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]c5نحو $لتخلص من كا8ثة $لقنابل $لعنقو Q_لد$ Kاسي في سباdق Uتقد

$5$ن[ شدcد\ الستخد$U سوc8ا للسال0 $لمحظو8

2013 سëبتمبر 4جنëف!   

 dبقاً للتقرêر 3لعالمي 3لذé صدR 3لëو�! 3ãلمسمى مرصد 3لذخائر 3لعنقوàêN! فاÉ 3لحكوما; تقو� بتقد� قëاسي في سباقäا نحو 3لوفاء
 àë3سع2008باتفاقã sعلى نطاã áبشد Gذ3 3لسالäا لêR3نة 3ستخد�3 سوN3 كما تمت !àêN3لتي تحظر 3لذخائر 3لعنقو )

 àêNاسة 3لحظر في مرصد 3لذخائر 3لعنقوë9 قسم سRمحرã É3إلنسا sمر3قبة حقو àا� من منظمâرêã éRحسبما صرحت ماã2013  
Pاً في /نقاëقëقاً حقRبالفعل فاã ?تحد àêN3لذخائر 3لعنقو àë3تفاق É, àêNن 3لذخائر 3لعنقوëêلمال {ãر 3لدëل لتدمâر 3لمعد} 3لمذäُظê" ًàقائل 
àë3التفاق oدäا في 3اللتز�3 بäر جر3ئتäظê àëائäا 3لنâدëعلى مو3ع àا ,عو�3 سابقäناتãر مخزëلتدم {ã3ستكما} 3لد É, ا9 3لبشر! كماëح 

à3ألسلح áذâ ص 3لعالم منë3لمتمثل في تخل)

  !3نäت âولند3 تدمëر مخزãنäا 3لäائل من 3لذخائر 3لعنقوàêN مر3ã áحدã !áقد Nمر; âى 3ãلدنماã wRفرنساã2012خال} عا� 
 àن ما مجموعêخر,ã á3لمتحد à3لمملكã اëطالê3ã اë3لمانã163,973ã àêNعنقو áرëخP 273ألكبر في Nو 3لعدâã !àëفرع áرëُخP Éوëمل  

  Pخëر107,000á عندما Nمر; 3لدã} ما مجموعà 2011عا� 3ãحد منذ تبني 3التفاقâã !àëو ما فاs مجموi ما تم تدمëرá عا� 
ã àêN17.6عنقوàëفرع áرëُخP Éوëمل)

  حو} 3لذخائر 3لعنقوàêN! فاÉ للدã} 3ألdرo3 حد ,قصى ثماني سنو3; لتدمëر مخزãناتäا من 3لذخائرã2008بموجب 3تفاقëة     
 3لعنقوàêN! /ال ,É معظمäا êنتäي من 3لتدمëر في نصف âذá 3لمدá. فالدنما3ã wRلمملكà 3لمتحدá!على سبëل 3لمثا}! ,علنتا عن خطط

( 2013لالنتäاء من 3لتدمëر بحلو} نäاêة âذ3 3لعا�! كما 3نتäت كو; êNفوR3 من تدمëر 3لمخز3ã, Éãئل 

 /É 3تفاقëة 3لذخائر 3لعنقوàêN تحظر بشكل شامل؛ 3ستخدã �3/نتاã Cنقل ãتخزêن 3لذخائر 3لعنقوàêN. كما تتطلب تطëäر مخلفا;
ãN 83لà منäم 112 سنو3; مع 3لوصو} 3لفوéR للمساعدá لضحاêا âذá 3ألسلحã .àقد 3نضمت لالتفاقàë 310لذخائر 3لعنقوàêN خال}   

 àëتماما بنصو[ 3التفاق Éر3فاً ملتزموd3 ًالãN 3صبحوëل á3نضمو3 مباشر ã, 3صدقو)

 ]c5بقا لمرصد $لذخائر $لعنقوB_2013         

àمخزن àلãNã (s33لعرã Nتشا) àêNما 3لذخائر 3لعنقوäë3ُستخدمت ف ÉلتاãN مäخال} 3لعا� 3لماضي! من àëعلى 3التفاق {ãN صدقت سبع 
() بعملëة 3لتصدêق29للذخائر 3لعنقوàêN (بëرã)! êãمر معظم 3لموقعوÉ 3لباقëن (
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 ,شاR معظم 3لمخزنوÉ /لى 3نتäائäم من تدمëر 3لمخزÉã سنو3; قبل مو3عëدâم 3لنäائàë! بما في Pلك 3لدنما3ã wRلمملكà 3لمتحدá (نäاêة
() 2015)! 3لمانëا 3ãلëاباÉ (في 2014)! /êطالëا 3ãلسوêد (في 2013

  كëلومتر مربع! âãى مساحP 78àُخëرá فرعàë غëر منفجرá ,ثناء عملëا; 3لتطëäر في 59,171! تم تدمëر ,كثر من 2012في عا� 
( 2011% عما تم تطëäرá عا� 40 ,ضعاo مدêنة جنëف بزêاáN 5تعاN} تقرêباً 

 /É 3لوتëرá 3لسرêعà لتطëäر 3أل3Rضي 3لملوثâ àو 3تجاê/ áجابي جد3ً لتلك 3لمجتمعا; 3لتي ال 3Tلت تعاني بعد مدd áوêلà من   
 3ستخد�3 3لذخائر 3لعنقوã .àêNكما êفصل 3لمرصد âذ3 3لعا�! فإÉ 3لدã {ãشركائäم êوgفوÉ 3لمماRسا; 3لمرتكزá على 3ألNلà في
 مجاال; 3لمسح 3ãلتطëäر d/ãالs 3ال3Rضي خصوصا في 3لبلدÉ3 3لمتآثرá بشدá! كما صرحت كاثرêن مëلëت من منظمة مساعد9

 àêNقسم مكافحة 3أللغا� في مرصد 3لذخائر 3لعنقو áRمحرã àëجêã32013لشعو5 3لنر )

 _قد _جد $لتقرcر كذلك    

! تم 3لتعرo علىãN 2012لã àثال? مناdق. ففي عا� 31,نà مع مرRã 3لوقت! تم 3لتقرêر عن خسائر بشرàê للذخائر 3لعنقوàêN في   
190 Pز3لنفاëح àëخو} 3التفاقN 3حد منذã لعا� àê3لخسائر 3لبشر iقم لمجموR و ,علىâã !àêNبسبب 3لذخائر 3لعنقو àêبشر áRخسا )

  خساáR بشرàê !على 3ألقل! تم 3لتقرêر عنäم بعد âجما; بالذخائر165 بوجوN 2012عانت سوêRا من 3لرقم 3ألكبر للضحاêا عا� 
 3لعنقوàêN. كما تم تأكëد خسائر بشرàê /ضافàë لمخلفا; 3لذخائر 3لعنقوàêN في؛ كمبوêNا ãجمäوêRة الVã 3لدêمقرã àëd3لبناã Éصربëا

 K3باRني كاRم ناغوëفي /قلã تنا� ! كماëفã اêRسوã É3N3لسوã)

 تسبب 3الستخد�3 3لمكثف للذخائر 3لعنقوàêN في سوêRا في خسائر بشرàê لم êكن لäا 3Nعي! /ال ,É 3إل3Nنà 3لو3سعà الستخدP �3لك
(3لسالG 3لمحظوê Rظäر ,ã Éصمة 3لعاR ضد 3ستخد�3 3لذخائر 3لعنقوàêN قوàê! كما صرحت ماêã éRرâا� 

 àêNخال} 3لنصف 3لثاني من 2013فصَل مرصد 3لذخائر 3لعنقو àêN3لمكثف للذخائر 3لعنقو àêR3لسو à2012 3ستخد�3 3لحكوم  
( ãNلà 3ستخد�3 سوêRا للذخائر 3لعنقوàêN بمن فäëم عشر3; 3لدã} من خاCR 3التفاقã .113 àëقد ,3Nنت 3ã2013لنصف 3ألã} من 

!3ã,ã 2013ئل R2012بما تكوÉ قو3; حكومة مëانماR قد 3ستخدمت سالG محظوR بموجب 3تفاقàë 3لذخائر 3لعنقوàêN في ,3ãخر   
.ãكانت لëبëا ãتاêالند قد 3ستخدمتا2012ã 2013كما كانت âناw تقاêRر غëر مؤكدá عن 3ستخد�3 3لسوÉ3N للذخائر 3لعنقوàêN في   

!على ,é, É من âذá 3لدã} لم تنضم التفاقàë 3لذخائر 3لعنقوàêN.كذلك لم êكن âناê* wة تقاêRر مؤكدá عن32011لذخائر 3لعنقوàêN عا�   
( 32008ستخد�3 حدêث من *é من 3لدã} 3ألdرã, o3 3لدã} 3لموقعà على 3تفاقàë 3لذخائر 3لعنقوàêN منذ 3لتوقëع علäëا في êNسمبر 

  ]dتشمل $لنتائج $إلضاف_ 

! êعëش 3ألÉ ما êناâز ثالثة ,Rباi ضحاêا 3لذخائر 3لعنقوàêN في بلدd, É3رo3 في 3التفاقâã !àëذ2013áبعد تصدêق 3لعرs3 في ماêو   
 3لبلدÉ3 ملتزمà قانوناً بالتأكد من ,â Éؤالء 3لضحاêا تقد� لäم 3لمساعدá 3لكافàë بمن فäëم من قتلوã, 3 ,صëبو3! كما ãعائالتäم

 á3لمجتمعا; 3لمتآثرã)

 àëذ 3التفاقëلتنف àëكاف Éستكو àëا 3لحالäعاتêتشر É, علنت,ã, àêNلحظر 3لذخائر 3لعنقو àëنdã ;عاêتشر o3رd3أل {ãبق نصف 3لدd)

  ãلëشتëنشتëن âãولندd20123بقت تسع ãN} تشرêعا; تحظر صر3حةً 3إلستثماR في 3لذخائر 3لعنقوàêN بمن فäëم؛ سامو3 في 
( ã2013سوêسر3 في 

 ãقد صرG جëف ,بر3مسوÉ!3لمحرR 3لنäائي للمرصد ãمسئو} 3لبرنامج في مرصد 3أللغا� 3ألRض3ã àëلذخائر 3لعنقوàêN! بأنà بëنما
iحو} نز àقR3لفا àë3إلنسان àë3التفاق áذâ CRخا {ãد من 3لدê3لعد wناâ {3Tل!الâتقد� مذ àêN3لذخائر 3لعنقو àë3خل 3تفاقN {ã3لد Tتحر 
 3لسالRã .Gغم حفنة 3إلستثناء3; 3لصغëرá! فإÉ 3لدã} غëر 3لموقعà تلتز� بالحظر بëنما 3لبعض 3لقلëل!على ما êبدã! قد قا� بتقد�

(حقëقي نحو 3إلنضما� لالتفاقR àëسمëاً

! فإÉ 3لدã} 3لتي لم توقع علäëا êجب علäëا 3إلنضما� مباشر9ً.2010 ,غسطس ã1منذ Nخو} 3تفاقàë 3لذخائر 3لعنقوàêN حëز 3لنفاP في   
( ã !2011جرêناã 3NسوêT3الند ãترêندã N3توباجو في 2013 3برêل âã9و ما قامت بR, àبعة ãN} فقط âى؛ 3ند3Rã في 



o3رd, {ãN ق لتصبحêا 3لتصدäë3} علT قعت! الãã 3لتي سبق {ã3لدã)

  ãبعد سنو3; من 3لمدã3ال;! فشلت 3تفاقëة 3ألسلحà 3لتقلëدàê في 3لتوصل لبرãتوكو} جدêد äêدo /لى تنظëم 3لذخائرã2011في عا� 
àëلم تنضم إلتفاق Éحتى 3ألã !à3ألسلح áذâ 3لتخلص من Vكرê دëحã ليãN كصك àêN3لذخائر 3لعنقو àëضع 3تفاقã تأكدëل !àêN3لعنقو 

àêدë3لتقل à3السلح àëمن خال} 3تفاق àêNد حو} 3لذخائر 3لعنقوêلي جدãN É3لتي 3عتقد; في قانو {ãمن 3لد é, àêN3لذخائر 3لعنقو)

 àêNُطلَق مرصد 3لذخائر 3لعنقوê2013في àتم 3فتتاحëس é3لر3بع 3لذ o3رd3أل ã3لد iقبل 3جتما àêNمن قِبل تحالف 3لذخائر 3لعنقو  
  سëبتمبر. âãو 3لتقرêر 3لسنوé 3لر3بع 3ãلمطبوعà 3ألخوàê لمرصد 3أللغا� 3ألRضàë 3لذê éتم9لوساكا عاصمة 3Tمبëا êو� 3ألثنëن 

( 1999/صدáR3 سنوêاً منذ عا� 

حوQ $لمرصد

! êãعمل1997 بو3سطة 3لحملà 3لدãلàë لحظر 3أللغا�! 3لحائزá على جائز9 نوبل للسال� عا� 1998,ُنشيء 3لمرصد في êونëو   
 3لمرصد كذi3R 3لبحث لكال من 3لحملà 3لدãلàë لحظر 3أللغا� ãتحالف 3لذخائر 3لعنقوêã .àêNتم تنسëق âذá 3لمباáRN بو3سطة لجنة
 3لرصد 3ãلبحث 3لمكونà من موgفي 3لحمل3ã àلتحالف 3لخبر3ء ãممثلëن عن خمس منظما; غëر حكومâ àëى؛ 3لعمل حو} 3لعنف

 àëجêãمساعد9 3لشعو5 3لنرã 3مكافحة 3أللغا�-كندã É3إلنسا sمر3قبة حقوã 3لمسلح)

 àêNُر3جع مرصد 3لذخائر 3لعنقوê2013نê3لتخزã áR3لتجاã C3النتاã �33اللتز�3 بحظر 3الستخدã !àëاسا; حو} 3النضما� لالتفاقë3لس  
 في كل ãNلà من ãN} 3لعالم. كما êقد� معلوما; حو} 3لتلو? بالذخائر 3لعنقو3ã àêNلخسائر 3لبشرàê! كما 3ãلتطëäر ãمساعد9 3لضحاêا.

 3ãلمعلوما; 3الساسàë متاحà على 3النترنت عن كل ãNلà! بëنما تقد� 3للمحا; 3لعامà في 3لتقرêر تحلëل عالمي ãنتائج. êãركز
 éNالëرعلى 3لعا� 3لمêو 32012لتقرëولê ضم معلوما; حتىê ثما ,مكن 2013! كماëح )

8_$بط

 àêN2013مرصد 3لذخائر 3لعنقو àن بعد 3لساعëمُتاح à3; 3لصلP 3لوثائقã 10 و�ê ًبتمبر 4 صباحاëس )

www.the-monitor.org    

( ãNلà للتخلص من 3لذخائر 3لعنقوàêN 100تحالف 3لذخائر 3لعنقوâ !àêNو تحالف ãNلي êعمل في ,كثر من    
www.stopclustermunitions.org/ 

àêN3لذخائر 3لعنقو àë3تفاق

www.clusterconvention.org/

توêتر

 @MineMonitor - Landmine and Cluster Munition Monitor; @banclusterbombs – CMC; 
@marywareham; @jeffabramson     

àêNتحالف 3لذخائر 3لعنقو wسبوëف

www.facebook.com/banclusterbombs?ref=hl     

]cن^ا

لمزêد من 3لمعلوما; ,ã ترتëب لقاء!êرجى 3التصا} على؛

   Jared Bloch, ICBL-CMC Media and Communications Manager, Geneva (CET), Mobile +41-78-  
683-4407 or email   jared@icblcmc.org  

 Jeff Abramson, Landmine and Cluster Munition Monitor Coordinator, United States (EDT), 
Mobile 1-646-527-5793 or email jeff@icblcmc.org
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