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 وفد جمهورية العراق
 

 أمام 
الذي يعقد كل سنتين للنظر في تنفيذ برنامج العمل  الثامناإلجتماع 

لمنع اإلتجار غير المشروع باألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة من 
 (BMS 8) جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه

 
 المعني لثامناد نتحت الب

النظر في التعاون والمساعدة الدوليين، بما في ذلك بناء القدرات، وسبل 
جراءات التعاون والمساعدة  الدوليين تعزيز طرائق وا 
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 سيد الرئيسلا
موريتانيا مندوب به  الذي ادلىبيان لعن تأييده لاالعراب العراق وفد البداية، يود في    

 .المجموعة العربيةبالنيابة عن  الشقيق
الرامية المبادرات جميع الى دعم لة والعاج على الحاجة الملحةمجدداً يؤكد وفد بالدي 

برنامج العمل المعني ل والفعال لالشامتنفيذ ال بهدف الدوليينالتعاون والمساعدة تعزيز الى 
الصك الدولي كذلك و , ةالسلحة الصغيرة واالسلحة الخفيفبمنع اإلتجار غير المشروع با

متسارعة في مجال األسلحة الصغيرة  في ظل ما نشهده من تطورات تكنولوجية السيما للتعقب
كافة الدوليين والمانحيين الشركاء وفد العراق يحث ، هذا المنطلقمن و  .الخفيفةاالسلحة و 

بناءًا و يما في البلدان النامية الى بذل المزيد من الجهود في مجال بناء القدرات وتعزيزها الس
الى أهمية الدور الفاعل لألدوات واآلليات في تحسين مطابقة  كما يشيرعلى طلبها، 

 ينإحتياجات الدول مع الموارد المخصصة ألغراض التعاون والمساعدة العمليين في تنفيذ هذ
 . الصكين

ت به الذي تقدملمقترح لوتأييده  دعمهعن العراق مجددًا وفد  يعرب، وفي هذا السياق     
رحب  يذوالبرنامج الزمالة تأسيس  ، بشأناندونيسيا باسم مجموعة حركة دول عدم االنحياز

ترحيبه بالجهود عن و  الخفيفة، واالسلحةالصغيرة به االجتماع السابع المعني باالسلحة 
 يمثلهسلما  ،خيارات التمويل والترتيبات اإلدارية للبرنامجاعداد مانة في األمن قبل  ةالمبذول

في منتصف  الفنيين للخبراءلزيادة المعرفة والخبرة الفنية  ةعملي ابيرتدهذا البرنامج من 
، بهدف تعزيز القدرة الوطنية على التنفيذ الكامل والفعال لبرنامج العمل حياتهم المهنية

ان العراق  يرى وفد، هذا المنطلقومن . ، ال سيما في البلدان الناميةللتعقبالدولي  والصك
 آلية بشأنواضحًا وصريحًا اتخاذ قرار توافقية تتضمن ختامية وثيقة بللخروج الوقت قد حان 

الشامل والفعال لبرنامج  تنفيذالمساعدة الدول النامية في يضمن  وبما البرنامجتنفيذ انشاء و 
التخلص من االثار الخطيرة  منشعوب هذه البلدان تمكين ، و العمل والصك الدولي للتعقب

للظواهر السلبية الناجمة عن االنتشار العشوائي لالسلحة الصغيرة واالسلحة الخفيفة واالتجار 
على اإلستقرار و السلم تعزيز النهائي المتمثل في هدف الواًل الى غير المشروع بهما، وص

 ة واإلجتماعية.الصعد كافة وبما يسهم في تحقيق التنمية اإلقتصادي
 .الرئيس سيدالوشكرًا  ...


