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 بيان صحفي

  
  اليوم العالمي للتوعية من األلغام والمساعدة في أعمال إزالتها

  
باليوم العالمي للتوعية من األلغام ) اليونيفيل(فلت قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان  إحت–الناقورة، لبنان 

  .والمساعدة في أعمال إزالتها من خالل زيادة الترآيز على توعية األطفال من مخاطر األلغام
  

ين وأجزاء ولهذه الغاية، أقيم في مدارس عين عرب، عيتا الشعب، بنت جبيل، برج رحال، حوال، رامية، يار
 الموادأخرى من جنوب لبنان ندوات توعية من مخاطر األلغام، عروض لكالب الكشف عن المتفجرات و

الناسفة وآيفية التخّلص منها، باإلضافة إلى معارض ألجهزة التخلص من األجسام المتفجرة ومعدات إزالة 
 اإليطالية،  الصينية،الوحدات من بنزع المواد المتفجرةوقد نظم هذه النشاطات فرق مختصة . األلغام

  .الفرنسية، اإلسبانية والكورية الجنوبية العاملة في إطار قوة اليونيفيل
  

أعمال إزالة األلغام ال تقتصر فقط على تطهير األرض "وقال قائد قوة اليونيفيل اللواء آالوديو غرازيانو ان 
الناس الذين يعيشون في المناطق المتضررة من من المهم زيادة الوعي بين "، مضيفاً ان "من المواد المتفجرة

  ".األلغام، آي يتمكنوا من حماية أنفسهم من الخطر
 

و ال يزال إنتشار األلغام يشكل تحديًا في جنوب لبنان بوجود أعداد آبيرة من الذخائر غير المنفجرة، ال سيما 
تجدر . تين من المدنيين بمتوسط شهري، والتي تصيب ضحي2006القنابل العنقودية التي خّلفها النزاع في عام 

 مدنيًا 238 مدنيًا وإصابة 27اإلشارة إلى أن الذخائر غير المنفجرة والقنابل العنقودية مجتمعة أدت إلى وفاة 
، )من بينهم اثنان من قوة اليونيفيل( عنصرًا من العاملين في نزع األلغام 14آخرين، فضًال عن مصرع 

 . عنصرًا آخرين42وإصابة 
  
 بالتنسيق مع  تتم جهود إزالة األلغام في جنوب لبنانآانت، 2008 و2002خالل الفترة الممتدة بين عامي و

 التابع لألمم المتحدة، الذي أنشئ في  (UNMACC-SL)‘مرآز تنسيق أعمال إزالة األلغام في جنوب لبنان
  مليون مترًا43، تم تنظيف 2009 أذار 1 وحتى .إطار شراآة بين األمم المتحدة والقوات المسلحة اللبنانية

منذ . ا من االراضي الملوثة عبر الجهود المشترآة للقوات المسلحة اللبنانية، اليونيفيل ومنظمات دوليةمربًع
  .  قنبلة عنقودية154.733 تم تحديد و تدمير 2006  النهاية نزاع

  
 مليون 4.6بعة لليونيفيل من تطهير أآثر من ، تمكنت فرق إزالة األلغام التاو آجزء من هذا الجهد المشترك

.  قذيفة ولغمًا غير منفجر في جنوب لبنان32.000مترًا مربعًا من األراضي المتضررة، ودمرت أآثر من 
وباإلضافة إلى ذلك، تقوم قوة اليونيفيل بصورة منتظمة بأنشطة تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى السكان 

  .رضية وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحربالمحليين حول خطر األلغام األ
  

ـ ‘ المرآز اللبناني لنزع األلغام’ومع إنتقال سلطة التنسيق إلى   UNMACC-SLهذا العام، تم دمج مرآز ال
ويواصل بعض خبراء مرآز نزع األلغام التابع لألمم المتحدة العمل في إطار المكتب اإلقليمي . بقوة اليونيفيل

  .لبناني لنزع األلغامالتابع للمرآز ال



  
  
  

 بلداً على األقل وتجرح أو تقتل ما 78إشارة الى أن األلغام األرضية والمخلفات المتفجرة للحروب تؤثر على 
 وآالًة، صندوقًا، برنامجاً وإدارةً تابعة لألمم المتحدة بجهد 14وتقوم .  شخص سنويا20.000 و15.000بين 

ألجسام وتدميرها، فضًال عن تقديم خدمات أخرى في مجال نزع جماعي للمساعدة في العثور على هذه ا
 . بلدًا وإقليما30األلغام في أآثر من 
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