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Thank you Mr/Madam President.
The Convention on Cluster Munitions is growing strong, with 103 States Parties, all of which scrupulously respect its
core prohibitions on the use, stockpiling, production and transfer of cluster munitions. The UN resolution that
encourages states to come on board the convention was supported by 142 states last year, including 32 states outside the
convention.
The Cluster Munition Coalition condemns any use of cluster munitions by any actor, including ongoing use by the
Russian and Syrian authorities, and use in recent years by the armed coalition led by Saudi Arabia.
The suffering caused by cluster munitions is so obvious and horrendous, both at the time of use and in the aftermath.
We see it in Syria, where the attacks continue and thousands of civilian casualties have been reported. We see it in
Yemen, where cluster munitions take lives away and where explosive submunitions will continue to threaten
communities far into the future, until land is cleared to humanitarian standards.
No responsible government should keep cluster munitions as part of its arsenal. No one should want to be associated
with these weapons in any way.
To states that are not yet on board the convention, we wish to say: if you feel like international law, multilateralism,
decency, and respect for human lives are increasingly disregarded and threatened, there is something you can do about
it. There is action you can take. Help to reinforce international law, claim your role in multilateralism, state your belief
in the rule of law – through joining and implementing international instruments. The Convention on Cluster Munitions
is one of them, and based on the findings of the recently released Cluster Munition Monitor 2018 annual report, the
evidence clearly demonstrates that the convention has a real positive impact on people’s lives.
Thank you.
بيان في اللجنة األولى لألمم املتحدة
15/10/2018
ة/تي الرئيس/شكرا سيد ي
 تحترم جميعها بدقة الحظر األساسي على استخدام وتخزين وإنتاج،  دولة طرف103  حيث هناك، إن اتفاقية الذخائر العنقودية تتوسع بقوة
،  دولة142  كما دعم قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة الذي شجع الدول على االنضمام إلى االتفاقية العام املاضي.ونقل الذخائر العنقودية
 دولة غير طرف في االتفاقية32 بما في ذلك
ة/سيدي الرئيس
 بما في ذلك االستخدام املستمر من قبل السلطات، يدين تحالف الذخائر العنقودية أي استخدام للذخائر العنقودية من قبل أي جهة فاعلة
 كما يدين االستخدام في السنوات األخيرة من قبل التحالف العسكري بقيادة اململكة العربية السعودية، الروسية والسورية
 حيث تستمر،  ونحن نراها في سوريا. سواء وقت االستخدام أو أعقاب ذلك، إن املعاناة التي تسببها الذخائر العنقودية واضحة وشديدة
 وحيث ستستمر،  حيث تأخذ الذخائر العنقودية األرواح،  كما نرى ذلك في اليمن. وتم االبالغ عن اآلالف من الضحايا املدنيني، الهجمات
الذخائر الصغيرة املتفجرة في تهديد املجتمعات في املستقبل البعيد ما لم يتم تطهير األرض وفقا للمعايير اإلنسانية
ة/سيدي الرئيس
 وال ينبغي ألحد أن يرغب في االرتباط بهذه األسلحة بأي شكل.ال ينبغي ألية حكومة مسؤولة أن تحتفظ بالذخائر العنقودية كجزء من ترسانتها
من األشكال
 والتعددية واالخالق واحترام حياة البشر،  إذا كنت تشعر بأن القانون الدولي: نود أن نقول، وبالنسبة للدول التي لم تنضم بعد إلى االتفاقية
 هناك إجراء يمكنك القيام به؛ ساعد على تقوية القانون. فهناك شيء يمكنكم القيام به حيال ذلك، تتعرض لالهمال والتهديد بشكل متزايد
، من خالل االنضمام إلى الصكوك الدولية وتنفيذها-  وأعلن إيمانك بسيادة القانون،  واطلب دورك في املجاالت متعددة األطراف، الدولي
2018  فبناءً على النتائج التي توصل إليها التقرير السنوي ملرصد الذخائر العنقودية.واتفاقية الذخائر العنقودية هي واحدة من هذه االتفاقيات
 تبني األدلة بوضوح أن االتفاقية لها تأثير إيجابي حقيقي على حياة الناس، ً الذي صدر مؤخرا
شكرا لحسن استماعكم

