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مداخلة شفوفيه لالجتماع الثامن للدول بخصوص منع االتجار غير المشروع في  

 األسلحة الصغيرة والخفيفة

وع باألسلحة  مقدم إىل:  االجتماع الثامن للدول بخصوص تنفيذ برنامج العمل لمنع االتجار غير المشر

ة واألسلحة الخفيفة.   الصغير

مؤسسسسسسسسسلسسسسسسسسة ماة  لللسسسسسسسس ) والتنمية وز وال اشالسسسسسسسسا   زا سسسسسسسسلة المر   االسسسسسسسسس  سسسسسسسسار  بالمجل   مقدم من: 

 . GCLAن ان  ار األسلحة االقتصاد  واالجتماعي التابع لألمم المتحدة( والتحالف العالمي للحد م

 شكرا السيد الرئيس  

ا  اتكد سااشة  ظلت ا ااةسااصغي ال ريري اقلةئرغة ااقصشة علح اليساا  إسااة ا اساام دام اةسااصغي الوااسلح

  تقويض السااااااااااالم ااةمن عت اليسااااااااااموية  ال   يي اا  صيييي  أسااااااااااة   اليزعز  لالساااااااااامقرا   عةمل 
 
ف

ااا  الرئة  الضاااعيرياالعةلييي  ا د فة يت بشااادا من أا اااة   . اقلك الن الذين يعةا ن أصاااال من ال ا

ااا  ا قاممشة  اعي اساااش لي ت افر اةساااصغي ييكن أن تاقم إىل ترة ت قي ةمية  ال ا المدفقة  علح اليسااا 

  الي ة   فضااااااااااااال عن جعل الغظر عت اةسااااااااااااصغي علح فعة 
 
تعريض   ا  حرظ السااااااااااااالم االعةمصاح  ف

  االسااااااااااااا ااةن اليغص اح  لص  ر 
 
االحمرااة  كيااة أن عاادم   .اتعقيااد إا ااةاا  اترااة يااة  الساااااااااااااالم ا نساااااااااااااااةح

ا امود  معراف لتسيب اةسصغي بةلي زااة  بو  ا م ةسبي   . ش ل م ة ر إنسةايي ل لح

  
ا إحد  الظ اغر ال   ا ااةسااااااصغي ال ريري االذللح القد أصاااااابغت إقا ا م زااة  اةسااااااصغي الوااااااسلح

  ال سااااااااااااايية بعد تزايد اةساااااااااااااصغعةليية  تثلح  صقة 
اعي ي االذلةئر ال   اااااااااااا  ييمصكشة الي ا  اح  بوااااااااااااا  ا مسا

  الةصاااااااي ال يةعة  اليساااااااصغي  اييكمصكشة 
 
  ل بية االيين اسااااااا  ية االعرام االوااااااا مة  امةىل   ا  ية ف

 
ف

اعي بعض الدا  اليساااااامقرا نساااااابية مثل الساااااا قان ات نس ااااا  فضااااااال عن ااعدام فعةليي . بواااااا  ا علح مسا

ا  الةصاااااي بةلةسااااابي ل ساااااصغي إقا تشة  اغ  مة يعكساااااش ااتشاااااة  شاااااب ة  الم اااا  شريب ااالت ة  علح اليسا

اعة  بشااا ل    م ة و اةامة  ا ا  الل  
 
  يمت تداالشة ف

ا علح ال ة اااعي لصر ةبي بشااا ل قائت  اال   الواااسلح

  من لال  الم ايااااع أا الس ي أا المشريب أا المغويل أا إعةقا الب ع الةصي علر حداق  سشل 
 
علح  ةا ح

ا شة ب اس ي م ي ع   إ ة  عيصية   ة  من الم ة  اال كال  االسيةرسا االيي لاح  لمصك اةنش يالل 
 
ف

ام واااااااة   Darknet اةساااااااصغي  ال سااااااايية أجزائشة امك اةتشة من لال  مة  سااااااا   اقل تغويل مساااااااة  
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يااادياااي  مياااة ي عااال الكشااااااااااااا     اسااااااااااااام ااادام ال ااادماااة  اللر
 
ا ف اااات اةمر الاااذم أق  إىل اياااةقا  بلح

ا ال 

 .أكلر صعو ي االمغقيقة  ال  ةئيي

امن ثت تا د كال من ماسااااااسااااااي مةعت لصسااااااالم االم ييي احق م اةنسااااااةن االمغةل  العةل   لصغد من 

ا ااةساااااااااصغي  ااتشاااااااااة  اةساااااااااصغي أن الم ريذ الرعة  لصواااااااااك الداىل  لمعقب امرا بي اةساااااااااصغي الواااااااااسلح

  ييكن من لاللشة ال ريري 
  حزمي من اآللية  ال  

مرا بي ات ظيت عيصية  اقل االساااااااااااااصغي يم صب تب  

   شاااااااااااااشد االعيل ال ةق عت م ع تغويل مسااااااااااااااة  
  الدا  االي ة و ال  

 
اةساااااااااااااصغي المقصيديي بلا اعشة ف

  -ال بد من : ا ةلمةىل  . لك  يمت العيل عت م ع ا  غةب اح  من الغو   عت اةسصغي مسصغي ازاعة 

   
تعزيز المعةان ال ةق عت ت ريذ  را ا  فرض حظر ت  يد االسااااااااصغي عت الدا  اال يةعة  ال  

 تةمشك حق م االنسةن. 

   ي ب عت الدا  
 
اف بةلي ة ر الكةم ي ف ا ااالسااااااااااصغي اةسااااااااااصغي  تزايد ااتشااااااااااة  االعل  الوااااااااااسلح

ن اغ  الغو ال ريري ح   ال  كةن اممالكشة حقة قساااااام  ية اقلك لمشديدغة الغت حق م االنسااااااة

  الغيةا. 
 
 ف

  ا المةبعي لشة ااالت اة  بشة بوا  ا   ي ب  باح ص اع اةسصاغي ال اة يي اأجازائشة امكاّ اةتشة االذلالح

 . امان أجال اجا ق عادالي تموا  بة اوااةف االيسااليااي اأماان ا نسااةن علح مشاراعي

  ا   ت ريذ جي ع مبةق ا  الغد من اةساااااصغي الواااااسلح
ااةساااااصغي ال ريري مع إيال  االغميةم يةبغ 

 . ال اجب آلثة غة اليغميصي عت حق م اة رة  االعكس صغ ح

  يي االبغريي لي ع تشريب غذه  .اةسصغيا ع   ابط عت جي ع الي ةفذ الغداقيي اللر

  إ ااةمااي حيال  ت عيااي علر اسااااااااااااااةئاال ا عالم م جشااي لصي ا  اح  لتشااااااااااااا يعشت عت الم ص  من

  لدي
  مم ةا  اليدا اح  الةصاااااااي   شتاةساااااااصغي ال  

 
ح م ة ر اج ق مثل غذه اةساااااااصغي ف مع رس 

 مة يذغب ن  غةية اتي ي لالسم دام ال ةطئ 
ً
ا  .لشةصسة  السن الذين  ثلح
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