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 ...السيد الرئيس
ولباقي متمنيا  لكم  ،لهذا االجتماع نتخابكم رئيسا  التهنئة إلالتقدم بالعراق وفد  في البداية، يود    

به  الذي ادلىبيان لالعراق عن تأييده لوفد  يعربكما  .أعضاء مكتبكم الموقر النجاح والموفقية
 .المجموعة العربيةبالنيابة عن  موريتانيا الشقيقمندوب 

  ...السيد الرئيس
السلحة برنامج العمل لمنع اإلتجار غير المشروع باأكثر من عقدين على على الرغم من مرور   

سلحة أللالنتشار العشوائي منها اظواهر سلبية عديدة من نا ما زلنا نعاني ، اال انالصغيرة والخفيفة
 تتمثلوعواقب كارثية  خطيرةآثار من  وما تسببه، بهاغير المشروع  جاراإلتو  الصغيرة والخفيفة

طالة أمدها، فعات ا الصر  وتأجيج، االستقراراالمن و في إزهاق األرواح، وفي زعزعة  ال  عن ضوا 
األمر الذي سواء، حد على  واالجتماعي والبيئي على الصعيد االقتصادي السلبيةانعكاساتها 

تدابير  للتوصل الىيتطلب منا جميعا  تظافر الجهود وابداء المرونة االزمة واالرادة السياسية 
 لبرنامج العمل.والشامل من التنفيذ الفعال ضتواجراءات ت

 السيد الرئيس...
حكومة العراق جميع المبادرات واإلتفاقيات الدولية المعنية بالتدابير التنظيمية وأيدت رحبت  قدل   

العديد  انجزتالسلحة الصغيرة والخفيفة، و لالتجار غير المشروع با للتصديوالتنفيذية والرقابية 
 وأهمها:من الخطوات االيجابية 

 .2022المواظبة على تقديم التقارير الوطنية المعنية ببرنامج العمل وآخرها تقرير عام  .1
تقديم معلومات تفصيلية محدثة عن نقطة اإلتصال الوطنية المعنية باالسلحة الصغيرة  .2

 .للسيطرة على السالحوالخفيفة، واللجنة الوطنية 
قبة ووضع أحدث أجهزة الرصد والكشف، وتحسين الهياكل األساسية وتحديث إنشاء آليات مرا .3

 .المشروعةللحد من تهرب االسلحة غير  دول الجوارالمعدات، والتنسيق مع 
مواصلة تزويد سكرتارية إتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في  .4

 غير المشروعة. االسلحة النارية المضبوط من  تتضمنول دورية افيينا بجد
عمل نموذج شهادة المستخدم النهائي وتعميمها بحسب قرار الجمعية العامة لالمم المتحدة  .5

 .المشروعة، وتأسيس معمل إلتالف االسلحة غير 1991لعام  الم(/46/36المرقم )
 .المشروعةالمحالت  رخصوالتريث بتجديد غلق جميع محالت بيع االسلحة غير المرخصة  .6
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التزامات  ، وتشريع2017لعام  51رقم قانون االسلحة وتحديث تشكيل لجنة وطنية لتطوير  .7
 .بشأن االستخدام غير المشروعمشددة 

 . االسلحةالجهد االعالمي وتوعية المواطنين من مخاطر انتشار معنية بوطنية  ةتشكيل لجن .8
وبناء القدرات والقابليات ذ العنف بندعم الجهود الوطنية الرامية الى تعزيز دور المرأة في  .9

 .الشرطة المجتمعيةمشاركتها في من خالل 
 

 السيد الرئيس...
اعتماد العناصر المبينة في على ضرورة تأكيده وفد العراق  يجدد، وعلى صعيد ذي صلة    

 ادناه في الوثيقة الختامية المقرر اعتمادها في نهاية هذه االجتماعات وكما يلي:
تعارض اي التزامات جديدة مع الحق الشرعي للدول في الدفاع عن نفسها بموجب عدم  .1

 والمادة الثانية من الميثاق. ( من ميثاق األمم المتحدة51ادة )الم
ليشمل نقاط خالفية  هنطاق رفض المساعي لتوسيعو ، برنامج العملونطاق بوالية التقييد  .2

 .توافقية ختامية العتماد وثيقةالجهود وبما سيعرقل كالذخائر 
 ذات اإلقليمية اإلقليمية ودون  والصكوك العمل برنامج بين ربطاي  العمل على تفاديأهمية  .3

 تحظى بالتوافق العالمي. التي ال الصلة
االعضاء والسيما الدول النامية  تعزيز بناء القدرات الوطنية للدوللدعم المقترحات الرامية  .4

 نفيذ برنامج العمل.مساعدتها في تل
ها لالضطالع بعمليات وضع مأهمية تعزيز دور المرأة وبناء قدراتها بهدف فسح المجال اما .5

 مستدامة.و خلق مجتمعات آمنة ل تنفيذ برنامج العملفي السياسات وزيادة الوعي والتثقيف 
 

وثيقة توافقية تسهم في لخروج بلالتعاون معكم  ، يجدد وفد العراق تأكيده مواصلتهوفي الختام   
 .االقتصادي واالجتماعتعزيز النمو في ، و على الصعد كافةواالستقرار تعزيز السلم 

 ... وشكرًا السيد الرئيس.


