السيد الرئيس،
اسمحو لي بداية ان اتقدم لكم بالتهنئة النتخابكم رئيساً لهذا االجتماع،
والستضافة الجمهورية المبنانية له.
ان مشاركة وفد بالدي في االجتماع الثاني لمدول األطراف في اتفاقية الذخائر
العنقودية يأتي تعبي ار عن موقف حكومة دولة الكويت الداعم لمجهود الحثيثة التي يقوم
بها لبنان الشقيق لتجاوز اآلثار المأساوية المترتبة عمى ما خمفته آلة الحرب
اإلسرائيمية في عدوانها المستمر ضد لبنان ،وذلك منذ عام  8791وانتهاء بشهر
يوليو من عام  ، 6002ذلك العام الذي شهد عدواناً إسرائيميا استخدم فيه هذا السالح
المدمر بصورة بشعة ضد أراضي الجنوب المبناني .هذا وقد لمس وفد بالدي عن قرب
حجم الخسائر والتضحيات البشرية والمادية عندما سنحت له الفرصة لممشاركة يوم
امس في الزيارة الميدانية لمنطقة النبطية.
السيد الرئيس،
تنطوي اتفاقية الذخائر العنقودية عمى أبعاد إنسانية ،اجتماعية ،واقتصادية
هامة تحتم عمى المجتمع الدولي وضع الحمول المناسبة لدرء استخدام هذا السالح
المدمر في المستقبل ،تجنباً آلثار العشوائية الضارة التي تستمر لفترات طويمة بعد
انتهاء الصراعات والحروب لتحصد أرواح المدنيين واألطفال األبرياء .فضال عن تأخر
مسيرة التقدم والتمنية في البمدان المتضررة منه.

ومن هذا المنطمق يود وفد بالدي التعبير عن دعمه لممواقف اإلنسانية التي
تطرق لها فخامة رئيس الجمهورية المبنانية العماد ميشال سميمان في خطابه الذي
تكرم بإلقائه مساء يوم امس.
هذا ويود وفد بالدي اإلشارة هنا الي انضمام دولة الكويت إلتفاقية أوتاوا لحظر
استخدام وانتاج األلغام الفردية ،والتزامها الكامل بتطبيق المتطمبات الواردة عميها
بموجب تمك االتفاقية .عمى رأسها عممية تدمير كافة المخزون المتوفر من تمك األلغام
في وقت قياسي وقبل انتهاء الفترة المتاحة لمدول األعضاء .وذلك من منطمق ايمان
دولة الكويت بالرسالة االنسانية التي تحممها اتفاقية أوتاوا.
وفي الختام اسمحوا لي السيد الرئيس أن اكرر دعم بالدي لموقف لبنان الشقيق
لتجاوز هذ المحنة وأن اهنئة عمى االنجاز الذي تحقق عمى صعيد عمميات تطهير
األراضي من هذ اآلفة المدمرة ،معب ارً لكم عن جزيل الشكر وعظيم االمتنان لكرم
الضيافة الذي نحضى به منذ وصولنا لمعاصمة بيروت.

شك ار السيد الرئيس،

