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 مداخلة لبنان حول عمليات التنظيف
 

 يدات والسادة،الرئيس، السالسيد 
دولة لى إالشكر التهنئة و نيابة عن الوفد اللبناني، أن أتوجه بوبال لي في بادئ األمر، وااسمح

 .تفاقية الذخائر العنقوديةإل للدول األطراف التاسعاالجتماع  سرلنكا لرئاستها
التزاماً منا بالقضية النبيلة التي تمثلها اتفاقية القنابل العنقودية وأهدافها اإلنسانية السامية، يتابع 

ها نحن لبنان القيام بكل ما يلزم من أجل تحقيق رؤية: "لبنان خال من تأثير القنابل العنقودية". 
. من السنة بالنسبة للبنان دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذالسنة التاسعة منذ  نهاية نقترب من
تقضي باالنتهاء من مشكلة القنابل  شاملةاستراتيجية استنادًا إلى المركز اللبناني  يعملاألولى 

عام الأجريتا بالمقارنة مع االستراتيجية،  عبر السنين تم تنفيذهم، وبعد مراجعيتن لما العنقودية. اليو 
الوصول للغاية المنشودة خالل مدة العشر  أن بات من الواضح بالنسبة لنا ،2016والعام  2013

 عدة.ألسباب وذلك سنوات هو أمر في غاية الصعوبة، 
مليون متر مربع أي ما يعادل  11حوالي  ،2018في نهاية عام  المساحة المتبقية الملوثةتبلغ 
عند بداية  على أنها ملوثة بالقنابل العنقودية، والتي كانت% من مجمل األراضي الممسوحة  21

منتشرة في  هذه المساحات المتبقية. مليون متر مربع 55تقريبًا  تساوي االستراتيجية الوطنية
جنوب لبنان ومنطقة البقاع الغربي بشكل أساسي، لكن أيضًا في وسط لبنان. ومؤخراً في المنطقة 

 منها. الناشئة عن األزمة السورية بعد طرد المجموعات اإلرهابية ،الشمالية الشرقية
الرتكاز على عمليات المسح إلى االمركز اللبناني  يسعىبهدف تفعيل عمليات تحرير األراضي، 

إذ بلغت المساحة الملغاة في الربع  ،وهو ما يبدو جليًا من خالل األرقام. أكبرغير التقني بشكل 
ح من جهة المس. كذلك 2018في العام مرات أكثر ما تم إلغاؤه  7 2019األول من العام 

( بهدف زيادة EDDقام المركز اللبناني باعتماد فريق الكالب الكاشفة للمتفجرات )التقني، 
 الفعالية.
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في مختلف المناطق  مهامهالمنظمات العاملة التابعة لفرق ال، تتابع بالنسبة لعمليات التنظيف
استنادًا إلى جدول األفضليات المحدد من قبل المركز اللبناني يتم اختيار األراضي للعمل اللبنانية. 

، والبيانات المخزنة في قاعدة التنمية والمنافع االجتماعية واالقتصاديةوالمبني على دراسة 
كما يسعى المركز اللبناني بشكل دائم إلى استعمال أحدث الطرق والتقنيات في العمل  المعلومات.

في أعمال  على إدخال تقنية جديدةحاليًا يجري العمل  لى سبيل المثال،الميداني والمعلوماتي. فع
( التي من الممكن استخدامها في بعض المناطق في لبنان، والتي من متحسسات حديثة) التنظيف

 المتوقع أن تزيد الفعالية العملياتية. 
ة بشكل دوري، للتأكد فرق الهندسة التابعة للجيش اللبناني على زيارة األراضي الملوث وتثابرهذا 

شارات التعليم توعية وطنية لل. باإلضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ حمالت وصيانته، من وجود السياج وا 
 زيادة الحيطة والحماية لهم.توعية، من أجل الجلسات  زيارة المجتمعات المحلية إلعطاءو 

كما بدأ اضي اللبنانية. لقد بدأ المركز اللبناني في تحضير طلب تمديد فترة السماح لتنظيف األر 
طلب التمديد، وذلك  عالموارد المتوفرة، وتتناغم مبتطوير استراتيجية جديدة تتناسب مع أيضًا 

 . استنادًا إلى الخبرة العملياتية
وبالنظر  لنا، مع اقتراب المرحلة النهائيةأخيراً اسمحوا لي بتسجيل مالحظة في غاية األهمية. ف

تخلو من بقعة منه  ةالصغيرة والكثافة السكانية العالية، ال يمكننا اعتبار أيإلى مساحة لبنان 
، وفي حادثين منفصلين بالقنابل في الشهر السابق. المنافع االجتماعية واالقتصادية والبيئية

ن أي تخفيض في قيمة الدعم المادي . إالعنقودية نتج عنهما وفاة اثنين من المواطنين وجرح آخر
التأكيد إلى تأخير في موعد اختتام العمل. ذلك ألن الدعم الداخلي والقدرات الوطنية سوف يؤدي ب

المهمة األصعب بالنسبة  تبرزمن هنا ال تكفي وحدها لتحقيق الهدف المنشود خالل مدة التمديد. 
  .والمتناسبة مع خطة فترة التمديدلعمل على تأمين الموارد الالزمة أال وهي ا ،للمركز اللبناني

 هذه النقطة.ع الحاضرين لألخذ بعين االعتبار أتوجه إلى جمي فمن على هذا المنبر
 وأشكر لكم حسن استماعكم ولطف انتباهكم.

 


