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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 

 

 

 : لثثا البند ال

التعاون والدعم الدولي في مجال تنفيذ برنامج عمل األمم المتحدة 

   وآلية التتبع الدولي

 

 

 2022يونيو إلى األول من يوليو  27

--- 

 

 

 

 

 يرجى المراجعة عند اإللقاء 
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 السيد الرئيس، 

 

وتقديم    ينالدوليوالمساعدة  المجموعة العربية بأهمية التعاون  تؤمن  

من أجل التنفيذ الكامل والفاعل لبرنامج الخبرات التكنولوجية  و   الفنيالدعم  

من  نشهده  ما  ظل  في  خاصة  الدولي  التتبع  وآلية  المتحدة  األمم  عمل 

 تكنولوجية متسارعة في مجال األسلحة الصغيرة والخفيفة.تطورات 

 

ندرك جميعاً األعباء االقتصادية الملقاة على عاتق مختلف الدول    إنناو

ذلك   في  كورونابما  جائحة  تداعيات  جراء  من  من  العديد  واستمرار   ،

المناطق  بمختلف  الدول النزاعات  قدرة  من  خاصة  بصفة  تحد  قد  وأنها   ،

على تقديم    وتلك التي تمتلك الخبرات الفنية والتكنولوجيا المتقدمةالمانحة  

األسلحة   وسم  مجال  في  الحديثة  المعدات  أو  التدريب  أو  المادي  الدعم 

 الصغيرة والخفيفة. 

 

القانوني   وليس  السياسي  الطابع  أن  العربية  المجموعة  تدرك  كما 

الصغيرة   لألسلحة  المتحدة  األمم  الدول  لبرنامج  بعض  يدفع  والخفيفة 

المانحة إلى التأكيد على الطابع الطوعي للمنح والمساعدات المقدمة منها 

في هذا المجال، إال أن المجموعة العربية تؤكد في ذات الوقت على أهمية  

الدولي والدعم  التعاون  لدفع  واضحة  رؤية  النامية   المقدم  وجود  للدول 

 جال األسلحة الصغيرة والخفيفة. لمواجهة التطورات التكنولوجية في م

 

االقليمية في دعم  وإذ   المنظمات  العربية أهمية دور  المجموعة  تؤكد 

برنا فإنها  تنفيذ  االقليمي،  المستوى  على  العمل  الصدد  مج  هذا  في  تشيد 

األوروبي ب واالتحاد  العربية  الدول  جامعة  بين  المشترك  التعاون  مشروع 

م  في  العربية  الدول  قدرات  بناء  والخفيفة،  حول  الصغيرة  األسلحة  جال 

والمنتظر تنفيذه وترحب المجموعة بإطالق المرحلة الثانية لهذا المشروع  

 .2024/ 2021خالل الفترة 
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 السيد الرئيس، 

 

تتطلع إلى التعاون الفاعل بين الدول األعضاء   إن المجموعة العربية

للتعامل لوضع   رؤية طموحة وواضحة تستهدف بناء قدرات الدول النامية 

الالزم في هذا الصدد،  التدريب  الحديثة وتوفير  التكنولوجية  التطورات  مع 

فضالً عن توفير المعدات الالزمة لعمليات وسم األسلحة الصغيرة والخفيفة،  

ة الحدود الدولية للحد من عمليات التهريب غير المشروعة ومعدات مراقب

 لألسلحة، وذلك وفقاً الحتياجات الدول المختلفة. 

 

 

 

عن   العربية  المجموعة  تعرب  الخطوات كما  باتخاذ  التعجيل  أهمية 

إل برنامج  الالزمة  المتحدة  المقترح  لزمالة  انشاء  األمم  إطار  المعني في 

الصغيرة   هذا    ،والخفيفةباألسلحة  في  النامية  الدول  قدرات  بناء  أجل  من 

التب الصدد،   تقريب  في  يسهم  مجال اوبما  في  الدول  بين  التكنولوجي  ين 

ونرحب بجهود السكرتارية في طرح عدد من األسلحة الصغيرة والخفيفة،  

إليه،  المشار  الزمالة  برنامج  إلنشاء  العربية  تتطلع  و  الخيارات  المجموعة 

   ي إنشاء البرنامج في أقرب وقت ممكن.للمضي قدماً ف

 

 السيد الرئيس، 

 

والدعم  التعاون  أهمية  على  أخرى  مرة  العربية  المجموعة  تؤكد 

الدولي لتنفيذ أهداف برنامج عمل األمم المتحدة وآلية التتبع الدولي، حيث  

مسعاها في هذا الصدد    في  نجاحالال يتصور أن تتمكن الدول األعضاء من  

غير  خاصة في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة دون وجود تعاون دولي  

والمعرفية شروط  م والتكنولوجية  المادية  األعباء  مواجهة  في  يسهم 

  المرتبطة بذلك. 
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 وشكراً جزيالً. 


