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   2011 تموز 27الجمعة 

 
**************** 

 
  للمطابقة عند اإللقاء

 ، عضيميحضرة العميد 
  حضرة السيدات والسادة،

  
  

 .العمل األساسي لنزع األلغامعلى األرض فرصة رائعة في أن أرى لإنھا . افتي اليومأشكركم على استض
 

يعمل االتحاد األوروبي بفاعلية في جميع القارات على دعم برامج نزع األلغام والبحث والتطوير التكنولوجي 
ّويجب الكف عن استخدام ھذه األسلحة، إذ أن لھا تداعيات إن. ومساعدة ضحايا األلغام أنھا سانية واضحة، كما ّ

 . تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة بالنسبة إلى التنميةتشكل
 

أي نوع من الذخائر غير المنفجرة، ال بد من والقنابل العنقودية وخطر األلغام يواجه  بلد ما وقع نزاع فيعندما ي
ًيه وسائل التدخل، أوال من خالل  ولدالمساعدة في ذلك واالتحاد األوروبي عازم على . العمل من دون أي تأخير

 لھم، ومن ثم عبر مرافقتھم ةظروف العيش الالئقاألمن والمساعدة اإلنسانية الفورية إلنقاذ حياة السكان وإعادة 
 . بھدف مساعدتھم على االنطالق من جديد في نشاطھم االقتصادي

 
ً دورا فاعال في أعمال نزع األلغاالتحاد األوروبيوفي لبنان، أدى  ًاعتبارا من وسائر األجسام غير المنفجرة ام ً

  مليون يورو18منذ ذلك الحين منحنا ، إذ أننا 2006، لكننا زدنا من وتيرة عملنا بعد نزاع تموز 2000عام 
ويھدف برنامجنا الحالي لنزع األلغام وسائر األجسام غير .  وسائر األجسام غير المنفجرةنزع األلغام لعمليات 

 يھدف إلى الحد من خطر القنابل 2010 أواسط عام  ماليين يورو والذي أطلق في7غة قيمته المنفجرة البال
 منظمات وفي ھذا اإلطار تقوم عدة. ي جنوب لبنان واأللغام في المناطق الوسطى والشمالية من البالدالعنقودية ف

نفجرة تحت إشراف المركز نزع األلغام والقنابل العنقودية والذخائر غير المبأعمال  ير حكومية متخصصةغ
ويھدف برنامجنا كذلك إلى زيادة قدرة المركز اللبناني لألعمال .  وبتنسيق معهاللبناني لألعمال المتعلقة باأللغام

 نزع األلغام وسائر األجسام غير ھذا العدد الكبير من أعمال اإلقليمي في الجنوب إلدارة هالمتعلقة باأللغام ومركز
  .المنفجرة

  
ّتمكن العديد من األشخاص من العودة إلى منازلھم أو ذ حياة السكان وتقلص عدد الجرحى، كما  إنقاّ تموقد

  .واالقتصاد إلى دورتھما المعتادةأراضيھم، وھذا أمر أساسي لعودة الحياة المحلية 
  
 من األطفال  وما زال الكثير.رغم ھذه النتائج اإليجابية، ما زال ھناك عدد كبير من الذخائر غير المنفجرةو

ًعاجزين عن اللعب في الحقول، كما أن عددا كبيرا من الرجال والنساء ما زالوا يواجھون خطر اإلصابة مدى  ً
  .الحياة
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ّأود أن أثني على و. الملوثةيقتصر العمل في نزع األلغام والذخائر غير المنفجرة على تنظيف المناطق ال 
على اتفاقية أوسلو التي تحظر  2010في عام ا تظھر المصادقة التزامات لبنان حيال المعاھدات الدولية، كم

كما يدعم االتحاد األوروبي التوقيع والمصادقة العالميين على اتفاقية أوتاوا لحظر . استخدام القنابل العنقودية
  . اونحن نشجع الحكومة اللبنانية على المصادقة عليھ.  التي لم يصادق عليھا لبنان بعداأللغام ضد األفراد

  
 نزع األلغام التي عملت بصورة وثيقة مع المجتمعات ق لفروالدؤوبي  على العمل الدقيق ّوأود أن أسلط الضوء

أشكر و. ّكما أود التشديد على الدور التنسيقي المحوري للمركز اللبناني لألعمال المتعلقة بنزع األلغام. المحلية
 ، والجيش اللبنانيعضيميأللغام، وبصورة خاصة العميد زمالئنا في المركز اللبناني لألعمال المتعلقة با

تنظيم ھذه الزيارة، وأعرب عن امتناني لألشخاص الذين يخاطرون ومختلف المنظمات غير الحكومية على 
  . بحياتھم في كل يوم لحماية مجتمعھم

  
  . يبًوآمل أن يصبح لبنان، بفضل جھود جميع المعنيين، خاليا من األلغام في المستقبل القر

  
 . ًشكرا على حسن إنصاتكم

 
 
 


