
النتائج الرئیسیة

 ، ما لم یرد خالف ذلك2019 یولیو 31حتى 

 بشأن الذخائر العنقودیة2008حالة اتفاقیة عام 
، وما زالت األداة الدولیة الوحیدة المكرسة إلنھاء المعاناة اإلنسانیة التي تسببھا2010 أغسطس 1دخلت االتفاقیة حیز النفاذ في 

الذخائر العنقودیة
 دولة أخرى موقعة على االتفاقیة14 دول إلى اتفاقیة الذخائر العنقودیة، وھي اآلن دول أطراف. وھناك 106انضمت أو صدقت 

علیھا استكمال التصدیق لتكون ملزمة بالكامل بأحكام االتفاقیة
.2019 صدقت جامبیا ونامیبیا على االتفاقیة ، في حین صدقت الفلبین في النصف األول من عام 2018في النصف الثاني من عام  

2018وكانت سریالنكا آخر دولة تنضم إلى االتفاقیة، في مارس 
 دولة غیر موقعة ، لصالح قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة السنوي الذي یروج التفاقیة الذخائر33 دولة ، من بینھا 144صوتت 

. وكانت زیمبابوي غیر الموقعة ھي الدولة الوحیدة التي صوتت ضد القرار الذي امتنعت روسیا عن2018العنقودیة في دیسمبر 
2017-2015التصویت علیة للمرة األولى، بعد تصویتھا ال في 

االستخدام الجدید
لم ترد أي تقاریر أو ادعاءات عن استخدام جدید للذخائر العنقودیة من أي دولة طرف منذ اعتماد اتفاقیة الذخائر العنقودیة في مایو

2008
) من قبل قوات الحكومة2019 - یولیو 2018استمر استخدام الذخائر العنقودیة في سوریا خالل الفترة التي یغطیھا التقریر (یولیو 

 ، سجل مرصد الذخائر2012السوریة بدعم من روسیا. وكالھما لیسا طرف في اتفاقیة الذخائر العنقودیة. ومنذ منتصف عام 
 ھجومًا بالذخیرة العنقودیة في سوریا. في حین انخفض عدد ھجمات الذخائر العنقودیة المبلغ عنھا منذ674العنقودیة ما ال یقل عن 

 حیث استعادت القوات الحكومیة السوریة المناطق التي كانت في السابق تحت سیطرة جماعات مسلحة غیر2017منتصف عام 
تابعة للدولة ، ومن المرجح أن یكون العدد الفعلي أعلى بكثیر فغالبًا ما ال یتم تسجیل االستخدام الجدید

 لم یستطع مرصد الذخائر العنقودیة تأكید مزاعم استخدام الذخائر العنقودیة في لیبیا بشكل مستقل ، وھي لیست دولة
طرف في اتفاقیة الذخائر العنقودیة

الخسائر البشریة
 ، وھو استمرار2018 ضحیة جدیدة بسبب الذخائر العنقودیة في عام 149في المجموع ، سجل مرصد الذخائر العنقودیة 

2016 في عام 971لالنخفاض الكبیر مقارنة بالمجموع السنوي البالغ 
) حیث وقعت االصابات البشریة بسبب بقایا الذخائر العنقودیة80 ، تم تسجیل أكبر عدد من الضحایا في سوریا (2018في عام 

 ، أي أقل من ثلث2018 في عام 65وأثناء ھجمات الذخائر العنقودیة. تم تسجیل عدد أقل بكثیر من اإلصابات خالل الھجمات (
)2016 في عام 857 ، والتي شھدت انخفاضًا حادًا من 2017 في عام 196

 أدنى رقم سنوي منذ زیادة عدد ضحایا الذخائر العنقودیة من االستخدام الجدید في سوریا في2018سجل إجمالي عدد الضحایا لعام 
2012عام 

 ، بما یتماشى مع إحصاءات ضحایا الذخائر2017 و 2018٪ من جمیع الضحایا التي سجلت حالتھم في عامي 99شكل المدنیون 
العنقودیة طوال الوقت ، وبسبب الطبیعة العشوائیة والالإنسانیة للسالح

 ، تم تسجیل خسائر بشریة من مخلفات الذخائر العنقودیة في ثماني دول ومنطقة أخرى: أفغانستان ، العراق ،2018في عام 
جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة ، لبنان ، جنوب السودان ، سوریا ، أوكرانیا ، الیمن وناجورنو كاراباخ. والعدید من الخسائر
البشریة لم یتم تسجیلھا أو افتقدت الوثائق الكافیة خصوصا التي حدثت أثناء االستخدام الواسع النطاق في آسیا (جنوب شرق آسیا

 أو أكثر56000 دولة وثالث مناطق أخرى بـ 34وأفغانستان) وفي العراق. ویقدر عدد الخسائر البشریة العالمیة على اإلطالق في 

تدمیر المخزونات
 ملیون ذخیرة صغیرة.178 ملیون ذخیرة عنقودیة وأكثر من 1.5 دولة طرفًا في اتفاقیة الذخائر العنقودیة ما مجموعھ 35دمرت 

٪ من إجمالي مخزون الذخائر العنقودیة العالمیة الذي أعلنتھ الدول األطراف99ویمثل ذلك تدمیر 
19 وسویسرا في 2018 سبتمبر 18وقد أكملت دولتان طرفان تدمیر المخزونات خالل الفترة المشمولة بالتقریر: بوتسوانا في 

2019مارس 
 من الذخائر الصغیرة46000 من الذخائر العنقودیة وأكثر من 1079 ، دمرت خمس دول أطراف ما مجموعھ 2018وخالل عام 

 وھي تنتھك االتفاقیة منذ ذلك الحین2019 مایو 1لم تف غینیا - بیساو بالموعد النھائي المحدد لتدمیر المخزونات في 
 ، وھي أول دولة طرف تقدم2021 أبریل 1 شھرًا أخرى ، حتى 18قدمت بلغاریا طلبًا بتمدید مھلة تدمیر المخزونات لدیھا لمدة 

مثل ھذا الطلب
 ذخیرة عنقودیة1000وقد بدأت أربع دول أطراف لدیھا ذخائر عنقودیة عملیة التدمیر، ما أدى إلى تدمیر ما مجموعھ أكثر من 
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 ذخیرة عنقودیة125000وحوالي 

مساعدة الضحایا
 كجزء من خطة عمل دوبروفنیك ،2020التزمت الدول األطراف بتحسین المساعدة المقدمة لضحایا الذخائر العنقودیة بحلول عام 

لكن استمرار االنخفاض في تمویل منظمات العمل المجتمعي المحلیة أعاق الوصول إلى أنشطة إعادة التأھیل واألنشطة االقتصادیة
توجد بعض المساعدة في جمیع الدول األطراف المتأثرة ، ولكن ھناك ثمانیة منھم على األقل بحاجة لتحسین أو االضطالع بجھود
أولیة لجمع البیانات عن الضحایا واحتیاجاتھم. وفي العدید من الدول األطراف ، ظل توفیر المزید من الخدمات وتحسین التنسیق

وزیادة االندماج في النظم الوطنیة أمرا ضروریًا
كان لدى جمیع الدول األطراف التي لدیھا ضحایا ذخائر عنقودیة بعض أشكال الرعایة الصحیة وإعادة التأھیل المستمرة ، لكن

الوصول إلى خدمات إعادة التأھیل للناجین في المناطق النائیة والریفیة ما زال یحتاج إلى تحسین كبیر في ثالث دول أطراف على
األقل

تضمن معظم تنسیق األنشطة بعض تمثیل للناجین ، لكن ھذا لم یكن یفي بمعاییر التشاور الوثیق مع ضحایا الذخائر العنقودیة، بما
في ذلك الناجین، المطلوب في االتفاقیة نفسھا وفي الحقوق المرتبطة باألشخاص ذوي اإلعاقة

التلوث والتطھیر
 دولة غیر موقعة) وثالث12 دولة طرف في اتفاقیة الذخائر العنقودیة واثنان من الموقعین و 12 دولة (26ھناك ما مجموعھ 

مناطق أخرى ملوثة بمخلفات الذخائر العنقودیة. ولیس من الواضح ما إذا كانت دولة طرف واحدة و دولة غیر موقعة واحدة
ملوثتین

أكملت ثماني دول أطراف وواحدة موقعة وواحدة غیر موقعة تطھیر المناطق الملوثة بمخلفات الذخائر العنقودیة في السنوات
2018السابقة. ولم یكمل أي بلد التطھیر في 

اإلنتاج والنقل
 دولة طرفًا وواحدة من الدول غیر الموقعة تنتج ذخائر عنقودیة ، وھو ما ال یمثل أي تغییر عن السنوات السابقة18لم تعد 
 دولة خارج االتفاقیة تنتج ذخائر عنقودیة أو لم تلتزم بوقف اإلنتاج في المستقبل16ھناك 

االحتفاظ بالمخزون 
لم تحتفظ غالبیة الدول األطراف التي كانت لدیھا مخزونات في السابق من الذخائر العنقودیة بأي منھا للتدریب أو البحث في تقنیات

الكشف واإلزالة والتدمیر ، على النحو الذي تسمح بھ االتفاقیة
تحتفظ ثالث عشرة دولة طرف بذخیرة عنقودیة حیة أو ذخائر صغیرة للتدریب والبحث ؛ جمیعھم من أوروبا باستثناء الكامیرون

2018تحتفظ ألمانیا بأكثر الذخائر العنقودیة عددا للبحث والتدریب ، لكنھا خفضت بشكل كبیر العدد المحتفظ بة مرة أخرى في عام 
، وكذلك فعلت بلجیكا وجمھوریة التشیك والدنمارك وفرنسا وإسبانیا وسویسرا

التشریعات الوطنیة والشفافیة
 دولة18. وھناك 2018 دولة من الدول األطراف تشریعات وطنیة لتنفیذ االتفاقیة ، وكانت آخرھا أفغانستان في سبتمبر 31سنت 

 دولة من الدول األطراف أن42طرف أخرى بصدد صیاغة التشریعات الوطنیة لالتفاقیة أو النظر فیھا أو اعتمادھا ، بینما ترى 
قوانینھا الحالیة كافیة إلنفاذ تنفیذ االتفاقیة

٪ من جمیع الدول األطراف89 دولة من الدول األطراف تقریر الشفافیة االولي وفقًا لما تقتضیھ االتفاقیة ، وھو ما یمثل 92قدمت 
التي ینطبق علیھا االلتزام حالیًا. ولم تقدم إحدى عشرة دولة طرف تقاریر الشفافیة األولیة الخاصة بھا

 ذخیرة عنقودیة125000وحوالي 

مساعدة الضحایا
 كجزء من خطة عمل دوبروفنیك ،2020التزمت الدول األطراف بتحسین المساعدة المقدمة لضحایا الذخائر العنقودیة بحلول عام 

لكن استمرار االنخفاض في تمویل منظمات العمل المجتمعي المحلیة أعاق الوصول إلى أنشطة إعادة التأھیل واألنشطة االقتصادیة
توجد بعض المساعدة في جمیع الدول األطراف المتأثرة ، ولكن ھناك ثمانیة منھم على األقل بحاجة لتحسین أو االضطالع بجھود
أولیة لجمع البیانات عن الضحایا واحتیاجاتھم. وفي العدید من الدول األطراف ، ظل توفیر المزید من الخدمات وتحسین التنسیق

وزیادة االندماج في النظم الوطنیة أمرا ضروریًا
كان لدى جمیع الدول األطراف التي لدیھا ضحایا ذخائر عنقودیة بعض أشكال الرعایة الصحیة وإعادة التأھیل المستمرة ، لكن

الوصول إلى خدمات إعادة التأھیل للناجین في المناطق النائیة والریفیة ما زال یحتاج إلى تحسین كبیر في ثالث دول أطراف على
األقل

تضمن معظم تنسیق األنشطة بعض تمثیل للناجین ، لكن ھذا لم یكن یفي بمعاییر التشاور الوثیق مع ضحایا الذخائر العنقودیة، بما
في ذلك الناجین، المطلوب في االتفاقیة نفسھا وفي الحقوق المرتبطة باألشخاص ذوي اإلعاقة

التلوث والتطھیر
 دولة غیر موقعة) وثالث12 دولة طرف في اتفاقیة الذخائر العنقودیة واثنان من الموقعین و 12 دولة (26ھناك ما مجموعھ 

مناطق أخرى ملوثة بمخلفات الذخائر العنقودیة. ولیس من الواضح ما إذا كانت دولة طرف واحدة و دولة غیر موقعة واحدة
ملوثتین

أكملت ثماني دول أطراف وواحدة موقعة وواحدة غیر موقعة تطھیر المناطق الملوثة بمخلفات الذخائر العنقودیة في السنوات
2018السابقة. ولم یكمل أي بلد التطھیر في 

اإلنتاج والنقل
 دولة طرفًا وواحدة من الدول غیر الموقعة تنتج ذخائر عنقودیة ، وھو ما ال یمثل أي تغییر عن السنوات السابقة18لم تعد 
 دولة خارج االتفاقیة تنتج ذخائر عنقودیة أو لم تلتزم بوقف اإلنتاج في المستقبل16ھناك 

االحتفاظ بالمخزون 
لم تحتفظ غالبیة الدول األطراف التي كانت لدیھا مخزونات في السابق من الذخائر العنقودیة بأي منھا للتدریب أو البحث في تقنیات

الكشف واإلزالة والتدمیر ، على النحو الذي تسمح بھ االتفاقیة
تحتفظ ثالث عشرة دولة طرف بذخیرة عنقودیة حیة أو ذخائر صغیرة للتدریب والبحث ؛ جمیعھم من أوروبا باستثناء الكامیرون

2018تحتفظ ألمانیا بأكثر الذخائر العنقودیة عددا للبحث والتدریب ، لكنھا خفضت بشكل كبیر العدد المحتفظ بة مرة أخرى في عام 
، وكذلك فعلت بلجیكا وجمھوریة التشیك والدنمارك وفرنسا وإسبانیا وسویسرا

التشریعات الوطنیة والشفافیة
 دولة18. وھناك 2018 دولة من الدول األطراف تشریعات وطنیة لتنفیذ االتفاقیة ، وكانت آخرھا أفغانستان في سبتمبر 31سنت 

 دولة من الدول األطراف أن42طرف أخرى بصدد صیاغة التشریعات الوطنیة لالتفاقیة أو النظر فیھا أو اعتمادھا ، بینما ترى 
قوانینھا الحالیة كافیة إلنفاذ تنفیذ االتفاقیة

٪ من جمیع الدول األطراف89 دولة من الدول األطراف تقریر الشفافیة االولي وفقًا لما تقتضیھ االتفاقیة ، وھو ما یمثل 92قدمت 
التي ینطبق علیھا االلتزام حالیًا. ولم تقدم إحدى عشرة دولة طرف تقاریر الشفافیة األولیة الخاصة بھا


