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رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان السفيرة كريستينا السن القائمة باألعمال كلمة  

 عرض األنشطة المتعلقة باأللغام الحالية والمستقبلية في لبنان –اجتماع مجموعة الدعم الدولي 

بيروت  – 2015تشرين األول  27الثالثاء   

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

 للمطابقة عند اإللقاء

 

  مدير المركز اللبناني لألعمال المتعلقة باأللغام العميد إيلي ناصيف،حضرة 

  حضرة مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في لبنان لوكا ريندا، 

  ممثلو السلك الدبلوماسي، 

  أيها الحفل الكريم، 

  حضرة السيدات والسادة، 

 

مركز اللبناني لألعمال المتعلقة يسرني أن أشارك في اجتماع مجموعة العمل الدولية الذي ينظمه ال
  باأللغام.

االتحاد األوروبي والدول األعضاء حول العالم بدعم عملية نزع األلغام وتلف المخلفات ومساعدة  يلتزم
مليون يورو تشكل أكثر من ثلث  500، تم تخصيص أكثر من 2009ضحايا األلغام. ومنذ عام 

  المساعدة المالية العالمية ألنشطة نزع األلغام حول العالم. 

وبي التزامًا عميقًا ومستدامًا باألعمال المتعلقة باأللغام لدعم البالد في وفي لبنان، يلتزم االتحاد األور 
  التكيف مع مستوى التلوث المرتفع الذي يعوق التنمية االجتماعية واالقتصادية في العديد من المناطق. 

تعزيز قدرة لبنان على تحسين الفرص وبي مع مجموعة واسعة من الشركاء على يعمل االتحاد األور 
مان حقوق الضحايا، جتماعية واالقتصادية للمجتمعات المتأثرة، والحد من مخاطر األلغام، وضاال

 الدولية.  ومساعدة لبنان على الوفاء بواجباته
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  حضرة السيدات والسادة،

لتقييم إنجازات األعمال المتعلقة باأللغام في لبنان ومناقشة يشكل اجتماع اليوم لنا جميعًا فرصة مهمة 
  من األلغام. خاليًا لبنان  جعلالخطوات المستقبلية في مسار 

وكأعضاء في مجموعة الدعم الدولية، نتحمل جميعًا مسؤولية جعل لبنان خاليًا من األلغام أمرًا واقعًا وليس 
  مجرد احتمال. 

شريكًا عريقًا للمركز اللبناني لألعمال المتعلقة باأللغام في الحد هذا السياق، يعتبر االتحاد األوروبي  في
من آثار األلغام األرضية والقنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة وجميع مخلفات الحرب القابلة 

المتعلقة باأللغام بهدف عمال مليون يورو لدعم األ 38، خصصنا حوالي 2006لالنفجار. ومنذ عام 
ق الملوثة، وكذلك التوعية على مخاطر األلغام، وتقديم المساعدة للضحايا ودعم تطوير طتنظيف المنا

 10قدرات المركز اللبناني لألعمال المتعلقة باأللغام. وتبلغ قيمة الدعم الحالي من االتحاد األوروبي 
  .2019-2016ابهة للفترة ماليين يورو، علمًا بأنه قد تم تخصيص ميزانية مش

وأنتهز هذه الفرصة ألشكر شركاء االتحاد األوروبي في هذا المجال: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 
وجامعة البلمند، والمساعدة الكنسية الدنماركية، ومنظمة اإلعاقة الدولية والمجموعة االستشارية لأللغام 

ما جهود المركز اللبناني لألعمال المتعلقة باأللغام للتوصل على مهنيتها في دعم الجهود اللبنانية، والسي
  في لبنان. أكثر أمانًا إلى بيئة 

ونتوجه بشكر خاص إلى العاملين الميدانيين الذين يعرضون حياتهم للخطر خدمة لهدف جدير بالثناء. 
كوسيلة للحّد من  ويفتخر االتحاد األوروبي من خالل مشاريع نزع األلغام بمساهمته في التدريب المهني

 المخاطر المالزمة التي يواجهونها في مهامهم. 

  

  حضرة السيدات والسادة،

الرئيسيان لألعمال المتعلقة باأللغام في لبنان، المحركان االلتزام السياسي والتبني المحلي هما العامالن 
استراتيجية لبنان لألعمال المتعلقة  تم وضع قيادة ماهرة وملتزمة، إذ والتي شهدت إنجازات ملفتة بفضل

. وٕاقرارًا بضرورة العمل في هذا المجال بشكل ملح، تساهم الحكومة اللبنانية 2020- 2011باأللغام للفترة 
  مليون يورو) لتنفيذ هذه االستراتيجية. 8.15ماليين دوالر ( 9سنويًا بحوالي 

بين جهات معنية  حثيثةيجة مضافرة جهود كما أن نجاح األعمال المتعلقة باأللغام في لبنان هو نت
مختلفة. فقد عزز المركز اللبناني لألعمال المتعلقة باأللغام االلتزام والتنسيق مع جهات معنية وطنية 
ودولية مختلفة في القطاعين العام والخاص، وفي إمكانه االعتماد على المهارات الفنية والدعم المالي 

  سواء. لفاعلين محليين ودوليين على ال
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إّن المركز اللبناني لألعمال المتعلقة باأللغام معروف بكونه مركزًا متخصصًا في األعمال المتعلقة باأللغام 
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. وبفضل أنشطة نزع األلغام، تمكن العديد من األشخاص من 

اجع عدد المصابين في لبنان. وتم تقدير إنقاذ حياة الكثيرين وتر  وجرىالعودة إلى منازلهم أو أراضيهم. 
  اإلنجازات اللبنانية أخيرًا من خالل منح المركز جائزة السالم في إطار إحياء لبنان ليوم السالم العالمي. 

الوصول إلى أراضيها وٕاعادة إطالق أنشطتها  جتمعات المحلية ما زالت عاجزة عنغير أن بعض الم
. وال نزال لم ينته بعد على نزع األلغام وٕازالة التلوثأن العمل االجتماعية واالقتصادية المحلية نظرًا إلى 

  نشهد لألسف حوادث بسبب األلغام. 

هي أيضًا  ودعوني هنا أشدد على أن المساعدة للناجين من حوادث األلغام ليست مجرد واجب أخالقي بل
 اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقةواجب قانوني. ويدعم االتحاد األوروبي بالكامل تنفيذ 

لتمتع بكامل حقوقهم السياسية جات الناجين من حوادث األلغام، لإطارًا شامًال لتلبية احتيا توفرالتي 
  واالجتماعية واالقتصادية، وضمان صون كرامتهم.  

 ه علىالتحاد األوروبي بجهود لبنان في تنفيذ اتفاقية أوسلو التي تحظر القنابل العنقودية، ويشجعويشيد ا
  والمصادقة عليها.  1998لعام  اتفاقية أوتاوا لحظر األلغام المضادة لألفرادتوقيع 

وأخيرًا، نحن ندرك تمام اإلدراك أن انعدام االستقرار في المنطقة قد أدى إلى تحديات جديدة. وينشط 
االتحاد األوروبي على المستويين السياسي والفني لتعزيز إرساء االستقرار في بلدان الجوار ويقدم أمواًال 

بشكل خاص تعزيز جهود التوعية  وتحتم هذه األزمةإضافية لمواجهة تداعيات أزمة الالجئين على لبنان. 
على مخاطر األلغام للوصول إلى الالجئين والمجتمعات المحلية اللبنانية الفقيرة، فضًال عن إعادة تقييم 

 مجاالت نزع األلغام ذات األولوية وتحليل الموارد المالية الضرورية. 

 

 حضرة السيدات والسادة،

ات الناشئة في مجال األعمال المتعلقة باأللغام وضع خطط تتطلب االستجابة السريعة والفاعلة لالحتياج
هذا عمًال دقيقًا لناحية ترتيب المهام تبعًا  تحديثها باستمرار. ويحتم تنفيذ مرتكزة على المعلومات ويجري

  ألولويتها وتنسيق المبادرات. وأنا على ثقة من أنه يمكن بلوغ هذا األمر من خالل جهودنا المنسقة. 

اد األوروبي شريكًا ملتزمًا حيال المركز اللبناني لألعمال المتعلقة باأللغام ويؤكد اجتماع يبقى االتح
مجموعة الدعم الدولية اليوم الذي تحضره جهات معنية رئيسية من المجتمع الدولي والقطاعين العام 

خاليًا من األلغام  والخاص اللبنانيين، استعدادنا لمضافرة الجهود لدعم لبنان في سعيه إلى أن يكون بلداً 
  . 2020بحلول سنة 

  شكرًا.


