
 مقدمة
 
 الضرورة بشأن الحكومات من العديد مواقف في جذرية تغيرات 2008 عام أواخر إلى 2006 عام من الفترة شهدت لقد

 من الدول عشرات تغيرت مواقف حيث الدولي، الرأي في تحول حدث فقد. استخدامها وشرعية العنقودية للذخائر العسكرية
 . عليهاشامل حظرالكامل لتبني ال إلى األسلحة هذه عن المستميت الدفاع

 
 سريعة استجابةعلى تشكيل  ،2006 تشرين الثاني/نوفمبر في النرويج حكومة هاتطلقأ وهي مبادرة ،أوسلو عملية وقد ساعدت

 التي واسعةال شراآةال أوسلو عمليةل أحد المعالم البارزة وآان. العنقودية الذخائر تسببها التي نسانيةاإل آلالمشل األطراف متعددة
 األمم ووآاالت األحمر لصليبالدولية ل لجنةمثل ال الرئيسية الدولية والمنظمات الحكوماتهي  – األطراف من ًاعدد جمعت
 .  على هدف واحد–) CMC( ”العنقودية الذخائر تحالف“ مظلة تحت تاتحد التي المدني المجتمع جماعات وآذلك المتحدة،

 
 استخدامعلى  الصارم الحظر بين فرض االتفاقية هذه جمعوت. 2008 عامل العنقودية ئرالذخا اتفاقية  عنالعملية هذه أثمرت وقد

 وفيرت والملوثة األراضي وتطهير العنقودية الذخائر ضحايا مساعدةب االلتزام وبين العنقودية، الذخائر وإنتاج وتخزين ونقل
 بعد أن تفاوضت 2008أيار / مايو فيإلى النور في دبلن االتفاقية هذه خرجت وقد. اإلنسانية األهداف هذه لتحقيق دوليال دعمال

 ،2009 نيسان/أبريل حتىو. 2008 آانون األول/ديسمبر 3 في أوسلو في  عليهالتوقيعا ثم ُفتح باب ،دول 107 عليها واعتمدتها
 . قد صادقت عليهاحكومات ستوآانت  االتفاقية، على قد وقعت ةحكوم 96آانت 

 
 في فترة ما قبل العنقودية الذخائر بحظر يتعلق فيما ومماراساتها الحكومات سياسات  الحاصل فيطورتال التقرير هذا يستعرض

 وأحيانًا –محورية  لموضوعات خلفية مثل آذلكوت أوسلو عملية عن عامة نظرة المقدمة هذه عطيوت. هائوأثنا أوسلو عملية
 دعم هو منها الغرض ولكن ،تقديم سرد آامل لألحداث إلى المقدمة هذه تهدف وال. االتفاقية تطوير ظهرت خالل – خالفية

  1.التقرير هذا أساس هي التي الدولب  الخاصةقساماأل
 

 العنقودية الذخائر
 طائرة من  ُأسقطت الذخائر العنقوديةوسواء .واسعة مساحة على صغيرةال ذخائرال تنثر أسلحة عن عبارة  هيالعنقودية الذخائر

. أسفلها الموجودة المنطقة على تنفجر الصغيرة التي ذخائرال لتطلق الجو في  ُتفتحذخائرال حاويةإن ف ،األرض من تطلقُأ أو
 . الذخائر من مئات عدة إلى ذخائر 10 من أقل بين ما الحاوية داخلأ عَبالتي ُت الصغيرة الذخائر عدد ويتراوح

 الطريقة فبسبب. معقدتين يسببان المشاآل تسامها بصفتينال لنقدا تحت مجهر التحديد وجه على العنقودية الذخائر ُوضعت وقد
 ماعند ينوالمدني ينالعسكري تصيب غالبًا ما األسلحة هذه فإن الصغيرة، الذخائر من العديد العنقودية الذخائر بها تنثر التي
 من آبيرة ًاأعداد العنقودية ئرالذخا فقد حدث مرارًا أن خلفت ذلك، على عالوة. بالسكان المأهولة المناطق من بالقرب مستخَدُت

 غير الصغيرة الذخائر هذه تسببتقد و. النزاع بعد ما بيئة في ًاخطر تمثل تزال ال وهي المنفجرة، غير الصغيرة الذخائر
 فترة دبع المدنيين ومقتل وإصابة المجتمع موارد عاقة الوصول إلىإ في لألفراد، المضادة األلغامب التي آثيرًا ما تقاَرن المنفجرة،
  .النزاع انتهاء من طويلة

 
 اإلنسانية االستجابة تاريخ

 بدعم الحظر مقترحات أولى ظهور السبعينيات شهدتثم  الستينيات، منذ العنقودية الذخائر بشأن اإلنسانية مخاوفلقد أثيرت ال
 جنوب في العنقودية لذخائرل  الواسعستخداملال فعل رد هاأساس في بالفشل باءت التي المحاوالت هذه وآانت. اتالحكوم من

 العنقودية الذخائر هذه تخلفها التي المنفجرة غير الصغيرة الذخائر أن يدرآون الوقت ذلك في الحظر مؤيدو يكن ولم. آسيا شرق
 . عقود أربعة حتى بعد مرور أآثر من وآمبوديا وفيتنام الشعبية الديمقراطية الو جمهورية في المدنيين وإصابة قتل ستستمر في

 

                                                 
سعيًا : الذخائر العنقودية في بؤرة االهتمام“ستيفن دي غوس :  لالطالع على تحليل أآثر تفصيًال لعملية أوسلو ولالتفاقية ذاتها، انظر على سبيل المثال1

 نزع السالح ودبلوماسية المواطن واألمن البشري: حظر األلغام األرضية:  في آتاب جودي ويليامز وستيفن دي غوس وماري ويرهام”وراء الحظر،
وضع نماذج دولية لتعريف : حظر الذخائر العنقودية“: ؛ ومقال بريان رابرت وريتشارد مويس)2008رومان وليتلفيلد، : الواليات المتحدة األمريكية(

ويجري اآلن في معهد األمم المتحدة لبحوث نزع السالح إعداد سجل شامل . ُينشر قريبًا، س2009، 2، العدد 16، مجلد نشرة منع االنتشار ”الالإنسانية،
 .2009ومن المتوقع أن يتوفر الكتاب قبل نهاية عام . للجهود الدولية المبذولة لمعالجة اآلثار اإلنسانية للذخائر العنقودية، وعلى رأسها عملية أوسلو
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 في وصربيا، آوسوفو في خاصةو االتحادية، يوغسالفيا جمهورية في العنقودية للقنابل الناتو استخدام تسبب ،1999 عام وفي
 هذا حدث وقد 2.األسلحة هذه بشأن الدولي القلق أخرى مرة أثار الذي األمر وبعده، استخدامها أثناء ينمدنيال سقوط الضحايا من

 وفي 3.األلغام مكافحة قطاعوتوسيع  بتطوير اإلنساني مجتمعال وفي أثناء قيام 1997 لعام األلغام رحظ اتفاقية ظهور أعقاب في
 األلغام العمل ضد ومنظمة ،هيومان رايتس ووتش منظمة من آل هاتجرأ التي الميدانية البحوث ساعدت ،التي تلت ذلك الفترة

 للجهود هام ساأس  وضع علىاألحمر، لصليبل  الدوليةلجنةالو ،دوليةال  المعاقينمنظمةو المرآزية، المينونيت ولجنة ،األرضية
  4. ومماراساتها الدول سياسات تغيير إلى الرامية

 
 أخرى حكومية غير ومنظمات اللجنة الدولية للصليب األحمر تآذار/مارس العنقودية، الذخائر إزاء لمخاوفل استجابة منهاو

 قد حولُع اجتماع خاللو 5.التقليدية األسلحة اتفاقية في الحرب مخلفات من جراتالمتف قضية إلدراج الحكومات على الضغط
 عالمي وقف إلى  األولىمرةلل هيومان رايتس ووتش منظمة دعت ،1999 آانون األول/ديسمبر في التقليدية األسلحة اتفاقية
قضية بوضع  التقليدية األسلحة اتفاقية في فاألطرا الدول بدأت 2003-2000في الفترة بين عامي و 6.العنقودية الذخائر لجميع

 .هابشأن  مفاوضاتإجراء مالمتفجرات من مخلفات الحرب على طاولة النقاش ث
 

 إلى 2003 عامفي  العراق وفي 2002 و2001 يعام في أفغانستان في واسع نطاق على العنقودية الذخائر استخدام أدى وقد
 المتحدة الواليات أسقطت أفغانستان، ففي. األسلحة هذه استخدام على تترتب التي والقانونية البشرية المشاآل إدراك تعميق
 بما في ذلك أآثر من ،بال داٍع يينالمدن الضحايا من عشرات  سقوطعن أسفر مما الصغيرة الذخائر من ذخيرة 248000 حوالي
 المليوني أنإلى  هيومان رايتس ووتش منظمة توصلت فقد العراق، في أما 7.الغارات شن بعد األول العام فيضحية  120

  فيالعراق غزو أثناء ينالمدني الضحايا من مئات تحصدقد  المتحدة والمملكة المتحدة الواليات ذخيرة صغيرة التي استخدمتها
  8.)الصغيرة األسلحة فيما عدا( آخر سالح أي ما حصدم أآثروهو  ،2003 عام

 
 في أيرلندا في األرضية األلغام حظر حرآة في المشارآة الحكومية غير تالمنظما التقت التطورات، هذهل استجابًةو

 ،2003 تشرين الثاني/نوفمبر 13 وفي. العنقودية الذخائر ضد ومتواصلة منسقة حمالت شن على واتفقت 2003 نيسان/أبريل
 فوري وقفإلى تنفيذ  الدعوة وهو واحد هدف على تحالفال هذا اجتمعو. الهاي مدينة في ”العنقودية الذخائر تحالف“ طلقأن

 وفيرتااللتزام بو وجودها، في تتسبب التي ةمتفجرال المخلفات عن الدول ليةؤوبمس واالعتراف العنقودية، الذخائر الستخدام
 .المتفجرات من مخلفات الحرب من المتضررة للمناطق الموارد

 
 البروتوآول باعتماد 2003 تشرين الثاني/نوفمبر 28 موافقال اليوم في التقليدية األسلحة اتفاقية في األطراف الدول وقامت
عن  ليةؤومسال الدول تحملب  القائلمبدأفي تعزيز ال البروتوآول هذا ساهمو. بالمتفجرات من مخلفات الحرب المتعلق الخامس

                                                 
؛ منظمة 1999حزيران /، يونيو)د(6، رقم 11 مجلد ”استخدام الناتو الذخائر العنقودية في يوغسالفيا،: لموقوتةالقنابل ا“ منظمة هيومان رايتس ووتش، 2

؛ جمعية المساعدات 2007شباط / لندن، فبراير”تحليل االستخدام والتلوث والضحايا،: الذخائر العنقودية في آوسوفو“العمل ضد األلغام األرضية، 
تقرير حول أثر “؛ جمعية المساعدات الشعبية النرويجية، 2007 ”أثر الذخائر العنقودية في صربيا والجبل األسود،: لة الجبناءالقت“الشعبية النرويجية، 

 . 2009آانون الثاني / يناير”الذخائر العنقودية غير المنفجرة في صربيا،
ساسية في عمليات المسح وعمليات التطهير وأنشطة التوعية بالمخاطر  تضّمن ذلك مفهوم مكافحة األلغام لألغراض اإلنسانية، الذي تتمثل رآائزه األ3

 .وبرامج مساعدة الضحايا
، رقم 14 مجلد ”القنابل العنقودية واالستخدام األمريكي لها في أفغانستان،: العيوب المميتة“ انظر على سبيل المثال، منظمة هيومان رايتس ووتش، 4
 ”مجريات الحرب والضحايا من المدنيين في العراق،: بعيدًا عن الهدف“ة هيومان رايتس ووتش، ؛ منظم2002آانون األول /، ديسمبر)ج(7

 لندن، ”الفعالية العسكرية وأثر الذخائر العنقودية على المدنيين،: القنابل العنقودية“؛ منظمة العمل ضد األلغام األرضية، 2003تشرين الثاني /نوفمبر
 لندن، ”الذخائر غير المنفجرة ومجتمعات ما بعد النزاع،: المتفجرات من مخلفات الحرب“أللغام األرضية، ؛ منظمة العمل ضد ا2000آب /أغسطس
القنابل العنقودية واأللغام األرضية في “؛ اللجنة الدولية للصليب األحمر، 2000 ”عناقيد الموت،“؛ لجنة المينونيت المرآزية، 2002آذار /مارس

 ”التأثير المميت للذخائر العنقودية على األفراد والمجتمعات،: دائرة التأثير“؛ منظمة المعاقين الدولية، 2001 ، روجع في2000 جنيف، ”آوسوفو،
 . 2007أيار /مايو

آالقنابل والصواريخ ومدافع ( المتفجرات من مخلفات الحرب تشمل الذخائر العنقودية عديمة المفعول وجميع األنواع األخرى من القذائف المتفجرة 5
وتتضمن . التي تم استخدامها في نزاع مسلح لكنها لم تنفجر آما آان مقصودًا لها، مما يجعلها مصدرًا للخطر المستمر) لهاون والقنابل اليدوية والذخيرةا

 . المتفجرات من مخلفات الحرب أيضًا القذائف المتفجرة التي خلفها أو تخلى عنها طرف من أطراف أحد النزاعات المسلحة
 . 1999آانون األول / ديسمبر16 ”مذآرة لوفود اتفاقية األسلحة التقليدية،: القنابل العنقودية“ هيومان رايتس ووتش،  منظمة6
آانون األول /، ديسمبر)ج(7، رقم 14 مجلد ”القنابل العنقودية واالستخدام األمريكي لها في أفغانستان،: العيوب المميتة“ منظمة هيومان رايتس ووتش، 7

2002. 
 .2003تشرين الثاني / نوفمبر”مجريات الحرب والضحايا من المدنيين في العراق،: بعيدًا عن الهدف“منظمة هيومان رايتس ووتش،  8
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 العنقودية الذخائر العمل ضد إدراج من أجل الضغط في العنقودية الذخائر تحالف استمر ،2006 و2004 بين عامي الفترة وفي
معارضة  األعضاء لدولا غالبية آانت إذ ، في هذا الشأنتقدمال  أقل القليل منسوى حققيت لم ولكن التقليدية، األسلحة اتفاقية في

المتفجرات من مخلفات حول  األوسع المحادثات من آجزء السالح هذا حول فنية مناقشات مجرد أآثر من ألن يتعدى األمر
 أن من الجدير بالذآرو. مشجعة النتائج وآانت ،الوطني المستوى على تدابير وضعل ضغوطًا التحالف آذار/مارسآما . الحرب
 النرويج أعلنت آما العنقودية، الذخائر استخدام حظري قانوناًَ تصدر  األولى التيدولةال 2006 شباط/يرفبرا في أصبحت بلجيكا
 حيث من توسعه العنقودية الذخائر تحالف واصل جانبه ومن. 2006 حزيران/يونيو في األسلحة هذه الستخدام ًااختياري ًاوقف

 الذخائر ضد والعمل التحالف إلى االنضمام األرضية األلغام لحظر الدولية الحملة قررت بعد أن ال سيماو والقوة، الحجم
 . العنقودية

 
 آب/أغسطسو تموز/يوليو خالل لبنان جنوب في العنقودية للذخائر  المكثفإسرائيل استخدام فإن الخلفية، هذه على ضوءو

 لبنان على صغيرة ذخيرة ماليين ربعةأ نحو أطلقت إسرائيل أن المتحدة األمم ذآرت إذ. أخالقية اجأثار صرخة احتج 2006
 مدعومة شاسعة تطهير ةعملي تنفيذ األمر بتطلَّلذا  9.ذخيرة مليونوصل إلى  غير المنفجرة الذخائر من هائًال ًاعدد خلف مما

 الفتح منظمات استطاعت العملية، االستجابة هذه من ًاجزء آونها إلى وإضافة. الضحايا ومساعدة بالمخاطر توعيةلل ببرامج
 إليه ذهبت ما مع بشدة يتناقض مما والمجتمعات، األفراد على األسلحة هذه أثر أن تسرع إلى توثيق  آذلكالعنقودية الذخائر
 10.آافية ُتعد الحالية القانونية القواعد أن من الحكومات من العديد

 
 آان إذ. التقليدية األسلحة اتفاقية في بدأ الذي يالدبلوماس تحركلل ًاحفزم لبنان في العنقودية للذخائر إسرائيل استخدام آما آان
 على االتفاقية لقدرة ًاحاسم ًااختبار 2006 تشرين الثاني/نوفمبر في قدُع الذي التقليدية األسلحة التفاقية الثالث مراجعةال مؤتمر

 ًابيان عنان آوفي السيد حينذاك ةالمتحد لألمم العام األمين أصدر المؤتمر، إلى وجهها رسالة وفي. ملحة إنسانية قضيةمعالجة 
 الدقيقة غير“ العنقودية الذخائر تدمير وآذلك بالسكان المأهولة المناطق في العنقودية الذخائر استخدام ”تجميد“ الدول فيه ناشد
 خاوفالم يتناول“ ًاقانون ملزم صك على تفاوضالب بمنح تفويض مقترحل  عن تأييدهادولة 26 أعربتو 11.”بها الموثوق وغير
 اتفاقية إلى صياغة فيه دعت ًامشترآ ًابيان دولة 25 أصدرت المقترح رفض وبعد 12.”العنقودية الذخائر تثيرها التي نسانيةاإل

إنسانية  مخاطر تشكل“ التي العنقودية الذخائر استخدام وتمنع ،”المدنيين تجمعات داخل“ العنقودية الذخائر استخدام تحظر
 13.العنقودية الذخائر هذه اتمخزون تدمير شترطوت ،”دقيقة غير أو/و  مثًالبها وثوقم غير ألنها ًانظر ،جسيمة

 
 مستقلة عملية ستبدأ أنها النرويج أعلنت ،ستعراضياال مؤتمرلل األخير اليوم وهو ،2006 تشرين الثاني/نوفمبر 17 يوم وفي
 بذلك لتبدأ النضمام،ل خرىاأل حكوماتال ودعت عنقوديةال للذخائر اتفاقية على للتفاوض التقليدية األسلحة اتفاقية إطار خارج
 النرويج أن ستور ارغ جوناس النرويجي الخارجية وزير أعلن ذاته اليوم وفي 14.”أوسلو عملية”ـب ُعرفت بعد ذلك التي العملية
 استخدام منعل الدول من العديد في ًاحالي تتجلى التي السياسية اإلرادة نستغل أن علينا“ :قائًال العملية إلطالق ًادولي ًامؤتمر ستعقد
على  حظر فرضل  متضافرجهد في تعاونلل قد حان الوقت أن وأرى. أضرارًا إنسانية غير مقبولة تسبب التي العنقودية الذخائر

                                                 
 أشارت األمم المتحدة وقد. www.un.org، 2006آب / أغسطس30 ”مؤتمر صحفي لمنسق اإلغاثة الطارئة،“ إدارة األمم المتحدة لشؤون اإلعالم، 9

 .منذ ذلك الحين إلى أن عدد الذخائر العنقودية عديمة المفعول قد يكون في حدود مئات اآلالف، ولكن لم يصل إلى المليون
؛ 2006تشرين األول / لندن، أآتوبر”،2006: استخدام وتأثير الذخائر العنقودية في لبنان: أضرار متوقعة“ منظمة العمل ضد األلغام األرضية، 10

؛ منظمة www.hrw.org، 2006آب / أغسطس17 بيان صحفي، ”الذخائر العنقودية اإلسرائيلية تهدد المدنيين،: لبنان“منظمة هيومان رايتس ووتش، 
 .www.hrw.org، 2006تموز / يوليو24 بيان صحفي، ”الذخائر العنقودية اإلسرائيلية تصيب المدنيين في لبنان،“هيومان رايتس ووتش، 

 .2006تشرين الثاني / نوفمبر7ان األمين العام لألمم المتحدة آوفي عنان، رسالة إلى المؤتمر االستعراضي الثالث التفاقية األسلحة التقليدية، جنيف،  بي11
والكرسي الرسولي  مقترح بمنح تفويض بالتفاوض على صك ملزم قانونًا يتناول المخاوف اإلنسانية التي تثيرها الذخائر العنقودية، قدمته النمسا 12

وأيرلندا والمكسيك ونيوزيلندا والسويد، المؤتمر االستعراضي الثالث للدول األطراف في اتفاقية األسلحة التقليدية، جنيف، اتفاقية األسلحة 
 .2006تشرين األول / أآتوبر25، 1ورقة العمل رقم /المؤتمر الثالث/التقليدية

المؤتمر / االستعراضي الثالث للدول األطراف في اتفاقية األسلحة التقليدية، جنيف، اتفاقية األسلحة التقليدية إعالن بشأن الذخائر العنقودية، المؤتمر13
  .2006تشرين الثاني / نوفمبر17، 18  رقمعملالورقة /الثالث

 17 ،طراف في اتفاقية األسلحة التقليدية، جنيفستاد، وزارة الخارجية النرويجية، المؤتمر االستعراضي الثالث للدول األغ السفير ستيفن آونألقاه بيان 14
 . 2006تشرين الثاني /نوفمبر
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 أوسلو عملية

  تابعةوآاالت  عدةن منممثلي جانب إلى ،دولة 49 آت فيه وشار2007شباط / فبراير23-22ُعقد مؤتمر أوسلو في الفترة من 
 46 بالحصول على تأييد  أعمالهالمؤتمر واختتم 16.العنقودية الذخائر تحالفو اللجنة الدولية للصليب األحمرو المتحدة ألممل

 يحظر ًاقانون زممل صك إلى لتوصلسيكون قد تم ا 2008عام   ينص على أنه بحلولنوايا إعالن وهو أوسلو، إلعالن دولة
 آلاالمش عالجةلم ًاإطار قدميو ”بالمدنيين مقبولة غير ًاأضرار تلحق التي العنقودية الذخائر“  وإنتاج وتخزين ونقلاستخدام
  17.بالفعل األسلحة هذهفيها  تسببت التي اإلنسانية

 
 االجتماعات من طموحة سلسة تقدُعث حي ، والتفاوض عليهاتفاقيةاال تطوير لعملية طريق رطةاخ بمثابة أوسلو إعالن وآان

 الصك هذا حول ما إذا آان متعمد غموض يشوبه اإلعالن وآان. وأيرلندا ونيوزيلندا والنمسا بيرو في الدولية الدبلوماسية
 . الموضوع هذا حول بشدة اآلراء تباينت وقد فقط،محددة  أنواع أم العنقودية، الذخائر  أنواعجميع سيحظر المستقبلي

 
 يتولى صغير تطوعي ”أساسي فريق“ في المشارآة في الراغبة الحكومات ، آانت النرويج قد اختارتأوسلو مؤتمر انعقاد قبلو

 والمكسيك وأيرلندا والنمسا النرويج من آل يضم األساسي الفريق وآان. أوسلو عملية لدفع عجلة ةالالزم الموارديوفر و القيادة
 الدول مشارآة ضمان خالل من الدعمبتقديم  اإلنمائي المتحدة األمم برنامج  ساهمثم. انالفاتيك ذلك وبعد وبيرو ونيوزيلندا

 المنتديات إطار خارج  وتزويدها بالمواردالدبلوماسية المبادرة هذه قيادة عبء غير أن ،أوسلو عملية اجتماعات في النامية
 .األساسي الفريق عضاءأ  عاتقعلىوقع في معظمه   قدالمتحدة األمم تسهلها التي التقليدية

 
 مدينة في 2007 آذار/مارس 15 فيأقيم  العنقودية الذخائر حول  لمنطقة جنوب شرق آسياإقليمي مؤتمر أوسلو مؤتمر ثم أعقب

 من المزيد تشجيع  منهاهدفال آان التي اإلقليمية االجتماعات سلسلة في األول  هواالجتماع هذا وآان 18.بكمبوديا بنه بنوم
  .النهائية لالتفاقية والفنية اإلنسانية االعتبارات مناقشةو أوسلو عملية يف المشارآة

 
 نيسان/أبريل 20-18 من الفترة في يةسويسرال مونترو مدينة في خبراءلل ًااجتماع اللجنة الدولية للصليب األحمر عقدت آما

 دول منسواء  الحكومية غير ماتالمنظ من خبراء ووميدانيون ودبلوماسيون عسكريون خبراء االجتماع وحضر. 2007
 العنقودية، الذخائر سببهات التي نسانيةاإل اآلالمش على عامًا ًااتفاق االجتماع وشهد. أوسلو عملية في غير مشارآة وأ مشارآة

 حول المتزايدة الشكوك على إجابات يقدم ولم السالح  هذاعلى فنية ”تحسينات“ إدخال إمكانية على الشك بظالل ألقى لكنه
  19.األسلحة لهذه العسكري االستخدام

 
 نوممثل ليما مؤتمر حضرو. 2007 أيار/ مايو25-23 من الفترة في ليما  العاصمة البيروفيةفي التالي الدولي االجتماع ثم انعقد

 نص دةمسو ُطرحتو 20.األفريقية الدول من العديد بينها من مرة، ألول أوسلو عملية في تشارك منها 27 وآانت دولة، 67 من
 رآيزتينال يتضمن ،1997 عامل األلغام حظر اتفاقية نموذج ةآبير بدرجة اتبع الذي ،النص آانو. للمناقشة المستقبلية االتفاقية

 آانفقد  ،تفاقيةالا المحددة التي ستصاغ بها لغةال مناقشة تتم لم في حينو. اإلنسانية واالستجابة حظرفي ال المتمثلتين المتالزمين
  وإنتاج واالتجار فياستخدام حظر :المستقبلية لالتفاقية الرئيسية والجوانب  العاماإلطار على المشارآين بين عام اتفاق هناك

                                                 
، 2006تشرين الثاني / نوفمبر17 صحفي، بيان ”، الذخائر العنقودية علىحظرفي فرض مبادرة ال تأخذالنرويج “ وزارة الخارجية النرويجية، 15

www.regjeringen.no. 
 ؛www.stopclustermunitions.org ”،2007شباط / فبراير23-22 الذخائر العنقودية، بشأنر أوسلو تقرير، مؤتم“ تحالف الذخائر العنقودية، 16

 .www.regjeringen.no ”،2007شباط / فبراير23-22 الذخائر العنقودية، بشأنمؤتمر أوسلو “وزارة الخارجية النرويجية، 
 الدول عدد آخر من ما إذا آانولم يكن من المؤآد حتى اللحظة األخيرة . الثالث التي اختارت عدم إقرار اإلعالن هي اليابان وبولندا ورومانيا الدول 17

 . إقرار اإلعالنسيقدم على 
 26 صحفي، بيان ”“،ر العنقودية ضد الذخائاتخاذ إجراءات“ ، اإلقليمي في جنوب شرق آسياالمنتدى“ الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية، 18

 . www.icbl.org، 2007آذار /مارس
جتماع الخبراء الذي عقدته اللجنة ال موجز تقرير ”، والعسكرية والفنية والقانونية للذخائر العنقوديةاإلنسانيةالتحديات “ اللجنة الدولية للصليب األحمر، 19

 .www.icrc.org، 2007نيسان / أبريل20-18، يةسويسرالالدولية للصليب األحمر في مدينة مونترو 
 . www.stopclustermunitions.org، 2007 ”،تقرير تحالف الذخائر العنقودية حول مؤتمر ليما والخطوات التالية“ تحالف الذخائر العنقودية، 20
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 ذخائر على حتويي يذال ذلك النوع استثنى إال أنه العنقودية، الذخائرعلى  صارمًا ًاحظر ضّمن تالنص وعلى الرغم من أن

 الحظر، من الصغيرة الذخائر من آبيرة فئات إعفاء الدول بعض اقترحت آما. إصابتهاو النقطية هدافاأل آشف تستطيع صغيرة
 مساعدةل مادة آاملة  آذلك علىالنص اشتملو. االعتمادية  من محددمستوىب  التي تتمتعأو ذاتيال تدميرال بآلية المزودة آتلك

 . االلتزامات من مسبوقة غير مجموعة مثلتل اتنقيحه ذلك بعد سيتم الضحايا
 

. المقترحة االتفاقية أهداف وفهم أوسلو عملية  إلىاالنضمام على الدول تشجيعل أخرى اجتماعات قدتُعوبعد اجتماع ليما 
 دولة 18 شارآت إذ. )التقرير هذا في المضيفة بالدولة الخاصة المدخالت انظر الفردية، االجتماعات نع التفاصيل من لمزيد(

 وفي 2007.21 أيلول/سبتمبر 5-4 من الفترة في آوستاريكا في خوسيه سان مدينةب قدُع إقليمي اجتماع في الالتينية أمريكا من
 حيث العنقودية، الذخائر من المتضررة للدول رادغبل مؤتمر ياصرب استضافت ،2007 تشرين األول/أآتوبر 4-3 من الفترة

 اتفاقيةإلى  التوصلمن أجل  وتوقعاتهم تجاربهم مناقشةل الفرصة العنقودية للذخائر اإلنسانية اآلثار من عانت التي لدولأعطى ا
 من بينهم قوية، اتفاقية وصل إلى للمناصرة من أجل التالعنقودية الذخائر من نيالناجبعض  بلغراد مؤتمر ظهر فيو 22.فعالة
 30 في بروآسل  العاصمة البلجيكيةفي قدُع إقليمي اجتماع وفي 23.يتشآابيتانوف برانيسالف السابق الصربي األلغام نازع
 اتالمخزون تدمير أبرزهاآان  العنقودية، بالذخائر ةتعلقالم القضايا من مجموعة األوروبية الدول ناقشت ،تشرين األول/أآتوبر

 24.الضحايا ومساعدة
 

افتتح و. ”العنقودية الذخائر ضد للعمل األول العالمي اليوم“ العنقودية الذخائر تحالف ، أقام2007تشرين الثاني / نوفمبر5وفي 
آان  العنقودية لقنابلبا ”تفجير” لـعرض تقديم مع العالم حول دولة 30 في الفعاليات من سلسلة نيوزيلندا في الحمالت منظمو
 25.تونغولين العاصمة فوق  من طائرةعنقودية قنابل هيئة على المنشورات من الفاآل اءلقإ  عنعبارة

 
 األسلحة اتفاقية إطار في العنقودية الذخائر حول المناقشات من آخر عام بعدأي  – 2007 تشرين الثاني/نوفمبر في وفي جنيف
 ال التقليدية األسلحة اتفاقية في األطراف الدول آانت - أوسلو ةعملي من خالل تفاقيةالا نص مسودة التوصل إلى وبعد التقليدية
 على التفاوض“ على اتفقت إال أنها العنقودية، الذخائر بشأن ًاقانون ملزم صك منح تفويض بالتفاوض على غير متفقة على تزال
 بديل التقليدية األسلحة اتفاقية أن ترى العنقودية الذخائر على الحظر أنواع من نوع أيلفرض  ةعارضالم الدول وآانت. ”مقترح
 أوسلو عملية في ةشارآالم الدول بعض أعربت آما. الدبلوماسية والتغطية العامة العالقات أجل من فقطربما  أوسلو، لعملية
 . التقليدية األسلحة اتفاقية إطار في العمل تفضيلها عن ًاأيض

 
. 2007 آانون األول/ديسمبر 7-5 من الفترة في فيينا في أوسلو عمليةل التالي الدولي المؤتمر النمسا استضافتثم بعد ذلك 

 فيينا مؤتمر وحضر. العنقودية الذخائر يحظر ًاوطني ًاقانون سيعتمد البرلمان أن معلنًا االجتماع النمسا خارجية وزير افتتحو
 عملية حققته الذي زخمال  مدىشدةب أوضح مما دولة، 50 من المدني المجتمع من مشارآينو دولة 138 من حكوميون ممثلون
 26.األول عامها خالل أوسلو

 
                                                 

 ”،2007 ولأيل/ سبتمبر5-4 الذخائر العنقودية، حول سان خوسيه اإلقليمي مؤتمر“ تحالف الذخائر العنقودية، 21
www.stopclustermunitions.org . 

والدول التي . www.stopclustermunitions.org ”،2007تشرين األول / أآتوبر4-3تقرير حول مؤتمر بلغراد، “ تحالف الذخائر العنقودية، 22
-غينيا، إثيوبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، تياآروا، تشاد، آمبوديا، الهرسك والبوسنة، أذربيجان، والغأن، ألبانيا، أفغانستان: حضرت المؤتمر هي

 . واليمن،فيتنام، أوغندا، طاجكستان، السودان، سيراليون، الجبل األسود، لبنان، الوس، العراق، الكويت، بيساو
 فريق تشكيلربيا وطاجكستان على  من الناجين من ألبانيا ولبنان وصعدد، اتفق 2007تشرين األول / اجتماع بلغراد للدول المتضررة في أآتوبرخالل 23

 مدونة يحددون فيها أنشطتهم خالل عملية ” الحظرالمدافعون عن“ أنشأو. بلجيكا في بتنسيق من منظمة المعاقين الدوليةوذلك للتأثير في عملية أوسلو 
 .blog.banadvocates.org: أوسلو

 الذخائر بشأنالمؤتمر اإلقليمي األوروبي المنعقد في بروآسل تقرير حول “ار،  االنتشمنع الخاص لنزع السالح و البلجيكي ورنر بوينز، المبعوث24
 . www.diplomatie.be ”،العنقودية

، 2007تشرين الثاني / نوفمبر5 صحفي، بيان ”، حظر القنابل العنقودية من أجلعملال في يوم  يتحدعالميالعام ال الرأي“ تحالف الذخائر العنقودية، 25
www.stopclustermunitions.org . 

، 2007آانون األول / ديسمبر7 صحفي، بيان ”، دولة تحرز تقدمًا في فيينا138: اتفاقية حظر القنابل العنقودية“ تحالف الذخائر العنقودية، 26
www.stopclustermunitions.org . 
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 األراضي وتطهير الضحايا مساعدة منها المستقبلية، االتفاقية في الهامة األحكام بعض على واسع إجماعب المؤتمر خرجو
 القضايا، من عدد لحوآبير  خالف آان هناك إال أنه. الدولي المستوى علىوالمساعدة  التعاونوتشجيع  اتالمخزون وتدمير

 العسكرية العمليات( ”تبادليةال“آلمة  وآذلك ،األساسية االلتزامات خاللها تسري ال انتقالية فترة ، وهي تعريفآان أبرزها و
 . )األطراف غير الدول مع المشترآة

 
. ليما مؤتمر في جاءت التي المالحظات على بناًء االتفاقية نص مسودة بمراجعة األساسي الفريق قام فيينا، لمؤتمر وبالنسبة

 االستبعاد من بدًال ولكن العنقودية، الذخائر على  المفروضالصارم الحظر على أبقت الجديدة المسودة أن بالذآر جديرمن الو
 توضح الدول لكي مكانية عالمة تضعُو فقد ليما، مؤتمر الذي خرج به نصال وردت في التي الذخائر  أنواعلبعض الواضح

 ال أنها يعتقدون التي العنقودية لذخائربالنسبة ل وذلك ،الحظر  هذامن  من الذخائراستبعاد أنواع محددة تي تدعوها إلىاألسباب ال
 .”مقبولة غير ًاأضرار“ تسبب

 
في  غآين آولن وشرآة النرويجية الدفاع بحوث مؤسسة مع جمعية المساعدات الشعبية النرويجية اشترآت رئيسي، تطور وفي

 من نوعال ذاوه . بالمائة99 تتمتع باالعتمادية بنسبة M85 نوع من الصغيرة الذخائر بأن المزاعم ضدَح تفصيلي رتقري إصدار
 تلك يشابه أو يماثل نوع وهو لبنان، جنوب في مكثف بشكل إسرائيل تستخدمهو ذاتيال تدميرال بآلية مزود الذخائر الصغيرة

  27.الحظر من عادهااستب الحكومات من العديد أرادت التي الذخائر
 في الدخول على قدرتها على المقترحة االتفاقية تأثير مدى بشأن مخاوفها عن تعرب الدول من مجموعة بدأت فيينا، وفي

 المثال هي المتحدة الواليات وآانت. أسلحة مشروعة العنقودية الذخائر آانت ال تزال تعتبر التي الدول مع عسكرية شراآات
 على الغير حث أو تشجيع أو مساعدة  علىالمقترح الحظر على بشكل رئيسي رآزت التي ”بادليةتال“ قضية في البارز

 ًاتقريب أنه مماثل رغم الحظر، هذا أنب البعض جادل إذ. االتفاقية بموجب طرف دولة أي على محظور نشاط أي في المشارآة
 تنفيذ سيجعل من المستحيلو قانونية مخاطرل ينالعسكري والقادة المخططين سيعرض األلغام، حظر اتفاقية في ورد لحظر
 الذخائر تحالف همفي نبم آخرون، رأى بينما. أسلحتها ترسانة في عنقودية بذخائر تحتفظ التي الدول مع مشترآة عمليات

 ،ةيالعمل وأ ةالمعنويسواء من الناحية  التساق جميع المحظورات أساسي أمر هو ”المساعدة“ على حظرفرض  أن العنقودية،
 . األلغام حظر اتفاقية في ذلك نموذج همودعم

 
 العنقودية للذخائر السابقين المستخدمين على خاصة قانونية ليةؤومس فرض على فيينا مناقشات اشتمل النص الذي أفرزته آما

 تم جتماعات الالحقة، وبعد إجراء بعض التنقيح لهذا البند في اال.األسلحة هذهفيها  تخدماسُت التي للدول المساعدة وهي تقديم
 حتياطاتاال ذاخات في الدولة ليةؤولمس ًاهام ًاتعزيز بندال هذا يعدو.  سياسيًاملزم التزامآ لالتفاقية النهائي النص في به االحتفاظ
 .المتفجرة لألسلحة المقصودة غير ثاراآل من المدنيين السكان لحماية الالزمة

 
 من الفترة في تونغولين العاصمة النيوزيلندية في الرسمية المفاوضات الذي سبق سلوأو ةعمليل  الدولي الختاميمؤتمرال قدوُع
 يتم اإلطالق على سالحال نزعل اجتماع أآبر بذلك ليكون ،اتحكوم 106  حضورالمؤتمرشهد و. 2008 شباط/فبراير 18-22
 وحضر 28.ىالهاد المحيط منطقة نم دول تسع منها أوسلو، ةعملي في  األولىمرةلل دول عدة وشارآت. دالبال في عقده

 . زيلندانيو من همربع وآان – دولة 43 من المدني المجتمع من مشارك 142 من مكون وفد االجتماع

                                                

 
 الدول ناقشت حيث المخاطرة عالية مفاوضات أجواء سادتإذ . للجدل إثارًة أوسلو يةعمل اجتماعات أآثر ولينغتون مؤتمر وآان

  عامة ومناقشات جانبية مكثفة،جلسات وفي. فيينا مؤتمر بعد األساسي الفريق أخرى مرة ااجعهر يتال االتفاقية نصمسودة 
 نصمسودة  لتعديل مقترحات – 29”التفكير متقاربة المجموعة“ نفسها على أطلقت التي الدول رأسها وعلى -  عديدةدول قدمت

 أو استبعاد بعض استثناء إلى التي تدعو تلك وخاصة التفكير، متقاربة المجموعة من المقدمة قترحاتالم غالبية إال أن. االتفاقية

 
، 2007 أوسلو ” االعتمادية،تحليل: ”M85“ ”،غآولن آين“ مؤسسة بحوث الدفاع النرويجية وشرآة ، جمعية المساعدات الشعبية النرويجية27

www.folkehjelp.no .ذخائر ويM85الذخائر التقليدية المحسنة ثنائية الغرض “ر صغيرة من نوع ائ ذخ هي)DPICM(” آلية تدمير ذاتيب مزودة .
 الميكانيكية وأنظمة اختبار معدالت ”لتدمير الذاتيا“ فشل آليات مدى لتوضيحالقتال في  واتر الصغيرة في االختبارائوقد حلل التقرير أداء هذه الذخ

 في المناقشات المستقبلية التي يتوقع وجودها األدلة والتحاليل لكمية نموذجًاآما وضع التقرير وعرضه التقديمي . اإلنسانيةر اضرمنع األت  أنالفشل في
 .حول التعريف

 ”،2008شباط / فبراير22–18مؤتمر ولينغتون للذخائر العنقودية، : حول األنشطةتقرير “ نيوزيلندا، تحالف الذخائر العنقودية، ، أوتياروا28
 .www.stopclusterbombs.org.nz، 2008نيسان /أبريل

 فقد حظيت بتأييد من أو عضوية رسمية، ة رسميلم تتمتع بأي صفة وعلى الرغم من أنها.  مؤتمر فييناخاللبدأت تتشكل المجموعة متقاربة التفكير  29
 . والمملكة المتحدة،سويسرا، السويد، سلوفاآيا، هولندا، اليابان، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، فنلندا، الدنمارك، جمهورية التشيك، آندا،  أستراليا: اآلتيةلالدو
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 بطريقة اوأفكاره اهائآرب خذاأل يتم لم أنه ةمؤآد رضاها، عدم عن التفكير متقاربة المجموعة أعربت االجتماع، نهاية وفي

 ونخص ودية،العنق الذخائرمن  ضررتت التي على رأسها تلكو األخرى، الدول منمجموعة  في الوقت نفسة أعربت .متوازنة
 المنفتح والنهج االتفاقية نصمسودة  على  التامةاموافقته عن ولبنان، الشعبية الديمقراطية الو وجمهورية آامبوديا بالذآر منها

 سودةماإلبقاء على  تقرر ،مبتكر حل وفي. إندونيسيا منها النامي، العالم من دول غيرها مثلما فعلت المؤتمر، تبناه الذي والشامل
 ةمرفق ”خالصة“ في قترحاتالم جمع وفي الوقت نفسه للمفاوضات، آأساس دبلن إلى اإرسالهو تغيير  أيدون تفاقيةاال نص

 .لمواصلة النظر فيها بالمسودة
 
 ولينغتون إعالن نشأوأ. المفاوضات اقتراب مع العدد هذا ازدادثم  ،شباط/فبراير 22 يوم ولينغتون إعالن حكومة 82 أقرتو

لكي تشارك أي دولة و. للمفاوضات آأساس ولينغتون نصمسودة  باستخدام دبلن في االتفاقية على بالتفاوض لدولاالتزامًا على 
 .ولينغتون إعالن ةالدول آان الشرط أن تقر المفاوضات، في آاملة مشارآة

 
 في تتم الموافقة عليهأن  وبمجرد. لتضمينها في المفاوضات ”نظام الداخليال“ مسودة في  آذلكالدول نظرت ،ولينغتون وفي
 الذخائر تحالف مثل حكومية غير لمنظمات سيسمح  أنهفي األلغام حظر اتفاقيةنموذج  نظام الداخلي سيتبعال اهذ فإن دبلن،

يتعين  وفق هذا النظام الداخلي  من ذلك أنهاألهم وربما. رسميال مراقبال بصفة الرسمية المحادثات في بالمشارآة العنقودية
  يتمآي المفاوضات في المشارآة الحكومات ثلثي أغلبية موافقة على تحصل أن نصمسودة ال تغيير في راغبة ةدول أي على
 من تحوًال آان التصويت استخدام إمكانية فإن دبلن، في حاجة إلى التصويت هناك تكنلم  في حين أنهو. مقترحال تعديلال قبول

  .التقليدية األسلحة اتفاقية تتبناهااإلجماع التي  على القائمة الدبلوماسية
 

 31( بزامبيا مدينة ليفنغستون في العنقودية الذخائر حول إقليمية مؤتمرات أقيمت دبلن، مفاوضات سبقت التي األسابيع وفي
  أفضلفهم تحقيقو التضامن لبناء )نيسان/أبريل 17-16( بالمكسيك سيتي مكسيكو مدينة وفي )نيسان/أبريل 1–آذار/مارس

 بانكوك  العاصمة التايالنديةفي ًااجتماع اللجنة الدولية للصليب األحمر استضافت ذلك، إلى باإلضافة 30.لمحوريةللقضايا ا
حيث أقيمت  الثاني العالمي العمل يوم العنقودية الذخائر تحالف نظم ،2008 نيسان/أبريل 19 فيثم  31.)نيسان/أبريل 24-25(

الوصول  على  حول العالمالدينية الجماعات وممثلي ينالديني قادةعدد من ال حث اآم. دولة 50 من أآثر في حمالتال لشن أنشطة
 32.العنقودية الذخائر لحظر قوية اتفاقيةإلى 

                                                

 
 دبلن مفاوضات

 آروك استاد في العنقودية الذخائر حول الدبلوماسي دبلن مؤتمر أيرلندا استضافت ،2008 أيار/ مايو30-19 من الفترة في
 منها دولة، 127 الرسمية المفاوضات حضرت التي الدول عدد إجمالي وآان. اأيرلندفي  قدمال كرةضخم ل استاد وهو بارك،
 بدأ الذي ، أوآيليهديثياأليرلندي  السفير هو المفاوضات رئيس وآان. ةبمراِق دولة 20و ة آاملةمشارآ  شارآتدول 107

 الجامعة اللجنة في عام اتفاق إلى الوصول تعذر عندماو. ادهتناولت آل مادة من مو نصمسودة الل ة تفصيليةبمناقش المؤتمر
 آان األول، األسبوع وبنهاية. رسمية غير مشاورات لعقد آخرين دبلوماسيين  أوآيليهديثي السفير عين ،)العامة اللجنة(
 33.واالمتثال حاياالض ومساعدة التطهيرو والتخزين والتعريفات بالتبادلية تعلقت قضايا في يتشاورون ”الرئيس أصدقاء“
 

 
 ”،2008نيسان / أبريل1آذار و/ مارس31حول الذخائر العنقودية، ليفنغستون تقرير مؤتمر “ تحالف الذخائر العنقودية، 30

www.stopclustermunitions.org2008نيسان / أبريل17-16تقرير مؤتمر المكسيك اإلقليمي، “ تحالف الذخائر العنقودية، ؛،” 
www.stopclustermunitions.org.  

 ”جتماع اإلقليمي لجنوب شرق آسيا حول الذخائر العنقودية،اللالتقرير الموجز “ اللجنة الدولية للصليب األحمر، 31
www.stopclustermunitions.org. . 

  ..www.stopclustermunitions.org ” ماذا حدث،–حظر القنابل العنقودية من أجل  العالمي  العمليوم“ تحالف الذخائر العنقودية، 32
 ستيفن السفير(خزين  والت،)السفير دون ماآاي من نيوزيلندا(، التعريفات )نر من سويسراا آريستين شرةالسفير (التبادلية:  آانوا أصدقاء الرئيس33

و من غزوليسا مبهون (متثال، واال)مارآوس ريترر من النمسا(، ومساعدة الضحايا )العقيد جيم بورك من أيرلندا( تطهير، وال) من النرويجآونغستاد
  ).ترالياسأ آارولين ميلر من ةالسفير( األسبوع الثاني، تم تعيين صديق آخر للرئيس من أجل الديباجة خاللو). جنوب إفريقيا
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ومع . تنازالتب ةلباطالم من حلولال يجادإل أآبر  استعدادًاالدول أبدتإذ  ،ءةبنا أجواًء البداية منذ دبلن في ةالعام جواءاأل توآان
 ،ةتبادليوال االنتقالية والفترة التعريفات أبرزها ،القضايا عدد من حول المتفاوضة الدول بين حادة اختالفات هناك ذلك آانت
 لتدمير ةالنهائي ديعاالمو تمديد  إمكانيةفي والرغبة ،تطهير األراضيو اتالمخزون لتدمير النهائية المواعيد حول وآذلك
 بفرض والقبول والتطوير، التدريب ألغراض الصغيرة والذخائر العنقودية بالذخائر باالحتفاظ سمحي ووضع بند ،اتالمخزون

 ،لضحاياا مساعدةب المتعلقة األحكاممدى فعالية و  في الماضي،العنقودية الذخائر دمتاستخ التي لدولا  علىخاصة لياتؤومس
 . التنفيذ حيز االتفاقية لدخول التصديقات من المطلوب والعدد

 
بما في  أثنائها، أو  مباشرةالمفاوضات قبيل إما تغيرًا جذريًا هذه القضايا من العديد تجاه الدول من آبير عدد مواقف وتغيرت

 مدخالت انظر(. وألمانيا وفرنسا المتحدة المملكة الدول هذه أبرز آان وربما التفكير، متقاربة المجموعة أعضاء آل ًاتقريب لكذ
 .)التفاصيل من لمزيد التقرير هذا في الفردية الدول

 
 وقال ”للغاية طموحة“ هابأن ووصفها االتفاقية، لمسودة موحد نص على تحتوي ”رئاسة ورقة“ أوآيليه قدم ،أيار/ مايو28 وفي
   34.”أوسلو إعالن مع الحلول والوسط بما يتفقو للمصالح توازن أفضل“ تمثل أنها

 
 ووصف. تبنيها إمكانية عدم إلى هامن أي تشر لم لكن الحماسة، من متفاوتة بدرجات نصال لمسودة دعمها عن  دولة71 وتحدثت
 المدنيين أرواح من واآلالف اآلالف سينقذ ما من شك في أنه“ وأنه ”العادةفوق “ بأنه االتفاقية نص العنقودية الذخائر تحالف
 30 وفي 35.”السالح هذامن  بالفعل المتضررة للدول مداأل وطويلة فوريةال مساعدةالو غاثةاإل قدمسي وأنه ،قادمة لعقود
 مشارآة ةآمشاِرال من الدول أي ترفض ولم ،بالتزآية  رسميًاالعنقودية الذخائر اتفاقية  دول107 اعتمدت ،2008 أيار/مايو

 .االتفاقية اعتماد آاملًةً
 
العنقودية  الذخائر من ناجين 10 من أآثر من بينهم دولة، 61 من حمالت منظم 284  منالعنقودية الذخائر تحالف وفد قد تألفو

 اضطلع المؤتمر، أثناءو 36.الغربية والصحراء وفيتنام وطاجكستان وصربيا والعراق وآمبوديا أفغانستان من األرضية واأللغام
 آروك ملعب في العامة فعالياتوال ياإلعالم التواصلو السياسي الضغط أعمال من بمجموعة واسعة العنقودية الذخائر تحالف
 رةالمشو ميقدتو االتفاقية،كل بند من بنود لأعمال الضغط   بتكثيفالعنقودية الذخائر تحالف وفد قامإذ . دبلن مدينة فيو بارك
 ُأعلنو. االتفاقية لمقترحات نقدية مقاالت منها مطبوعات توزيعو ،الرسمية الجلسات خالل خالتتد اءجرإو ،للدبلوماسيين الفنية
 – العنقودية الذخائر من للناجين النشط العمل وخاصة – المدني والمجتمع الحكومات بين النموذجية الشراآة أن واسع بشكل

  .المفاوضات عملية حنجاآانت العامل األبرز في 
 

  العنقودية الذخائر اتفاقية
 37.األسلحة من آاملة آفئة العنقودية الذخائر ًا علىحظر فريد من نوعه، قانوني صك ، وهيالعنقودية الذخائر اتفاقية تفرض

 واالتجار جهاوإنتا استخدامها على صارمًا ًاحظر إذ تفرض – السالح نزع منظور منسواء  منهجها، في شاملة اتفاقية هيو
 الملغومة المناطق تطهير إذ تشترط – عمليال نسانياإل منظورال من أو – محدد نهائي موعد قبل المخزون تدميرتشترط و فيها

 لهذه األعمال الدولي الدعمآذلك و الضحايا ومساعدة بالمخاطر لتوعيةتقديم برامج ا آما تشترط قبل موعد نهائي محدد،
  .ى األرض التي تنَفذ علاإلنسانية

 

                                                 
، CCM/CW/SR/15، مؤتمر دبلن الدبلوماسي حول الذخائر العنقودية 2008أيار / مايو28: ، الجلسة الخامسة عشرةجامعة ملخص محضر اللجنة ال34

 ،2008أيار / مايو28 ” مؤتمر دبلن الدبلوماسي،–!!!  االتفاقية- اليوم الثامن“ ، تحالف الذخائر العنقودية؛2008حزيران / يونيو18
www.stopclustermunitions.org. 

منظمة هيومان رايتس ووتش، في رك لتحالف الذخائر العنقودية، رئيس قسم األسلحة ا، الرئيس المشسوغتحالف الذخائر العنقودية ألقاه ستيفن ل بيان 35
 ةقوأآثر  لكان أصبحًا، انفتاح أآثر النص و آانل“ورأى تحالف الذخائر العنقودية أنه . www.hrw.org، 2008أيار / مايو28مؤتمر دبلن الدبلوماسي، 

  .ألمامإلى ا  األفضلطريقال لم يكن ذلكحترم حكم الرئيس والعديد من الدول بأن ا ولكن التحالف ”،ًاوليس ضعف
نيسان / أبريل”،2008أيار / مايو30–19 للذخائر العنقودية، دبلنمؤتمر : تقرير حول األنشطة“ أوتياروا، نيوزيلندا، تحالف الذخائر العنقودية، 36

 .www.stopclusterbombs.org.nz، 5 ص، 2008
 ؛www.stopclustermunitions.org ” اتفاقية الذخائر العنقودية،حولتحالف الذخائر العنقودية ل اإلعالميةورقة ال“ تحالف الذخائر العنقودية، 37

 تحالف الذخائر العنقودية، ؛www.hrw.org، 2009نيسان / أبريل”ر العنقودية، اتفاقية الذخائعن ومغالطة حقيقة 12“، هيومان رايتس ووتشمنظمة 
 .www.stopclustermunitions.org ”،شرح -اتفاقية الذخائر العنقودية “
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 استثناءات توجد الف .االتفاقية تحتويه ال فيما والمفاوضات أوسلو عملية أثناء الدول من العديد مدى تحول وجهات نظر نعكسيو
  التي تعتبرأو معين اعتمادية معدل لها أن البعض يزعم التي أو ذاتيًا دمرتت التي الصغيرة الذخائرذات  العنقودية للذخائر عامة
خالل الجزء األآبر و. المحظورة العنقودية الذخائر استخدام خاللها يمكن انتقالية فترة توجد ال أنه آما. ”مباشرة رانني“ أسلحة
 المتحدة المملكةآ العسكرية ةالقو منها الدول الكبرى ذات ، عديدةلدول ةساسياأل مطالبال من هذه آانت أوسلو، عملية من

  .إنساني منظور من مقبولة غير األحكام هذهمثل  أن على وغيرها لالدو هذه اتفقت النهاية، وفي. وفرنسا
 

 فرضإلى  الدول بعض دعت في حينف .تبادليةوال التعريفات ماه الساخن الجدل من قدر أآبرأثارتا  اللتان القضيتان وآانت
 سلحةأل أن تكون المرجحه من غير أن على النهاية في المفاوضون اتفق صغيرة،ال ذخائريحتوي على ال سالح أي على حظر
  غير التمييزيالتأثير أي - غير مقبولة العنقودية الذخائر تجعل التي السلبية التأثيرات نفس صغيرةال ذخائرال على تحتوي معينة
. عنقودية ذخائر األسلحة هذه اعتبار يجوز ال لكولذ - فجرةنالم غير الذخائر شكلهات التي والمخاطر محددة غير مناطق على
 التي الصغيرة الذخائر من محدود عدد على الحظر من استثناؤها تم التي األسلحة ال بد أن تحتوي ،تأثيراتال هذه جنبولت
 تتعلق أخرى حماية عوامل تتوفر فيها أن يجب آما ،المنطقة أنحاء في بدًال من أن تنتشر  وتصيبه،”ًاواحد ًاهدف“ منها آل شفكت

 على العنقودية الذخائر تحالف شدد وقد 38.فجرةنالم غير الذخائر مخاطر تجنبل الذاتي تعطيلوال الذاتي التدمير وآليات بالوزن
 ذخائرال تعمل عمل أن يمكن وال تعمل ال األسلحة مثل هذه أن إثبات عبء والمستخدمين والُمخزِّنين المنتجين عاتق على يقع أنه

 .المستقبل في بعناية األسلحة هذه مثل قبةمرا يجب على المنظمات اإلنسانية أنه على آما أآد عنقودية،
 
 العالقات“ بشأن ،21  جديدة، هي المادةمادة إدراج على الدول وافقت فقد ،التبادلية القضية الخالفية المتمثلة في يخص فيما أما
 تترآألنها و سياسي عداف لكونها ذات العنقودية الذخائر تحالف بشدة انتقدها التيو ”االتفاقية  هذهفي األطراف غير الدول مع

 العمليات  سياقفي المحظورة األنشطة في المساعدة علىالمفروض  الحظر تطبيق آيفيةتحديد  في الغموض من مساحة
 استخدام عن االتفاقية في األطراف غير الدول تثبيط آذلك األعضاء الدول من تطلب المادة هذه أن إال 39.المشترآة العسكرية
 . التفاقيةا  إلىاالنضمام على يعهاوتشج العنقودية الذخائر

 
 أحكام ألنها اعتمدت على ًااستحسان ينالدولي المساعدةو والتعاون الضحايا ومساعدة بالتطهير تتعلق التي االتفاقية مواد قتوال

 من هاكانس حمايةفي  الدول لياتؤومس من المواد هذه وتزيد .التحسينات بعض وأدخلت عليها األلغام حظر اتفاقية في مشابهة
 األمام إلى مسبوقة غير خطوة  على وجه الخصوصالضحايا بمساعدة ةتعلقالم السادسة المادة تشكلو. ةالمسلح اتالنزاع آثار
 .الحقوق هذه تحقيق تجاه الحكومات لياتؤوومس الضحايا حقوق  تحديدفي
 

 حظر اتفاقية الواردة في األحكام بعض ينتحس في العنقودية الذخائر اتفاقية نجحت ، الهامةاألخرى الجوانب من عدد وفي
 سنوية، شفافيةتقارير  شرط تقديم الجوانب هذه وتضمنت. آامل عقدتنفيذها على مدى  من المستفادة الدروس مستغلة األلغام،

 ،)ثرة األرجعي( لسالحهذا ال السابقين لمستخدمينا  علىخاصة لياتؤومسوفرض  ،بالمخاطر التوعيةبرامج  قديمتب لتزاماالو
 .النهائية المواعيد دتمدي طلبات  تقديموآلية

 
 ظرف أي تحت“ للتطبيق الواسع النطاق مثل األلغام حظر اتفاقية من مستمدة هامة أحكام ولكنها ًاآثير ظالَحت ال أحكامهناك و
 منعو  االتفاقية،موادمن  أي على التحفظ ومنع الجزائية، العقوبات ذلك في بما محليةتنفيذ  تدابير بتبني وااللتزام ،”الظروف من

 .ةالمسلح اتالنزاع أثناء االتفاقية من االنسحاب
 

                                                 
 وتصيبهًا كشف هدفًا واحدأن تم ويمكنها غ آ4 أآثر من منهاذخائر صغيرة تزن آل  10أقل من  التي تحتوي علىالذخائر ) ج (2-2تستثني المادة  38
 هذه المعايير وهي تستوفيموجودة هي التي ال  فقط من األسلحة أسلحةةوُيعتقد أن ثالث.  اإللكتروني التدمير الذاتي والتعطيل الذاتيبخاصيتية زودوم

SADARMو  BONUSو SMArt-155 .ر ائ ذخ بمخزونات من الواليات المتحدةتحتفظوSADARMواستخدمت. ، إال أنها أوقفت إنتاجها 
 السويد بالشراآة هاتنتج التي تحتوي على ذخيرتين صغيرتين، فBONUSأما ذخائر . 2003  عام في العراق فيSADARMر ائالواليات المتحدة ذخ

ول والد.  في القتال حتى اآلن من هذه األنواعولم يتم استخدام أي. صغيرتين ذخيرتين التي تحتوي على SMArt-155ر ائتنتج ألمانيا ذخو. مع فرنسا
 ُيعرف عن أيوال .  إلى شرائها أستراليا والمملكة المتحدةتسعى هي اليونان وسويسرا، بينما SMArt-155ر ائاألخرى الوحيدة المعروف أنها تمتلك ذخ

، 2009نيسان / أبريل” اتفاقية الذخائر العنقوديةعن مغالطة حقيقة و12“، هيومان رايتس ووتشمنظمة . BONUSر ائدول أخرى أنها تمتلك ذخ
www.hrw.org.  

أنشطة محظورة على ب تقوم والتي قد ، االتفاقية هذه فيغير األطراف مع الدول ًا عسكرييتعاونوا“لدول األطراف ل ه يجوز على أن21تنص المادة  39
تتعهد آل دولة طرف بأال “، 1دة  الماالواردة في األطراف ومع ذلك فهي ال تلغي التزامات الدول ”.، وأن يشارآوا في عمليات عسكرية معهاطرف ةدول

 ”. نشاط محظور على دولة طرف بموجب هذه االتفاقيةقيام بأي على الأي آانمساعدة أو تشجيع أو حث ب... تقوم في أي ظرف من الظروف
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 النهائي لموعدا بتمديد يسمح يذال البند فكانت ،وغيره العنقودية الذخائر تحالف ومخاوف انتقاد أثارت التي االتفاقية أما عناصر
 وآذلك عدم التطوير،و  التدريبألغراض صغيرةال ذخائرالو عنقوديةال ذخائرالب االحتفاظب يسمح يذال البندو ،المخزون لتدمير

 على األجنبي والتخزين ،فاطراأل  من الدولدولة أراضي عبر العنقودية الذخائر مرور يشمل الحظر آان إذا مابشأن  الوضوح
 .العنقودية لذخائرا تنتج شرآات في واالستثمار الدول األطراف، إحدى أراضي

 
 يعلتوقا إلى االعتماد من
 من ًاخالي ،2008 آانون األول/ديسمبر 3 في االتفاقية على التوقيع باب  فيهاتحُف التي أوسلو، إلى دبلن من الطريق يكن لم

 ما الجنوبية، أوسيتيا على نزاعهما خالل العنقودية الذخائر وروسيا جورجيا استخدمت ،2008 آب/أغسطس ففي. التحديات
 في إدانة هذا العنقودية الذخائر تحالف فبدأ 40.ةواقتصادي ةاجتماعي ًاراضرأ ألحقو ينمدنيضحية من ال 70 أسفر عن سقوط

 العالم أنحاء جميع في  التي نشرهامقاالت االفتتاحيةال و التي نظمهااالستخدام الجديد للذخائر العنقودية من خالل االحتجاجات
  .مباشرًة االتفاقية اعتماد بعد

 
 إذ ساعدت .أوسلو في االتفاقية على الدول من ممكن عدد أآبر توقيع لضمان مكثفة أنشطة  أيضًاشهدت الفترة هذه أن إال
 30-29( بأوغندا آمباالمدينة و )أيلول/سبتمبر 19-18( ببلغاريا صوفيامدينة  في  ُعقدت التيقليميةاإل مؤتمراتال

 آويتومدينة و )تشرين األول/أآتوبر 22-20( الشعبية الديمقراطية الو بجمهورية خوانج ينجمدينة آسو )أيلول/سبتمبر
 الدول التزام ضمان على )تشرين الثاني/نوفمبر 12-11( بلبنان بيروتمدينة و )تشرين الثاني/نوفمبر 7-6( باإلآوادور
 ”رالحظ حافلة“ انطلقت ،2008 تشرين األول/أآتوبر 1 وفي 41.االتفاقية تنفيذ في النظر لبدء مفيدة أماآن وفرت آما بالتوقيع،

 العنقودية الذخائر لحظر لتأييدا لحشد أوسلو إلى البلقان من أسابيع ثمانية استمرت رحلة في لناشطينالتي آانت تحمل عددًا من ا
 2 إلى تشرين األول/أآتوبر 27 من الفترة في أقيم الذي العنقودية الذخائر تحالفل العالمي العمل أسبوع شهد آما. دولة 18 في

 في للدول قويال داءتشجيع األ أجل من دولة 74 في العنقودية الذخائر تحالف أعضاء ت أطلقهاحمال يتشرين الثان/نوفمبر
 42.أوسلو

 
 في  مرة أخرىالدولب النرويج رحبت – أوسلو عملية بدء من عامين بعد  أي- 2008 آانون األول/ديسمبر 4و 3  يوميوفي
قاعة مجلس  في االتفاقية دولة على 94 من  آبارنولؤوومس وزراء وقع إذ .العنقودية الذخائر اتفاقية توقيع مؤتمر لحضور أسلو
 بالتوقيع دول أربع قامتو. دولة 75 من منظم حمالت 250 ضمي العنقودية الذخائر تحالفل  تابعوفد وجود في أوسلو، مدينة

 شارآت فقد ؛االتفاقيةعلى  توقع مللكنها و دول مراقبةآ أخرى دولة 28 حضرت بينما واحد، وقت في االتفاقية والتصديق على
 أن في أملها عن منها الكثير وعبرت العنقودية للذخائر اإلنسانية بالجوانب اهتمامها للتعبير عن التاريخي الحدث في هذه الدول

 43.التفاقيةا  إلىباالنضمام لها يسمح وضع في ًاقريب تصبح
 

 اإلنسانية الحماية من ًاعالي مستوى توفر ألنها ال االتفاقية على نيتث قوية بتصريحات عديدة دول أدلت التوقيع، مؤتمر وفي
 والمنظمات الحكوماتبين   التي أقيمتشراآاتال فقد أثبتت .تم بها تحقيق ذلك التي والحيوية الجريئة للطريقة ًاأيض إنماو فحسب
 غير اإلنجازات أن  مجددًاالعنقودية، لذخائرا ضحايا من جانب رةة والمثاِبالمباشر الجهود ، وآذلكالمدني والمجتمع الدولية

 عملال فإن ،تحقق الذيالتاريخي  نجازاإل هذا من بالرغم أنه المتحدثين من الكثير وأآد. ممكن  أمراإلنساني المسبوقة في المجال
 تنفيذوآذلك  قاتوالتصدي التوقيعات من المزيد على الحصول إذ آان من الضروري .بدايته في زال ما االتفاقية المطلوب من

 . يغير مجرى الحياةواقع لتحويل نص االتفاقية إلى  بفعاليةاالتفاقية أحكام

                                                 
، 2009نيسان / أبريل”،2008آب /استخدام روسيا وجورجيا الذخائر العنقودية في أغسطس: ممارسة بائدة“، هيومان رايتس ووتشمنظمة  40

org.hrw.www. 
 ”،2008 أيلول/سبتمبر 19-18 الطريق إلى األمام، –تقرير من مؤتمر صوفيا اإلقليمي حول اتفاقية الذخائر العنقودية “تحالف الذخائر العنقودية،  41

www.stopclustermunitions.org2008 أيلول/سبتمبر 30 ”ر مؤتمر آمباال حول اتفاقية الذخائر العنقودية،تقري“ تحالف الذخائر العنقودية، ؛ ،
www.stopclustermunitions.orgآسيا اإلقليمي حول اتفاقية الذخائر العنقودية،شرقمؤتمر جنوب “ تحالف الذخائر العنقودية، ؛ ” 
www.stopclustermunitions.orgقليمي حول اتفاقية الذخائر العنقودية،مؤتمر آويتو اإل“ تحالف الذخائر العنقودية، ؛” 
www.stopclustermunitions.orgمؤتمر بيروت اإلقليمي حول اتفاقية الذخائر العنقودية،“ تحالف الذخائر العنقودية، ؛” 
www.stopclustermunitions.org. 

 ”،2008تشرين الثاني / نوفمبر2 –تشرين األول / أآتوبر27 حظر القنابل العنقودية، من أجل العالمي  العملأسبوع“تحالف الذخائر العنقودية،  42
www.stopclustermunitions.org. 

، 2008آانون األول / ديسمبر4  بيان صحفي،” استخدامها،تديناتفاقية تاريخية تحظر القنابل العنقودية و“تحالف الذخائر العنقودية،  43
www.stopclustermunitions.orgمؤتمر توقيع اتفاقية الذخائر العنقودية“دية،  تحالف الذخائر العنقو؛،” www.stopclustermunitions.org. 
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 عملية أثناء الدول اتمارسوم سياسات في للتغيرات ًاتفصيلي سجًال يقدم إذ. المستمر العمل برنامج من جزء  هوالتقرير هذاو

  .العنقودية الذخائر اتفاقية تنفيذ مراقبةلمتمثل في ا المستقبلي للعمل انطالق نقطة يوفر آما  التاريخيةأوسلو
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