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 للمطابقة عند اإللقاء
 
 

  دولة رئيس مجلس النواب األستاذ نبيه بري، 
  معالي وزير الدفاع فايز غصن، 

  ، يلبناني لأللغام العميد عماد عضيممدير المركز الحضرة 
 حضرة الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي روبرت واتكنز،

 المشاركون الكرام،
 
 

ــد مــا زال يعــاني مــن خطــر األلغــام والقنابــل  ــا لالحتفــال بهــذا اليــوم المهــم فــي بل ــا هن أشــكركم علــى اجتماعن
 .رةالعنقودية والذخائر غير المنفج

  
 بل إنها ،فحسب لسالمة السكان ًا خطرًاتهديدال تشكل لذخائر غير المنفجرة أللغام والقنابل العنقودية وافا

 . التنمية االجتماعية واالقتصاديةًأيضا تعوق 
 

ال يمكــن التقليــل مــن أهميــة الجهــود التــي تبــذلها المؤســسات العامــة والجهــات المانحــة ومنظمــات المجتمــع و
ة المركــز اللبنــاني لألعمــال يــ وفاعلتفــانجميــع أنــشطتها ينــسقها بف. لــة فــي مجــال نــزع األلغــامالمــدني الفاع

 علـــى دوره الفاعـــل كمـــدير للمركـــز فـــي المكافحـــة يوأود أن أهنـــئ العميـــد عمـــاد عـــضيم. المتعلقـــة باأللغـــام
األلغـــام كافحـــة لإلســـتراتيجية الوطنيـــة لم"وأجـــدد دعمنـــا . المـــستمرة للتلويـــث الـــذي تـــسببه األلغـــام فـــي لبنـــان

 علــى تنفيــذها الكامــل مــن أجــل االتحــاد األوروبــي الــسلطاتويــشجع . المركــز ذي أعــدهاالــ" 2011-2020
  . لمستويات التلويث الذي تسببه األلغام في البالد، وهي مستويات ما زالت مرتفعةوضع حد 

 

ابات اللواتي انخرطن ًواسمحوا لي أن أثني على التفاني والشجاعة لدى السكان المحليين، خصوصا الش
في أنشطة نزع األلغام الدقيقة والخطرة، من أجل العمل لصالح عائالتهن ومجتمعاتهن ولبنان ومن أجلنا 

 . نحن



 مليون 28 االتحاد األوروبي جهة مانحة رئيسية في مجال نزع األلغام في لبنان، بمساهمة تصل إلى ّإن
ومشاريع بناء ًميدانيا ضمن أنشطة نزع األلغام لة تتونحن ندعم مقاربة شام. 2015-2006يورو للفترة 

الخاصة بمساعدة ضحايا األلغام قدرات المركز اللبناني لألعمال المتعلقة باأللغام، والمساعدة الفنية 
 . والتوعية على مخاطر األلغام

 

 اًويعتبر وقع عملنا على السكان مهما ليس فقط في م. إن هذه المقاربة الشاملة عامل رئيسي للنجاح
في الواقع، ما إن يتم تنظيف . ًمحلياسبة إلى الفرص االقتصادية ًيتعلق بالسالمة والرفاه، بل أيضا بالن

 .لالستخدام الزراعي المنتجأراض من األلغام، تتم إعادتها إلى المزارعين 
 

ًونظـرا إلــى حرصـنا علــى ضــمان االسـتمرارية فــي مكافحـة األلغــام األرضــية فـي لبنــان، أطلقـت بعثــة االتحــاد 
 ماليــين يــورو لــدعم األعمــال المتعلقــة 8ًاألوروبــي أخيــرا دعــوة جديــدة إلــى تقــديم االقتراحــات بقيمــة تتجــاوز 
قتراحـات طموحـة وسـوف جرى تقـديم او. بنزع األلغام ومساعدة ضحايا األلغام والتوعية على مخاطر األلغام

كمـا . تتم ترسية العقود فـي القريـب العاجـل لـدعم العمـل الفاعـل لمنظمـات المجتمـع المـدني فـي هـذا المجـال
ًوقعنا أخيرا اتفاقا جديدا مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي سوف يمكنه من متابعة برنامج بناء القـدرات  ً  مـعً

  .علقة باأللغامالمركز اللبناني لألعمال المت
 

ّوأخيــرا، نــود التــذكير بــضرورة أن يــصبح لبنــان دولــة عــضو فــي  ٕاتفاقيــة أوتــاوا لحظــر اســتعمال وتخــزين وانتــاج ونقــل ً
م، علــى مــا هــو ملحــوظ فــي خطــة العمــل الجديــدة لالتحــاد األوروبــي ولبنــان المتفــق األلغــام المــضادة لألفــراد وتــدمير تلــك األلغــا

ٕواننــا نــشجع الــسلطات اللبنانيــة والســيما مجلــس النــواب علــى النظــر فــي المــصادقة . روبيــة للجــوارعليهــا فــي إطــار الــسياسة األو
نـــشجع لبنـــان علـــى المـــصادقة علـــى اتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة لحقـــوق األشـــخاص ذوي كمـــا . تفاقيـــةعلـــى هـــذه اال

  الــضروري النهــائي الــدفعيعطــيأن التطبيــق الكامــل لالتفــاقيتين وللتــشريع الــوطني الحــالي ومــن شــأن . اإلعاقــة
  . لتخليص هذا البلد من العديد من بقايا الحرب

  
  . ًشكرا على حسن انتباھكم

 


