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والمرآز اللبناني لألعمال المتعلقة  أن أشكر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ذي بدءبادئ أود 
 .  مجموعة الدعم الدولية لنزع األلغام هذه لنا إلىاباأللغام على دعوتهم

 
فعدد الحوادث أو .  ومنذ ذلك الحين، تحقق الكثير من التقدم.2009 في عامآان اجتماعنا األخير 
 الدولي  والمجتمعراجع بدرجة آبيرة بفضل جهود شرآائنا داخل البالداإلصابات في لبنان ت

  .بأآمله
 

مكان مرآز األمم المتحدة في مهمته حين حل  المرآز اللبناني لألعمال المتعلقة باأللغام لقد نجح
 الحكومة اللبنانية مساندة، بفضل التزام العاملين فيه و2009لألعمال المتعلقة باأللغام في عام 

 . ضاء مجموعة الدعم هذهوأع
 

آما انتهى المرآز اللبناني لألعمال المتعلقة باأللغام بدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من 
 التي تشكل أداة التوجيه 2020-2011وضع الخطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام للفترة 

 . زع األلغام والجهات المانحة المعنية بنأصحاب العالقةالرئيسية لجميع 
 

 االتحاد األوروبي بتوقيع لبنان اتفاقية أوسلو لحظر القنابل العنقودية والمصادقة عليها، ويرحب
وباستضافته الناجحة جدًا لالجتماع الثاني للدول األعضاء في اتفاقية أوسلو لحظر القنابل 

ج األمم المتحدة وال بد أيضًا من اإلشارة إلى دور برنام. العنقودية في شهر أيلول الماضي
 . اإلنمائي في اإلعداد لالجتماع ومجرياته

 
اتفاقية أوتاوا بشأن حظر استعمال ونحن اآلن نشجع جميعًا بقوة الحكومة اللبنانية على توقيع 

مع الحكومة   األخيرةوخالل نقاشاتنا. قة عليها والمصادوتخزين وإنتاج األلغام المضادة لألفراد
آة بين االتحاد األوروبي ولبنان، تّم ذآر اتفاقية أوتاوا آواحدة اجنة الشراللبنانية خالل اجتماع ل

 . من أولويات هذه الحكومة
 

 في االجتماع – ممثًال بالعميد محمد فهمي –آما إننا نرحب بالطبع بمشارآة لبنان بصفة مراقب 
 . بنوم بنه ُعقد أخيرًا في العاصمة الكمبودية يالحادي عشر للدول األعضاء في اتفاقية أوتاوا الذ

 
 الصديقات واألصدقاء األعزاء، 

 



يسية في مجال نزع األلغام ألهداف آما تعرفون، فإن االتحاد األوروبي هو الجهة المانحة الرئ
نعتمد مقاربة تقوم نحن و.  لهذه الغاية2006 مليون يورو منذ عام 18 إذ قدم، إنسانية في لبنان

فمن ناحية، نمّول نشاطات . يزتين ننفذها من خالل إجراءات تدخل متكاملة في ما بينهاعلى رآ
 ماليين يورو بواسطة خمسة منظمات غير حكومية تعمل 6 نوفر حاليًا أآثر من –نزع األلغام 
حقول ألغام في شمال لبنان فضًال عن تنظيف  -نان على إزالة القنابل العنقودية في جنوب لب

ل  ناحية أخرى، نؤمن بناء قدرات للمرآز اللبناني لألعمال المتعلقة باأللغام من خالومن. ووسطه
األمد ُأجري أخيرًا وأّآدت نتائج تقييم متوسط . اتفاقية مساهمة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

قط  فاألمر ممكنًا وآان هذا. التالؤم الكبير لدعمنا ووقعه الفعلي على الفئات المعنية في لبنان
هما المرآز اللبناني لألعمال المتعلقة باأللغام وبرنامج األمم المتحدة  نوعيينلوجود شرآاء 

  .اإلنمائي
 

وأوّد أيضًا التشديد على أن دعمنا لنشاطات نزع األلغام يجري تنفيذه بتنسيق وثيق مع بلدين 
ًا في نزع األلغام وبناء عضوين في االتحاد األوروبي هما إيطاليا وبلجيكا اللتين تساهمان مالي

 . القدرات
 

 .تنظيففي حاجة إلى   تبقى اليوم مليون مترًا مربعًا في جميع أنحاء لبنان133غير أن مساحة 
وسوف نستمر في .  لهذه الغاية2012 المزيد من الدعم في سنة واالتحاد األوروبي مستعد لتوفير

رض، فضًال عن بناء قدرات المرآز تقديم الهبات للمنظمات غير الحكومية العاملة على األ
 . اللبناني لألعمال المتعلقة باأللغام والنشاطات المتعلقة بمساعدة ضحايا األلغام والتوعية

 
دعونا نعمل معًا اليوم في سبيل تحقيق تعاون أوثق في ما بيننا ومع جميع شرآائنا غير 

ن يكون لبنان خاليًا من األلغام  أال وهو أ،الحاضرين هنا اليوم، من أجل بلوغ هدفنا المشترك
 .  األرضية والقنابل العنقودية

 
 . وشكرًا

 
 
 
 
 
 

 

 

 


