
 

 

 

 

  ٤١٠٢أكتوبر  ٤٢العلمين في 

 خطة دعميحتفل االتحاد األوروبي و برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بإطالق المرحلة الثانية من مشروع 

 لأللغام المضاد العمل من الثانية والمرحلة الغربي الشمالي الساحل تنمية

اإلقليمي بمصر  اإلنمائي المتحدة األمم برنامجمصر ومكتب  فييحتفل اليوم وفد االتحاد األوروبي 

 اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج األوروبي االتحادووزارة التعاون الدولي بإطالق اتفاقية الشراكة بين 

. لقد مول االتحاد لأللغام المضاد العمل من الثانية والمرحلة الغربي الشمالي الساحل تنمية خطة دعمل

و إعادة دمج ضحايا األلغام  تطهير األلغامستساعد على مليون يورو  ٧.٤األوروبي هذا المشروع بمبلغ 

 في عجلة االقتصاد وخلق حالة من الوعي في المجتمع.

نه من المناسب إطالق البرنامج الذي وقال السفير جيمس موران رئيس وفد االتحاد األوروبي في مصر "إ

وا في حرب العلمين في الخامس قتلاالتحاد األوروبي هذا األسبوع حيث نجتمع إلحياء ذكرى من  همولي

في مسار الحرب العالمية الثانية لكن الكم الكبير من دورا حيويا لعب هذا الصراع  .والعشرين من أكتوبر

ك المنطقة التي أصبح مخلفات الذخيرة غير المتفجرة يظل مخاطرة كبيرة أمام تنمية الساحل الشمالي، تل

لها أولوية لمصر وللمجتمعات المحلية في المنطقة والتي مازالت تعاني من هذه المخلفات. و لقد ساعد 

الدول األعضاء ممن شاركوا بالحرب في رفع األلغام على مدى السنوات ولكن هذه هي المرة األولى التي 

 ونحن مسرورون للغاية لكوننا جزءا منها." يشارك فيها االتحاد األوروبي بنفسه في هذه المجهودات

: "إنه لمن دواعي سرورنا أن اإلنمائي المتحدة األمم برنامجطري لالسيد إجنازيو إرتازا المدير الق   قالو

تطهير مساحة  فيالتي ساعدت وزارة الدفاع واستكمال نجاحات المرحلة األولى  نبدأ هذه الشراكة العظيمة

حياة كما ساهمت في منح فدان من األراضي المفخخة باأللغام والتي أصبحت جاهزة اآلن للتنمية  ٧٢٠٣٧

 من ضحايا األلغام من خالل توفير أطراف صناعية." ٣٤٢أفضل لعدد 

منذ عام  لأللغام المضاد العمل من الثانية والمرحلة الغربي الشمالي الساحل تنمية خطة دعم مشروعوبدأ 

ووزارة التخطيط ووزارة التعاون الدولي  اإلنمائي المتحدة األمم برنامجكشراكة جماعية بين  ٣٠٠٧

ووزارة الدفاع. و يهدف إلى دعم تنمية الساحل الشمالي الغربي والصحراء الداخلية ويتعامل مع مشكلة 

( طبقا لبيانات إصابة ٧٧٢٧حالة وفاة و  ٧٩٧) ٧٢٢٢الوفيات واإلصابات بسبب األلغام التي وصلت إلى 

 وزارة الخارجية.

 للمزيد من المعلومات:و

 األوروبي: االتحاد 
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