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 الرئيس، ةالسيد

 

مجموعة العمل  رئاسة  الجانب األلماني    التهنئة على توليأود في البداية أن أعرب عن  

المعنون   233/  76المنشأة للقرار  وتوليكم منصب نائب رئيس المجموعة،    ،مفتوحة العضوية

"المشكالت المترتبة عن تراكم فائض المخزون من الذخائر التقليدية"، وأود في هذا الصدد  

 لها.تأكيد دعم مصر لمسار مجموعة العمل خالل أعما

 

 . هذ الصددفي أعرب عن تضامن مصر مع بيان المجموعة العربية و

 

 الرئيس، ةالسيد

 

  المعنية بإنشاء إطار عمل شامل لدعم إدارة آمنة ترحب مصر بإنشاء مجموعة العمل  

الذخائر حياة  دورة  المستويات،    ومستدامة خالل  من خالل تطوير مجموعة من  على مختلف 

السياسية،   للمشاااللتزامات  بما  روتتطلع  بناءة،  بصورة  أعمالها  في  تناول  في    يسهمكة 

تعكس خصوصية إدارة الذخائر مقارنة  بصورة  جوانبها  ة من كافة  يموضوعات الذخائر التقليد

األعضاء باألمم بمشاركة كافة الدول حيث تسمح مجموعة العمل  باألسلحة الصغيرة والخفيفة،

تطلعاتها  المتحدة يناشد  الذي  ،  بما  الوقت  في  الدول  بين  والشفافية  الثقة  بناء  تدابير  ويدعم 

 ع سباق التسلح بين الدول.لمنخالله يسعى الجميع و تزداد فيه التوترات العالمية

 

األخير المعني  نرحب في هذا الصدد باعتماد التقرير الختامي لفريق الخبراء الحكوميين 

الوثيقة  التقليدية و  بالذخائر إليه في  والتي شاركت مصر في أعماله من    A/76/324المشار 

 خالل أحد الخبراء الحكوميين.  

 

 الرئيس، ةالسيد

  

األزمات    أدت  شهدتها  العالمية  لقد  المناطق  التي  إلى   ةالماضيالفترة  خالل  مختلف 

رافقها    ، التيدولمختلف الفي ظل وقوع عدد من النزاعات المسلحة بألمن واالستقرار  اتهديد  

األسلحة   من  انتشار  الفاعلين  وغير  الدول  من  األطراف  بعض  بمساعدة  التقليدية  والذخائر 
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  والميليشيات والجماعات اإلرهابية   الخارجة عن القانون  العناصرقبل  استخدمت من  الدول، و

، وهدد األمن القومي للدول  ، مما ساهم في تفاقم تلك النزاعاتالدوليين في تهديد السلم واألمن

   المجاورة.

 

 تود مصر التأكيد على ما يلي:   مصر، فإن  هذا اإلطاروفي 

 

من خالل  مستقلة  بصورة  من كافة النواحي تناول موضوعات الذخائر التقليدية ضرورة -1

مسارات أخرى إدراجها ضمن جدول أعمال  وعدم  ،  امجموعة العمل المشار إليهمسار  

 تتناول األسلحة التقليدية بصورة عامة. 

مرنة بما يراعي خصوصية و عامة    ات صياغاعتماده بأن يتسم اإلطار العالمي المنتظر   -2

طرف،   كل  ألولويات  وفقاً  الحقاً  تطبيقه  على  ويساعد  جغرافية،  ومنطقة  دولة  كل 

 ً  . 233/ 76للقرار المنشئ للمجموعة  باإلضافة إلى االلتزام بالوالية الممنوحة له وفقا

ا -3 آفة  انتشار  مغبة  من  األوسط  التحذير  الشرق  خاصة  المناطق  مختلف  في  إلرهاب 

للفاعلين من غير الدول   الدعم توفير في الدول بعض والقارة األفريقية، في حين تستمر

األطراف بالذخائر التقليدية التي تعد عامالً   تلك  إمداد  ذلك  في  بما  اإلرهابية  والجماعات

النزاعات، استمرار  في    ويتطلب   واإلقليمي،  القومي  لألمن   تهديداً   يشكل  مما  مؤثراً 

ً   إجراءً  حصول  يتعلق  فيما  خاصة  الدولي   المستوى  على   حاسما األطراف    تلك  بطرق 

 .اإلرهابية بعملياتها القيام من تمكنها التي الذخائر على 

عن   -4 والدفاع  التأمين  أغراض  في  التقليدية  الذخائر  استخدام  في  الدول  أحقية  ضمان 

 . القوميأمنها اذ كافة التدابير الالزمة لحفظ خالحدود الوطنية وات

وأ  -5 بأمن  واإللمام  الوعي  وصولها  أهمية  من  يحد  بما  الذخائر  اإلجرامية  لمان  لعناصر 

من   والحذر  لمواجهتها  األمثل  األسلوب  ودراسة  ناحية،  من  اإلرهابية  والجماعات 

هيار الدول  تسرب الذخائر من مخلفات الحروب في مرحلة ما بعد النزاعات أو عقب ان

 أو التسرب من المخازن من ناحية أخرى. 

تقييم حالتها الفنية، باإلضافة إلى   ذخائر التي لم تنفجر بعدأهمية التخلص اآلمن من ال -6

هذه   من  لألراضي  الفوري  بالتطهير  تنفجر  لم  التي  والذخيرة  الحروب  مخلفات  تأمين 

 إلرهابية. المخلفات للحد من وصولها للعناصر اإلجرامية والجماعات ا
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أواصر -7 وواضحة    تعميق  طموحة  رؤية  لوضع  األعضاء  الدول  بين  الفاعل  التعاون 

وتوفير    ،تستهدف بناء قدرات الدول النامية للتعامل مع التطورات التكنولوجية الحديثة

وتكنولوجيا التخلص  التدريب الالزم في هذا الصدد، فضالً عن توفير المعدات الالزمة  

   ومخلفات الحروب والتي تضع عوائق أمام تحقيق التنمية الوطنية. ،اآلمن من الذخائر

توفير   -8 مجال  في  الدولي  التعاون  عمليات  دفع  من  للحد  الدولية  الحدود  مراقبة  معدات 

 المشروعة لألسلحة، وذلك وفقاً الحتياجات الدول المختلفة. التهريب غير 

تجنب اتساق مخرجات مجموعة العمل مع المصطلحات والمفاهيم السياسية التوافقية و -9

تعريفها   متفق على  أو غير  مفاهيم غامضة  اإلنسان،  ال سيما  إدراج  في مجال حقوق 

الدول عبر وق الذخائر  فضالً عن تجنب إدراج إجراءات عقابية ضد بعض  ف صادرات 

التقليدية لها بحجة مخالفتها لحقوق اإلنسان دون وضع معايير محددة لحاالت مخالفة  

 حقوق اإلنسان والجهة المسئولة عن تقييم كل حالة على حدة. 

 

دعمها   مصر  تؤكد  النهاية  العضوية  العمل    ةجموع لم في  مع  وتتطلع  مفتوحة  للعمل 

تحقيق تطلعات مختلف  ورئاسة المجموعة وكافة الدول األعضاء بما يسهم في إنجاح المسار  

 الدول. 

 

  

 . الرئيس ةالسيدوشكراً 

 


