** بيان صحفي **
المبعوث الخاص يطلب من الجمھورية اللبنانية االنضمام إلى اتفاقية حظر استخدام األلغام
المضادة لألفراد
بيروت  ،بروكسل  ،جنيف  ٤تشرين األول  - ٢٠١٩اختتمت صاحبة السمو الملكي األميرة أستريد  ،بلجيكا  ،بصفتھا المبعوثة الخاصة
التفاقية حظر األلغام المضادة لألفراد )المعروفة أيضًا باسم اتفاقية أوتاوا(  ،زيارة إلى الجمھورية اللبنانية حيث دعت قيادتھا إلى مواصلة
اتخاذ خطوات ملموسة نحو االنضمام إلى آلية نزع السالح اإلنساني الرائدة.
في أواخر عام  ، ٢٠١٨في اجتماع رسمي لالتفاقية في جنيف  ،أعرب وفد من الجمھورية اللبنانية عن استمراره في إزالة األلغام "بنفس
الروح المتمثلة في االلتزام باألسباب النبيلة لمعاھدة حظر األلغام"  ،وأن لبنان يتبع قواعد االتفاقية في الواقع ألنه "لم ينتج أو يصدر األلغام
المضادة لألفراد مطل ًقا  ،وال يستخدم األلغام المضادة لألفراد أو يخزنھا أو ينقلھا" .وفي عالمات أخرى عن التقارب مع االتفاقية  ،أعرب
الوفد عن "أن الحكومة اللبنانية تدرس إمكانية االنضمام إلى معاھدة أوتاوا  ،وقد اتخذت خطوات كبيرة لتحقيق ذلك".
ً
مبعوثا خاصًا ونظرا لھذا
وقالت صاحبة السمو الملكي األميرة أستريد التي شاركت منذ ما يقرب من عقدين في أعمال االتفاقية" :بصفتي
التأييد العلني والواضح لغرض االتفاقية وھدفھا  ،فقد شجعتني زيارة الجمھورية اللبنانية إلبالغ الرئيس والقيادة اللبنانية بأن الدول األطراف
في االتفاقية ترحب وتشجع عالمات الفتحة ھذه في السياسة المتعلقة باأللغام ".وأضافت" :ھذه فرصة للبنان لالنضمام إلى عائلة كبيرة من
الدول األطراف التي تمثل مجتمعة أكثر من  ٪ ٨٠من دول العالم ؛ وتابعت قائلة " :لقد دمرت أكثر من  ٥٢مليون لغم مضاد لألفراد حررت
ماليين األمتار المربعة من األراضي التي كانت في السابق خطرة  ،مما أدى إلى إنقاذ أعداد ال تحصى من األشخاص وإعادة األراضي
الستخدامھا اآلمن".
وأضافت صاحبة السمو الملكي" :في زيارتي للرئيس  ،شجعت الجمھورية اللبنانية على االنخراط في عمل االتفاقية بما في ذلك حضور
مؤتمر المراجعة الرابع المقبل مع أخبار إيجابية تتعلق بخطوات ملموسة متخذة نحو االنضمام".
في منتصف شھر أيلول  ،حضر ممثلون عن الجمھورية اللبنانية "تعزيز الشراكات"  ،وھو مؤتمر عالمي حول حقوق ضحايا األلغام وغيرھا
من مخلفات الحرب واإلعاقة في عمان  ،األردن .ضم وفد صاحبة السمو الملكي سفير بلجيكا في لبنان السيد ھوبرت كورمان  ،وسفيرة
النرويج في لبنان السيدة ليني ستينيث بصفة النرويج رئيسًا لالتفاقية.
خال
من المقرر أن تجتمع الدول األطراف في االتفاقية البالغ عددھا  ١٦٤دولة من  ٢٥إلى  ٢٩تشرين الثاني في مؤتمر مراجعة أوسلو لعالم ٍ
من األلغام لمناقشة الخطوات المستقبلية في تنفيذ االتفاقية .ودعيت الجمھورية اللبنانية للمشاركة كمراقب.
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