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  الرئيس،،،  السيد
 كل  مرة  المتحدة األمم  تعقده الذي  الثامن جتماعالل الناجح  كمترأس على أهنئكم أن  البداية في يسعدني

 الخفيفة  واألسلحة الصغيرة باألسلحة المشروع غير االتجار بمنع المتعلق العمل برنامج تنفيذ في للنظر سنتين

 خالل جهود  من  بذلتموه لما  تقديري عن  لكم أعرب  أن أود  كما ، "عليه والقضاء ومكافحته جوانبه جميع من

 اعضاء  أهنئ نأو الختامية، الوثيقة حول النظر وجهات لتقريب  رسمية غير مشاورات  من الماضية األشهر

  .انتخابهم على المكتب ةهيئ

 بجدول  الصلة  ذات  البنود كافة  تحت  بنيويورك، العربية المجموعة بيانات  الى صوتي أضم أن  ويسعدني

   . العربية الدول جامعة منظور من النقاط بعض هاي لإ ضيفأ ان و هذا، اجتماعنا اعمال

   

 الرئيس،،،  السيد

. 2001 عام  في اآلراء بتوافق  العمل برنامج اعتماد  على الزمان من  عقدين مرور هذا  اجتماعنا يشهد

 ً  إلرساء  واإلقليمية الدولية للمساعي دعمها في والمتمثل  ،العربية الدول لجامعة الثابت  الموقف من  وانطالقا

 برنامج  كائزر كأحد ،"الدولي  والتعاون المساعدة" اهمية على تؤكد فإنها ، واالقليميين الدوليين  والسلم األمن

 البرنامج  ةطبيع مع خاصة األعضاء، دولها فيها بما ، الدول من  العديد بلقِ  من  تنفيذه نجاح  أسباب  اهمو العمل

 الكافية  المرونة دولة للك  يتيح  نحو على  تنفيذه،ل  القوية السياسية اإلرادة توافر تستوجب  التي االلزامية غير

ً  وطنية، أولية  تراه  ما  لتنفيذ  بين  الفنية والخبرات  اإلمكانيات  تباين من  الرغم على و. واحتياجاتها لقدراتها ووفقا

ً عام عشرين مدار على العربية الدول جامعة أن إال العربية، الدول  المنوط  لتنفيذ اإلجراءات  من  الكثير اتخذت  ا

 .االعضاء العربية الدول مع المتابعة  و بالتنسيق يتعلق فيما خاصة ،العمل برنامج في هاب

 الدولة  لدى أصبح حتى األعضاء دولها مع بجد العربية الدول جامعة ت عمل ،الوطني الصعيد فعلى

 الدول معظم قامتو ،"وطنية تنسيق هيئات" هاغالبيت ولدى" وطنية  اتصال نقطة" والعشرين اإلثنين عربيةال

 والوسائل  األنظمة  بتحديث  يضا وأ الصلة،  ذات  والتنظيمية اإلدارية  واإلجراءات  التشريعات  بتحديث  العربية

 إجراءات بعضها اتخذت كما السجالت، وحفظ والوسم المخزون وإدارة األسلحة بمستودعات  الخاصة التقنية

 .المدني المجتمع منظمات  مع بالتعاون توعية برامج تووضع الحدود، لضبط

ً  والدولي، اإلقليمي  صعيدال على و   في  إقليمية كمنظمة دورها بأهمية العربية الدول جامعة من وإيمانا

 االتصال  اطنق  تتعاون الخفيفة، واألسلحة الصغيرة باألسلحة المشروع غير واالنتشار اإلتجار لمشكلة التصدي

 تنفيذ  على ،2017 عام منذ  االقليمي، الجوار باعتباره ،األوروبي االتحاد  مع العربية الدول بجامعة اإلقليمية
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 األسلحة،  لهذه المشروع غير واالنتشار االتجار مكافحة في  العربية  الوطنية القدرات  لتعزيز مشترك  مشروع

ً  وشمولية، فاعلية أكثر إقليمية مكافحه ضمان بهدف  الدولي  النقل مراقبة بينها منو الدول هذه ات ألولوي ووفقا

 وأمن  وإدارة المشروعة، غير األسلحة مصادر وإيقاف وتحديد ، الخفيفة ةواألسلح الصغيرة لألسلحة

 بكل  المشترك  المشروع تنفيذ في االستعانة تم وقد . اإلدماج إعادةو والتسريح السالح نزع وبرامج المخزون،

 ).Small Arms Survey( الصغيرة األسلحة مسح وبرنامج اإلنتربول، ومنظمة  الدولية، الجمارك  منظمة  من

 التعاون  مشروع من الثانية المرحلة لتنفيذ دعم على األوروبي االتحاد أشكر أن يهمني الصدد هذا وفي

 جامعة بمقر عقد دولي مؤتمر خالل من  الثانية المرحلة إطالق تم حيث  ،2024-2021 الفترة خالل المشترك 

 و  العربية الدول من خبراء من المستوى رفيعة مشاركة شهد والذي  ،2022 مايو في بالقاهرة العربية الدول

 .الدولية والمنظمات  العربية المؤسسات  ومن االوروبية

   

 الرئيس،،،  السيد

 االمن  و  السلم على  ةالسلبي انعكاساتها  و  الدولية مات زاال فيه ايدزتت توقيت  في هذا  اجتماعنا ينعقد

 رئيسو العربية للجامعة العام االمين و المتحدة لالمم  العام لالمين المتكررة النداءات  من فبالرغم. الدوليين 

 التي النداءات  تلك  كورونا، جائحة انتشار بدء لدى  النار الطالق الفوري فبالوق االفريقي التحادا مفوضية

 السيطرة نطاق عن تخرج العربية، قتناطمن في التزاعات  فيها بما ات اعالنز نرى مازلنا و الرياح، أدراج ذهبت 

 وليبيا وفلسطين سوريا في واضحة  االدلة و االسلحة، من غيرها و  الخفيفة و الصغيرة االسلحة انتشار نتيجة

 في  االمن مجلس فيه يظل الذي الوقت  في سلمية حلول عن تبحث مازالت  التي زاعات نال من غيرها و واليمن

 ويستوجب ،البرنامج هذا على هميةاال من المزيد ييضيف مما العالمية، السياسية قضات ا التن نتيجة شلل حالة

 المهددة النزاعات  لهذه  المدمرة االثار من للحد  اطاره في  المعلومات  تبادل و  التعاون لياتآ تطوير في لنظرا

  . دوليا و اقليميا والسلم لالمن

 التوجه  تدعم ختامية بوثيقة خروجه وضمان االجتماع أعمال إنجاح في هامن ومساهمة اإلطار، هذا وفي

 بعض  على الضوء  لقاءإ  يهمها العربية الدول  ةمعجا فان  العمل، برنامج ألحكام  المتكامل التنفيذ نحو الدولي

 : هي  و  النقاط

 اإلطار باعتباره العمل ببرنامج ورد ما تنفيذ قبل الدول على  جديدة التزامات  إضافة  عدم -1

 للصك  وكذلك  الخفيفة، واألسلحة الصغيرة باألسلحة المشروع غير االتجار لمكافحة الرئيسي

 .للتعقب  الدولي
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 الدولي، باإلجماع تحظى  ال أخرى صكوك  وبين  العمل برنامج بين للربط مساعٍ  أية رفض -2

 . إطاره خارج خالفية بموضوعات  الزج وتجنب 

 مجاالت في الوطنية  للجهود المساندة الدولية  المساعدة  وزيادة ،الدولي التعاون  تعزيز أهمية -3

 . الخفيفة واألسلحة الصغيرة باألسلحة المشروع غير االتجار مكافحة

 في  إيجابية خطوات تتخذ أن المساعدة بتقديم لها يسمح وضع في التي المنظمات و الدول حث  -4

 في  التكنولوجية التطورات  واكبةم  من  تتمكن حتى ،النامية الدول  إلى  السيما الصدد،  هذا

 .للتعقب الدولي والصك  العمل  ببرنامج الصلة ذات  مجاالتال

 غير اشخاص أو  كيانات  او  جماعات  الى الخفيفة واألسلحة الصغيرة األسلحة توريد حظر -5

 الحكومات على ابه االتجار وقصر المستوردة، الدولة  حكومة من رسمي ترخيص على  حاصلة

 .فقط

 .تعقب لل الدولي للصك  الطوعي التنفيذ على التأكيد -6

   

 البرنامج هذا الستمرارية الجامعة دعم  على العربية جامعة باسم شددأ ان ودأ ، الرئيس السيد ختاماو

 باعتباره العمل لبرنامج والكامل المستمر التنفيذ أهمية وعلى  عاما، عشرين من الكثر فاعليته أثبت الذي

 غير االتجار لمنع  الدولي المجتمع بها يضطلع التي األنشطة ضمن المتخذة للتدابير الرئيسي اإلطار

  .للتعقب  الدولي  للصك  وكذلك  الخفيفة،  حةواألسل الصغيرة باألسلحة المشروع  

 في إدماجه تم والذي 2001 عام  منذ عنه علنالم العربي الموقف على التأكيد الجامعة  تعاود  و هذا

  ).17(و ) 13(و) 11(و) 10(و) 9( الفقرات  في العمل برنامج ديباجة

 ً  ،، الرئيس السيد  وشكرا


