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 للمطابقة عند اإللقاء

 
 

  ،  لألعمال المتعلقة باأللغام العميد الركن عماد عضيميرئيس المركز اللبناني حضرة

  حضرة الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي السيد روبرت واتكينز، 

  أيھا الحفل الكريم، 

 

ًأود أوال أن أشكركم على جمعنا حول ھذه الطاولة اليوم فخالل زيارتي األخيرة إلى أرنون، كانت لي . ّ

األھمية الكبيرة لنزع األلغام، السيما بالنسبة إلى السكان ألشھد على األرض على الفرصة مرة أخرى 

 .مباشرة، وبالنسبة إلى لبنانالمتأثرين بذلك بصورة 

 

ة في ھذا ة والمنظمات غير الحكومية الفاعل والجھات المانحجھود التي تبذلھا المؤسسات العاملةإن ال

كامل وعالي الفاعلية من جانب ميع ھذه النشاطات منسقة بشكل فج. المجال ال يمكن التقليل من أھميتھا

عمله منذ  علىعضيمي عماد الركن ّوأود أن أھنئ العميد . المركز اللبناني لألعمال المتعلقة باأللغام

م الذي أظھره في مكافحة ظاھرة ًأيضا العميد محمد فھمي على االلتزار  رئاسة المركز وأن أشكاستالمه

نزع الستراتيجية العمل الوطنية ل"ّوكجزء من ھذا االلتزام المستمر، أجدد دعمنا . م في لبنانأللغاانتشار ا

ّالخاصة بالمركز اللبناني لألعمال المتعلقة باأللغام وأشجع السلطات الوطنية " 2020- 2011أللغام ا

 . على تنفيذ ھذه االستراتيجية بشكل كامل

 

 شابات اللواتي اخترنوشجاعتھم، السيما الالمحليين  ًي أيضا أن أحيي تفاني السكانواسمحوا ل

والخطرة، واللواتي يعملن في النھاية من أجل عائالتھن األنشطة الدقيقة والضاغطة االضطالع بھذه 

  .ومجتمعاتھن ومن أجل لبنان

   

 في لبنان، إذ كما تعرفون جھة مانحة رئيسية في مجال األعمال المتعلقة باأللغاماالتحاد األوروبي إن 

ضمن أنشطة ونحن ندعم مقاربة شاملة تت. 2015- 2006 مليون يورو للفترة 28وفر مساھمة بقيمة 



ضحايا فنية خاصة ل المتعلقة باأللغام ومساعدة ومشاريع بناء قدرات للمركز اللبناني لألعمال نزع األلغام

 . األلغام وتوعية على مخاطر األلغام

 

ًاملة عنصرا رئيسيا للنجاح، وقد اطمأنيت خالل زياروتشكل ھذه المقاربة المتك تي الميدانية األخيرة إلى ً

ً المشتركة على السكان المحليين مھم، ليس فقط على مستوى السالمة والرفاه، بل أيضا أن وقع إجراءاتنا

إعادة عد تنظيف المناطق الملوثة تتم عادة بفكما تعرفون، . االقتصادية المحليةفي ما يتعلق بالفرص 

 . مھا لألغراض الزراعية المنتجةا المنظفة إلى المزارعين الستخديضااألر

 

 تطلق بعثة امنا بمكافحة األلغام األرضية في لبنان، سوفزستمرارية التوبما أننا حريصون على ضمان ا

. ن يورو ماليي8في نھاية ھذا الشھر دعوة جديدة إلى تقديم االقتراحات بقيمة تتجاوز االتحاد األوروبي 

 .خاصة بنزع األلغام بموجب ھذه الدعوةوآمل أن يتم إرسال اقتراحات طموحة 

 

حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل أوتاوا لاتفاقية  نؤكد على ضرورة انضمام لبنان إلى ّنود أنًأخيرا، 

الدعم النھائي الضروري من من شأنه أن يعطي ھذا و. لمضادة لألفراد وتدمير تلك األلغاماأللغام ا

 .  الجھات اللبنانية والجھات المانحة، لتخليص ھذا البلد من واحدة من مخلفات الحرب الكثيرة

 

 . ًشكرا

 


