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 سيد الرئيسلا
إحدى االنجازات الملموسة التي عكست ارادة المجتمع شكل الصك الدولي للتعقب ي     

الدولي وتصميمه في موضوع الحد من ظاهرة االتجار غير المشروع باالسلحة الصغيرة 
على صعيد محاربة مع برنامج العمل  ةومتكاملومفيدة داة مهمة واالسلحة الخفيفة، وي عد ا

ها وضبطها في الوقت المناسب. وعلى الرغم من مرور أكثر من عقد وتعقبهذه الظاهرة 
 عاني منت تما زالالبيئة األمنية في مناطق عديدة في العالم ونصف على اعتماده، اال ان 

ما وتوترات أمنية متزايدة، وارتفاع متفاقم في اعداد الضحايا السي ،تزايد في حدة الصراعات
واالنتاج التجار المتمثلة في اآلفة الخطيرة ا تفاقمالمدنيين شيوخًا ونساًء واطفااًل من جراء 

 شتىفي وانعاكاساتها السلبية الصغيرة وااللسحة الخفيفة باالسلحة  ينغير المشروع
 المجاالت.  

الى أهمية مظاعفة العمل واستثمار الزخم الحالي،  يدعو وفد العراق، ومن هذا المنطلق   
لتوصل الى ضوابط الجهود للدعم وضرورة التحلي باالرادة السياسية وابداء المرونة الالزمة 

غير المشروع باالسلحة الصغيرة واالسلحة واالنتاج منع ومكافحة التهريب والنقل الى هدف ت
ضمان استمرار فعالية النظم الوطنية ، و لتعقبضمان التنفيذ الفعال للصك الدولي لالخفيفة و 

لسجالت والتعاون في مجال التعقب، في تنفيذ الركائز الرئيسة الثالث بشأن الوسم وحفظ ا
العمل لسد الثغرات القانونية ومعالجة نقاط الضعف ودعم ضرورة مواصلة فضاًل عن 

وطنية من جهة ويسهم في وتعزيز الرقابة الفعالة على تلك األسلحة بشكل يلبي الشواغل ال
من االهداف التي انشأ  ى تحقيقار اإلقليمي والدولي من جهة أخرى، وصواًل الدعم االستقر 

تنفيذ الركائز الثالث جهودًا حثيثة في بذل حكومة العراق  كما وتواصل .هذا الصكاجلها 
المرخصة تنظيم قاعدة بيانات مختصة وموحدة لجميع االسلحة الرئيسة لصك التعقب ومنها 

الترميز الوطني لالسلحة الحكومية، من اجل الحد االنتشار غير المشروع الحكومية، والبدء ب
 لهذه االسلحة.
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 السيد الرئيس...

تفرض علينا التوصل الى وثيقة ختامية توترات أمنية متزايدة، حاليًا تشهد البيئة الدولية     
وفي هذا الصدد، يؤكد وفد العراق تتضمن عناصر تلبي مشاغل جميع الدول االعضاء، 

 على ضرورة مراعاة العناصر اآلتية:
ال يقيد هذا الصك حق الدول في امتالك أو تصنيع أو نقل أو حيازة األسلحة الصغيرة  -

واألسلحة الخفيفة الالزمة للدفاع عن نفسها، فضال عن تمكينها من االشتراك في 
 .لمتحدةعمليات حفظ السالم، بما يتفق وميثاق األمم ا

ضرورة العمل على تفادي وضع قيود وضوابط من شأنها الحد من قدرة الدول  -
االعضاء، ال سيما الدول النامية، في االستفادة من التطورات التكنولوجية والتطبيقات 

 واالستخدامات السلمية في مجال الطباعة الثالثية.
بين الدول المتقدمة والدول الموجودة في التكنولوجيات الحديثة الفجوة  مراعاةأهمية  -

التي تكلف االخيرة اعباء وتكاليف و ، الركائز الثالث الرئيسة لصك التعقبالنامية في 
مادية باهضة، األمر الذي يتطلب الزام الدول التي تمتلك هذه التكنولوجيات، بتوفيرها 

 الى الدول النامية وبما يساعدها على االيفاء بالنصوص الواردة في الصك. 
مية تعزيز دور المرأة وبناء قدراتها بهدف فسح المجال اماها لالضطالع بعمليات أه -

وضع السياسات وزيادة الوعي والتثقيف وتنفيذ برنامج العمل وآلية التعقب الدولية لمنع 
االتجار غير المشروع لألسلحة الصغيرة والخفيفة والذي من شأنه ان يسهم في خلق 

 مجتمعات آمنة مستدامة.
 .الرئيس سيدالوشكرًا  ...

 
 
 


