
 

 في اتفاقية الذخائر العنقودية للدول األطراف بعاالجتماع السا
 

 2017 أيلول 6-4جنيف 
 

 ازال  االد  من الماار اإلبيان من لبنان على 
 

 ..السيدات والسادةالرئيس,  سيدال
 

 ،محظرة دوليا عنقودية رلذخائوقصفه على لبنان  إسرائيليعدوان  آخر على عاما عشرإحدى بعد مرور 
لى حياة عشكل خطرًا ت هاب ةلوثالمناطق الم ت، ال زالمنذ حينه إلزالتها وعلى الرغم من الجهود المبذولة

  وغيرها. جتماعيةإ ،قتصاديةإمختلفة منها نواحي  تأثير علىوكل ما ينتج من  منينالمدنيين اآل
 

حتى مقصد لنازحين من جنسيات مختلفة  في بلدان مجاورة جعلت بلدنا الحروب الدموية الدائرة حالياإّن 
 لخطر عرضة الالجئين هؤالء يجعل مما أكثرهم من السوريين يقارب المليوني نسمة جئينالأصبح عدد ال

وشعورا  ،فما كان .نساء وأطفال األمر الذي أّدى لسقوط ضحايا من ،باللبنانيين اسوة العنقودية والقنابل االلغام
  الموجهة للحّد من مخاطرها وتفاديها.توعية الفي جلسات  امواطنين، إال دمجهم مع مّنا بالمسؤولية

   
 إنجاز إزالتها بالتي تقضي ، في لبنانتفاقية الذخائر العنقودية على المصادقة إلسنوات  مرور ستّ بعد 

دد بعدم القدرة على تحقيق الهدف المنشود في الوقت المحدد السباب متعلقة بع نشعر ،2021بحلول عام 
تحت اشراف المركز وعشرون فريقا  سبعةحاليا يعمل ف ،العاملة في مجال تنظيف الحقول الملوثةفرق ال

ثمانون فريقا ة سابقا استندت على توفير عدمام  علما أّن كافة الدراسات الاللبناني لالعمال المتعلقة باأللغ
 .المحدد الوقتوفي  يؤثر سلبًا على القدرة للوصول إلى األهداف المرجوةاألمر الذي س

 
مع ذلك، وبالسعي الدائم للمركز الذي ال يألو جهدا في سبيل تأمين مصادر تمويل، من الجهات المانحة 

كافة االراضي الملوثة ليخلو وطننا لبنان من أي أثر للذخائر العنقودية،   المحلية والدولية، التزاما منه، بتظيف
من األراضي ملوثة بالقنابل العنقودية  ا"مربع ا"مليون متر  خمسة وأربعونحوالي  استطاع  لغاية تاريخه تطهير

 غير منظف. ا"مربع ا"مليون متر ما يقارب الثمانية عشر قى ويب



المنظمات غير و ، التنسيق الدائمين بين المركز اللبناني لالعمال المتعلقة باأللغامحاليا يتم التنظيف بالتعاون و 
 معاييرقمنا بتنظيم  (IMAS) المعايير العالمية المتعلقة باأللغاموالتزاما مّنا ب، المحلية منها والدولية الحكومية

بصدد تحديثها بغية ا أننا منبثقة عنها تخضع لها كافة العمليات المتعلقة بااللغام علم (NMAS) وطنية
  .إصدار النسخة المحدثة في أسرع وقت ممكن

 
كما قام المركز مؤخرا" بزيارة الى المركز الدولي لتدريب الكالب الكاشفة للذخائر العنقودية في سراييفو 

على امكانية استعمال هذه الوسيلة في  ( وذلك لإلطالعNPAبمشاركة جمعية المساعدات الشعبية النروجية )
 لبنان لما لها من أثر على تسريع العمل في تنظيف الذخائر العنقودية.

 
في  بين القاطنين الوعي تنشر  متعددة توعية نشاطاتتتم بالتزامن مع  اإلزالةأعمال من الجدير ذكره أّن 

القطاع الخاص  ثنجحنا في حكما ، المجاللوثة وسّلطت األضواء على الجهود المبذولة في هذا المناطق الم
المدعومة اإلزالة تمويل بعض فرق إزالة الذخائر العنقودية جنبًا إلى جنب مع فرق ليكون من المساهمين في 

 .الدولية من الجهات المانحة
 
خاطر ( في نشاطات التوعية من مUNIFILّا يمّيز هذا العام مشاركة قوات االمم المتحدة المؤقتة في لبنان)م

االلغام ضمن بقعة انتشارها وذلك ضمن عمل اللجنة الوطنية وتحت إشراف المركز اللبناني لالعمال المتعلقة 
 باأللغام.  

 
التزاما مّنا بالعمل اإلنساني الهادف للحفاظ على ارواح المواطنين وأرواح النازحين السوريين وعرفانا مّنا 

بالجميل لكل من دعمنا ومنحنا ثقته نقول أننا ماضون قدما"، محافظين دائما" على الشفافية، واإلحتراف، كما 
 .هدفنا تحقيق سبيل في الدعم تقديم في واالستمرار عهدتمونا آملين منكم الرعاية الدائمة

 لكم وشكرا

 
 


