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 (، Zoran Milanovićالسيد رئيس المؤتمر، حضرة رئيس وزراء كرواتيا )

 السيدات والسادة الحضور،

يشرفني اليوم أن أتكلم باسم وفد لبنان إلى مؤتمر المراجعة األول التفاقية الذخائر العنقودية، 

فيق في وتنتمنى له كل التو تنتاابه بهذ  الففة،الوأن أتقدم باسمه بالتهنئة إلى رئيس المؤتمر 

التعاون معه وسائر الوفود في كل ما  وفد بالدي استعداد له إدارة أعمال مؤتمرتنا هذا، وتنؤكد

يلزم إلتنجاحه. وال بد لي من أن أتقدم بالشكر، باسم حكومة لبنان، إلى حكومة كرواتيا 

رب ضى تنفيباً من حتنالت في ما م التي الجميلة، وهي ستضافتها لنا في ربو  هذ  المدينةال

فع في العالم، ويالت يد أخرى أتت على جزء منها وخلفت فيها، مثل ما خلفته وتالفه تنزاعات

 اء من المدتنيين.يجل ثمنها األبر

لكامنة ا قوةالودليل على  قوة اإلتنساتنية ومبادئها،إن اجتماعنا اليوم في هذ  المدينة دليل على 

لتي اما بين الدول والمنظمات الدولية وغيرها من المنظمات غير الحكومية  تضافر الجهود في

االتفاقية التي تنفار بكوتننا طرفاً فيها، والتي من خاللها عقدتنا العزم  بلورة ساهمت جميعاً في

على محو تركة مثقلة بالمالفات الحربية القابلة لالتنفجار والنظر معاً إلى مستقبل ال مكان فيه 

لحة الالإتنساتنية، لنحل ثقافة للسالم من خالل االلتزام بمندرجاتها التي تحرم اتنتاجها لهذ  األس

 .تؤكد على ضرورة تدمير المازون منهاالتي و تنقلهاووتازينها واستعمالها 
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 السيد الرئيس،

شهدته دبرفنيك يماثل ما شهد  لبنان جراء اعتداءات اسرائيل المتكررة، وتنسمح ألتنفسنا ما 

شكل  ،2006جراء عدوان إسرائيل في صيف عام  ،بأن ما حفل في جنوب لبناناالعتقاد 

منطلقاً لمسار أوسلو التفاوضي الذي استعرضت فيه صور ومشاهد عن معاتناة المدتنيين بشكل 

خاص وتأثيرات استعمال هذا السالح ليس على اإلتنسان األعزل فحسب، بل أيضاً األطفال 

خائر ن تلويث مناطق شاسعة بالذموالنساء وكبار السن، تناهيك عن التداعيات التنموية المتأتية 

 لمنفجرة والاسائر اإلقتفادية جراء ذلك.غير ا

تنسمح ألتنفسنا االعتقاد بأن اتفاقية الذخائر العنقودية ساهمت بمندرجاتها في مساعدة الحكومة 

والشعب اللبناتنيين على معالجة تبعات استعمال هذا السالح، وإن كان العبء األكبر يقع على 

ي فول والجهات التي ساهمت بشكل أو بآخر على الرغم من تقديرتنا لجميع الد ،عاتقنا في لبنان

 . تقديم الدعم الالزم لنا

 السيد الرئيس، 

قد  وكناعلى اجتماعنا األول في جمهورية الالوس الديمقراطية الشعبية، خمس سنوات مضت 

استناداً إلى خطة عمل فييتنيان التي على أساسها  قد بدأ فعالً  الجادأن العمل أدركنا، في حينه، 

معالجة تداعيات استعمال الذخائر العنقودية في ل مسارين متوازيين، األول تنسلكأن  توافقنا

حقيق كل الجهود لتبذل بأن تن والثاتني ،كتطهير األراضي الملوثة بها ومساعدة الضحايا السابق

 . تنوفر على البشرية ويالت استعماله مستقبالً عالم خال من هذا السالح بحيث 

أن هذ  االتفاقية قد حققت منذ  إذالمحققة،  تنجازاتاإللن أدخل هنا في حديث مستفيض عن 

؛ على صعيد تدمير المازون، تمكنت الدول تقدماً كبيراً  2010دخولها حيز النفاذ في العام 

(، وعلى صعيد submunitionمليون ذخيرة فرعية ) 140األطراف المعنية من التالص من 

فعالية قات، القيام بذلك بملوثة، فقد ثبت أتنه يمكن، لدى توفر اإلمكاتنات والطاتطهير المناطق ال

وعائالتهم ومجتمعاتهم تستحق  لضحاياوسرعة. صحيح أن الجهود التي اتنفبت على مساعدة ا

التنويه، إال أن هؤالء، الذين هم في صلب عملنا في هذا المنتدى، يستحقون اهتماماً أكبر، ال 

 سيما في إطار ما يمكن أن توفر  إمكاتنات التعاون والمساعدة الدوليين.

، ألخيرةآلوتنة اتعد من أهم التطورات التي شهدها القاتنون الدولي اإلتنساتني في ااتفاقيتنا اليوم 

وهي أصبحت جزءاً من تنسيجه، وهذا يحتم علينا كدول أطراف أن تنعمل على ضمان احترام 

 المبادئ التي ترسيها وتعزيز حضورها كجزء من هذا التنظيم القاتنوتني.

 

 السيد الرئيس، 
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دية وما يشغلنا هو ما تنشاهد  من استعمال للذخائر العنقمسائل كثيرة تشعرتنا باالعتزاز، إال أن 

يستحق اإلداتنة أياً تكن الجهة التي إن أي استعمال لها  ، وبرأينافي أصقا  ماتلفة من العالم

مادة استناداً إلى ال ،قامت بذلك، وإداتنة مثل هذ  األفعال واجب على الدول األطراف في االتفاقية

 منها.  21

أحكام على التزامنا المطلق ب إن هذا المؤتمر فرصة ال يجب تفويتها، وعلينا جميعاً إعادة التأكيد

هذ  االتفاقية وبروحها وبمندرجاتها، ولعله في هذا اإلطار، تتوجب اإلشارة إلى جهودتنا 

(. Universalization of the Conventionعلى تحقيق عالمية االتنضمام إلى االتفاقية )المنفبة 

ضورها كأحد أركان القاتنون تندرك جميعاً أن اتنضمام المزيد من الدول إلى االتفاقية يعزز من ح

 ولذلك يجب أن تنتكاتف في العمل على حث الدول المترددة على االتنضمام.، اإلتنساتني الدولي

تزايد وتنشجع الدول الموقعة وغيرها على إلى  عدد الدول األطراف أن يسرتنا بطبيعة الحال

بركبنا، وتنتقدم بالتهنئة إلى الدول التي أبرمت االتفاقية منذ اجتماعنا األخير في  اللحاق

السنة  اللخكوستاريكا على جهودها الحثيثة  إلى شكرالتقدم بال كوستاريكا، وال بد لي هنا من

 الماضية.

 السيد الرئيس، 

الذي  دتنا إلعالن دبرفنيكإعادة تأكيد التزامنا بهذ  االتفاقية قد يتاذ أوجها ماتلفة، منها تأيي

أوجهاً أخرى إلعادة تأكيد هذا االلتزام سيفدر باتام هذا الجزء رفيع المستوى، إال أن هناك 

احترام المهل القاتنوتنية المنفوص عنها وااللتزام بتقديم تقارير الشفافية وغيرها من منها 

ذا هالمسائل التي ربما تنرى تأرجحاً في االلتزام بها. ومن موقعنا كدولة تنامية ومتضررة من 

 ،وإن لبنان .المتاحة لها الماتلفة في أوجه الدعم النظر الدول الماتنحةأن تعيد  السالح، تنأمل

الرغم من كوتنه دولة متلقية للمساعدات في هذا اإلطار، إال أن الابرة التقنية التي باتت  علىو

متوفرة لديه، تجعله أيضاً في مفاف الدول القادرة على توفير الابرات التقنية في مجال تطهير 

الفرتنسي إلتنشاء مدرسة لنز  -اللبناتنيالمناطق الملوثة بمالفات هذ  الذخائر. ولعل الجهد 

 ألغراض إتنساتنية عمل يستحق االهتمام والمتابعة والدعم من الدول القادرة على ذلك. لغام األ

 السيد الرئيس،

تنتظرتنا هذا األسبو  مسائل ماتلفة وهامة لمستقبل االتفاقية ولتنفيذها، وهنا أريد أن أرحب 

علق تتشكر جميع من ساهم في العمل عليها، كذلك تنتظرتنا قرارات أباطة عمل دبرفنيك و

د أن استبق بدورية االجتماعات وآلياتها، سيكون لوفد بالدي آراؤ  بشأتنها، إال أتنني أري

المناقشات حول آلية تمويل وحدة دعم التنفيذ بدعوة الجميع على التحلي بقدر من المروتنة 

والمسؤولية بحيث تنارج من مؤتمرتنا وتنحن متفقون على تنموذج تمويل يؤمن لهذ  الوحدة 
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التي قررتنا سابقاً إتنشاءها وبطبيعة الحال تمويلها، تمويالً مستداماً وثابتاً ويفسح الفغيرة، 

 المجال لجميع الدول بالمساهمة في تحمل أعباءها استناداً إلى قدرتها على الدفع.

وتنتمى لها كل التوفيق  Sheila Mweembaوهنا البد لي أن أرحب برئيس وحدة دعم التنفيذ السيد 

امل الثقة بقدرتها وطاقاتها،  كما ال يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى برتنامج األمم والنجاح ولنا ك

وفريق عملها الذي كان لنا تنفيب كبير من  Sara Sekkenesالمتحدة اإلتنمائي، السيما السيدة 

 التعاون معه في السنوات الماضية، وال يمكننا إال تثمينه عالياً جداً.

 شكراً السيد الرئيس.

 


