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 بيان 

 

 العربية  مصروفد جمهورية 

 

 

لبرنامج عمل األمم المتحدة لمنع ومكافحة   الثامنخالل االجتماع 

والقضاء على اإلتجار غير المشروع في األسلحة الصغيرة والخفيفة  

 من كافة جوانبه 

 

 

 البند الثاني:  

تنفيذ آلية التتبع الدولي لألسلحة الصغيرة والخفيفة وتأثير  

 التطورات التكنولوجية الحديثة على عمل اآللية  

 

 

 2022األول من يوليو يونيو إلى  27

--- 

 

 

 

 يرجى المراجعة عند اإللقاء 
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 السيد الرئيس، 

 

على   لمنع تؤكد مصر  المتحدة  األمم  عمل  برنامج  تنفيذ  لدعم  أهمية 

الصغيرة  األسلحة  في  المشروع  غير  اإلتجار  على  والقضاء    ومكافحة 

نظام دولي  من أجل إيجاد    ،آلية التتبع الدوليو  ،والخفيفة من كافة جوانبه

المش غير  اإلتجار  حاالت  وتتبع  لمراقبة  الصغيرة فاعل  األسلحة  في  روع 

يساهم في مكافحة حاالت التسرب أو النقل المتعمد لألسلحة  والخفيفة، بما  

أفراد  إلى  سواء  والخفيفة  التي  الصغيرة  إرهابية  جماعات  أو  كيانات   أو 

 تستخدمها في تهديد األمن واالستقرار. 

 

تدرك مصر   والخفيفة  كما  الصغيرة  األسلحة  تصنيع  يشهده مجال  ما 

الحاجة أظهرت  متزايدة  بوتيرة  تكنولوجية  تطورات  ألخذها    المتزايدة  من 

من  باألسلحة  يتعلق  فيما  خاصة  الدولي  التتبع  آلية  إطار  في  الحسبان  في 

الطباعة ثالثية   وكذلك،  Modular and Polymer Weaponsنوعية  

  من منظور  هذا األمر من الضروري تناوله  ، إال أن  3D Printingاألبعاد  

أبعاد  شامل   كافة  و  يراعي  ويُجنِب  على المسألة،  الضغوط  من  مزيداً  ضع 

 عمل األمم المتحدة وقدرة الدول األعضاء على تنفيذه.  برنامجِ 

 

في   األبعاد  هذه  أول  المتحدة يتمثل  األمم  عمل  برنامج  تنفيذ  عدم 

  أهدافه بصورة كاملة حتى اآلن، وهو ما يعني أن اعتماد إجراءات وتحقيق  

الكافي    إضافية التشاور  دون  الحديثة  التكنولوجيا  مجال  بين  والتوافق  في 

الدول األعضاء، قد يعني فرض المزيد من الضغوط واألعباء على برنامج  

 عمل األمم المتحدة وقدرة الدول األعضاء على تنفيذه.
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يرتبط  ب   كما  الثاني  المتقدمة البعد  الدول  بين  التكنولوجي  التباين 

و للعديد  والنامية،  األسلحة  وسم  مجال  في  الحديثة  التكنولوجيا  توافر  عدم 

في    لتلك الدول،المحدودة    الماليةِ   باإلضافة إلى القدراتِ من البلدان النامية،  

"كورون جائحة  تبعات  من  الدوِل  كل  فيه  تعاني  زالت  ما  الذي  ا"  الوقت 

باإلضافة إلى االهتزازات االقتصادية العالمية التي ألقت بأعباء إضافية على  

المسألة النامية،  خاصة  الدول  كل  قدرتي  تال  ميزانيات  من  على  تها  حُد 

  .ج عمل األمم المتحدة وآلية التتبع الدوليمتطبيق  الشامل لبرناال

 

التعاون الدولي  يتعلق البعد الثالث بغياب وجود آلية دولية فعالة لدعم  

الحديثة،   التكنولوجيا  مجال  منويستتبعفي  األجهزة   ها  توفير  ضرورة 

استخدامها،   كيفية  حول  التدريب  توفير  وكذا  لذلك،  الالزمة  والمعدات 

على   للحصول  الالزمة  المادية  التكلفة  توفير  إلى  المعدات تلك  باإلضافة 

في ظل  والتدريب سواء من قبل الدول المعنية أو الجهات والدول المانحة،  

تلك تمتلك  التي  الدول  على  إلزام  وجود  من   عدم  لتوفيرها  التكنولوجيا 

 .الطابع الطوعي لمثل هذا التعاونأخذاً في االعتبار  األساس

 

التطورات  مع  التعامل  عند  الضروري  من  أنه  تقدم،  ما  إلى  يضاف 

الحديثة ذات الصلة باألسلحة الصغيرة والخفيفة، بما في ذلك التكنولوجية  

عدم وضع أي قيود  ، أن يتم ضمان  3D Printingالطباعة ثالثية األبعاد  

في  التكنولوجيا  تلك  من  االستفادة  على  األعضاء  الدول  قدرة  على 

باإلضافة إلى تشجيع تلك الدول    ،االستخدامات والتطبيقات األخرى السلمية

 على نقل تلك التكنولوجيا. 

 

المنطلق، فإن إلى منح الدول األعضاء الفرصة ه تدعو مصر  من هذا 

خالل مؤتمر المراجعة الرابع لبرنامج    شاوارتالمإلجراء المزيد من  الكافية  



 EGYPT  مصــــر

 
The Permanent Mission of Egypt 

to the United Nations 

New York 

  

الدائــــمة  مصــر بعثــة  
المتحدة  مــماأل لدى  

 نيويــورك 
 

4 
 

عام   عقده  المقرر  والخفيفة  الصغيرة  األسلحة  يتسنى ،  2024عمل  حتى 

الدول األعضاء،  بين  إليها عاليه  المشار  األبعاد  كافة  لتفاهم حول  التوصل 

مقترح   اعتماد  في  عمل  تشكيل  والنظر  العضوية،  ةفنيمجموعة   مفتوحة 

الخطوات   توافقية    -المستقبلية  لتطوير  بالتحديات    -بصورة  يتعلق  فيما 

حفظ   وسجالت  وتتبع  بوسم  الحديثة  بالتكنولوجيا  الصلة  ذات  والفرص 

 األسلحة الصغيرة والخفيفة. 

 

 وشكراً جزيالً. 


