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 *** بيیانن صحفي ***  
10يیحظر االنشر قبل   يیس صباحح االخم  1 سبتمبر    2016 بتوقيیت ااووررووبا االصيیفي االمركزيي    

 
 االمزيید من االدوولل تؤيید حظر االذخائر االعنقودديیة٬، وولكن االمدنيیونن مستمروونن في االمعاناهه

  
1جنيیف٬،  سبتمبر   2016 االنزااعاتت حيیث اانضمت االمزيید من االدوولل للمعاهھھھدةة االدووليیة لحظر االذخائر االعنقودديیة خاللل االعامم االماضي٬، وولكن في االعددد االقليیل من  - 

رر االيیومم عن تحالف يیتم ااستخداامم ذذلك االسالحح٬، ما ززاالل االمدنيیيین يیتعرضونن للقتل وواالتشويیهھ من قبل هھھھذهه ااألسلحة االعشواائيیة٬، ووذذلك ووفقا للتقريیر االسنويي االذيي صد
  ٠۰االذخائر االعنقودديیة في مقر ااألمم االمتحدةة بجنيیف

 
ررةة قسم سيیاسة االحظر بمرصد االذخائر االعنقودديیة عامم ووقالت مارريي وويیرهھھھامم من منظمة مرااقبة حقوقق ااإلنسانن٬، وومحر  2016 هھھھناكك االمزيید من االدوولل تصاددقق " 

يیجب على جميیع االدوولل االمعنيیهھ بالتقارريیر االشبهھ يیوميیة عن "٬، كما أأنهھ "على حظر ااستخداامم االذخائر االعنقودديیة االمنصوصص عليیهھ في ااتفاقيیة االذخائر االعنقودديیة
٬، أأضافت "دعو إإلى ووضع حد فورريي لالستخداامم  ووتشجيیع االمستخدميین على تبني حظر ددوولي على هھھھذهه ااألسلحةهھھھجماتت االذخائر االعنقودديیة في سورريیا أأنن ت

وويیرهھھھامم/ االسيیدهه ٠۰ 
 

2015وومنذ أأغسطس  ٬، في حيین اانضمت كوبا وومورريیشيیوسس٬، )كولومبيیا٬، أأيیسلنداا٬، باالوو٬، رروواانداا٬، وواالصومالل(٬، صدقت خمس ددوولل على ااتفاقيیة االذخائر االعنقودديیة 
الي عددد االدوولل ااألططراافف إإلى ليیصل بذلك إإجم 100 ووفي دديیسمبر االماضي٬، ااعتمدتت . ددوولهھ  139 ددوولة٬، من بيینهھا   32 غيیر موقعة على ااالتفاقيیة٬، أأوولل قراارر  

 ٠۰للجمعيیة االعامة لألمم االمتحدةة لدعم ااالتفاقيیة عن ططريیق االتصويیت
 

ززااددتت االهھجماتت بالذخائر االعنقودديیة في سورريیا منذ بدأأتت ررووسيیا عمليیتهھا وو. على االرغم من ااالنتقاددااتت االدووليیة٬، ااستمر ااستخداامم االذخائر االعنقودديیة في بلديین
2015االعسكريیة االمشتركة مع االقوااتت االحكوميیة االسورريیة في نهھايیة سبتمبر  ووما بيین . ؛ ووااآلنن هھھھناكك تقارريیر شبهھ يیوميیة عن هھھھجماتت جديیدهه بالذخائر االعنقودديیة

2015أأبريیل  ووماررسس   2016 كة االعربيیة االسعودديیة من عدةة ددوولل االذخائر االعنقودديیة في ٬، ااستخدمم االتحالف االذيي تقوددهه االممل 19 وولم . هھھھجمهھ على ااألقل في االيیمن 
 ٠۰توقع أأيیا من هھھھذهه االدوولل على ااالتفاقيیة بشأنن االذخائر االعنقودديیة

 
2015٪ من ضحايیا االذخائر االعنقودديیة في عامم 97يیعاني االمدنيیونن أأكثر من غيیرهھھھم من ضررر االذخائر االعنقودديیة وويیمثلونن  . اامكن تحديید هھھھذهه االصفة ٬، حيیثما

2015ووسجلت معظم إإصاباتت االذخائر االعنقودديیة االجديیدةة في عامم  (في سورريیا   248 (ووااليیمن )  104 ٬، ووهھھھي تحدثث في االمقامم ااألوولل خاللل االغاررااتت بالذخائر )
كما سجل ضحايیا جددد جرااء االذخائر االعنقودديیة في ستة بلداانن أأخرىى في عامم . االعنقودديیة 2015 االصغيیرةة غيیر االمنفجرةة االتي خلفتهھا ٬، معظمهھا من االذخائر 

 ٠۰االهھجماتت االتي ووقعت قبل عدةة سنوااتت
 

30تم تبني ااتفاقيیة االذخائر االعنقودديیة في    مايیو   ٬، ووتحظر بشكل شامل االذخائر االعنقودديیة٬، ووتدميیر االمخزووناتت في غضونن ثماني سنوااتت٬، ووتطهھيیر 2008
10االمناططق االملوثة بمخلفاتت االذخائر االعنقودديیة في غضونن  ااتت٬، ووتقديیم االمساعدةة لضحايیا ذذلك االسالححسنو  ٠۰ 

 
. وقف االنزااععتم حظر االذخائر االعنقودديیة لما لهھا من أأثر عشواائي على نطاقق ووااسع ووقت ااالستخداامم٬، وواالخطر ططويیل ااألمد االذيي تمثلهھ على االمدنيیيین بمجردد ت

فتح في االهھوااء الططالقق االعديید من االقنابل االصغيیرةة أأوو االذخائر االصغيیرةة وواالذخائر االعنقودديیة يیمكن أأنن تطلق من االمدفعيیة وواالصواارريیخ أأوو ااسقاططهھا من االطائرااتت لت
ووغالبا ما تفشل االذخائر االصغيیرةة في ااالنفجارر عند ااالصطداامم ااألوولي تارركهھ مخلفاتت خطرةة تشكل نفس خطر ااأللغامم . على مساحة بحجم ملعب لكرةة االقدمم

 ٠۰ااألررضيیة حتى يیتم تطهھيیرهھھھا ووتدميیرهھھھا
 

تحرزز االبلداانن تقدما في تنفيیذ ااتفاقيیة االذخائر االعنقودديیة٬، كما ررأأيینا في تدميیرهھھھا "سق مباددررةة مرصد ااأللغامم ااألررضيیة وو االذخائر االعنقودديیة ووقالل جيیف أأبراامسونن٬، من
ااستخداامم هھھھناكك حاجة إإلى االمزيید من االمواارردد ووتحسيین "٬،وو "مخزوونن االذخائر االعنقودديیة ووجهھودد إإززاالة ااأللغامم لجعل ااالررااضي االملوثة أأررااضي آآمنة مرةة أأخرىى

ما وواالمجتمعاتت االمتأثرهه االحاليیهھ٬، لضمانن أأنن تجعل االدوولل جميیع االمناططق آآمنة وواالقيیامم  بطريیقهھ جيیدهه بااللتزااماتت تجاهه االناجيین٬، ووأأفراادد أأسرةة االمصابيین وواالقتلى٬، ك
"بالذخائر االعنقودديیة ٠۰ 

 
29وو بموجب ااتفاقيیة االذخائر االعنقودديیة٬، أأتمت  ددوولهھ أأططراافف تدميیر ما يیقربب من   1.4 ونن من االذخائر االعنقودديیة االمخزوونهھ وواالتي ااحتوتت على مليی  172 مليیونن من  

ووهھھھذاا يیمثل تدميیر . االذخائر االصغيیرةة  ٠۰٪ من جميیع االذخائر االصغيیرةة االمعلن تخزيینهھا بموجب ااالتفاقيیهھ97٪ من جميیع االذخائر االعنقودديیة وو 93



 
٬79،٬000، ددمرتت تسع ددوولل أأططراافف 2015خاللل عامم  من االذخائر االعنقودديیة وو   8.7 ووأأكملت أألمانيیا٬، ووإإيیطاليیا٬، ووااليیابانن٬، . مليیونن من االذخائر االصغيیرةة 

  ٬٠۰2016، في حيین قامت فرنسا بذلك في يیونيیو 2015ووموززمبيیق٬، وواالسويید تدميیر مخزووناتهھم في عامم 
 

2015جعل االصرااعع وواانعداامم ااألمن إإززاالة االذخائر االعنقودديیة أأمراا أأكثر تحديیا في االعديید من االبلداانن٬، وولكن في عامم  تطهھيیر ما ال يیقل عن  تم   70 كم مربع من  
120،٬000ااألررااضي االملوثة مما أأددىى إإلى تدميیر  من االذخائر االصغيیرةة  ٠۰ 

 
24ال تزاالل  ووبالنظر للجهھودد . وومن غيیر االوااضح ما إإذذاا كانت  خمس ددوولل إإضافيیهھ ملوثهھ أأيیضا. ددوولهھ على ااألقل ووثالثث مناططق أأخرىى ملوثة بالذخائر االعنقودديیة 

بأنن ثالثة ددوولل أأططراافف فقط يیمكن أأنن تكونن على االطريیق االصحيیح لتحقيیق موعد االـ االحاليیة٬، يیمكن االحكم  10 سنوااتت لالنتهھاء من االتطهھيیر  ٠۰ 
 

عندما ااعتمدتت ووقد عزززتت االدوولل االتي عليیهھا االتزااماتت لتحسيین االوصولل للمساعدةة االخاصهھ بضحايیا االذخائر االعنقودديیة  االتزااماتهھا في معالجة حقوقق االضحايیا 
س سنوااتت في االمؤتمر ااالستعرااضي ااألوولل لالتفاقيیة في سبتمبر خطة عمل مدتهھا خم 2015 ووتوااجهھ االدوولل ااألططراافف االـ . في ددووبرووفنيیك بكرووااتيیا  14 االتي لديیهھا  

ناسبهھضحايیا ذذخائر عنقودديیة٬، وومنظماتت االضحايیا االوططنيیة٬، تحديیاتت خطيیرةة بسبب آآنن االمواارردد االدووليیة االمتاحهھ لهھم ال ترقى إإلى مستوىى االمساعدةة االم ٠۰ 
 

 االنهھايیهھ ######
 

  عن االمرصد
ططراافف في ااتفاقيیة هھھھذاا االتقريیر٬، مرصد االذخائر االعنقودديیة هھھھو االتقريیر االسنويي االسابع٬، وويیصدرر عن تحالف االذخائر االعنقودديیة  قبل ااالجتماعع االساددسس للدوولل ااأل

5االذخائر االعنقودديیة االتي يیعقد في مقر ااألمم االمتحدةة في جنيیف في  -7 سبتمبر   2016 هھ االشقيیقة لتقريیر مرصد ااأللغامم ااألررضيیة٬، االتي تصدرر ووهھھھي االمطبوع. 
1999سنويیا منذ عامم  من قبل االحملة االدووليیة لحظر ااأللغامم ااألررضيیة٬، االحائزهه االمشارركهھ على جائزةة نوبل للسالمم  عامم   1997 وويیتم تنسيیق مرصد ااأللغامم . 

ألررضيیة٬، ووممثليین عن مساعدةة االكنيیسة االداانمركيیة٬، وومنظمة االمعاقيین االدووليیة٬، ااألررضيیة وواالذخائر االعنقودديیة من قبل  لجنة من موظظفي االحملهھ االدووليیهھ لحظر اا
 ٠۰ووهھھھيیومن رراايیتس ووووتش٬، وومنظمة مكافحهھ ااأللغامم كنداا

 
2008مستخدما ااتفاقيیة عامم  بشأنن االذخائر االعنقودديیة كأططارر مرجعيیهھ ررئيیسي٬، يیركز االتقريیر على االسنة االتقويیميیة   2015 مع االمعلوماتت االوااررددةة في يیوليیو   2016 

دد وويیغطي ااالتجاهھھھاتت االعالميیة في سيیاسة االحظر وومسح ووإإززاالة مخلفاتت االذخائر االعنقودديیة٬، وواالخسائر االبشريیهھ بسبب االذخائر االعنقودديیة٬، وواالجهھو. حيیثما أأمكن ذذلك 
يیة خاصة بكل بلد عن هھھھذهه االموااضيیعووتقدمم االتقارريیر االمنشوررهه على ااالنترنت نتائج إإضاف. االمبذوولة لضمانن حقوقق ووتلبيیة ااحتيیاجاتت ضحايیا االذخائر االعنقودديیة ٠۰ 

 
 رروواابط

 
2016مرصد االذخائر االعنقودديیهھ  وو االوثائق االمتعلقهھ بهھ متاحهھ من   ١۱٠۰ صباحح   ١۱ سبتمبر على   

www.the-monitor.org/ and bit.ly/CMM16 
 http://www.stopclustermunitions.org/  صفحهھ تحالف االذخائر االعنقودديیهھ  

 http://www.clusterconvention.org/  االعنقودديیهھااتفاقيیهھ االذخائر  
 http://www.flickr.com/photos/clustermunitioncoalition/  ررتحالف االذخائر االعنقودديیهھ على فليیك   

http://www.facebook.com/banclusterbombs?ref=hl  تحالف االذخائر االعنقودديیهھ على االفيیسبوكك 
https://twitter.com/banclusterbombs  تحالف االذخائر االعنقودديیهھ على تويیتر  

  https://twitter.com/MineMonitor مرصد اااللغامم وواالذخائر االعنقودديیهھ على تويیتر  
 

 لمزيید من االمعلوماتت ااوو لترتيیب مقابلهھ٬، يیمكنكم ااالتصالل على
ليیلى ررووددرريیجيیز  بلوكك٬، االمستشارر ااالعالمي٬، جنيیف-   

 email media [at] icblcmc.org أأوو 0720 953 78 (0) 41+
لعنقودديیهھ٬، االواليیاتت االمتحدهه ااالمريیكيیهھجيیف اابراامسونن٬، مسئولل مرصد اااللغامم وواالذخائر اا   

Mobile 1-646-527-5793 أأوو email jeff [at] icblcmc.org  
 
 


