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 بشأنن االذخائر االعنقودديیة2008حالة ااتفاقيیة 

  ددوولة ططرفف ملتزمة قانوناً بكافة بنودد84 ددوولة على ااتفاقيیة االذخائر االعنقودديیة٬، منهھا 113 اانضمت ااوو ووقعت 2014 يیوليیو31حتى تارريیخ 
٠۰ااالتفاقيیة

 اانضمت ااثنتانن ووأأرربعونن ددوولة قامت باستخداامم االذخائر االعنقودديیة وو/أأوو اانتاجهھا وو/أأوو ااستيیرااددهھھھا وو/أأوو تخزيینهھا إإلى ااالتفاقيیة٬، وومن ثم تلتزمم بعدمم
٠۰ااالنخرااطط في هھھھذهه االنشاططاتت االمحظوررةة مرةة أأخرىى

٬، أأصبحت قانونًا ددووليیًا ملزمًا٬، حيیث لم يیعد بمقدوورر االدوولل االتوقيیع عليیهھا٬، بل2010منذ ددخولل ااالتفاقيیة حيیز االتنفيیذ في ااألوولل من أأغسطس عامم   
٠۰2013 سبتمبر13يیجب ااالنضمامم إإليیهھا مباشرةة. وومنذ ذذلك االحيین اانضمت لالتفاقيیة خمسة ددوولل٬، كانن أأحدثهھا سانت كيیتس وونيیفيیس في 

  االموقعهھ االباقيیهھ على  ااالتفاقيیهھ٬، حيیث كانن أأخر تصديیق29 لم تصدقق أأيي من االدوولل االـ2014 وواالنصف ااألوولل من 2013في االنصف االثاني من 
٠۰ 2013 مايیو 14من قبل االعرااقق في 

ااالســتــخــداامم

  ددوولة ووأأرربعة أأقاليیم متناززعع38 من االقوااتت االمسلحة االحكوميیة على ااألقل في االعالم باستخداامم االذخائر االعنقودديیة أأثناء االصرااعاتت في 22قامت 
٠۰عليیهھا منذ نهھايیة االحربب االعالميیة االثانيیة

  محافظاتت من10 ذذخيیرهه عنقودديیهھ في 249  ااستخدمت االقوااتت االحكوميیهھ 2014 حتى يیوليیو 2012في سورريیا٬، خاللل االفترهه من يیوليیو 
  ٬، حيیث ااستخدمت سبعة أأنوااعع من االذخيیرهه االعنقودديیهھ على ااألقل منهھا قنابل مسقطهھ جواا٬، ووموززعاتت ميیكانيیكيیهھ14محافظاتت سورريیا االـ

٠۰مثبتهھ على االطائرااتت٬، ووصورراارريیخ تطلق من ااألررضض٬، ووعلى ااألقل تسعة أأنوااعع من االذخيیرااتت غيیر االمتفجرهه

٬، ااستخدمت االذخائر االعنقودديیهھ في جنوبب االسودداانن ووأأووكراانيیا٬، لكنهھ من غيیر االوااضح بعد٬، أأيي ططرفف أأوو أأططراافف2014خاللل االنصف ااألوولل من   
٠۰يیتحمل االمسئوليیهھ

٠۰2008لم تكن هھھھناكك تقارريیر مؤكدةة أأوو مزااعم حولل ااستخداامم جديید للذخائر االعنقودديیة من قبل أأيي ددوولة ططرفف منذ تبني ااالتفاقيیة في مايیو   
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ااالنـتـاجج وو االـنـقـل   

٠۰ نوعع من االذخائر االعنقودديیة200 ددوولة بتطويیر أأوو ااستحدااثث أأكثر من 34تارريیخيیا٬، قامت 

  كما توقفت ااألررجنتيین٠۰توقفت ثمانيیة عشر ددوولهھ عن إإنتاجج االذخائر االعنقودديیة منهھم ستة عشر أأططراافف ووموقعيین على ااتفاقيیة االذخائر االعنقودديیة
٠۰ووسلوفاكيیا غيیر االموقّعتيین على ااالتفاقيیة عن ااإلنتاجج أأيیضًا

 ااستمرتت ستة عشر ددوولة في إإنتاجج االذخائر االعنقودديیة أأوو ااحتفظت بحق إإنتاجهھا في االمستقبل٬، منهھم ثالثهھ فقط عرفف عنهھم ااستخداامهھم للذخائر
٠۰االعنقودديیة٬، ووهھھھم: إإسراائيیل ووررووسيیا وواالواليیاتت االمتحدهه ااالمريیكيیهھ

  ددوولة أأخرىى على ااألقل٬، ستة من هھھھذهه االدوولل هھھھم60 نوعًا من االذخائر االعنقودديیة إإلى 50 ددوولة على ااألقل بنقل أأكثر من 15في االماضي٬، قامت 
٠۰ااآلنن ددوولل أأططراافف في ااتفاقيیة االذخائر االعنقودديیة

 قامت ثالثث ددوولل على ااألقل  ممن لم يینضمواا التفاقيیة االذخائر االعنقودديیة بإصداارر أأوواامر بوقف االتصديیر ووهھھھي: سنغافوررةة ووسلوفاكيیا وواالواليیاتت
٠۰االمتحدةة

أأضراارر االمدنيیونن في سورريیا
  محافظاتت من10 ذذخيیرهه عنقودديیهھ في 249  ااستخدمت االقوااتت االحكوميیهھ 2014 حتى يیوليیو 2012في سورريیا٬، خاللل االفترهه من يیوليیو 

٠۰14محافظاتت سورريیا االـ 
    

  ضحيیهھ سورريیهھ بسبب ضرباتت االذخائر االعنقودديیهھ وومخلفاتهھا٬، بما فيیهھا االذخيیرااتت غيیر1584 أأفادد االمرصد عن2013 وو 2012في عامي 
٠۰2014 كما سجل االمرصد مئاتت أأخريین من ضحايیا االذخائر االعنقودديیهھ  في ٠۰% منهھم كانواا مدنيیيین97االمنفجرهه 

  ضحيیهھ على ااألقل في سورريیا٬، ووهھھھو أأكثر من أأيي إإجمالي عالمي سنويي ررُصد منذ بدأأ مرصد االذخائر1000 ووحدهه ووقعت 2013في عامم    
٠۰ 2009االعنقودديیهھ عملهھ في 

  ٬، وواالذيي أأشعل2006في سورريیا٬، تم ررصد ضحايیا للذخائر االعنقودديیهھ أأكثر مما ررصد في ااالستخداامم االمكثف من قبل إإسراائيیل على لبنانن عامم 
٠۰في حيینهھ االغضب االعالمي ووساهھھھم في  ووجودد ااتفاقيیة االذخائر االعنقودديیهھ

  ددوولهھ غيیر ططرفف في ااتفاقيیهھ51 ددوولهھ ااستخداامم سورريیا للذخائر االعنقودديیهھ في كلماتت ررسميیهھ ووقرااررتت ددووليیهھ بما فيیهھم 140أأدداانت أأكثر من 
٠۰االذخائر االعنقودديیهھ

االـتـخـزيیـن

  ددوولة بتخزيین االماليیيین من االذخائر االعنقودديیة91يیقدرر مرصد االقنابل االعنقودديیهھ أأنهھ قبل بدء االجهھودد االعالميیة لحظر االذخائر االعنقودديیة٬، قامت 
  منهھم14 ددوولهھ باقيیهھ لديیهھا مخزوونن من االذخائر االعنقودديیهھ٬، أألتزمت 68وومن ضمن ٠۰وواالتي تحتويي على أأكثر من مليیارر من االذخيیرااتت

  ددوولل أأخرىى عن ااستخداامهھا كونهھم موقعيین على ااتفاقيیة6بتدميیر مخزووناتهھا كونهھا ددوولل أأططراافف في  ااالتفاقيیهھ٬، كما يیجب أأنن تمتنع 
٠۰االحظر   

177 مليیونن من االذخائر االعنقودديیة تشمل 1,4  ددوولهھ ططرفف بتخزيین أأكثر من 29بشكل أأجمالي٬، ووقبل أأيیة نشاططاتت لتدميیر االمخزووناتت٬، قامت   
٠۰مليیونن ذذُخيیرةة

تـدمـيیـر االـمـخـزوونن

  مليیونن ذذخيیرةة. ووهھھھذاا يیمثل140 مليیونن من االذخائر االعنقودديیة ووما يیقارربب 1,16 ددوولة ططرفف  بتدميیر 22بموجب ااتفاقيیة االذخائر االعنقودديیة٬، قامت 
٠۰% من االذخيیرااتت االمعلن عنهھا كمخزوونن من قبل االدوولل ااألططراافف78% من االذخائر االعنقودديیة وو80تدميیر 

 أأكملت أأرربعة ددوولل أأططراافف في ااالتفاقيیهھ االتخلص من مخزووناتهھا خاللل االفترهه االتي يیغطيیهھا هھھھذاا االتقريیر بسنوااتت قبل االموعد االنهھائي االمحددد
.٬2014، وواالدنمارركك في ماررسس ٬2013، وواالمملكهھ االمتحدهه في في دديیسمبر 2013 وومقدوونيیا في أأكتوبر 2013باالتفاقيیهھ٬، ووهھھھى: شيیلي في يیوليیو   

٠۰ مليیونن ذذُخيیرهه38,7 من االذخائر االعنقودديیهھ وو 190828ووقد ددمرتت االمملكهھ االمتحدهه ما إإجماليیهھ 
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  مليیونن24 من ااذذخائر االعنقودديیة وو130380 ددوولل أأططراافف تشمل فرنسا ووأألمانيیا وواايیطاليیا ووااليیابانن بتدميیر ما إإجمالهھ 10 ٬،  قامت2013خاللل عامم 
  مليیونن ذذُخيیرهه٬، بيینما27 من االذخائر االعنقودديیة وو٬173973، قامت تسع ددوولل أأططراافف بتدميیر ما إإجماليیهھ2012ذذُخيیرةة. ووسابقا في عامم 

٠۰ مليیونن ذذخيیرهه17,6 من االذخائر االعنقودديیهھ وو107000 ددوولل أأططراافف 10  ددمرتت 2011في عامم  

  االتي تخزنن ذذخائر عنقودديیة بإكمالل االتدميیر خاللل االموعد االنهھائي االمحددد في ااالتفاقيیة بثماني سنوااتت. كما18االتزمت جميیع االدوولل ااألططراافف االـ 
٠۰2015 ووأألمانيیا ووااليیابانن في 2014ااشارر االمخزنونن ااألساسيیونن أأنهھم سيیقومونن بإكمالل االتدميیر قبل االموعد االنهھائي٬، وومنهھم االسويید في   

 معظم االدوولل ااألططراافف االتي تحدثت ررسميیا أأفاددتت بأنهھا لن تحتفظ بأيي ذذخائر عنقودديیهھ أأوو ذذخيیرااتت ألغرااضض االتدرريیب وواالتطويیر كما هھھھو مسموحح
٠۰بهھ بموجب ااالتفاقيیهھ

  ددوولل أأططراافف تحتفظ بذخائر عنقودديیهھ وو/أأوو ذذخيیرااتت ألغرااضض االتدرريیب وواالتطويیر٬، ووهھھھي: بلجيیكا٬، ووجمهھورريیة االتشيیك٬، وواالدنمارركك10،٬هھھھناكك 
٠۰ووفرنسا٬، ووأألمانيیا٬، ووإإيیطاليیا٬، ووبيیروو٬، ووااسبانيیا٬، وواالسويید٬، ووسويیسراا

االـتـلـوثث
. ووعشرهه من هھھھذهه االدوولل أأططراافف في ااتفاقيیة2014 يیوليیو 1 ددوولة ووثالثث مناططق أأخرىى للتلوثث بمخلفاتت االذخائر االعنقودديیة حتى 23تعرضت   

٠۰ سنوااتت٬، وومن ضمن هھھھذهه االدوولل٬، الووسس وولبنانن ووهھھھما أأكبر ددوولتيین متأثرتيین10االذخائر االعنقودديیهھ حيیث تلتزمم بتنظيیف أأررااضيیهھا خاللل 

٠۰ ددوولهھ أأخرىى يیشك في تلوثهھا بالذخائر االعنقودديیهھ٬، لكنهھ أأمر لم يیتأكد بعد15هھھھناكك أأيیضا 

 منذ صدوورر تقريیر مرصد االذخائر االعنقودديیهھ ااألخيیر٬، أأفاددتت ددوولتانن بإنتهھاء عمليیاتت تطهھيیر بقايیا االذخائر االعنقودديیهھ من ااألررااضي االوااقعهھ تحت
. علي أأنن ااإلعالنن االرسمي لم يیصدرر بعد عن هھھھاتيین االدوولتيین2014  وواالنروويیج في إإبريیل 2013وواليیتهھما٬، ووهھھھما مورريیتانيیا في سبتمبر 

 قدررتت ستة ددوولل (االبوسنهھ وواالهھرسك٬، ووكمبودديیا٬، وواالعرااقق٬، ووجمهھورريیة الوو االديیموقرااططيیهھ االشعبيیهھ٬، وولبنانن٬، ووفيیتنامم)٬، كما ووإإقليیم ناجوررنو كاررااباخخ
٠۰ كيیلومتر مربع10تلوثث أأررااضيیهھا في أأكثر من 

االـتـطـهھـيیـر
  ددوولة12 كيیلومتر مربع من ااألررااضي االملوثهھا في 31 من بقايیا االذخائرةة االعنقودديیهھ  أأثناء تطهھيیر ٬54000، تم تدميیر أأكثر من 2013في عامم 

٠۰ووثالثث مناططق أأخرىى

  ووهھھھي: أأفغانستانن وواالبوسنة وواالهھرسك ووكرووااتيیا وواالعرااقق ووالووسس2013قامت ثماني ددوولل أأططراافف بعمليیاتت إإززاالة مخلفاتت االذخائر االعنقودديیهھ عامم 
٠۰وولبنانن وومورريیتانيیا وواالنروويیج٬، حيیث تمت أأكبر عمليیاتت تدميیر للذخيیرااتت في الووسس وولبنانن

قامت كامبودديیا ووصربيیا ووفيیيیتنامم ووااليیمن٬، ووهھھھي ددوولل غيیر موقّعة٬، بعمليیاتت تطهھيیر بقايیا االذخائر االعنقودديیهھ باإلضافة إإلى كوسوفو ووناجوررنو- 
٠۰كاررااباخخ وواالصحرااء االغربيیة

 
االخـسـائـر االـبـشـريیـهھ

  ضحيیهھ على ااألقل في سورريیا٬، ووهھھھو أأكثر من أأيي إإجمالي عالمي سنويي ررُصد منذ بدأأ مرصد االذخائر االعنقودديیهھ1000  ووقعت 2013في عامم 
  كذلك٬، كانن االضحايیا االذيین تم ررصدهھھھم على مستوىى االعالم نتيیجة ضرباتت االذخائر االعنقودديیهھ هھھھم فقط في سورريیا2013. ووفي عامم 2009عملهھ في

  ٬، ووقع ضحايیا لبقايیا االذخائر االعنقودديیهھ في تسع ددوولل وومنطقهھ أأخرىى٬، ووذذلك ططبقا للمعلوماتت االمتاحهھ االتي تتحسن ططرقق جمعهھا2013في عامم 
 لكنهھا الززاالت غيیر مكتملهھ. ووقد سجلواا هھھھؤالء االضحايیا في أأرربعة ددوولل أأططراافف (كرووااتيیا٬، وواالعرااقق٬، ووالووسس وولبنانن)٬، ووخمسة ددوولل غيیر موقعهھ

٠۰(كمبودديیا٬، ووجنوبب االسودداانن٬، وواالسودداانن٬، ووسورريیا٬، ووفيیتنامم)٬، كما وواالصحرااء االغربيیهھ

٬31، أأفادد مرصد االذخائر االعنقودديیهھ عن ضحايیا سقطواا خاللل هھھھذهه االفترهه االزمنيیهھ في 2014 يیوليیو 31على مر االعقودد االخمس االماضيیهھ ووحتى    
  تم توثيیق2013 ددوولهھ ططرفف ووآآرربعة ددوولل موقعهھ على ااتفاقيیهھ االذخائر االعنقودديیهھ٬، كما ووفي ثالثث مناططق أأخرىى٬، فحتى نهھايیة 12ددوولهھ منهھم 

  ضحيیهھ للذخائر االعنقودديیهھ على مستويي االعالم٬، على أأنن االمؤشر ااألفضل لعددد ضحايیا االذخائر االعنقودديیهھ على مر االعصورر هھھھو مجموعع19419
٠۰ ضحيیهھ55000تقديیرااتت االدوولل وواالذيي يیصل ألكثر من 

% من قتلى االذخائر97%٬،  حيیثما تم االتسجيیل. ووفي سورريیا كانن94يیشكل االمدنيیونن غالبيیة االمصابونن على مر االعصورر بنسبة   
٠۰ من االمدنيیيین2013-2012االعنقودديیهھ خاللل عامي    
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مسـاعـدةة االـضـحـايیـا

٬، حتى االدوولتيین2013ووضعت ااتفاقيیة االذخائر االعنقودديیة أأعلى االمعايیيیر لمساعدةة االضحايیا في االقانونن ااإلنساني االدوولي؛ ووفي عامم   
غيیر االموقعتيین وو لديیهھما معظم ضحايیا االذخائر االعنقودديیة (كمبودديیا ووفيیيیتنامم) ااستمراا في ااإلفاددهه عن جهھوددهھھھما ططبقًا لمعايیيیر ااالتفاقيیهھ

 
. فقد ززاادد االالجئونن نتيیجة ااألززمهھ االسورريیهھ من2013ززاادداا االمعارركك وواالنزووحح من االمخاططر ووأأعاقا توفيیر االخدماتت للضحايیا وواالناجيین في عامم    
 االطلب على االخدماتت ااألساسيیهھ في االدوولل االتي فروواا إإليیهھا٬، ووبوجهھ ملحوظظ في االعرااقق وولبنانن٬، ااألمر االذيي يیزيید االعبء على االقدررااتت االحاليیهھ.
 ووفي أأفغانستانن٬، ماززاالل االحصولل على االعالجج االطبي في االمناططق االمتأثرهه بالمعارركك أأمرااً صعبا. كما أأعاقت االهھجماتت على أأفراادد ووأأماكن

٠۰االخدماتت االطبيیهھ  توفيیر االخدماتت   
 

 قدمت كل االدوولل ااألططراافف االتي يیوجد بهھا ضحايیا االذخائر االعنقودديیة بعض خدماتت مساعدةة االضحايیا٬، كما عملت تقريیبًا كل االدوولل 
 ااألططراافف ططبقًا لإلجرااءااتت ااألووليیهھ محدددةة االزمن لخطة مساعدةة االضحايیا االتي تمت االمواافقهھ عليیهھا خاللل ااإلجتماعع ااألوولل للدوولل

٠۰2010ااألططراافف في ااالتفاقيیة عامم   
 

  تحسيیناتت قابلة للقيیاسس في سهھولة االحصولل على االخدماتت في االعديید من االدوولل ااألططراافف. علي أأنهھ٬، ماززاالت االخدماتتكانت هھھھناكك 
 بعيیدهه كل االبعد من أأنن تكونن متوفرهه بشكل كافي٬، خصوصا للناجيین في االمناططق االريیفيیهھ وواالبعيیدهه. ووفي مقابل اانخفاضض االتمويیل

 للمنظماتت غيیر االحكوميیهھ االتي توفر أأكثر مساعدهه مباشرهه يیمكن قيیاسهھا للناجيین٬، لم توفر االدوولل ااألططراافف بعد خدماتت ووبراامج لتحل
٠۰محل ما تم تخفيیضهھ أأوو غلقهھ   

االـتـشـريیـع االـوططـني وواالـشـفـافـيیة

  ددوولة من االدوولل ااألططراافف تشريیعاتت ووططنيیهھ لتطبيیق ااالتفاقيیهھ في االسابق٬، وولم تكن هھھھناكك أأيي ددوولهھ جديیدهه في االنصف االثاني من22أأصدررتت 
  ددوولهھ ططرفف أأخرىى في إإططارر االعمل االتشريیعي لألخذ بعيین ااالعتبارر أأوو تبني تشريیع19. ووهھھھناكك 2014 أأوو االنصف ااألوولل من 2013

٠۰ووططني. بيینما تريي ستة ووعشروونن ددوولهھ ططرفف االتشريیعاتت االحاليیهھ لديیهھا كافيیهھ لتنفيیذ بنودد ااالتفاقيیهھ   
 

  من ااالتفاقيیة٬، ووهھھھو عددد يیمثل ثالثة أأررباعع االدوولل ااألططراافف في7 ددوولة ططرفف بإررسالل تقارريیر االشفافيیة كما هھھھو مطلوبب في االماددةة 65قامت  
٠۰ااالتفاقيیهھ

تـفـسـيیـر ااتـفـاقـيیـة االـذخـائـر االـعـنـقـودديیـهھ

  ددوولة ططرفف أأووموقعهھ على ااالتفاقيیة عن ررؤؤيیتهھم بأنهھ حتى أأثناء االعمليیاتت االعسكريیهھ االمشتركة مع ددوولل غيیر أأططراافف٬، فانن اايي مساعدةة38عبرتت 
 مقصوددهه أأوو متعمدهه في عمل ممنوعع بموجب ااالتفاقيیهھ هھھھى عمل محظورر.ووأأعلنت أأرربعة ددوولل أأططراافف عن ررأأيي مخالف يیقولل أأنن حظر

٠۰ من ااالتفاقيیهھ21 يیمكن تحيیيیدهه بموجب أأحكامم االتواافقيیهھ االموجوددةة في االماددهه 1االمساعدةة في ااألعمالل االمحظوررةة االموجودد في االماددةة 

  ددوولة على ااألقل أأنن ااالتفاقيیة تحظر كالً من االقيیامم بنقل االذخائر االعنقودديیة بوااسطة ددوولة ليیست ططرفًا عبر أأررااضي ددوولهھ ططرفف٬، ووتخزيین34قالت 
 االذخائر االعنقودديیة بوااسطة ددوولة ليیست ططرفاً على أأررضض ددوولة ططرفف في ااالتفاقيیة. بيینما أأكدتت خمس ددوولل أأططراافف أأنن االعبورر

٠۰وواالتخزيین ااألجنبي غيیر ممنوعيین بموجب ااالتفاقيیهھ

 أأكدتت االدوولتانن االطرفانن؛ االنروويیج وواالمملكة االمتحدةة  أأنن االواليیاتت االمتحدةة أأززاالة االذخائر االعنقودديیة من أأررااضيیهھم. ووكانت االواليیاتت االمتحدهه
٠۰ااألمريیكيیهھ قد خزنت وورربما الززاالت ذذخائر عنقودديیهھ في االدوولل ااألططراافف؛ أأفغانستانن٬، ووأألمانيیا٬، ووإإيیطاليیا٬، ووااليیابانن٬، ووإإسبانيیا

24 . كما أأعلنت 2013أأصدررتت تسع ددوولل أأططراافف تشريیعاتت تحظر بوضوحح ااالستثمارر في االذخائر االعنقودديیة٬، ووكانن منهھا ليیختنشتايین عامم   
 ددوولة على ااألقل من االدوولل ااألططراافف وواالموقعة على ااالتفاقيیة ووجهھة االنظر االتي تقولل بأنن ااالستثمارر في إإنتاجج االذخائر االعنقودديیة هھھھو

٠۰شكل من أأشكالل االمساعدةة االمحظوررةة بموجب ااالتفاقيیة
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