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 مداخلة شفوية عن 

 تجارة االسلحة.  طبقا لمعاهدةالمساعدة الدولية والتعاون الدولي  

 شكرا سيدي الرئيس 

ي البداية  
ي عرضب    نشيد ف 

ي    باألمس    ها الخطة الت 
ي  للمعاهدة    األمانة العامةس  يرئالسيد ديميسان 

ف 

 المساعدة الدولية والتعاون الدولي بداية جلسة 

ي و 
ي ) اذا جاز لنا ذلك  اليه اضم صون 

الكمال االسطر  الدول األطرافجميع ندعو ( و كمجتمع مدن 

ي اعالم الدول 
 لصندوق االئتمان الطوعي  والداعمة الراعية األخير ة ف 

ي قدمت الدعم 
ة طوعي لصندوق االئتمان ال وال يفوتنا ان نتوجة بالشكر لكل الدول الت  خالل الفي 

 الماضية  

 سيدي الرئيس 

لتشجيع الدول االطراف عىل التعاون وطلب    16و   15  المواد معاهدة تجارة االسلحة    حددتلقد  

تنفيذ  المعلومات لدعم  بتبادل  يتعلق  فيما  ك  المساعدة والمشورة بشأن المسائل ذات االهتمام المشي 

 المعاهدة  

وعة من أجل الحد من التدفق غير   فضال عن التعاون وطلب المساعدة بشان االنشطة غير المشر

وع لالسلحة    المشر

 مشورة بخصوص إدارة المخزون ونزع السالح . فضال عن ال 

من   في  ذلكوانطالقا  التعاون  تفعيل  الدول  عىل  االمم ميجب  قرارات  ام  احتر لتعزيز  بينها  ا 

اع ز ي مناطق التز
ز

 . المتحدة الداعية إل حظر توريد االسلحة للدول أو الجماعات المسلحة ف

 سيدي الرئيس 

ي    ان التعاون الدولي يساعد  للحد من انتشار االسلحة    مؤسسة ماعت والتحالف العالمي تؤكد   
ف 

االتجار    رصامة عىل    فرض مراقبة أشد   خاللمن    وذلك    من الحصول عىل األسلحةالجماعات اإلرهابية    منع

ي  
ة  ف  الصغير الخفيفة  األسلحة  تواالسلحة  تقييد ا،  مهيوذخير وأجـزائها    وكذلك  النـارية  األسلـحة  صنـع 

ة التابعة لها واالتجـار بها بصـورة غير مشـروعة  .  ومكـّوناتها والذخـير
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ي تختص  وكذلك  
ام باليات الرقابة الت  ورة االلي   اد والتصدير والتفتيش عىل برص  رصد عمليات االستير

وع لألسلحة ومراعاة  نقل األسلحة حقوق ب  الخاصةتطبيق المعايير   والتصدى لعمليات اإلتجار غير المشر

 . اإلنسان وخطر تحول مسار األسلحة 

تيبات الخاصة بنقل شحنة األسلحة عند تقديم طلب    كما يجب تقديم معلومات مفصلة عن الي 

العبور.  أو  التصدير  السواحل  و   ترخيص  لحماية  وقائية  تدابير  اتخاذ  اجل  الدول من  بير   الفعال  التعاون 

 البحرية وتمشيطها لمنع تهريب االسلحة. والمنافذ  

اهمية   عىلي  والتحالف العالمي للحد من انتشار األسلحة   والتنمية  تؤكد مؤسسة ماعت  للسالم  

اعات المسلحة الي   ي تتفشر فيها 
ي المناطق الت 

ي مراقبة تجارة االسلحة وخاصة ف 
) وما    التعاون الدولي ف 

ها االن سيدي الرئيس (    اكير

ا سيد ا  لرئيس وأخير

ي االن     55هناك   
ي المعاهدة لم تقدم تقاريرها الطوعية حت 

وري  اصبح  نعتقد انه  و دولة طرف ف  من الض 

ي  
ف  التاسع    خطتنا ان نضع ذلك  الموتمر  اء    خالل  ي والخير

المدن  المجتمع  الدول ومنظمات  بير   التعاون 

ي اعداد تلمساعدواألمانة العامة 
 الطوعية  ها قارير ة الدول ف 

ي  
ي يتم تنفيذها للتوعية بمعاهدة تجارة األسلحة مع الوضع ف 

كما يجب العمل عىلي زيادة المشاريــــع الت 

ي تواجه العالم بأ 
 كمله  االعتبار  المخاطر والتحديات الحالية الت 

 


