عملــه الســاعض ورربيــهء    
إعداد وين ية مشاريمل وأنشطة جديـدة يلـا االحتياجـات ذات األولويـة للـدومل األعضـاء فيمـا        

 سائر املندرجة يف واليته.يتعلض عامل

http://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
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وقد يعاون امل كز اإلقليميء يف ين ية ع ناجمه وأنشطتهء مـمل اجل ـات ال ئيسـية  ـاحبة      - 37
املصــلحة وعــزاز دورغ يف القــارة عشنشــاء شــبكات وإقامــة شــ اكات علــ، املســتويني اإلقليمــي     

عــاملوارد . وسيوا ــر امل كــز ج ــودغ لتحقيــض أقصــ، قــدر ممكــن مــن االنت ــاع  ودون اإلقليمــي
 واخلربة من رالمل التعاون ويقاسم اخلربات ممل الكيانات الش يكة يف املنطقة.

ومبناسبة الةك ى السنوية الثالخني إلنشاء امل كز اإلقليميء ي ي  األمني العا  عالـدومل   - 38
األعضاء وسائ  اجل ات املاحنة يزويد امل كز مبا يلز  مـن دعـم مـاا وعـيو لتمكينـه مـن الوفـاء        

اليته عل، حنو فعَّامل يف يلبية احتياجات الدومل األعضـاء األف يقيـة يف ميـادين السـال  واألمـن      عو
 ونزع السالح.
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 امل فض
حالة الصندوق االستئماأ مل كز األمم املتحدة اإلقليمي للسـال  ونـزع السـالح      

 2015يف أف يقيا لعا  
 

 (املتحدة الواليات)بدوالرات 
 
 199 214 2015كانون الثاأ/يناي   1الصندوق يف االحتيا يات ور يد   

 )أ(32 422 يسوية السنة الساعقة
 231 636 ال ائض/)العسز( املت اكم

  اإلي ادات 
 )ب(1 491 902 التربعات 
 5 457 االي ادات من االستثمار 
 1 497 359 جمموع اإلي ادات 
  املص وفات 
 374 521 مص وفات التشغير 
 3 822 واإلهالااالست الا  
 378 343 جمموع املص وفات 

 1 119 016 ال ائض/)العسز(
 ) (1 350 652 مال ائض املت اك

 
وإيــ ادات متنوعــة  2015مقدمــة مــن أملانيــا يف عــا   دوالرا  8 025يتــألف مــن مســا ة مببلــغ قــدرغ   )أ(

 دوالرا. 1 961قدرها 
ــا )    )ب( ــن ف نســ ــا ات وردت مــ ــن مســ ــألف مــ دوالرًا(ء  192 774دوالرًا(ء وأملانيــــا ) 21 882يتــ

 509 302(ء وامل وعــــية األوروعيــــة )ادوالر 61 049دوالر(ء ويوغــــو ) 200 000وسويســــ ا )
مل الـــدوا ودوالرًا(ء ومع ـــد ســـتوك  21 947) الـــدوالرات(ء واملنظمـــة الدوليـــة لل  نك ونيـــة مـــن

ــامم األمــم املتحــدة اإلىــا  19 500لبحــوا الســال  ) دوالرًا(ء ناقصــا  486 339ئي )دوالر(ء وع ن
 دوالرًا ردد إىل منظمة أوكس ا . 20 891مبلغا قدرغ 

ء زائـــدا اإليـــ ادات الـــواردةء ناقصـــا 2015كـــانون الثاأ/ينـــاي   1يتـــألف مـــن ال ـــائض املتـــ اكم يف  ) (
 املص وفاتء أخناء السنة.

 


