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 مساعدة الضحايامداخلة لبنان حول 
 

 السيدات والسادة،السيد الرئيس، 

في تنسيق مساعدة الضحايا في ظل اتفاقية ويساهم  كل من ساهمإلى شكر أرغب في التوجه بال
 القنابل العنقودية.

الحروب ت عن ن لبنان يتأثر بشكل كبير بالقنابل العنقودية، التي نتجأالجميع  بات معلوم لدى
. والجدير بالذكر إلى اليوم ضحية 3800جل أكثر من حيث س   ،عبر السنوات ءات المتكررةاواالعتد

مساعدة الضحايا  لجهة كبيرا   ن االتحاد األوروبي والواليات المتحدة قد قدمتا دعما  أفي هذه المناسبة 
 لى مشاريع مدرة للدخل. إضافة باإلمن الدعم النفسي واالجتماعي والطبي  ،في مجاالت مختلفة

لغام، على الشخص عمال المتعلقة باألز اللبناني لألبالنسبة للمرك "ضحيةتعريف مصطلح "ال يقتصر 
سبل العيش بسببها والتي فقدت  ،ه  ت  صاب  إالمتضررة من  ه  ت  سر  عضاء أ  أ ا  ، بل يشمل أيضفقط المصاب
 .الكريم

لغام فكرة جديدة لمساعدة ضحايا عمال المتعلقة باألوجد المركز اللبناني لألأ، 2019عام الفي 
مساعدة الناجين ها، "نهائ  إاتيجيتنا الجديدة التي نحن بصدد األلغام، والتي سنقوم بتسميها في استر 

لتوظيفهم في شركات القطاع الخاص،  ". تقوم هذه الفكرة على تأهيل الضحايا تحضيرا  من األلغام
تحسين ل ،حيث تعاقدنا لهذه الغاية مع أخصائي "عالج مهني" إلرشاد الضحايا عبر تدريبهم

 احتماالت الحصول على وظائف من خالل تحسين سيرتهم الذاتية وتدريبهم على إجراء المقابالت.

بناء قدرات شركات القطاع  ىسوف يتم العمل علفي هذا السياق، وبالتنسيق مع القطاع الخاص 
ن على أيف الناجين المؤهلين. نحن نؤمن ببدت استعدادها لتوظأو  برؤيتناالخاص، التي تؤمن 

جراءاتهم في سبيل إتاحة  ذوي فرص عادلة ومتكافئة لالقطاعين العام والخاص تكييف سياساتهم وا 
 عندهما. للحصول على وظائفاالحتياجات الخاصة 
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يعاني من النقص الشديد في  بشكل عام، ن قطاع مساعدة ضحايا األلغاممن الجدير بالذكر أ
وقد ازداد حجم المشكلة بوجود  . كماالتمويل متأثرا  باألوضاع االقتصادّية واالجتماعّية في لبنان

 األعداد الهائلة من النازحين السوريين. 

الضحايا والمعوقين في تاحة المجال أمام كل إعلى  الدائملبنان  أشدد على حرصفي الختام، 
 الحصول على كافة خدمات التأهيل والتعليم والعمل دون تمييز وبمساواة وعدالة.

 وشكرا  على إصغائكم


