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المشاركة في مجموعة الدعم الدولي للبنان في مجال نزع األلغام والقنابل العنقودية والذخائر 

  غير المنفجرة
 

2013 تشرين األول 9 األربعاء –فندق تامار روتانا   
 للمطابقة عند اإللقاء

 

  العميد الركن عماد عضيمي،باأللغاماللبناني لألعمال المتعلقة رئيس المركز حضرة 
 حضرة الممثل المقيم لألمم المتحدة في لبنان روبرت واتكينز،

 حضرة السيدات والسادة،
 

 لذلك فمن األهمية بمكان أن أكون بينكم هذا. هي الكلمة التي تسود النقاشات في جميع أنحاء لبنان" أزمة"
ًود الجبـارة التـي يبـذلها لبنـان والـسلطات اللبنانيـة والـسكان، وقـد عزمـوا جميعـا علـى جعـل ّ ألقر بـالجهالمساء

ِ أكثر أمانا من خالل عمل مستهدفًبلدهم مكانا  . ملموس ونزع األلغام وحمالت التوعية ومساعدة الضحاياً
 

 حضرة السيدات والسادة، 
 

ًلغام نتائج إيجابية جدا وقصص نجاح بالنسبة إلى باألالمركز اللبناني لألعمال المتعلقة لقد أثمرت أنشطة 
العديد من والحياتية في تم تحسين الظروف األمنية فقد . غام وعمليات التنظيفاألعمال المتعلقة باألل

ً أماكن أكثر أمانا يكبرون لألطفالٕ، وتم تنظيف أراض واعادتها إلى دورة اإلنتاج، وبات قرى والبلداتال
 . فيها اليوم

 
العميد الركن عضمي على تفانيكم في تنسيق األعمال المتعلقة حضرة  كم هذه الفرصة ألشكروأنتهز

ستثنائي من ما يبرهنونه باستمرار من مستوى اباأللغام في جميع أنحاء لبنان، وأعضاء فريق عملكم على 
 .في إنجاز مهامهمااللتزام واالحترافية 

 



ي لبنان وقد تلوث جزء كبير من أرضه باأللغام ومخلفات ما زالت آثار النزاعات الماضية حاضرة بقوة ف
الحرب غير المنفجرة، مما منع المجتمعات المحلية من االستفادة الكاملة من العناصر األساسية للحياة 

أو إرسال األوالد إلى حراثة األرض لتأمين المعيشة بالحد األدنى  وأالحفر لبناء منزل األحالم ف. الالئقة
  . المدرسة أو حتى مجرد التنزه قد يتحول إلى تجربة مروعة أو حتى مميتة

 
في ًيدعم االتحاد األوروبي لبنان بقوة في سعيه وجهوده ليكون خاليا من األلغام والذخائر غير المنفجرة و

 االنضمام ا على عاتقهتخذالمعاهدات الدولية التي أًمساعدة السلطات على الوفاء بالتزاماتها عمال ب
وهذه مهمة طويلة األمد تعتمد بدرجة كبيرة على عناصر خارجية خارجة عن سيطرتها، على غرار . إليها

 . األرض والتطور التقنيطبيعة األحوال الجوية و
  

ون المطلوبـة ليكـلذلك يتعين علينـا أن نـستمر علـى الـدوام بتقـديم الـدعم الـالزم لـضمان تمتـع لبنـان بالقـدرات 
 . 2020ًخاليا من األلغام والذخائر غير المنفجرة بحلول سنة 

 
ألعمال المتعلقة باأللغام منذ سنوات عديدة، فنحن أكبر مساهم في هذا لقد بدأ االتحاد األوروبي بدعم ا

ًوقد انتهينا أخيرا من . 2015-2006 مليون يورو للفترة 28المجال حيث بلغت مساهمتنا اإلجمالية 
للدعم المؤسسي لبرنامج األمم  مليون يورو 1.9  بتخصيص2015-2013نا للفترة متتخصيص مساه

عالوة على ذلك، . ألنشطة نزع األلغام ألربع منظمات غير حكومية مليون يورو 7.3المتحدة اإلنمائي و
ى أعدنا تأكيد مقاربتنا الشاملة لألعمال المتعلقة باأللغام من خالل تقديم مساهمة محددة للتوعية عل

 . مخاطر األلغام ومساعدة ضحاياها
 

 حضرة السيدات والسادة، 
 

لغام ينفذه االتحاد هو أكبر برنامج لألعمال المتعلقة باأل ماليين يورو 10البالغة قيمته ّإن هذا البرنامج 
بمستوى البرنامج الذي سبقه، على األقل األوروبي في لبنان، ونتمنى أن يكون مستواه وجودة نتائجه 

تفاني جميع أصحاب العالقة، أي المجتمعات المحلية والمركز اللبناني لألعمال المتعلقة باأللغام، بفضل 
 . والمنظمات غير الحكومية ومجموعات المناصرة

 
ًدعونا نضافر جهودنا جميعا ونعمل حتى يكون لبنان خاليا من األلغام في المستقبل القريب ً. 

 
 .ًشكرا


