
النتائج الرئیسیة
2018 أغسطس 1حتى 

 بشأن الذخائر العنقودیة2008حالة اتفاقیة عام 
ً بجمیع103 بلداً على اتفاقیة الذخائر العنقودیة، منھا 120وقع أو انضم ما مجموعھ   ً ملزمة قانونا  دول أطرافا

 ، ھي األداة الدولیة الوحیدة المكرسة2010 أغسطس 1أحكام االتفاقیة. واالتفاقیة التي دخلت حیز التنفیذ في 
إلنھاء المعاناة اإلنسانیة الناجمة عن الذخائر العنقودیة

. ولم تصادق أي دولة من الدول الموقعة السبع عشر المتبقیة2018انضمت سریالنكا إلى االتفاقیة في مارس 
 دولة غیر موقعة32 دولة ، بما في ذلك 142. وصوتت ما مجموعھ 2017على االتفاقیة خالل الفترة منذ یولیو 

على اتفاقیة الذخائر العنقودیة ، لصالح قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة السنوي الذي یروج لالتفاقیة في
. ولم تصوت روسیا وزیمبابوي غیر الموقعتین على القرار للعام الثالث على التوالي2017دیسمبر

تبنى االجتماع السابع للدول األطراف في اتفاقیة الذخائر العنقودیة  تقریره النھائي الذي "أدان أي استخدام
2017للذخائر العنقودیة من قبل أي جھة"، وذلك أثناء انعقاده في جنیف سبتمبر

االستخدام الجدید
لم ترد أي تقاریر أو مزاعم عن استخدام جدید للذخائر العنقودیة من قبل أي دولة طرف منذ تبني اتفاقیة الذخائر

2008العنقودیة في مایو 

 ، استخدمت القوات الحكومیة السوریة الذخائر العنقودیة في سوریا بدعم من روسیا ، وفي2017 یولیو1منذ 
الیمن استخدمت الذخائر العنقودیھ من قبل تحالف من الدول تقوده السعودیة. ولم یستطع المرصد أن یؤكد بشكل
قاطع ادعاءات استخدام ذخائر عنقودیة جدیدة في مصر ولیبیا. وكان ھناك انخفاض كبیر في عدد الھجمات

بالذخائر العنقودیة المبلغ عنھا في سوریا والیمن ، ولكن من المحتمل أن العدید من الھجمات لم تسجل

)2017الضحایا (عبر
 ، وھو انخفاض حاد مقارنة مع2017 ضحیة جدیده للذخائر العنقودیھ في عام 289في اإلجمال، سجل المرصد 

2016 ضحیھ في عام 971إجمالي سنوي بلغ 

). وفي كل بلد، سقط الضحایا54) والیمن (187 ، تم تسجیل أكبر عدد من الضحایا في سوریا (2017في عام 
بسبب مخلفات الذخائر العنقودیة وأثناء ھجمات الذخائر العنقودیة. ومع ذلك، تم تسجیل عدد أقل من الضحایا

)2016 في عام 857 ، من 2017 عام 196أثناء الھجمات، مما یمثل انخفاض سنوي إجمالي (

 أدنى رقم سنوي منذ تسجیل ضحایا زیادة استخدام الذخائر العنقودیة2017شھد إجمالي عدد الضحایا لعام 
 ، سجلت غالبیة الخسائر البشریة عالمیا في2017 إلى عام 2012. فمنذ عام 2012الجدید في سوریا في عام 

٪)77سوریا (

 ، بما یتماشى مع إحصائیات2017٪ من مجموع الضحایا الذین تم تسجیل وضعھم في عام 99شكل المدنیون 
عن ضحایا الذخائر العنقودیة في جمیع األوقات، وذلك بسبب الطبیعة العشوائیة وغیر اإلنسانیة للسالح
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 ، سجلت اإلصابات الناجمة عن مخلفات الذخائر العنقودیة في ثمانیة بلدان وفي منطقتین أخرتین:2017في عام 
كمبودیا والعراق وجمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة ولبنان وصربیا وسوریا وفیتنام والیمن باإلضافة إلى

 ضحیة للذخائر العنقودیھ على مستوى العالم،21614ناغورني كاراباخ والصحراء الغربیة. تم توثیق أكثر من 
بدءاً من الستینیات عندما شنت الوالیات المتحدة ھجمات بالذخائر العنقودیة في جمھوریة الو الدیمقراطیة

الشعبیة وجنوب شرق آسیا

البلدان التي سجلت أعلى عدد من الضحایا بسبب الذخائر العنقودیة في جمیع األوقات ھي جمھوریة الو
). ومع ذلك ، فإن العدید من الضحایا ال3093) ، والعراق (3081) ، وسوریة (7697الدیمقراطیة الشعبیة (

یسجلون أو یفتقرون إلى الوثائق الكافیة ، والسیما اإلصابات التي وقعت أثناء االستخدام المكثف في آسیا (جنوب
 دولة وثالث مناطق أخرى ھو33شرق آسیا وأفغانستان) وفي العراق. والعدد التقدیري لإلصابات العالمیة لعدد 

 ضحیة أو أكثر56000

 التلوث
 دولة طرف في اتفاقیة الذخائر العنقودیة ، واثنین12 دولة (26 ، ھناك ما مجموعھ 2018 أغسطس 1حتى 

 غیر موقعین) وثالثة مناطق أخرى ملوثون بمخلفات الذخائر العنقودیة. ومن غیر الواضح ما إذا12موقعین ، و 
كانت دولة طرف واحدة و دولة واحدة غیر موقّعة ملوثتان

2017زاد االستخدام الجدید للذخائر العنقودیھ في سوریا والیمن من التلوث في عام 

التطھیر
 قنیبلة صغیرة على األقل أثناء إطالق األرض (عملیات المسح153000 ، تم تدمیر ما مجموعھ 2017في عام 

 كیلومتر مربع من األراضي الملوثة على األقل. یستند ھذا التقدیر إلى بیانات غیر كاملة93والتطھیر) وتطھیر 
٪ في األراضي التي تم6٪ في عدد الذخائر الصغیرة التي تم تدمیرھا وزیادة بنسبة 9ولكنھ یمثل زیادة بنسبة 

2016تطھیرھا مقارنةً بعام 

2017لم تكمل أي دولة التطھیر في عام 

تظھر دولة طرف واحدة فقط ، ھي كرواتیا ، على المسار الصحیح للوفاء بالموعد النھائي الذي حددتھ االتفاقیة
 سنوات. وال تسیر أربع دول أطراف على المسار10 لتطھیر جمیع المناطق الملوثة في غضون 4بموجب المادة 

الصحیح ، ولیس من الواضح ما إذا كانت الدول األطراف المتبقیة ستفي بمواعیدھا النھائیة

 إلى إعاقة جھود إطالق األراضي في ثالث دول أطراف2018 و 2017أدى الصراع وانعدام األمن في عامي 
(أفغانستان والعراق والصومال) وستة دول غیر موقعة (لیبیا وجنوب السودان والسودان وسوریا وأوكرانیا

والیمن) ، والدولھ الموقعھ جمھوریة الكونغو

تدمیر المخزون
ً في االتفاقیة ما مجموعھ 35دمرت   ملیون ذخیرة فرعیھ.177 ملیون ذخیرة عنقودیة وأكثر من 1.4 دولة طرفا

٪ من إجمالي مخزونات الذخائر العنقودیة العالمیة التي أعلنتھا الدول األطراف99ویمثل ذلك تدمیر 

لم تفشل أي دولة طرف في الوفاء بالموعد النھائي الذي حددتھ االتفاقیة بثماني سنوات لتدمیر مخزوناتھا. ومنذ
 ، أكملت كرواتیا وكوبا وسلوفینیا وأسبانیا تدمیر مخزونھا من الذخائر العنقودیة2017یولیو 

من بین الدول الثماني التي لدیھا مخزونات متروكة للتدمیر ، تبدو سویسرا األقرب إلى االنتھاء
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1.8 من الذخائر العنقودیة وما یقرب من 33 551 ، دمرت سبع دول أطراف ما مجموعھ 2017خالل عام 
ملیون ذخیرة فرعیة. وھناك خمس دول أطراف أخرى لم تدمر أي مخزون من مخزونھا في العام الماضي ، بما

في ذلك العدید من الدول التي أشارت إلى الحاجة إلى مساعدة مالیة وتقنیة

مساعدة الضحایا
 كجزء من خطة عمل2020التزمت الدول األطراف بتحسین المساعدة لضحایا الذخائر العنقودیة بحلول عام 

دوبروفنیك ، لكن استمرار انخفاض التمویل للعمل المجتمعي للمنظمات المحلیة أعاق الوصول إلى أنشطة
التأھیل واألنشطة االقتصادیة

وجدت بعض المساعدة في جمیع الدول األطراف المتضررة ، وتم اإلبالغ عن العمل على تحسین نوعیة وكمیة
برامج إعادة التأھیل للناجین في عدة بلدان. كما تم توثیق أن المزید من الخدمات ، وتحسین التنسیق ، وزیادة

االندماج في النظم الوطنیة ال تزال ضروریة

ً لمعیار التشاور الوثیق مع واشتمل معظم تنسیق األنشطة على بعض تمثیل للناجین ، ولكن ھذا لم یكن مستوفیا
ضحایا الذخائر العنقودیة ، بما في ذلك الناجون ، المطلوب في االتفاقیة نفسھا وفي الحقوق المرتبطة باألشخاص

ذوي اإلعاقة

وفي العدید من الدول األطراف ، قلصت الموارد غیر الكافیة لمنظمات الناجین التي تقدم معظم المساعدات
النفسیة لضحایا الذخائر العنقودیة من توافر ھذه الخدمات األساسیة

اإلنتاج والنقل
 دولة من الدول األطراف وواحدة غیر موقّع ینتجون ذخائر عنقودیة18لم تعد 

دولة تنتج ذخائر عنقودیة أو تحتفظ بالحق في القیام بذلك. لیس ایا منھم طرفا في االتفاقیة16ھناك  

االحتفاظ
ً أنھا ال تحتفظ بأي ذخائر عنقودیة للتدریب أو البحث في تقنیات الكشف أعلنت معظم الدول األطراف رسمیا

والتطھیر والتدمیر ، حسبما تسمح بھ االتفاقیة

تحتفظ اثنتا عشرة من الدول األطراف بالذخائر العنقودیة الحیة أو الذخائر الفرعیھ ألغراض التدریب والبحث.
وجمیعھم من أوروبا باستثناء الكامیرون ، التي تحتفظ بجمیع مخزوناتھا الست من الذخائر العنقودیة المخزونة

ألغراض البحث والتدریب

تحتفظ ألمانیا بأكبر قدر من الذخائر العنقودیة للبحث والتدریب ، ولكنھا خفضت بشكل كبیر العدد الذي تم
 ، وكذلك فعلت بلجیكا وجمھوریة التشیك والدنمارك وإسبانیا2017االحتفاظ بھ مرة أخرى في عام 

دمرت إیطالیا جمیع الذخائر العنقودیة والذخائر الفرعیھ التي احتفظت بھا في البدایة

التشریعات الوطنیة والشفافیة
. وھناك2016سنت ثالثین دولة طرفًا تشریعات وطنیة لتنفیذ االتفاقیة ، وكانت آخرھا الكامیرون في دیسمبر 

 دولة طرفًا إلى43 دولة طرفًا أخرى بصدد صیاغة أو اعتبار أو تبني تشریع وطني لالتفاقیة، في حین تشیر 20
أن تشریعاتھا الحالیة كافیة لتطبیق تنفیذ االتفاقیة
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٪ من87 دولة طرف تقریر الشفافیة المبدئي وفقًا لما تنص علیھ االتفاقیة ، وھو ما یمثل 89قدمت ما مجموعھ 
  دولة أخرى تقاریر الشفافیة األولیة خاصتھا13جمیع الدول األطراف التي ینطبق علیھا االلتزام حالیًا. ولم تقدم 

تفسیر اتفاقیة الذخائر العنقودیة منذ اعتمادھا
 دولة على األقل من الدول األطراف والموقعة على االتفاقیة أن أي مساعدة مقصودة أو متعمدة في38ترى  

األنشطة التي تحظرھا االتفاقیة أمرا محظورا ، حتى أثناء العملیات العسكریة المشتركة مع الدول غیر
األطراف. بید أن الدول األطراف أسترالیا وكندا والیابان والمملكة المتحدة تؤید الرأي المخالف الذي مفاده أن

 من االتفاقیة على المساعدة في أعمال محظورة قد یتم تجاوزه من خالل أحكام التشغیل البیني1حظر المادة 
21الواردة في المادة 

 دولة على األقل على أن االتفاقیة تمنع عبور الذخائر العنقودیة من قبل دولة غیر طرف عبر أراضي35تتفق 
دولة طرف والمخزون األجنبي. وقد أكدت الدول األطراف: أسترالیا ، كندا ، الیابان ، ھولندا ، البرتغال ، السوید

، والمملكة المتحدة ، أن العبور والتخزین األجنبي غیر محظور بموجب االتفاقیة

قامت الوالیات المتحدة بإزالة ذخائرھا العنقودیة المخزونة من الدول األطراف: النرویج والمملكة المتحدة منذ
اعتماد االتفاقیة ، لكنھا قد تكون تخزن ذخائر عنقودیة في الدول األطراف: أفغانستان ،وألمانیا ،وإیطالیا ،

والیابان ،وإسبانیا ، وكذلك في الدول غیر الموقعة: إسرائیل وقطر وربما الكویت

 دولة31سنت إحدى عشرة دولة طرف تشریعات تحظر صراحة االستثمار في الذخائر العنقودیة ، في حین أن 
على األقل من الدول األطراف والموقعة على االتفاقیة قد وضعت وجھة نظرھا بأن االستثمار في إنتاج الذخائر

العنقودیة ھو شكل من أشكال المساعدة التي تحظرھا االتفاقیة
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