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 معاھدةال إلى االنضمام نحو ملموسة خطوات اتخاذ على لتشجيعه لبنان لزيارة الخاص المبعوث
اإلنساني السالح لنزع تاريخيةال  

 المالكة العائلة من أستريد األميرة الملكي السمو صاحبة  تستعد - ٢٠١٩ أكتوبر/  األول تشرين ٢ جنيف ، بروكسل ، بيروت
 وذلك اللبنانية الجمھورية رئيس لمقابلة ،  لألفراد المضادة األلغام حظرل الدولية التفاقيةل الخاصة المبعوثة بصفتھا ، البلجيكية
.أكتوبر/  األول تشرين ٤يوم الجمعة  ﴾أوتاوا اتفاقية باسم أيًضا والمعروفة( لھذه االتفاقية اإلنسانية األھداف لتعزيز  

 العماد اللبنانية الجمھورية برئيس تلتقي حيث بيروت في محطة لبنان إلى يومين تستغرق التي أستريد األميرة سمو زيارة تشمل
 األداة ھذه إلى االنضمام نحو خطوات اتخاذ على اللبنانية اتالقياد لتشجيع رسالة وتحمل الوطني ووزير الدفاع عون ميشال
 استخدام تحظر التي االتفاقية ھذه إلى دولمن ال ٪  ٨٠ من أكثر الحالي الوقت في و قد انضمت  .السالح لنزع المھمة نيةاإلنسا

األلغام من للناجين المساعدة تقديم إلى أعضائھا تدعو و تدميرھا ترغم والتي ، لألفراد المضادة األلغام ونقل وإنتاج وتخزين  

 األطراف الدول اعترفت لقد: "خالل ھذه الزيارة  مھما والذي يلعب دورا مانوكور بيرھو السيد لبنان في بلجيكا سفير وصرح
 عددھم البالغ أعضائھا بين المشترك الفھم ألن المستويات أعلى الوثيقة ذات العالمة البارزة علىه ھذ تسويق ضرورةب االتفاقية في

على المدى  مدمرة واجتماعية نسانيةا تكلفة تؤدي الى والتي  األسلحة ھذه استعمال ُتبرر ممكنة فائدة وجود عدم ھو عضًوا ١٦٤
."١٩٩٥ عاممنذ   وذلك  السالح ھذا يحظر وطني تشريع سن إلى بلجيكا ه القناعةھذ قادت وقد. الطويل  

 قواعدھا وتعزيز االتفاقية لتنفيذ المبذولة الجھود لدعم يسعى األوروبي االتحاد مجلس من قرار الملكي السمو صاحبة زيارة يرعى
اللبنانية الجمھورية مثل ناليھا الى اآل تنضم لم التي الدول بين . 

 دولي نظام:  األوروبي االتحاد يمثله ما على مثال االتفاقيةھذه  نا : " طراف رالف لبنان في األوروبي االتحاد سفير د صرحوق
 بعد بذلك تقم لم التي الدول جميع نحثوأضاف " ."الدولي اإلنساني والقانون اإلنسان حقوق احترام في متأصل ، القواعد على قائم
."ممكن وقت أقرب في االتفاقية إلى االنضمام على ، العالم أنحاء جميع في الشركاء مع اللبنانية، الجمھورية ذلك في بما  

 ليني سفيرة النروج في لبنانالجمھورية اللبنانية السفير البلجيكي و رئيسل اثناء زيارتھا  أستريد األميرةسمو رافق يسوف و
تشرين الثاني  ٢٩ إلى ٥٢ منالذي سينعقد  االجتماعخالل   االتفاقية في األطراف كون النروج ستترأس مجموعة الدول ستينسيز 

.كمراقب للمشاركة اللبنانية الجمھورية دعيت وقد. المعاھدة تنفيذ في التالية الخطوات لمناقشة النروج في نوفمبر /  

 األلغام إزالة تدعم التيو باأللغام المتعلقة اإلجراءات في طويلة فترة منذ مانحة جھات والنرويج األوروبي واالتحاد بلجيكا تعد
 ، وإزالتھا األلغام عن الكشف مجال في والتطوير والبحث ، المخزونات تدمير وجھود ، الضحايا ومساعدة ، بالمخاطر والتوعية
.العالم عبر ومعاييرھا االتفاقية لتعزيز الجھود باستمرار وتقود  

 منقذة لألفراد مضاد لغم مليون ٥٢ من أكثر مجتمعة األطراف ھذه دمرت لقد ؛ االتفاقية إلى دولة ١٦٤ انضمت ، اآلن حتى
.اآلمن استخدامھا إلعادة خطرة السابق في كانت التي األراضي من المربعة األمتار ماليين وطھرت لھا حصر ال أرواًحا  


