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 بيان صحفي
 هنا قم بتنزيل التقرير من                        2021سبتمبر  15صباًحا بتوقيت وسط أوروبا،  10محظور حتى الساعة 

 

 

| تقدم محرز في القضاء على القنابل العنقودية، ولكن الضرر الواقع على المدنيين مستمر   تقرير جديد

 ويجب إدانة االستخدام من قبل عدد قليل من الدول غير الموقعة

 
 

جنيف، 15 سبتمبر 2021 - صدر اليوم مرصد الذخائر العنقودية 2021، الذي يُظهر كيفية استمرار الجهود العالمية  

للقضاء على هذه األسلحة ووصمها من خالل معاهدة الحظر الدولية على الرغم من التفكك واالضطرابات الناجمة عن 

جائحة كوفيد-19. يأتي التقرير في الوقت الذي تستعد فيه الدول األطراف في االتفاقية لالجتماع في المؤتمر االستعراضي 

 الثاني، في 20-21 سبتمبر، حيث سيتم تبني خطة عمل للسنوات األربع القادمة. 

 

 

 

 

 

في عام  

(. لم تنضم أرمينيا وال أذربيجان 107ذربيجان )، سُجل أكبر عدد من الضحايا نتيجة لهجمات بالذخائر العنقودية في أ2020

إلى اتفاقية الذخائر العنقودية، التي تضم 110 دولة طرفًا و13 دولة موقعة. يحث ائتالف الذخائر العنقودية  غير الموقعين 

 على اتخاذ خطوات للتخلي عن السالح واالنضمام إلى االتفاقية دون تأخير.   

 هجماتبسبب  2020ضحية جديدة للذخائر العنقودية في عام  360على الصعيد العالمي، سجل المرصد ما ال يقل عن 

(. ويمثل هذا زيادة مستمرة عن اإلجماليات السنوية المحدثة 218هذه األسلحة ) مخلفات( أو بسبب 142بالذخائر العنقودية )

من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للضحايا الجدد أعلى من  وضحية(.  277) 2018وعام ضحية(  317) 2019 عام في

 ذلك بكثير حيث لم يتم تسجيل العديد منهم بسبب التحديات المتمثلة في جمع البيانات. 

د  كيف يظل المدنيون الضحايا الرئيسيين للذخائر العنقودية في وقت الهجمات وبع 2021مرصد الذخائر العنقودية يُظهر 

ل المدنيون جميع الضحايا الذين تم تسجيل حالتهم، في حين شك ل األطفال ما يقرب من  ، مث  2020انتهاء النزاع. في عام 

٪( جميع الضحايا الذين تم تسجيل أعمارهم. 44نصف )  

ومديرة الحملة المناهضة   2021مرصد الذخائر العنقودية قالت ماري ويرهام، محررة سياسة الحظر في 

لألسلحة في هيومن رايتس ووتش "أن إنكار الهجمات بالذخائر العنقودية في أذربيجان وناغورنو كاراباخ 

ة." وأضافت: "ينبغي  الحظر المفروض على هذه األسلحة قويكتسب ظهر كيف وإدانتها الواسعة النطاق يُ 

أي استخدام للذخائر العنقودية من قبل أي جهة تحت أي ظرف من الظروف." ةعلى جميع الدول إدان  
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الذخائر العنقودية، التي تُطلق من األرض أو تُسقط من الجو، من حاويات تفتح وتنثر ذخائر صغيرة بشكل عشوائي تتكون 

الذخائر الصغيرة على النحو المقصود، مما يترك أثًرا من مخلفات المتفجرات على مساحة واسعة. ال تنفجر العديد من 

والذخائر الصغيرة التي تهدد األرواح وتمنع الوصول إلى األراضي الصالحة للزراعة، مما يخلق حواجز أمام التنمية 

 االجتماعية واالقتصادية. 

أفغانستان وكمبوديا والعراق وجمهورية الو الديمقراطية  مخلفات الذخائر العنقودية في ل، تم تسجيل ضحايا 2020في عام 

بلدًا وثالث مناطق   26زال الشعبية وجنوب السودان وسوريا واليمن، وكذلك ناغورنو كاراباخ. على الصعيد العالمي، ال ي

 أخرى ملوثة بمخلفات الذخائر الصغيرة. 

العيش خالل العام الماضي على الرغم من التحديات  كما يوثق التقرير أيًضا التقدم المحرز في إنقاذ األرواح وسبل 

.  19-اإلضافية التي أحدثتها جائحة كوفيد  

٪ من جميع مخزونات 99دولة طرفاً  36يعد تدمير المخزونات إحدى قصص نجاح االتفاقية حتى اآلن، حيث دمرت 

ذخيرة عنقودية وأكثر من   2273كيا نقودية المعلنة. في العام الماضي وحده، دمرت بلغاريا وبيرو وسلوفاالذخائر الع

، دمرت جمهورية التشيك وهولندا وسلوفاكيا مخزونها من  2020ذخيرة صغيرة. باإلضافة إلى ذلك، في عام  52000

الذخائر بدول أطراف ال تزال ترى الحاجة لالحتفاظ  10الذخائر العنقودية المحتفظ به ألغراض البحث والتدريب. فقط 

ل هذه األغراض المسموح بها. العنقودية الحية لمث  

كيلومتر مربع من األراضي الملوثة بالذخائر العنقودية   63، أبلغت الدول األطراف عن تطهير ما يقرب من 2020في عام 

  -من الذخائر الصغيرة. خالل العام، انضمت كرواتيا والجبل األسود أيًضا إلى قائمة البلدان  81000وتدمير ما يقرب من 

. بنجاح التي أكملت تطهير مناطقها الملوثة -حتى اآلن  12  

وال تزال تنقذ األرواح.  ،مخلفات الذخائر العنقوديةمث لها تظل التوعية بالمخاطر جزًءا أساسيًا من االستجابة لألخطار التي ت

نشر المعلومات المنقذة  وجد التقرير أن الوباء والقيود ذات الصلة دفعت العاملين إلى إيجاد بدائل للتواصل الشخصي و

في المجتمعات المتضررة. قدمت الرسائل عبر اإلنترنت وكذلك استخدام البث التلفزيوني واإلذاعي حلواًل مبتكرة   لألرواح

يها في المستقبل.  يمكن البناء عل  

 انتهى

 

 

 

 

 

 

 

: "في العام الماضي، قتلت وجرحت  2021مرصد الذخائر العنقودية قال لورين بيرسي، محرر التأثير في 

مات بالذخائر العنقودية المدنيين أثناء ممارسة أنشطتهم اليومية، وال تزال الذخائر الصغيرة غير المنفجرة الهج

تشكل تهديدًا دائًما". وأضاف: "ولكن، على الرغم من التحديات، تم اإلبالغ عن إحراز تقدم في العمل على  

مركزة بخصوص المخاطر ألولئك األكثر  تطهير األراضي وإعادتها إلى المجتمعات المحلية، وتوفير توعية 

 تعرًضا للتهديد، والوفاء بااللتزام المتعلق بتقديم المساعدة للضحايا." 
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 معلومات إضافية 

 حول مرصد األلغام األرضية والذخائر العنقودية 

المرصد هو مبادرة المجتمع المدني التي توفر البحث والرصد للحملة الدولية لحظر األلغام األرضية وائتالف الذخائر 

CMC)-.(ICBL العنقودية   

كيف تعمل الدول على تنفيذ الحظر المفروض على الذخائر العنقودية واالنضمام   2021العنقودية مرصد الذخائر يفحص  

يا هذه األسلحة العشوائية. يركز  إليه، وضمان إزالة مخلفات الذخائر العنقودية، وتوفير التوعية بالمخاطر، ومساعدة ضحا

حيثما أمكن ذلك. 2021 مع تضمين معلومات حتى أغسطس 2020التقرير على السنة التقويمية   

www.the-monitor.org | twitter.com/MineMonitor  

 

2008حول اتفاقية الذخائر العنقودية لعام   

تدمير المخزونات، وتطهير المناطق الملوثة، وتوفير التوعية بشأن تحظر االتفاقية بشكل شامل الذخائر العنقودية، وتتطلب 

دولة إلى االتفاقية.  123الحد من المخاطر ومساعدة ضحايا األسلحة. وقد انضمت حالياً   

www.clusterconvention.org 

 

 جهات االتصال

)توقيت وسط أوروبا( جنيف  -جاريد بلوش   

  CMC-ICBL مدير االتصاالت وإدارة الشبكات

        07 44 683 78 (0) 41+المحمول/واتساب 

media@icblcmc.org 

 

جنيف )توقيت وسط أوروبا( -ماريون لودو )هي(   

  مديرة تحرير المصدر 

 40 40 677 78(0) 41+المحمول/واتساب/سيغنال 

 monitor2@icblcmc.org  
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