
 
 

 االجتماع الرابع للدول األطراف
 تفاقية الذخائر العنقوديةإل 

 
 3131 يلولأ31 – 9زامبيا، 

 
  التعاون والمساعدة الدوليين نلبنان ع مداخلة

 
 ،ئيسر ال سيدةال

 ،رؤساء الوفود
  السيدات والسادة الكرام،

 

 العقد هذ ،بياجمهورية زامالجهود التي بذلت من و  الحفاوة التي لقيناها نحن نقدر ونثمن
للوقوف على مدى  ،المؤتمر للدول األطراف الموقعة على اإلتفاقية بشأن الذخائر العنقودية

تطور وتقدم مشاريع هذه الدول في مجال إزالة الذخائر العنقودية، وعلى مدى عدم نجاح 
ذا والتي يمكن تقديم المساعدة الالزمة لها من خالل ه ،مشاريع بعض الدول األطراف األخرى

بغرض تنفيذ اإللتزامات  ،من قبل الدول التي يتيح لها تقديم المساعدة التقنية والمالية ،المؤتمر
 المنبثقة عن هذه اإلتفاقية.

 
 ،لبنان من الدول التي كانت وال تزال تتلقى الدعم المالي والمساعدة من الدول المانحة

 ،وفي هذا الصدد ،الحكومية خالل العقود الماضية من المنظمات الدولية والمنظمات غير
وباألخص  ،المانحة جهاتالكبير لل نغتنم الفرصة لنعرب عن خالص إمتناننا الصادقة وتقديرنا

ومكتب إزالة األسلحة  ، (UNDPوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) ،اإلتحاد األوروبي
 (.WRAالتقليدية والحد من إستعمالها )

 

إنفاذًا  ،ته فّعالة في مجالي التعاون والمساعدة الدوليينيسعى لبنان دائمًا أن تكون مساهم
 لتطبيق كل اإللتزامات التي تتضمنها اإلتفاقية.



 

من الدول التي تشارك  ،يعتبر لبنان من خالل المركز اللبناني لألعمال المتعلقة باأللغام
ل الخبرات بهدف اإلطالع على المستجدات وتباد ،بنشاط في اإلجتماعات والمنتديات الدولية

التي تساعد وتساهم في تفعيل وتطور البرنامج الوطني في  ،وكسب المزيد من المعلومات
اللبناني  المركز يساهم باإلضافة الى ذلك مجال إزالة الذخائر العنقودية ألغراض إنسانية.

التوعية من  مساعدة الضحايا،عمليات،ال مجال في هخبراتبنقل  لألعمال المتعلقة باأللغام
 .الدول العربية المجاورةو برنامج ادارة المعلومات الى  مخاطر األلغام

 

للغة اب الناطقة الدولالخاص ب رنامجيلعب لبنان دورا فعاال في الب ذلك الىباالضافة 
مل ع, ورشتا  GICHDبالتعاون مع  3131كانون االول  روسيصتضيف خالل شه لعربيةا

 .نظام إدارة المعلوماتو تسريح االراضي عبر  (IMSMAنظام المعلومات )  على
 
مساعدة بعض الدول األطراف من خالل إنشاء مدرسة إقليمية  الى لبنانيسعى ا كم

بدعم من الحكومة  ،بازالة الذخائر العنقوديةللتدريب على العمليات اإلنسانية المتعلقة 
األلغام بهدف تحسين أداء وكيفية وتحت إشراف المركز اللبناني لألعمال المتعلقة ب ،الفرنسية

تشرين مع العلم أن المدرسة ستبدأ إعتبارًا من  ،اإلشراف على البرامج الوطنية للدول األطراف
 : على بالتدريب 3131العام  األول من

 إستخدام التقنيات على عمليات إزالة الذخائر العنقودية 

 ( إدارة نظام المعلوماتIMSMA) 

  عيةإدارة قسم الجودة والنو 

 برامج التوعية 
  مساعدة ضحايا األلغام والقنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة 

 



تنفيذ اإللتزامات  على لبنان يتعذر 3131-3133إستنادًا لإلستراتيجية الوطنية األخيرة 
دون دعم  ،3132المتعلقة بالتخلص من مشكلة األلغام والذخائر العنقودية بحلول العام 

 بسبب اتجاهنتيجة النقص في التمويل  ،ةقص الحاصل بعدد الفرق المحدداضافي يعوض الن
 .ناطفي محي ضرورةلمعالجة األزمات اإلنسانية المستجدة و األشد  الدول المانحة

 
 

 مكائصغا الشكر         
 


