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2322 أيلول 2 – آب 03 – األعضاء للدول العاشر االجتماع  

اللبناني الوفد رئيس كلمة   

 

 ،السيد الرئيس

بما أن هذه المرة األولى التي آخذ فيها الكالم، اسمحوا لي أن أتقدم بالتهنئة لحضرتكم 

نقودية. كما وللمملكة المتحدة على رئاسة االجتماع العاشر للدول األعضاء في اتفاقية الذخائر الع

 أشكرك على كل الدعم الذي أظهرته للبنان.

 اب السعادة،حأص

 وقوعأن  ال يزال التلوث بالقنابل العنقودية يشكل تحديًا كبيرًا للبرنامج اللبناني، وبخاصة  

فقد بلغ عدد ضحايا القنابل العنقودية في العام  .الضحايا بسبب هذه األجسام المتفجرة يستمر

، جميعهم صبيان تحت سن الثامنة سوريين ن وسبعةين لبنانيي، بمن فيهم اثنضحايا تسعة، 0202

 .عشرة

أيضًا يعمل البرنامج اللبناني استنادًا إلى استراتيجية متكاملة ترتكز إلى الخبرة المكتسبة، و 

. 0202بحسب الخطة المفصلة في طلب التمديد الموافق عليه والذي ينتهي في األول من أيار 

استنادًا إلى االحصاءات والمعدالت في السنوات الثالث األخيرة  بدقة وواقعية خطةهذه ال توضع

 التي سبقت تقديم طلب التمديد. 

وبالتعاون مع المنظمات غير  في العمل،المركز اللبناني لألعمال المتعلقة باأللغام  يستمر

، 0202ددة. خالل العام المح على تحسين االنتاجية لتحقيق األهداف ،الحكومية المحلية والدولية

قنبلة  0،122مليون متر مربع من األراضي الملوثة بالقنابل العنقودية، وتدمير  2201تم تحرير 

عمليات المسح التقني لزيادة بشكل أكبر  يعتمدعنقودية. الجدير ذكره أن البرنامج اللبناني بات 
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أننا ال نزال نتقدم بحسب هذه الخطة.  الكفاءة والفعالية. وبالمقارنة مع خطة التمديد، يمكننا القول

يمكنكم وقد تم عرض إيجاز عن التقدم الحاصل في االجتماع التحضيري في أيار الماضي، كما 

في تقرير الشفافية استنادًا للمادة السابعة من المنفذ االطالع على تفاصيل أكثر عن العمل 

 االتفاقية والذي يلتزم لبنان تقديمه في الوقت المحدد.

 ،لسيد الرئيسا

اسمحوا لي أن أنتهز هذه الفرصة ألعرض عليكم تحد كبير بدأنا نواجهه منذ العام 

عمال األبرامج لجميعنا متفق على أهمية التمويل  الماضي، والذي يبدو أنه يزداد في التعاظم.

وحروب وحاجات إنسانية متزايدة، يلقي  ات عديدةأزممتعلقة باأللغام. الوضع العالمي الحالي من ال

. لقد انخفض ، وهو ما نرى تأثيره المباشر واضحًا على البرنامج اللبنانيبثقله على البرامج الوطنية

ن ع % 81 بما يعادل في لبنان التمويل المخصص ألعمال تحرير األراضي من القنابل العنقودية

 في خطة التمديد. المحددالمعدل 

 دة، السيدات والسا

الت ال يمكن ألي خطة مهما كانت ُمحكمة أن تنجح من دون االلتزام بتأمين الُمدخ  

المطلوبة لها. ومن الناحية الثانية، ال يمكن لتحسين الفعالية والكفاءة أن يعوض عن انخفاض حاد 

 في التمويل.

مرار في أن االستبإلثارة االنتباه  ،لذلك أنا هنا اليوم أتقدم من حضرتكم رافعًا الصوت

األمر عن البرنامج اللبناني سوف يؤدي بكل تأكيد إلى طلب تمديد جديد، بعيدًا تحويل التمويل 

 على تفاديه. جهدنابكل  جميعنا ال نرغب فيه ال بل نسعى الذي
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ما نطلبه اليوم هو الثقة أواًل بالخطة الموضوعة، والثقة بالبرنامج اللبناني الذي يتمتع بسمعة 

في  فنحتفل معاً  ،يةلبنانال االستراتيجية نحوالثابت اإلدارة وتحقيق األهداف، وااللتزام ممتازة لناحية 

، عدد من الجهات المانحة قبل التزامات صغيرة من عبر تأمين بأننانحن متأكدون . 0202

شركاؤنا قادرون معًا على الوصول إلى الهدف المنشود. هذا ليس رأي السلطة الوطنية وحدها، بل 

 ذلك أيضًا. يؤكدون في لبنان  ون المنفذ

 ،السيد الرئيس

لبنان يجدد تأكيده على القيام بكل ما يلزم إلنهاء معاناة المواطنين من تأثير القنابل 

 العنقودية على حياتهم، والتزامه الكامل بتحقيق أهداف االتفاقية.

 وشكرا  


