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***خبر صحفى***
2019 أغسطس 29 بتوقیت النھار الشرقي)4:00 بتوقیت جرینتش (8:00یحظر النشر حتى      ***      ***

معاھدة الحظر تتقدم في القضاء على التھدید اإلنساني للقنابل العنقودیة، باستثناء ممیت للھجمات المستمرة في سوریا

( 2019 أغسطس 29جنیف ،  )
 ، ال یزال االتفاق فعاال2010ًمع اقتراب معاھدة حظر الذخائر العنقودیة من ذكرى مرور عشر سنوات على بدء نفاذھا في عام   

ما یجعل العالم أكثر أمانًا ، وفقًا لتقریر مراقبة سنوي صدر الیوم عن تحالف الذخائر العنقودیة

وقال ھیكتور جویرا ، مدیر تحالف الذخائر العنقودیة: "مع انضمام المزید من الدول إلى اتفاقیة الذخائر العنقودیة واتخاذ تدابیر
إلنھاء التھدید الذي تشكلھ الذخائر العنقودیة ، فإننا نتقدم نحو عالم خالٍ من ھذه األسلحة غیر اإلنسانیة".و "یجب على سوریا أن
تتوقف فوراً عن استخدام الذخائر العنقودیة وأن تمتنع روسیا عن التواطؤ في ھذا االستخدام ، وعلى جمیع الدول االلتزام بمعالجة

الضرر الذي تسببھ ھذه األسلحة الشائنة"،أضاف جویرا

 ، لم یبلغ المرصد عن استخدام جدید للذخائر العنقودیة في الیمن في العام السابق لنشره2015وألول مرة منذ عام 

2017ووجد مرصذ الذخائر العنقودیة أیضًا أن عدد ھجمات الذخائر العنقودیة المبلغ عنھا في سوریا قد انخفض منذ منتصف عام 
 ،2018حیث استعادت القوات الحكومیة المناطق التي كانت تسیطر علیھا في السابق الجماعات المسلحة غیر الحكومیة . وفي عام 

. ویحذر2012 ضحیة من الذخائر العنقودیة في البالد ، وھو أقل رقم سنوي منذ استئناف االستخدام ھناك في عام 80تم تسجیل 
التقریر من أن العدد الفعلي للضحایا وحاالت االستخدام أعلى بكثیر ألن الوصول إلى سوریا محدود وأن العدید من األنشطة تضیع

دون تسجیل

 إلى أن ثالث دول قد صدقت على المعاھدة في العام الماضي - جامبیا ونامیبیا والفلبین -2019ویشیر مرصد الذخائر العنقودیة 
106وبذلك یصل العدد اإلجمالي للدول األطراف إلى 

وقالت ماري ویرھام من ھیومن رایتس ووتش ، ومحررة سیاسة الحظر في "مرصد الذخائر العنقودیة": "تزداد وصمة العار ضد
الذخائر العنقودیة یومًا بعد یوم ، وھو ما یتضح من العمل المتفاني لتدمیر المخزونات ، وإزالة البقایا ، وضمان فعالیة اتفاقیة
الحظر"و "على الدول التي لم تنضم إلى ھذه االتفاقیة أن تعید النظر في ھذا الموقف وأن تتخذ خطوات لالنضمام دون تأخیر"،

أضافت ویرھام

یحث تحالف الذخائر العنقودیة الدول خارج االتفاقیة على االنضمام إلى اتفاقیة الذخائر العنقودیة قبل انعقاد مؤتمر المراجعة الثاني
2020في سبتمبر 

٪ من ذخائرھا العنقودیة المخزونة ، مما99ویخلص التقریر السنوي أیضًا إلى أن الدول األطراف في االتفاقیة قد دمرت بالفعل 
 ملیون ذخیرة صغیرة. ومنذ نشر اإلصدار178 ملیون ذخیرة عنقودیة وأكثر من 1.5أدى إلى القضاء على ما مجموعھ حوالي 

 ، أكملت بوتسوانا وسویسرا تدمیر مخزونھما. ومع ذلك ، لم تلتزم غینیا -2018األخیر من مرصد الذخائر العنقودیة في أغسطس 
 – وھي2019 مایو 1بیساو بالموعد النھائي المحدد لتدمیر المخزونات في 
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المرة األولى التي تنتھك فیھا دولة الموعد النھائي لتدمیر المخزونات الذي تبلغ مدتھ ثمانیة أعوام

 ضحیة جدیدة بسبب الذخائر العنقودیة على مستوى العالم في عام149 ما ال یقل عن 2019إجماالً ، حدد مرصد الذخائر العنقودیة 
. بینما وقعت جمیع2017 عام 289 و 2016 عام 971 ، وھو استمرار لالنخفاض الكبیر مقارنةً بالمجموع السنوي البالغ 2018

 ، وسجل الیمن أكبر عدد من الضحایا بسبب بقایا الذخائر2018) في عام 65الخسائر البشریة المسجلة بسبب الھجمات في سوریا (
) ألول21) أو جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة (15) ، متجاوزا الخسائر السنویة للمخلفات المبلغ عنھا في سوریا (31العنقودیة (

مرة. كما تم تسجیل الخسائر المتعلقة بالمخلفات غیر المنفجرة من النزاعات السابقة في أفغانستان والعراق ولبنان وجنوب السودان
 ، بما یتوافق مع2018٪ من جمیع اإلصابات التي سجلت حالتھا في عام 99وأوكرانیا وناغورنو كاراباخ. واستحوذ المدنیون على 

إحصائیات ضحایا الذخائر العنقودیة طوال الوقت ، وبسبب الطبیعة العشوائیة والالإنسانیة للسالح
 

وقال لورین بیرسي ، محرر قسم الخسائر البشریة ومساعدة الضحایا في مرصد الذخائر العنقودیة: "یظھر تقریرنا بوضوح أن كل
ضحایا الذخائر العنقودیة كل عام تقریبًا من المدنیون ، حیث یمثل األطفال أكثر من نصف الخسائر البشریة المبلغ عنھا في عام

 بسبب انفجار الذخائر الصغیرة القاتلة". و "یتعین على الدول والمجتمع الدولي إعطاء األولویة للمساعدة بشكل عاجل2018
وزیادة الموارد من أجل تلبیة احتیاجات الناجین من الذخائر العنقودیة وعائالتھم ومجتمعاتھم على نحو أفضل"، أضاف بیرسي

یقع على عاتق الدول األطراف التي لدیھا ضحایا ذخائر عنقودیة التزامات بتقدیم مساعدة كافیة ، وقد حسنت ھذه األحكام من حالة
الضحایا منذ اعتماد االتفاقیة، لكن ھناك تحدیات كبیرة ال تزال قائمة. ففي العام الماضي ، على سبیل المثال ، أدى االنخفاض في

تمویل العمل المجتمعي إلى جعل المنظمات المحلیة تكافح من أجل الحفاظ على عملیاتھا. ونتیجة لذلك ، لم یتمكن بعض الضحایا في
الدول المتأثرة من الحصول على الخدمات الحیویة أو الوصول إلیھا

 دولة طرفًا في االتفاقیة. ولم تكمل أي دولة إزالة الذخائر12 دولة على األقل ملوثة بھذه األسلحة ، بما في ذلك 26ال تزال 
 بلدان ، ثمانیة منھا دول أطراف في اتفاقیة الذخائر العنقودیة، تطھیر األراضي10العنقودیة خالل العام الماضي. وإجماال، أكملت 

الملوثة بالذخائر العنقودیة

تُطلق الذخائر العنقودیة بالمدفعیة والصواریخ أو تُسقط بالطائرات ، وتُفتح في الھواء إلطالق عدة قنابل صغیرة أو ذخائر صغیرة
فوق مساحة بحجم ملعب لكرة القدم. وغالبًا ما تفشل في ان تنفجر الذخائر الصغیرة في االصطدام األولي ، تاركة بقایا خطیرة

تشكل نفس الخطر الذي تشكلھ األلغام األرضیة حتى یتم إزالتھا وتدمیرھا. وتم اعتماد اتفاقیة الذخائر العنقودیة وفتحت للتوقیع في
. وھي تحظر بشكل شامل الذخائر العنقودیة ، وتتطلب تدمیر المخزونات في2010 أغسطس 1 ، ودخلت حیز النفاذ في 2008عام 

  سنوات ، و تقدیم المساعدة للضحایا10غضون ثماني سنوات ، وتطھیر المناطق الملوثة بمخلفات الذخائر العنقودیة في غضون 

عن المرصد
أعد ھذا التقریر السنوي العاشر لمرصد الذخائر العنقودیة من قِبل تحالف الذخائر العنقودیة  لنشره في االجتماع التاسع للدول

. وھو أخ لتقریر مرصد2019 سبتمبر 4 إلى 2األطراف في اتفاقیة الذخائر العنقودیة ، في األمم المتحدة في جنیف ، في الفترة من 
 من قبل الحملة الدولیة لحظر األلغام األرضیة ، الحائزة على جائزة نوبل1999األلغام األرضیة ، الذي یصدر سنویًا منذ عام 

. ویتم تنسیق مرصد األلغام األرضیة والذخائر العنقودیة من قبل لجنة من موظفي  وممثلین عن المنظمات1997للسالم عام 
األعضاء في الحملة الدولیة لحظر االلغام وتحالف الذخائر العنقودیة والمجموعة الدانماركیة إلزالة األلغام، و ھیومن رایتس

  ووتش، ومكافحة االلغام الكندیة، ومساعدة الكنیسة الدنماركیة، واالنسانیة والشمول

 بشأن الذخائر العنقودیة كإطار مرجعي رئیسي لھ ، یركز التقریر على األنشطة في السنة التقویمیة2008باستخدام اتفاقیة عام 
 حیثما كان ذلك ممكنًا. ویغطي االتجاھات العالمیة في سیاسة الحظر والممارسة2019 مع تضمین المعلومات حتي أغسطس 2018

2

  

ICBL-CMC c/o World Council of Churches • Route de Ferney 150 • P.O. Box 2100  CH-12• 11, Geneva  Switzerland  Tel. • • +41-22-920-0325  Fax +41-22-920-0115•
Email monitor2@icblcmc.org  www.the-monitor.org•

المرة األولى التي تنتھك فیھا دولة الموعد النھائي لتدمیر المخزونات الذي تبلغ مدتھ ثمانیة أعوام

 ضحیة جدیدة بسبب الذخائر العنقودیة على مستوى العالم في عام149 ما ال یقل عن 2019إجماالً ، حدد مرصد الذخائر العنقودیة 
. بینما وقعت جمیع2017 عام 289 و 2016 عام 971 ، وھو استمرار لالنخفاض الكبیر مقارنةً بالمجموع السنوي البالغ 2018

 ، وسجل الیمن أكبر عدد من الضحایا بسبب بقایا الذخائر2018) في عام 65الخسائر البشریة المسجلة بسبب الھجمات في سوریا (
) ألول21) أو جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة (15) ، متجاوزا الخسائر السنویة للمخلفات المبلغ عنھا في سوریا (31العنقودیة (

مرة. كما تم تسجیل الخسائر المتعلقة بالمخلفات غیر المنفجرة من النزاعات السابقة في أفغانستان والعراق ولبنان وجنوب السودان
 ، بما یتوافق مع2018٪ من جمیع اإلصابات التي سجلت حالتھا في عام 99وأوكرانیا وناغورنو كاراباخ. واستحوذ المدنیون على 

إحصائیات ضحایا الذخائر العنقودیة طوال الوقت ، وبسبب الطبیعة العشوائیة والالإنسانیة للسالح
 

وقال لورین بیرسي ، محرر قسم الخسائر البشریة ومساعدة الضحایا في مرصد الذخائر العنقودیة: "یظھر تقریرنا بوضوح أن كل
ضحایا الذخائر العنقودیة كل عام تقریبًا من المدنیون ، حیث یمثل األطفال أكثر من نصف الخسائر البشریة المبلغ عنھا في عام

 بسبب انفجار الذخائر الصغیرة القاتلة". و "یتعین على الدول والمجتمع الدولي إعطاء األولویة للمساعدة بشكل عاجل2018
وزیادة الموارد من أجل تلبیة احتیاجات الناجین من الذخائر العنقودیة وعائالتھم ومجتمعاتھم على نحو أفضل"، أضاف بیرسي

یقع على عاتق الدول األطراف التي لدیھا ضحایا ذخائر عنقودیة التزامات بتقدیم مساعدة كافیة ، وقد حسنت ھذه األحكام من حالة
الضحایا منذ اعتماد االتفاقیة، لكن ھناك تحدیات كبیرة ال تزال قائمة. ففي العام الماضي ، على سبیل المثال ، أدى االنخفاض في

تمویل العمل المجتمعي إلى جعل المنظمات المحلیة تكافح من أجل الحفاظ على عملیاتھا. ونتیجة لذلك ، لم یتمكن بعض الضحایا في
الدول المتأثرة من الحصول على الخدمات الحیویة أو الوصول إلیھا

 دولة طرفًا في االتفاقیة. ولم تكمل أي دولة إزالة الذخائر12 دولة على األقل ملوثة بھذه األسلحة ، بما في ذلك 26ال تزال 
 بلدان ، ثمانیة منھا دول أطراف في اتفاقیة الذخائر العنقودیة، تطھیر األراضي10العنقودیة خالل العام الماضي. وإجماال، أكملت 

الملوثة بالذخائر العنقودیة

تُطلق الذخائر العنقودیة بالمدفعیة والصواریخ أو تُسقط بالطائرات ، وتُفتح في الھواء إلطالق عدة قنابل صغیرة أو ذخائر صغیرة
فوق مساحة بحجم ملعب لكرة القدم. وغالبًا ما تفشل في ان تنفجر الذخائر الصغیرة في االصطدام األولي ، تاركة بقایا خطیرة

تشكل نفس الخطر الذي تشكلھ األلغام األرضیة حتى یتم إزالتھا وتدمیرھا. وتم اعتماد اتفاقیة الذخائر العنقودیة وفتحت للتوقیع في
. وھي تحظر بشكل شامل الذخائر العنقودیة ، وتتطلب تدمیر المخزونات في2010 أغسطس 1 ، ودخلت حیز النفاذ في 2008عام 

  سنوات ، و تقدیم المساعدة للضحایا10غضون ثماني سنوات ، وتطھیر المناطق الملوثة بمخلفات الذخائر العنقودیة في غضون 

عن المرصد
أعد ھذا التقریر السنوي العاشر لمرصد الذخائر العنقودیة من قِبل تحالف الذخائر العنقودیة  لنشره في االجتماع التاسع للدول

. وھو أخ لتقریر مرصد2019 سبتمبر 4 إلى 2األطراف في اتفاقیة الذخائر العنقودیة ، في األمم المتحدة في جنیف ، في الفترة من 
 من قبل الحملة الدولیة لحظر األلغام األرضیة ، الحائزة على جائزة نوبل1999األلغام األرضیة ، الذي یصدر سنویًا منذ عام 

. ویتم تنسیق مرصد األلغام األرضیة والذخائر العنقودیة من قبل لجنة من موظفي  وممثلین عن المنظمات1997للسالم عام 
األعضاء في الحملة الدولیة لحظر االلغام وتحالف الذخائر العنقودیة والمجموعة الدانماركیة إلزالة األلغام، و ھیومن رایتس

  ووتش، ومكافحة االلغام الكندیة، ومساعدة الكنیسة الدنماركیة، واالنسانیة والشمول

 بشأن الذخائر العنقودیة كإطار مرجعي رئیسي لھ ، یركز التقریر على األنشطة في السنة التقویمیة2008باستخدام اتفاقیة عام 
 حیثما كان ذلك ممكنًا. ویغطي االتجاھات العالمیة في سیاسة الحظر والممارسة2019 مع تضمین المعلومات حتي أغسطس 2018
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والتخلص من مخلفات الذخائر العنقودیة وإزالتھا ، والخسائر البشریة بسبب الذخائر العنقودیة ، والجھود المبذولة لضمان الحقوق ،
وتلبیة احتیاجات ضحایا الذخائر العنقودیة. وھذه النتائج مستمدة من المالمح القطریة المنشورة على اإلنترنت

الروابط
  ، بما في ذلك الخرائط الجدیدة2019صفحة مرصد الذخائر العنقودیة 
 the-monitor.org/CMM19 
 المالمح القطریة على اإلنترنت

 the-monitor.org/cp
 النتائج الرئیسیة والرسوم البیانیة 

 the-monitor.org/en-gb/our-research/factsheets/2019.aspx 
 االستثمار العالمي في الذخائر العنقودیة: مسؤولیة مشتركة

 stopexplosiveinvestments.org/ 
 تحالف الذخائر العنقودیة

www.stopclustermunitions.org 
 اتفاقیة الذخائر العنقودیة

www.clusterconvention.org
   تویتر مرصداأللغام األرضیة والذخائر العنقودیة

 twitter.com/MineMonitor
 تویتر تحالف الذخائر العنقودیة

 twitter.com/banclusterbombs 
 فیسبوك تحالف الذخائر العنقودیة

www.facebook.com/banclusterbombs

2019المخططات الرئیسیة لمرصد الذخائر العنقودیة  
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 ٪ من جمیع الذخائر العنقودیة التي أبلغت الدول األطراف عن تخزینھا99ویمثل ھذا 
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