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 بيان مشروع 

 

نيابة عن المجموعة   ةموريتانياإلسالمية الجمهورية اليلقيه وفد 

 العربية 

 

 

لبرنامج عمل األمم المتحدة لمنع ومكافحة   الثامناالجتماع خالل 

والقضاء على اإلتجار غير المشروع في األسلحة الصغيرة والخفيفة  

 من كافة جوانبه 

 

 

 البند األول:  

تنفيذ برنامج عمل األمم المتحدة بما في ذلك منع ومكافحة تسرب  

لألشخاص   أو نقلها بصورة غير شرعية األسلحة الصغيرة والخفيفة

 ت غير المرخص لهم بذلك  والكيانا

 

 

 2022يونيو إلى األول من يوليو  27

--- 

 

 

 

 

 يرجى المراجعة عند اإللقاء 
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 السيد الرئيس، 

 

اسم المجموعة العربية على ب التهنئةكم عن البداية أن أعرب لأود في  

لمنع ومكافحة  الثامن  االجتماع  رئاسة  يكم  تول المتحدة  األمم  لبرنامج عمل 

على   من والقضاء  والخفيفة  الصغيرة  األسلحة  في  المشروع  غير  اإلتجار 

 .كافة جوانبه

 

إنجاح  وأ أجل  من  لجهودكم  العربية  المجموعة  دعم  أعمال ؤكد 

ً الثامن  االجتماع   ، بما يمهد تحقيقاً لألهداف السامية التي نصبو إليها جميعا

العمل   لبرنامج  الرابع  المراجعة  مؤتمر  عقد  أمام  عقده  والطريق  المقرر 

  .2024خالل عام 

 

 السيد الرئيس، 

 

مزيداً من التوترات واألزمات التي يشهد العالم خالل الفترة الماضية  

الدول،  لمختلف  التنمية  عجلة  من  وتعرقل  الدوليين،  والسلم  األمن  تهدد 

تبعات جائحة "كورونا"، في ظل استمرار  تفاقمت أوضاعها جراء  والتي 

نشوب العديد من النزاعات المسلحة بمختلف المناطق والدول، والتي نجم  

بعض حة الصغيرة والخفيفة، بمساعدة  ألسلغير المشروع لنتشار  االعنها  

قبل   من  واستخدمت  الدول،  من  الفاعلين  وغير  الدول  من  األطراف 

 في تهديد السلم واألمن الدوليين.  الجماعات اإلرهابية

 

العربية   المجموعة  فإن  المنطلق،  هذا  دعم أهمية  على  تؤكد  ومن 

لتنفيذ  ال عملالشامل  على   برنامج  والقضاء  ومكافحة  لمنع  المتحدة  األمم 

جوانبه،   كافة  من  والخفيفة  الصغيرة  األسلحة  في  المشروع  غير  اإلتجار 

 . مختلف المناطقوذلك من أجل استعادة األمن واالستقرار في 

 

 السيد الرئيس، 

 



 

3 
 

العربية   المجموعة  من  االجتماع  إدراكاً  يطرحه  من    الثامنلما 

ل أهمية خاصة  ذات  إلى موضوعات  نتطلع  فإننا  األمن واالستقرار،  تحقيق 

الثامن تحقيق التوافق بين الدول األعضاء حول الوثيقة الختامية لالجتماع  

هذا   في  مستقبالً  عليها  البناء  يمكن  وتوصيات  أهداف  من  تتضمنه  وما 

 الصدد. 

 

بشأن    الثامنوفيما يتعلق بالبند األول من الوثيقة الختامية لالجتماع  

تنفيذ برنامج عمل األمم المتحدة بما في ذلك منع ومكافحة تسرب األسلحة  

غير   بصورة  نقلها  أو  والخفيفة  والكيانات    مشروعةالصغيرة  لألشخاص 

 ما يلي:   تأكيدتود غير المرخص لهم بذلك، فإن المجموعة العربية 

ت فاعليتها  استمرارية برنامج عمل األمم المتحدة كأداة دولية أظهرعم  د -1
الصغيرة   باألسلحة  المشروع  غير  االتجار  موضوعات  تناول  في 

 ً االلتزام  والخفيفة، وألكثر من عشرين عاما االعتبار ضرورة  في  ، أخذاً 
 التام بوالية برنامج العمل.  

صغيرة والخفيفة،  حق الدول في تصنيع وامتالك واالتجار في األسلحة ال  -2
على ضوء حقها الشرعي في الدفاع عن النفس سواء بصفة فردية أو  

المادة   ألحكام  التدخل    51جماعية وفقاً  المتحدة، وعدم  من ميثاق األمم 
 في الشئون الداخلية للدول اتساقاً مع المادة الثانية من الميثاق. 

نقل    عدم -3 أيمشروعية  إلى  والخفيفة  الصغيرة  أو    األسلحة  جماعات 
كيانات أو أشخاص دون الحصول على إذن مسبق من الدولة المستقبلة 

 .ووفقاً للمعايير التوافقية الدولية ذات الصلة لألسلحة

والخفيفة،    ،الدولكافة  تحلي   -4 الصغيرة  لألسلحة  المنتجة  خاصة 
اإلرهابية  إمداد الجماعات  بحظر  بالمسئولية والوفاء بالتزاماتها الدولية  

األسلحة،   بهذه  الشرعية  غير  الجهات    ومنعوالكيانات  مع  بها  االتجار 
غير الحاصلة على ترخيص رسمي من حكومة الدولة المستوردة و /أو  

  المصدرة.

ال -5 المحاوالت  األمم رفض  عمل  برنامج  عناصر  نطاق  لتوسيع  متكررة 
ليشمل   موضوعات  المتحدة  أو  توافقيةمفاهيم  ذلك    غير  في  مسألة  بما 
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األمم   داخل  أخرى  أطر  في  تناولها  االعتبار  في  أخذاً  التقليدية،  الذخائر 
 المتحدة ووكاالتها.

أو  اتفاقيات أو معاهدات    وأي  ،مج عمل األمم المتحدةعدم الربط بين برنا -6
قانونية   تتصكوك  الدوليال  المستوى  على  بالتوافق  في  متع  أخذاً   ،

االعتبار طبيعة برنامج العمل باعتباره إعالناً سياسياً وليس اتفاقاً ملزماً  
  للدول األعضاء.

و -7 الجهود  تنسيق  في  اإلقليمية  المنظمات  دور  الدول تسهيل  أهمية  دعم 
برن  تنفيذ  في  يسهم  على  بما  والخفيفة  الصغيرة  األسلحة  عمل  امج 

    المستوى االقليمي.

 

 

 وشكراً جزيالً. 


