
  الحكومية ات والممارساتاستعراض شامل للسياس
 

 ات والممارساتالسياسب المعرفة قلة نجد أنبالنظر إلى االهتمام الدولي المتزايد بالذخائر العنقودية في السنوات األخيرة، 
على ف. ًا الحكومات رسميقدمتها ندرة في المعلومات التي على وجه الخصوصهناك و.  أمر يبعث على الدهشة هوةيالحكوم

العديد من ن فإ اتفاقية األسلحة التقليدية، الذي تم فيالعمل آذلك  و، عملية أوسلو واتفاقية الذخائر العنقودية من وجودرغمال
بل إن بعض .  رسمية ومعلنة فيما يخص سياستها تجاه الذخائر العنقوديةبتصريحات يسبق لها أن أدلتحكومات لم ال

 العظمى من الحكومات آما أن الغالبية. عنقوديةالذخائر الأو تصدير /أو تخزين و/ إنتاج وبق لهابأنه سالحكومات ال ُتقر حتى 
 حكومات موقعة  ذلكيشملو.  تلك األنشطةعن تفاصيل رسمية  أيأو تصديرها لم تقدم/أو تخزينها و/التي قامت بإنتاجها و

 حكومة لطلب منظمة 35استجابت أآثر من فقد يجابي، على الجانب اإلأما . وغير موقعة على اتفاقية الذخائر العنقودية
 معلومات ها بعضبل قدمتهذا التقرير، عداد  معلومات إلتقديم األلغام األرضية العمل ضدهيومان رايتس ووتش ومنظمة 

 .  من قبللم تكن معروفةتفصيلية للغاية 
 

نشجع جميع نحن و. لذخائر العنقوديةل مناهض الشفافية عنصرًا حاسمًا في الجهد المبذول إلنشاء ُعرف دولي وتشكل
 بناء الثقة نوع من تدابيرة فيما يخص الذخائر العنقودية، آيشفافال والصراحة منممكن على أن تتحلى بأآبر قدر الحكومات 

الذخائر على الحكومات الموقعة على اتفاقية لذا يجب .  اإلنسانية لهذه األسلحةالمخاطر لمواجهةوآجزء من الجهد العالمي 
 . سنوية حيز التنفيذ؛ بل عليها أن تبدأ من اآلنالشفافية ال التزامها القانوني بتقديم تقارير يدخلالعنقودية أال تنتظر حتى 

 
  اتفاقية الذخائر العنقودية التصديق علىتوقيع وال

دولة  94، منها  دولة96ى  إل على اتفاقية الذخائر العنقوديةالدول الموقعة  عدد إجماليوصل 2009نيسان /في أبريل
تونس  (بينما وقعت الدولتان األخريتان ،2008آانون األول / ديسمبر4-3 فيلتوقيع أوسلو لخالل مؤتمر وضعت توقيعها 

 . نيويوركفي  بمقر األمم المتحدة في وقت الحق) وجمهورية الكونغو الديمقراطية
 
 من 12 من األمريكتين، و15 من أوروبا، و32ا جنوب الصحراء، ومن أفريقيدولة  35، تأتي  الموقعة96 الـ الدولبينمن و

م ا استخدسبق لها دولة 35  هناكمن بين الدول الموقعةو. آسيا والمحيط الهادي، واثنتان من الشرق األوسط وشمال أفريقيا
مرة  في تلك األنشطة نخراط االم التزمت هذه الدول بعدبمقتضى االتفاقيةو ،عنقوديةالذخائر الر يصدتن أو يخزتج أو اأو أنت
 ةتأثرم من الدول ال14 آما وقعت على االتفاقية.  األعضاء في الناتو28الـ من الدول 20ويأتي من بين الموقعين . أخرى

 . ، مثل أفغانستان وجمهورية الو الديمقراطية ولبنانتلوثًا الدول أآثر بعض بما في ذلكبالذخائر العنقودية، 
 

 التزامًا قانونيًا، بموجب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، عاتقها بالفعل على أخذتاقية، تكون هذه الدول قد  االتف علىبتوقيعها
أعلن ثالث قد و.  في الذخائر العنقوديةاالتجاراستخدام أو إنتاج أو آ - بعدم القيام بأي عمل يتعارض مع الغرض من االتفاقية

 االتفاقية إلى أن تدخل) المحظورات األساسية( من االتفاقية 1 المادة مؤقتة بصفة على األقل من الدول الموقعة أنها تطبق
 3. وأسبانيا2 وهولندا،1النرويج،: حيز التنفيذ

 
، آانت ستة 2008نيسان / وفي أبريل4.ستة أشهر بها تدخل حيز التنفيذ بعدلكي تصديقًا 30تتطلب اتفاقية الذخائر العنقودية 

الذي ُعقد وهي الكرسي الرسولي وأيرلندا والنرويج وسيراليون خالل مؤتمر التوقيع : ى االتفاقيةصادقت علدول موقعة قد 
 . ، وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية والنمسا فيما بعد2008آانون األول / ديسمبر3 في
 
 بالفعل وا قد شرعين على االتفاقيةفإن العديد من الموقعهذا التقرير، في  الواردة البلدان تآما هو مبين بالتفصيل في مدخالو

 االنضمام في م إلى نيتهين من غير الموقعآبيروقد أشار عدد .  منها قريبًاوانتهيفي عملية المصادقة ومن المتوقع أن 
 5. التي شارآت مشارآة آاملة في المفاوضات واعتمدت االتفاقية رسميًا في دبلن25الـالدول  من همالمستقبل، وبعض

                                       
 من االتفاقية على أنه يجوز 18وتنص المادة .  المحظورات على استخدام وإنتاج وتخزين ونقل والمساعدة في األعمال المحظورة1 تتضمن المادة 1

 نيسان /حتى أبريلو.  لحين دخول االتفاقية حيز التنفيذ1ألي دولة، في وقت تصديقها على االتفاقية، أن تطبق بصفة مؤقتة المادة 
انظر . آانون األول، هي صاحبة التطبيق المؤقت األوحد الذي سجلته األمم المتحدة رسميًا/ ديسمبر3، آانت النرويج، التي صادقت في 2009

 .  treaties.un.orgمجموعة معاهدات األمم المتحدة، اتفاقية الذخائر العنقودية، 
 . 2009شباط / فبراير26اسات األمنية، وزارة الشؤون الخارجية الهولندية،  خطاب من هينك سوارتو، مدير إدارة السي2
 (GGE) لفريق الخبراء الحكوميين 2008 تصريح للسفير جيراردو بوغالو، البعثة األسبانية الدائمة لدى مؤتمر نزع السالح، الدورة الرابعة لعام 3

 . 2008أيلول / سبتمبر1قليدية، جنيف، المعني بالذخائر العنقودية والتابع التفاقية األسلحة الت
وفي هذا التقرير، ُيستخدم مصطلح . 30 الدخول في حيز التنفيذ يتم في اليوم األول من الشهر السادس بعد الشهر الذي أودع فيه التصديق رقم 4
 من بينها التصديق أو القبول أو الموافقة أو وتتيح االتفاقية للحكومات قبول االلتزام بطرق شتى،. ”قبول االلتزام“ آاختصار لمصطلح ”التصديق“

ويشترط إيداع صكوك . وبوجه عام، يتطلب التصديق موافقة من هيئة تشريعية وطنية.  وآلها تعطي الصفة القانونية الملزمة بعد التوقيع-االنضمام 
 . التصديق رسميًا لدى األمين العام لألمم المتحدة في نيويورك
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 لحظر الوطنية تشريعات ا

 بدأت دول أخرى في وضع تشريعات وطنية لتنفيذ آما بعض الدول بالفعل قوانين وطنية تحظر الذخائر العنقودية، سنتلقد 
 . اتفاقية الذخائر العنقودية

 
ي  حظر وطني على استخدام وإنتاج ونقل وتخزين الذخائر العنقودية فنجحت في تشريعالدولة األولى التي  آانت بلجيكاو

. 2007آانون األول /لحظر في ديسمبرل تشريعًا وطنيًا أقرتأصبحت النمسا الدولة الثانية التي ثم . 2006شباط /فبراير
 .  لتدمير المخزوناتمواعيد نهائيةويحدد القانونان 

 
، ما  على االتفاقيةبمثابة صك تصديقها أيضًا آان  االتفاقيةلتنفيذ أقرت أيسلندا تشريعًا ،2008آانون األول / ديسمبر2في و

 ونقل الذخائر  وامتالكهذا القانون يحظر استخدام وتطوير وإنتاج وحيازةو.  في نفس اليومتصديقسمح لها بالتوقيع وال
 مخالفات نوا بارتكابداي الذين قد ُيحَكم علىو. العنقودية والقنابل الصغيرة المتفجرة، ويتضمن أحكامًا أخرى لتنفيذ االتفاقية

 .  سنوات10السجن لمدة تصل إلى ب مليون يورو و1 إلى بغرامة تصل
 
 حظر على ها يضم أيضًا أحكام تنفيذ، بما فيللتصديق مشروع قانون لوآسمبورغ، نشرت 2008آانون األول /في ديسمبرو

  6.تمويل الذخائر العنقودية أو الذخائر الصغيرة المتفجرة
 

  أحادي الجانبالوقف االختياري 
وفي بعض الحاالت إنتاج وتخزين (جانب الستخدام ال أحادي، أعلن عدد من الدول وقفًا وطنيًا وخاللهاأوسلو  عملية فيما قبل
 . الذخائر العنقودية) ونقل

 
ُيجرى مزيد  إلى أن وقف وطني الستخدام الذخائر العنقودية إطالق، قررت وزارة الدفاع النرويجية 2006أيار /وفي مايو

، قامت النرويج بتمديد وقفها 2006تشرين الثاني / وفي نوفمبر7.ر العنقوديةائذخال  في حظرشلفالمعدالت لختبار اال من
 لتدشين األول المؤتمر خاللو. الذخائر العنقودية  بشأنًا ملزم قانونصك وضعالستخدام الذخائر العنقودية حتى االنتهاء من 

 . ًا الستخدام الذخائر العنقودية، أعلنت النمسا وقفًا وطني2007شباط /عملية أوسلو في فبراير
 
 وقفًا وطنيًا الستخدام الذخائر تقروف س، أعلنت المجر أنها 2007أيار /ي مؤتمر ليما حول الذخائر العنقودية في مايووف

 الستخدام ًا مؤقتًا تعليق2007حزيران /في يونيوآما أعلنت هولندا . حتى االنتهاء من وضع صك ملزم قانونًاالعنقودية 
 2007آانون األول /وفي ديسمبر. خائر العنقودية، موضحة أن الجيش لن يستخدم الذخائر العنقودية حتى إشعار آخرالذ

 .  وقفًا الستخدام وإنتاج ونقل الذخائر العنقوديةأقرتأعلنت آرواتيا أنها 
 

.  التوصل إلى اتفاق دولي أن يتمإلى الستخدام الذخائر العنقودية 2008شباط /أعلنت البوسنة والهرسك وقفًا في فبرايرآما 
أن تدخل  إلى“جانب الستخدام الذخائر العنقودية ال أحادي وقفًا أنها اعتمدت أعلنت بلغاريا 2008شباط /آذلك في فبراير

 8.” غير مقبول للمدنيينضررًا التي تسبب استخدام وإنتاج ونقل وتخزين الذخائر العنقودية حولمعاهدة دولية حيز التنفيذ 
 . 2008أيلول / الستخدام وإنتاج ونقل الذخائر العنقودية في يونيوأحادي الجانبلنت أسبانيا وقفًا وأع

 
 استخدام الذخائر العنقودية 

 متنازع أرض دولة و33 في  منذ نهاية الحرب العالمية الثانيةم الذخائر العنقودية خالل النزاعات المسلحةااستخدتم لقد 
جمهورية الكونغو ، آرواتيا، تشاد، آمبوديا، الهرسك والبوسنة، أذربيجان، والغأن، ألبانيا، ، من بينها أفغانستاناعليه

، لبنان، جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، الكويت، إسرائيل، العراق، غرينادا، جورجيا، ثيوبيا، إإريتريا، الديمقراطية
جزر ، زامبيا، الشيشان، فيتنام، أوغندا، طاجكستان، سوريا، السودان، سيراليون، صربيا، السعودية، الجبل األسود

 .  والصحراء الغربية،آاراباخ-ناغورني، آوسوفومالفيناس، /فوآالند

                                                                                                                        
 دول أطراف، 109 تضم في الوقت الحالي 1980التصديق هذه في منظورها الصحيح، فإن اتفاقية األسلحة التقليدية لعام  لوضع أعداد التوقيع و5

بعد فتح .  دولة156 تضم 1997آما أن اتفاقية حظر األلغام لعام .  دولة56 يضم 2003وبروتوآولها المتعلق بالمتفجرات من مخلفات الحرب لعام 
 مصادقة بنهاية 11 عامًا، آانت اتفاقية حظر األلغام قد حظيت بـ11آانون األول، أي قبل اتفاقية الذخائر العنقودية بـ/ديسمبرباب التوقيع عليها في 

 . 1998تموز / مصادقة بنهاية يوليو30 و1998نيسان /أبريل
 .  يشترط عرض القانون على مجلس الدولة للتشاور ثم إقراره من البرلمان6
 . ، أصدرت النرويج قرارًا بعدم استخدام الذخائر العنقودية، تحديدًا فيما يتصل بمشارآتها العسكرية في أفغانستان2003شباط /ير قبل ذلك، في فبرا7
شباط / فبراير14 تصريح للسفير بتكو دراغانوف، البعثة الدائمة لجمهورية بلغاريا لدى األمم المتحدة في جنيف، مؤتمر نزع السالح، جنيف، 8

2008 . 
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 .حكومية استخدمت الذخائر العنقوديةالمسلحة ال اتقومن ال 14 وهناك ما ال يقل عن

 
 استعراض موَجز للدول التي استخدمت الذخائر العنقودية وأماآن استخدامها

 أماآن االستخدام   لدولة المستخدمة ا
وبيا   إثي إريتريا 

 إريتريا إثيوبيا  
 تشاد، العراق، الكويت  فرنسا 

 جورجيا جورجيا  
 لبنان، سوريا إسرائيل  

ربية   الصحراء الغ المغرب 
لسابقة يوغسالفيا  ) آوسوفو، الجبل األسود، صربيا( ا هولندا 

 سيراليون  نيجيريا 
 ، الشيشان، جورجيا )ضمن اتحاد الجمهوريات االشتراآية السوفيتية(أفغانستان روسيا  
ية   السعود السعودية 
 السودان السودان  

آوسوفو، الجبل األسود، ( السابقة يوغسالفيامالفيناس، العراق، الكويت، /جزر فوآالند المملكة المتحدة 
 )صربيا

رينادا، العراق، الكويت، جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، أفغانستان، آمبوديا، الواليات المتحدة  غ
 )  آوسوفو، الجبل األسود، صربيا( السابقة يوغسالفيالبنان، السعودية، فيتنام، 

 ألبانيا، البوسنة والهرسك، آرواتيا  االتحادية االشتراآية  يوغسالفياجمهورية  
 

وال وأذربيجان غ في أنآماعنقودية، الذخائر ال استخدم تلة هو الذيالمقا األطراف أي ًا واضحلم يكن ،في حاالت عدةو
 قوات الذخائر العنقوديةستخدم ت لمو. آاراباخ وطاجكستان وأوغندا وزيمبابوي-وجمهورية الكونغو الديمقراطية وناغورني

، وفي آرواتيا )التحالف الشم( في أفغانستان حكومية جماعات مسلحة غير ها آذلك استخدمتبل،  فحسبحكومية مسلحة
 ). ميليشيا صربية( وفي البوسنة والهرسك ،)حزب اهللا(، وفي إسرائيل )ميليشيا صربية(
 

 القوات  هذا السالح آل من عندما استخدمت2008  من عامآب/ أغسطس شهر استخدام للذخائر العنقودية فيوآان آخر
استخدمت إذ  9.ًا بين قتيل وجريح مدني70 ما ال يقل عن قطأسما م أوسيتيا الجنوبية، علىالروسية والجورجية خالل النزاع 

 واقعة على طول ممر وقرى بلداتمن تسع بالقرب  من األرض في أو إطالقها أو ًاروسيا ذخائر عنقودية تم إسقاطها جو
طراز من ة  ذخائر صغير فقد استخدمت القوات الجورجيةأما.  جنوب الحدود اإلدارية ألوسيتيا الجنوبيةتسخينفالى-غوري
M85 طراز من  أرض غير موجهة- أرض بواسطة صواريخإطالقها تمMk.-4ملم، وهي أسلحة اشترتها 160  عيار 

 .  وقرى على األقلبلدات من خمس بالقرب هذه الذخائر في أو سقطت و10. من إسرائيلجورجيا
 

 الواليات هو استخدامامتدادًا األآثر  وآثافة األآثر وآان االستخدام. تباين النزاعاتبقدر ر العنقودية ائلقد تباين استخدام الذخ
ففي . 1975 و1965  عاميبينفي الفترة  في آمبوديا وجمهورية الو الديمقراطية وفيتنام  للذخائر العنقوديةالمتحدة

د البال مليون ذخيرة عنقودية صغيرة على 260 أآثر منجمهورية ال الديمقراطية الشعبية، على سبيل المثال، تم إسقاط 
آالف سقوط  عن هذا التلوث قد أسفر و11.غير منفجرة مليون ذخيرة صغيرة 80نحو هناك بعض التقديرات إلى أن وتشير 

 رغمعلى الو.  عقبة أمام التنمية وإعادة اإلعماريشكلحصد الضحايا حتى اليوم، وال يزال ي ال يزال المدنيين، والضحايا من
 في أفغانستان في  النطاق واسعآانلذخائر العنقودية ل  السوفيتيماستخداالأن آذلك رجح فمن الم دقيقة، بيانات عدم توفر من

 . 1989و 1979  عاميبينالفترة 
 
آما  نسبيًا قصيرة الذخائر الصغيرة في نزاعات ماليين التي تحتوي علىمت أعداد آبيرة من الذخائر العنقودية خِدسُتقد او
 قنبلة 61000أسقطت الواليات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة  إذ). 2006في (ولبنان ) 2003 و1991في ( العراق في

 عدد من غير المعروفو. 1991صغيرة على العراق والكويت في عام الر ائذخال ون من ملي20نحو على عنقودية تحتوي 
 30أنه تم استخدام إلى  ت تشيرالتقديرالكن و، المدفعية وأنظمة الصواريخ بواسطة المطلقة من األرضالذخائر العنقودية 

                                       
، 2009نيسان /، أبريل”2008آب /استخدام روسيا وجورجيا الذخائر العنقودية في أغسطس: ممارسة بائدة“منظمة هيومان رايتس ووتش،  9

www.hrw.org . 
ويقدر أن هذه الصواريخ . Mk.-4 صاروخًا من طراز 13 وابًال يحتوي آل منهم على 24 صرحت وزارة الدفاع الجورجية بأن جورجيا أطلقت 10
، مرفق برسالة إلكترونية من ديفيد ناردايا، رئيس قسم التحليل، وزارة الدفاع ”بعض الحقائق“. M85 ذخيرة صغيرة من طراز 32448ت حمل

 .  2008تشرين الثاني / نوفمبر18الجورجية، 
ي لجنوب شرق آسيا حول اتفاقية الذخائر المسار اآلمن، المؤتمر اإلقليم“ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بجمهورية الو الديمقراطية الشعبية، 11

 .  www.undplao.org، ”العنقودية
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فعلى سبيل المثال، أسقطت طائرات البحرية األمريكية . في حاالت أخرى، تم استخدام عدد محدود من الذخائر العنقوديةو

 على غرينادا في عمليات دعم جوي مباشرة أثناء غزو غرينادا في Mk.-20 ”روك آي“ قنبلة عنقودية من طراز 21
 المراقبةفريق ب  الخاصة تعمل ضمن قوات حفظ السالم التينيجيريةالقوات ال آما أسقطت 1983.14تشرين الثاني /نوفمبر
 سيراليون في عام على من القنابل العنقودية قليًال ًا عدد)ECOMOG( االقتصادية لدول غرب أفريقيا للمجموعةالتابع 
1997.15 

 
تنص السياسة األمريكية الخاصة إذ . وقد فرضت بضع دول غير موقعة قيودًا على االستخدام المستقبلي للذخائر العنقودية

 فجرةن غير المقذائفز معدل اللذخائر العنقودية التي تتجاول استخدام أن أي على 2008حزيران /يونيولبالذخائر العنقودية 
القائد “يشترط أن يكون بموافقة  2018حتى عام ) منها ل الترسانة األمريكية ما عدا جزء ضئيلام آأي ( بالمائة1بنسبة 
، لن تستخدم الواليات المتحدة الذخائر العنقودية التي 2018 وبعد عام 16.رتبة عالية جدًاب، وهو مسؤول عسكري ”المقاتل

 17.معدل القذائف غير المنفجرة من  بالمائة1آثر من تسفر عن أ
 
وقال  18”.بموجب برنامج الدفاع الوطنيوذلك بشكل مطلق على أراضينا، “ رومانيا استخدام الذخائر العنقودية قيدوت

تنوي  ألغراض دفاعية فقط وال  إال تستخدم الذخائر العنقوديةلنمسؤول من وزارة الدفاع الوطني البولندية إن بولندا 
 19.استخدامها خارج أراضيها

                                       
/ هيومان رايتس ووتش: نيويورك (”مجريات الحرب والضحايا من المدنيين في العراق: بعيدًا عن الهدف“ منظمة هيومان رايتس ووتش، 12

2003( ،www.hrw.org . 
، ”2006آب /تموز وأغسطس/تخدام إسرائيل الذخائر العنقودية في لبنان في يوليواس: إمطار جنوب لبنان“ منظمة هيومان رايتس ووتش، 13

 . www.hrw.org، (E)2، رقم 20، مجلد 2008شباط /فبراير
 وزارة البحرية األمريكية، السرب المقاتل الخامس عشر، مذآرة من ضابط القيادة ـ السرب المقاتل الخامس عشر، إلى رئيس العمليات البحرية، 14
، 2000نيسان / أبريل28، ُرفعت عنها السّرية في 1984شباط / فبراير18 ”،1993، نفقات المعدات الحربية لعام 5المرفق : ريخ القيادةتا“

www.history.navy.mil . 
مقتل ”؛ وwww.africa.upenn.edu ”،10/3/97غرب أفريقيا، -IRINالتقرير األسبوعي لـ“ (IRIN) الشبكة اإلقليمية المتكاملة للمعلومات 15

 . 1997آانون األول / ديسمبر11، وآالة فرانس برس، ” في غارة نيجيرية على شرق سيراليون10
 القائد المقاتل هو اللقب الذي يطلق على قائد عسكري آبير في القوات المسلحة األمريكية، ويكون قائدًا إما على منطقة جغرافية واسعة أو مهمة 16

 ”األسلحة ذات صمام االستشعار“وفي الوقت الراهن ال يستوفي معايير االعتمادية سوى .  السابق باسم القائد العامعسكرية محددة، وآان ُيعرف في
 . األمريكية، وهي تشكل أقل من واحد بالمائة من ترسانة الذخائر العنقودية األمريكية

 لمعالجة مشكلة الذخائر العنقودية لعدد من األسباب، من بينها ” الفشلمنهج معدالت“ رفضت الدول المتفاوضة على اتفاقية الذخائر العنقودية اتباع 17
 . أن هذا المنهج ال يتعامل مع التأثير العشوائي الواسع النطاق خالل الضربات وأن معدالت الفشل المزعومة ال تتحقق أثناء القتال الفعلي

 . 2009آذار / مارس3حدة، ، ممثل رومانيا لدى الواليات المتأدريان فيريتا خطاب من السفير 18
مع ممثلين من وزارة الشؤون الخارجية البولندية ) CMC(وتحالف الذخائر العنقودية ) ICBL( اجتماع الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية 19

نيسان / أبريلICBL ،9ت، رسالة إلكترونية من آاسيا ديرليكا، مسؤولة الحمال. 2008تشرين الثاني / نوفمبر14ووزارة الدفاع الوطني، وارسو، 
2009 . 
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 ر العنقوديةائالجدول الزمني الستخدام الذخ

  المعروفةتفاصيل ال ) األماآن(المكان  التاريخ 
سقطت اتحاد الجمهوريات  1943

 االشتراآية السوفيتية 
قوات الواستخدمت . لمانيةاألمدرعات ال علىسوفيتية ذخائر عنقودية من الجو القوات ال أ
 .  آورسكحصن على  الموجودة ضد المدفعيةSD-2  وSD-1  من طرازية قنابل مجنحةلماناأل

سقطت طائر  . يبعلى ميناء غريمس SD-2  طراز قنبلة مجنحة1000 ألمانية أآثر من اتأ المملكة المتحدة   1943
آمبوديا، جمهورية  1965-1975

الو الديمقراطية 
 الشعبية، فيتنام 

 تم  فقد،ةمريكياأل  لبيانات عمليات القصفمنظمة المعاقين الدوليةأجرته  ذي اللتحليلحسبما جاء في ا
  مليون ذخيرة صغيرة على آمبوديا في الفترة بين26  علىويت ذخيرة عنقودية تح80000إسقاط قرابة 

 260 ي على ما ال يقل عنوت قنبلة عنقودية تح414000؛ وتم إسقاط أآثر من 1973 و1969 عامي
آما ؛ 1973 و1965  عاميغيرة على جمهورية الو الديمقراطية الشعبية في الفترة بينمليون ذخيرة ص

 مليون ذخيرة صغيرة على فيتنام 97 قرابة  علىويت ذخيرة عنقودية تح296000تم إسقاط أآثر من 
 . 1975 و1965  عاميفي الفترة بين

من  تسقطُأ فجرة من قنابلن ذلك ذخائر صغيرة غير متم العثور على مخلفات ذخائر عنقودية، السبعينات  زامبيا  بما في
 . ومبوغشيكومبي وشانت في ،جوال

ية   من الجو ضد معسكرات تدريب تابعة لجماعة مسلحة غير تسقطُأاستخدمت إسرائيل ذخائر عنقود سوريا  1973
 .  بالقرب من دمشقحكومية

ستخدمت   من الجو ضد جماعة مسلحة غير تسقطُأ المدفعية وتهاطلقأ عنقودية مغربية ذخائرالقوات الا الصحراء الغربية  1975-1988
 . حكومية

 . استخدمت إسرائيل ذخائر عنقودية في جنوب لبنان لبنان  1978
ستخدمت   آما استخدمت. الصواريخها تطلقأ من الجو وتسقطُأسوفيتية ذخائر عنقودية القوات الا أفغانستان   1979-1989

 .  على نطاق أصغرالصواريخأطلقتها  ذخائر عنقودية آذلك ر الحكوميةالجماعات المسلحة غي
ية ضد   .  في لبنانالجماعات المسلحة غير الحكوميةسورية والقوات الاستخدمت إسرائيل ذخائر عنقود لبنان   1982

سقطت  جزر  1982
  مالفيناس/فوآالند

 .  ذخيرة صغيرة15729 لى عويت تحBL-755  طرازبل عنقوديةا قن107بريطانية القوات الأ

سقطت طائر  . باشرة جوي مدعمي خالل عمليات  آبل روكاقنمن  21 البحرية األمريكية اتأ غرينادا  1983
سقطت  ي ضد وحدات الدفاع  آ قنبلة روك28و CBU-59 قنبلة 12 البحرية األمريكية طائراتأ لبنان   1983

 .  بالقرب من بيروت في لبنانةالجوي السوري
سقطت طائر ليبية القوات الآما استخدمت .  فرنسية ذخائر عنقودية على مطار ليبي في وادي دوماتأ تشاد  1986-1987

 . PTAB-2.5 و AO-1SChذخائر صغيرة من طراز 
قوات ال من الجو ضد تسقطُأالمدفعية وأطلقتها مريكية ذخائر عنقودية األسعودية والقوات الاستخدمت السعودية   1991 

 . قية خالل معرآة الخفجيعراال
 مليون 20 قنبلة عنقودية تحتوي على نحو 61000أسقطت الواليات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة العراق، الكويت   1991 

ومن غير المعروف عدد الذخائر العنقودية التي ُأطلقت من األرض بواسطة . من الذخائر الصغيرة
 مليون أو أآثر من الذخائر 30تقديرات تشير إلى أنه تم استخدام المدفعية وأنظمة الصواريخ، ولكن ال

 .في هذا النزاع) DPICM(الصغيرة من نوع الذخائر التقليدية المحسنة ثنائية الغرض 
 . مختلفة أماآنطراز بي تي ايه بي في من تم العثور على ذخائر صغيرة  أنغوال 1992-1994 

تم  آاراباخ، -ناغورني 1992-1994
 ن أذربيجا

 من أنواعو. آاراباخ- موقع في ناغورني162صغيرة فيما ال يقل عن الر ائذخال على تلوث بالعثور
آما وردت . .AO-2.5وShOAB-0.5  وPTAB-1 فرق إزالة األلغام أزالتهار الصغيرة التي ائالذخ

   .آاراباخ- لناغورنيومتاخمة تلوث في مناطق أخرى من أذربيجان المحتلة عن وجود بالغات
ستخدمت   ذخائر عنقودية خالل الحرب إحدى الجماعات المسلحة غير الحكوميةيوغسالفية والقوات الا البوسنة والهرسك  1992-1995

 . CBU-87  من نوعنالناتو قنبلتا ات طائرأسقطتو. األهلية
 وادي  الواقعة في غارمبلدةفي AO-2.5RT  وShOAB طراز  منتم العثور على ذخائر صغيرة طاجكستان  1992-1997

 .  الحرب األهليةخالل  قد استخدمتهاقوات مجهولةآانت راشت، 
ستخدمت   . حكوميةمسلحة غير الالجماعات الروسية ذخائر عنقودية ضد القوات الا الشيشان  1994-1996

 من نوع  قاذفات صواريخ متعددةحكومية، استخدمت جماعة مسلحة غير 1995أيار آرواتيا  1995 / مايو3-2من 
قوات ال الحكومة الكرواتية أن زعمت ،لى ذلكع عالوة . لشن هجمات في مدينة زغربM-87أورآان 

 .   نهر آوباعلى امتداد في سيساك وآوتينا وBL-755من طراز صربية استخدمت قنابل ال
ية   في جنوب السودان، بما في  من الجوتسقطُأاستخدمت قوات تابعة للحكومة السودانية ذخائر عنقود السودان   1996-1999

 . ة الصنعشيليت PM-1طراز من ذلك ذخائر صغيرة 
 االقتصادية لدول غرب أفريقيا مجموعةلا مراقبةلفريق التابعة استخدمت قوات حفظ السالم سيراليون   1997 

)ECOMOG (بيلوغا من نوعقنابل  BLG-66في مدينة آينيما الشرقية  . 
 قصفت أسمرة، ومطارثيوبيا إ قصفتف. جوية بالذخائر العنقوديةالضربات الريتريا إثيوبيا وإادلت أثيوبيا، اريتريا  1998 تب
بارآا -اشغ إقليم على BL-755  من نوعثيوبيا أيضًا قنابلإ آما أسقطت.  ميكليمطارريتريا إ
 . ريترياإل

ستخدمت  متنازع عليها، الحدودية المناطق الواريخ في صال أطلقتهايوغسالفية ذخائر عنقودية القوات الا ألبانيا  1998-1999
 . ر العنقوديةائ قوات الناتو ست ضربات بالذخشنتو

جمهورية الكونغو  1998-2003
 الديمقراطية 

 . في قرية آاسو بإقليم آابالوBL-755من طراز  قنابل  قوات مجهولةستخدمتا

سقطت  ذخيرة 295000  علىويت قنبلة عنقودية تح1765والمملكة المتحدة وهولندا  الواليات المتحدة أجمهورية يوغسالفيا  1999
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  المعروفةتفاصيل ال ) األماآن(المكان  التاريخ 

 .  ذخيرة صغيرة248056  علىويت قنبلة عنقودية تح1228أسقطت الواليات المتحدة أفغانستان  2001-2002 
مقاطعة  في AO-1SChمن نوع وذخائر صغيرة  RBK-250/275  من نوعتم العثور مجهول أوغندا  على قنابل

 .  الشماليةغولة
ما يقدر بنحو على وي ت ذخيرة عنقودية تح13000استخدمت الواليات المتحدة والمملكة المتحدة قرابة العراق  2003 

 . أسابيعاستمرت ثالثة  خالل فترة المعارك الرئيسية التي مليون ذخيرة صغيرة 2 مليون إلى 1,8
ية  .  من الجو ضد حزب اهللاتسقطُأ من األرض وتطلقُأاستخدمت القوات اإلسرائيلية ذخائر عنقود ان لبن 2006

 .  أن إسرائيل استخدمت ما يصل إلى أربعة ماليين ذخيرة صغيرةإلى  األمم المتحدة شير تقديراتوت
 122عيار  81 من طراز ديةر عنقوائ ذخ التي تحملخياروصمن ال 100 ما يزيد عنأطلق حزب اهللا إسرائيل  2006 

 .  على شمال إسرائيلة الصنعصينيالملم 
من و. 2008آب / القوات الروسية والجورجية ذخائر عنقودية خالل نزاع أغسطست آل منستخدما جورجيا   2008

 AO-2.5ذخائر ُأسقطت من الجو من نوع  فرق إزالة األلغام  عليهاعثرتبين الذخائر الصغيرة التي 
RTM 9 من نوع  الصواريخر أطلقتهاذخائوN210و M85 . 

 
 اإلنتاج 

 وفي 20. دولة34  من الذخائر العنقوديةنوع 200 أآثر من تنتجأ أو تطورسبق أن  التي دولال عدد إجمالي بلغ
 ي إنتاج نشاط بالتخلي عن أيةتعهدم اتفاقية الذخائر العنقودية،  على من هذه الدول14، وقعت 2008آانون األول /ديسمبر
 دولة ال تزال تنتج الذخائر 17رجح أن من الم اإلنتاج، سبق لها غير الموقعة التي 20 الـدولالومن بين . مستقبلفي ال

 ).  انظر أدناه-  األرجنتين أو العراق أو صربيا منهاليس (حتى اآلن العنقودية
 

الموقعة التي سبق أن طورت أو أنتجت الذخائر الدول الدول الموقعة التي سبق أن طورت أو أنتجت الذخائر العنقودية  غير  
 العنقودية

وبية   آوريا الجن أستراليا  اليابان  األرجنتين  
 باآستان هولندا  بلجيكا  البرازيل   

 بولندا البوسنة والهرسك  جنوب أفريقيا  الصين   
 رومانيا أسبانيا  شيلي   مصر  

 روسيا السويد  فرنسا  اليونان   
 صربيا  ا ألماني سويسرا  الهند  

 سنغافورة إ المملكة المتحدة  إيران   يطاليا 
 سلوفاآيا العراق     

يا   ترآ إسرائيل    
 الواليات المتحدة آوريا الشمالية     

 
 
  21.اإلنتاج قبل سنواتعن  عدة دول توقفتمن بين الدول الموقعة و
 

العمل على ن بأ هيومان رايتس ووتشرجنتين لمنظمة من األسؤولون عسكريون  مأفاد  فقدلدول غير الموقعة،ل أما بالنسبة
 لم يصل DPICM من نوع  مزودة بخاصية التدمير الذاتي ذخائر صغيرة علىويتملم تح 155  عيارإنتاج قذيفة مدفعية

  22. القوات المسلحة هذه القذائف أبدًاتستخدم، ولم ا وتم تفكيكهواسع النطاق اإلنتاج  مرحلةإلى
القدرة قد ُدمرت  تلك أن أغلب الظنلكن و على وجه اليقين،  فهو غير معروف الوضع الراهن لمرافق اإلنتاج في العراقأما

 ذخائر عنقودية منذ  أي أنها لم تنتجهيومان رايتس ووتشمنظمة ل صربيا صرحت 2009شباط /وفي فبراير. 2003في عام 
 23.يةحل جمهورية يوغسالفيا االتحادية االشتراآ

                                       
 أعلنت منظمة هيومان رايتس ووتش أن عدد الدول التي سبق أن 2002ففي عام .  مع توفر معلومات جديدة، تتغير قائمة المنتجين مع الوقت20

استعراض شامل للذخائر : ديةمذآرة إلى وفود اتفاقية األسلحة التقلي“هيومان رايتس ووتش، .  دولة33طورت أو أنتجت الذخائر العنقودية هو 
ثم ُحذفت آندا وبلغاريا من القائمة، وأضيفت أستراليا والبوسنة والهرسك واليابان؛ . www.hrw.org، 2002أيار / مايو20، ”الصغيرة المتفجرة

 . آما ُأدرجت صربيا في القائمة بدًال من يوغسالفيا
 البلجيكية أنها توقفت عن ”بي آر بي“وذآرت شرآة .  والثمانيات ألغراض االختبار قالت أستراليا أنها صنعت قنابل عنقودية في السبعينات21

، 2007وفي عام .  بعد تمرير قانون الحظر2006 البلجيكية عن إنتاج نظام صواريخ جديد في عام ”إف زد“وتوقفت شرآة . 1990اإلنتاج عام 
وذآرت .  بأنها لم تعد تنتج2007آما أفادت تشيلي في عام . قفت اآلن عن اإلنتاج عامًا لكنها تو11صرحت البوسنة والهرسك أنها آانت تنتج لمدة 

 عن اإلنتاج في ”يوروميتال إن في“آما توقفت الشرآة الهولندية . 2005وقالت ألمانيا أنها أوقفت اإلنتاج في عام . 1992فرنسا أنها لم تنتج منذ عام 
 . 2004 والربع األخير من عام 2003النتاج توقف في عام وذآر مسؤولون سويسريون مختلفون أن ا. 2002عام 

 5 تعليقات تلقتها منظمة هيومان رايتس ووتش من وفد األرجنتين لدى مؤتمر أمريكا الالتينية حول الذخائر العنقودية، سان خوسيه، آوستاريكا، 22
 . 2007أيلول /سبتمبر

 . 2009شباط / فبراير9، 235/1ورية صربيا لدى األمم المتحدة في جنيف، رقم سلوبودان فوآسيفيتش، البعثة الدائمة لجمه.  خطاب من د23
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من  مناسبة للتخزين بغرض جعلها شحن وتجميع وتعبئة الذخائر الصغيرة والذخائر الحاملة  عملياتعتبرتفي هذه القوائم، و

 من أشكال  شكًالُيعد األداء القتالي بغرض تحسين المصنع ةحالفي  تعديل أن أي آما. عنقوديةاللذخائر ا إنتاج ضمن عملية
 أبدًا هذه المشروعات لم تدخل إال أنعنقودية الذخائر ال الدول قامت بتطوير واختبار ضعلى الرغم من أن بعو. اإلنتاج

وباإلضافة إلى الحالة األرجنتينية المذآورة أعاله، قامت أستراليا بتطوير وتصنيع واختبار قنبلة . الكّمينتاج اإلمرحلة 
ميكار إس “ قامت شرآة  آذلكفي بلجيكاو 24.جها مطلقًا لم تنتهالكنو ، والثمانيناتالسبعينات في ”اجآارين“عنقودية تسمى 

 إلى أبدًا ذخائر صغيرة، لكنها تزعم أن هذا المشروع لم يصل  علىويت بتطوير قنبلة هاون تحمن األوقات في وقت ”إيه
 ًا لتطويرمشروع“، أن )FZ (”غفورجس دي زيبرو“هي  شرآة أخرى، آما صرحت.  اقتصاديةسبابمرحلة اإلنتاج أل

 يجتزج لم  هذا المنَتإال أن. ذاتي آان قائمًا في الثمانيناتالتدمير ال وغير مزود بآلية ذخائر صغيرة 9  علىويتوخ يحصار
 25”.التجريبيةمرحلة ال
 

  2009  عامفيإنتاج الذخائر العنقودية 
  علنًاُتدَرجذخائر العنقودية وال تزال ال.  دولة17 الذخائر العنقودية في درجة من درجات إنتاج 2009  عامفيأن هناك يبدو 

الدول ب توجد أدناه قائمة. ض في بعض معارض السالح وال تزال ُتعَرة في سوق السالح الدولياحة المنتجات المتعلى قائمة
 .ًا حالي يجري إنتاجهاد أنهعتَق الذخائر العنقودية التي ُيوأنواعالتي ال يزال يجري فيها اإلنتاج، والشرآات المنتجة، 

 النوع  الشرآة  لة الدو
يخ    ملم 70 عيار FZ-100صوار آريس إيروسباسيال إي ديفيسا المحدودة 

  سستروأصواريخ  يروسباسيال إآفريبراس 
 البرازيل 

  BLG-252 و نجناريا إي آوميرسيو المحدودة إيت غتار BLG-120قنابل 
 الصين  صواريخالمدفعية والقنابل وقذائف لأنواع عديدة من ا )نورينكو(الصين للصناعات الشمالية 

يخ  ملم  302 عيارWS-1E وWS-1B  وWS-1صوار  الفضاء اتشرآة سيشوان لصناع
 ملم  320 عيار WS-2و

ئف مدفعية  مصر  ملم  130ملم و 122  عيارقذا ية وشرآة هيليوبولس للصناعات الكيما
يخ صقر   ملم  122عيار  36- وصقر18-صوار  المتطورةمصنع صقر للصناعات

GRM-49قذيفة مدفعية  وقذيفة ) وعانن( ملم 155  عيار اليونان  ) بيرآال-إبو( الدفاع ةنظمهيلينك أل
  ملم107  عيارGRM20هاون 

ئف مدفعية مصنع خم  للمعدات الحربية هيار  ملم  155ملم و 130  عيارقذا الهند 
غير   معروف   2-صواريخ شهاب إيران 

يخ   أنواع عديدة من القنابل وقذائف المدفعية والصوار إسرائيل  كرية اإلسرائيلية الصناعات العس
يخ غير  معروف  ملم  240ملم و 170ملم و 122  عيارصوار آوريا الشمالية 

يخ  -KCBU ملم وقنبلة 70  عيارM261 MPSMصوار هانوا
58B  

 آوريا الجنوبية 

ئف مدفعية   K310 DP-ICM  وK308 DP-ICM TPقذاغ بون سان
B/B  ملم 155عيار 

ئف مدفعية   ملم 155  عيارM483A1  وK-310قذا باآستان  مصانع المعدات الحربية الباآستانية 
ZK-300قنابل   قذيفة هاونو ،LBKas-250 آيساجنو و ديزاميت
 ملم  152 ملم و122  عيارقذائف مدفعيةوملم،  98 عيار

 بولندا 

ص  ملم  122  عياراروخ ستا سبولكا آآسينجا يوزنيا ميتالي برلت
 رومانيا   GAA-001ذخيرة صغيرة يروتيك إ 

ئف    ملم152 عيارCG-540 ER  وCG-540قذا رومارم 
 قنابل مختلفة  بحث واإلنتاج  الحكومية لل بازالتؤسسةم

 ملم  203ملم و 152ملم و 120  عيارقذائف مدفعية معهد أبحاث الهندسة الميكانيكية 
 روسيا 

يخ  ملم  300ملم و 220ملم و 122  عيارصوار سبالؤسسةم  للبحث واإلنتاج  الحكوميةف
قذيفة  ملم 155  عيار سنغافورة   المتقدمة المحدودة  الموادشرآة هندسة

قذيفة مدفعية  122  عيار AGATملم وصاروخ  152  عيار سلوفاآيا  آونسترآتا للدفاع 
 ملم 

M396قذيفة   ترآيا  ملم 155  عيار ) MKEK ( آوروموسيندستريإماآينا في آيميا 
 ملم 122  عيارTRK-122صاروخ سانيتروآ 
 ملم 227  عيارM30 GMLRSصاروخ لوآهيد مارتن 

  M101صغيرة الر ائذخلفتيل ذاتي التدمير ل  لالتصاالت  ثريإل
 الواليات المتحدة 

  استشعار  بصمامCBU-97/CBU105سالح  سيستمزتكسترون 

                                       
 . cas.awm.gov.au، 2008أيلول / سبتمبر29، تم تحديثه في REL/04840، السجل التذآاري الحربي األسترالي، ”القنبلة العنقودية آارينجا“ 24
ُأرسلت . 3، ص 2005آانون األول / ديسمبر19 أمام البرلمان البلجيكي، ASBL/VZW شهادة أدلت بها هيئة صناعة األمن والدفاع البلجيكية 25

 .  2006آانون الثاني / يناير3بالفاآس إلى منظمة هيومان رايتس ووتش، 
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بونغ “ففي الفترة األخيرة، أبرمت شرآة . لعديد من الدول إنتاج الذخائر العنقودية لشرآات في دول أخرىوقد رخصت ا

 2004تشرين الثاني / في نوفمبر”مصانع المعدات الحربية الباآستانية“ الكورية الجنوبية اتفاقية إنتاج مرخصة مع ”سان
في و.  في باآستان)قذيفة نفث القاعدة (ملم ممتدة المدى 155 عيار K310  من نوعDPICM إنتاج قذائفالشتراك في ل

تقومان أيضًا بتسويق مشترك لهذه سن ي أن الشرآتوردلجيش الباآستاني، إال أنه ل األساس يجري إنتاج هذه الذخيرة في حين
مصانع (هند  اتفاقات ترخيص مع شرآات في ال”الصناعات العسكرية اإلسرائيلية“ آما أبرمت 26.القذائف لعمالء تصدير
إلنتاج ) سيستمز آليانت تك(والواليات المتحدة ) وروآيتسان MKEK(وترآيا ) رومارم(ورومانيا ) المعدات الحربية الهندية

 . M85طراز  من DPICMذخائر صغيرة 
 

ففي . غيرة للذخائر الصاعتمادية معايير توضعقد عنقودية الذخائر الثالث من الدول التي ال تزال تنتج على األقل  وهناك
 في ها إنتاجيتقرر جميع الذخائر الصغيرة التي تتمتع الواليات المتحدة سياسة تقضي بضرورة أن أصدرت، 2001عام 

وزارة الدفاع تشترط “ بأن 2005 في عام  وأفادت بولندا27. بالمائة1 وما بعدها بمعدل إخفاق أقل من 2005السنة المالية 
أصدرت آوريا آما  28”. لما يتم شراؤه من ذخائر صغيرة بالمائة2,5خفاق أقل من اإلل  معد أن يكون اختبارات القبولأثناء

والتي   التدمير الذاتيةآليب المزودة سوى الذخائر العنقودية شراء أال يتم في المستقبلب توجيهًا يقضي 2008 في عام الجنوبية
 29. بالمائة1 ها عنمعدل إخفاقيقل 

 
 عنقودية الذخائر الشرآات التي تنتج سحب االستثمارات المالية من ال

 بحثًا تفصيليًا حول ”نتورك فالنديرين“مع تطور قضية الذخائر العنقودية في بلجيكا، أجرت المنظمة غير الحكومية 
حداث تغييرات في الممارسة من جانب بعض إل محفزًاهذا العمل  آانو.  في تصنيع الذخيرة العنقوديةالحاليةاالستثمارات 

 عضو مجلس الشيوخ، اقترح 2006آانون األول / ففي ديسمبر30. مزيد من اإلصالحات القانونيةجراءت المالية وإالمؤسسا
نتاج أو استخدام أو إلقانون قائم يحظر التمويل المباشر أو غير المباشر إلى البلجيكي فيليب ماهو إضافة الذخائر العنقودية 

 ما جعل بلجيكا الدولة األولى التي ،2007آذار / هذا القانون في مارسم إقرارت و31.حيازة األلغام األرضية المضادة لألفراد
 األيرلندي يحظر صراحة استثمار المال العام في  التنفيذ قانونآما أن 32.عنقوديةالذخائر التجرم االستثمار في شرآات تنتج 

 وفي 33.عنقوديةالذخائر الالتي تحظر االستثمار في عنقودية، ما جعل أيرلندا الدولة الثانية في العالم الذخائر الشرآات تنتج 
حظر على جميع ي على اتفاقية الذخائر العنقودية تصديق قانون لللوآسمبورغ مشروع، نشرت 2008آانون األول /ديسمبر

 34.صغيرة متفجرةالذخائر العنقودية أو الذخائر ال بتمويل ”عن علم“األشخاص أو الشرآات القيام 
 
يتم س التي الذخائر العنقودية ضمن فئة األسلحة غير اإلنسانية إدراجرت وزارة المالية النرويجية ، قر2004في عام و

 تم ،2005 حزيران/ففي يونيو.  األخالقية لصندوق المعاشات الحكومي النرويجيالتوجيهاتها من االستثمار بموجب ؤإقصا

                                       
  . 2006تشرين الثاني / نوفمبر24، )آراتشي (نبض آسيا ”مصنع المعدات الحربية الباآستانية وشرآات آورية جنوبية يوقعون صفقة ذخيرة،“ 26
 10 ”،(U)سياسة وزارة الدفاع بشأن اعتمادية الذخائر الصغيرة : مذآرة ألمناء األقسام العسكرية، الموضوع“ وزير الدفاع ويليام آوهين، 27

ول من ، بمعنى اإلنتاج من أجل االستخدام في القتال، خالل الربع األ”معدل اإلنتاج الكامل“الذخائر الصغيرة التي تصل إلى . آانون األول/يناير
 التي تطلقها صواريخ M30إال أنه ُمنح استثناء للذخائر الصغيرة من طراز .  وما بعدها ال بد أن تستوفي المعيار الجديد2005السنة المالية 

GMRLS بالمائة4 إلى 2، بما يسمح بمعدل إخفاق من   . 
وقدمت هذه المعلومات إلى باآس . 2005شباط / فبراير14دا،  رسالة من وزارة الدفاع الوطني البولندية، إلى منظمة باآس آريستي في هولن28

  ”.محتوى الورقة ال يعكس بالضرورة الموقف الرسمي لبولندا“آريستي شريطة أن ُيفهم أن 
ل عام خال. 2008تشرين الثاني / نوفمبر13 للدول األطراف في اتفاقية األسلحة التقليدية، جنيف، 2008 بيان لجمهورية آوريا، اجتماع عام 29

 .  ضمت آوريا الجنوبية ممثًال لشرآة هانوا، وهي شرآة آورية تنتج الذخائر العنقودية، إلى وفدها الرسمي إلى اتفاقية األسلحة التقليدية2008
، 2007شباط /، فبراير”االستثمارات المتفجرة والمؤسسات المالية والذخائر العنقودية“ انظر نتورك فالنديرين، 30

www.stopclustermunitions.org ،إنهاء االستثمار في شرآات “؛ منظمة المعاقين الدولية، ومنظمة هيومان رايتس ووتش، ونتورك فالنديرين
 . www.hrw.org، 2005نيسان / أبريل1، ”إنتاج الذخائر العنقودية

، دورة 1968/1-3 الوثيقة التشريعية رقم ”ودية،مقترح قانون لحظر تمويل إنتاج أو استخدام أو حيازة الذخائر العنق“ مجلس الشيوخ البلجيكي، 31
 . www.senate.be، 2006آانون األول / ديسمبر5، 2006-2007

 . www.reuters.com، 2007آذار / مارس2، رويترز، ”بلجيكا تحظر االستثمارات في شرآات صناعة القنابل العنقودية“ 32
 . www.oireachtas.ie، 2008 لعام 20مجلسا البرلمان، قانون رقم  ”،2008لعام قانون الذخائر العنقودية واأللغام المضادة لألفراد “ 33
 En“يمكن ترجمة العبارة الفرنسية األصلية .  ال بد من عرض القانون على مجلس الدولة للتشاور حوله ثم بعد ذلك إقراره من البرلمان34

connaissance de cause” إلى 5وينص مشروع القانون أيضًا على فرض عقوبة السجن من . ”صدعن ق“ أو ”عن علم“ إلى اإلنجليزية بمعنى 
 بموجب بنود ”عن علم“ يورو، أو واحدة فقط من هاتين العقوبتين، لهؤالء الذين ارتكبوا مخالفة 1000000 إلى 25000 سنوات والغرامة من 10

آانون األول / ديسمبر3ع قانون يقر اتفاقية الذخائر العنقودية في أوسلو، فتح باب التوقيع على مشرو“]. من اتفاقية الذخائر العنقودية [3 و2المادتين 
 . 2009آانون الثاني / يناير12، 2009-2008، مجلس النواب، الدورة العادية 5981 رقم ”،2008
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الشعور “ًا وثائقيًا بعنوان فيلمعام عندما بث التلفزيون الهولندي الغضب ال أثيرت موجة من، 2007آذار / مارس18في و

لغام األ في إنتاج متورطةكبرى في شرآات المعاشات الصناديق بعض  استثمار آشف النقاب عن ”بالقنبلة العنقودية
شرآات المعاشات نيتها إنهاء استثماراتها في الصناديق العديد من  أعلنت ثم بعد ذلك 37.عنقوديةالذخائر الرضية واأل

  38.ر العنقوديةائلذخل المصنعة
 
 في  المسَتثمرةصولاأل سحب بصدد، وهي شرآة تأمين فرنسية، أنها ”مجموعة آآسا“، أعلنت 2007تموز /في يوليوو
اتفاقية اآلن  حتى َضع توم ل أنهعلى الرغم من“  أنه عن آآسا قولهاقد ُنقلو.  في إنتاج الذخائر العنقوديةالمتورطةشرآات لا

 إلغاء أنواع معينة من القنابل على بوجود إجماع دولي متزايد تقرن مجموعة آآسا فإدولية تحظر القنابل العنقودية، 
 39”.العنقودية

 
حتياطي المعاشات أنه سينسحب من االستثمار في ست ال  الوطني األيرلنديصندوقال، أعلن 2008آذار / مارس3في و

نيسان / أبريل4 صندوق التقاعد النيوزلندي في حذى حذوه في إنتاج الذخائر العنقودية، بينما متورطةشرآات دولية 
2008.40 

 
 في المتورطةأنه سيبيع أسهمه في الشرآات  ”7إيه بي “، أعلن صندوق المعاشات السويدي 2008حزيران / يونيو1في و

مملوآة للحكومة في ال  السبعةمعاشاتال صناديق واحد من، وهو ”7إيه بي “ أن ذآرومن الجدير بال. إنتاج الذخائر العنقودية
أيلول /سويد في سبتمبرال  فيمعاشاتلل  أخرى أربعة صناديقحذت حذوهقد  و41. مليار آرون90السويد، يدير نحو 

2008.42 
 

، أعربت عدة دول موقعة على اتفاقية الذخائر العنقودية عن آرائها هيومان رايتس ووتش استفسارات من منظمة وردًا على
االتفاقية تحظر أيضًا االستثمار “ن أفقالت المكسيك .  االتفاقيةبموجبمحظورة العمال األ قضية االستثمار المالي في حول

آما  44.ر العنقودية محظورائ إنتاج أو نقل الذخ أو االستثمار فين تمويلأ وقالت لبنان 43”.إنتاج الذخائر العنقوديةب المتعلق
 فإنالعنقودية في نص االتفاقية، الذخائر الستثمار في إنتاج ل ه ال يوجد منع صريح أنمن رغمعلى الأشارت بلغاريا إلى أنه 

                                       
. www.regjeringen.no، 2005أيلول / سبتمبر2 بيان صحفي، ”استبعاد ثماني شرآات أخرى من صندوق النفط،“ وزارة المالية النرويجية، 35

وشرآة تمويل الدفاع الجوي والفضاء األوروبية، ) EADS(هذه الشرآات هي آليانت تك سيستمز، وشرآة الدفاع الجوي والفضاء األوروبية 
دوق، وهو ويعمل مجلس األخالق التابع للصن. ، ولوآهيد مارتن، وشرآة رايثيون، وشرآة ثاليسإل ثري لالتصاالتوشرآة جنرال دايناميكس، و

 .  مجلس مستقل من خمسة أشخاص، على تقديم المشورة إلى وزارة المالية، التي تصنع بعد ذلك قرار االستبعاد
انظر وزارة المالية . 2008آانون الثاني / في يناير”هانوا“ وشرآة 2006آانون األول / في ديسمبر”بونغ سان“ الشرآة الكورية الجنوبية 36

آانون األول / ديسمبر6 بيان صحفي، ” غلوبال،-ة آورية جنوبية تنتج الذخائر العنقودية من صندوق المعاشات الحكومياستبعاد شرآ“النرويجية، 
2006 ،www.regjeringen.no ،استبعاد شرآة تنتج الذخائر العنقودية وشرآتان تنتجان األسلحة النووية من صندوق “؛ وزارة المالية النرويجية

 . www.regjeringen.no، 2008آانون الثاني / يناير11 بيان صحفي، ”ل،غلوبا-المعاشات الحكومي
، NPS وVARA، زمبال، بث 2007آذار /، مارس”الشعور بالقنبلة العنقودية“. ”زمبال“ أنتجه جوس فان دونغن وأندريه تاك للبرنامج الوثائقي 37

zembla.vara.nl . 
وآالة  ”صندوق المعاشات الهولندي إيه بي بي المساهم في مصرف إيه بي إن أمرو ينتظر تفاصيل صفقة بارآليز المقترحة،“بلوك، - آرون غراي38

اراته في األلغام أحد صناديق المعاشات الهولندية الكبرى يسحب استثم”؛ وwww.forbes.com، 2007نيسان / أبريل12، إيه إف إآس لألنباء
 . www.iht.com، 2007نيسان / أبريل6، آسوشيتد برس ”األرضية، ويكشف جميع األصول،

. www.wilpf.int.ch، 2007تموز / يوليو27، المستثمر المسؤول ”آآسا تسحب أصول التأمين من مصنعي القنابل العنقودية،“ هيو ويالن، 39
ة المعاقين الدولية ومنظمة العفو الدولية فرنسا وبعد أن نشرت نتورك فالنديرين تقريرًا في جاءت هذه الخطوة بعد حملة عامة نظمتها منظم

نتورك فالنديرين، .  وردت فيه عدة مصارف فرنسية مشارآة في مؤسسات مالية لها استثمارات في القنابل العنقودية2007شباط /فبراير
 . www.netwerkvlaanderen.be، 2007شباط / فبراير”عنقودية،المؤسسات المالية والذخائر ال: االستثمارات المتفجرة“

، 2008آذار / مارس17، آيريش تايمز، ”صندوق معاشات يقرر سحب أمواله من شرآات تصنيع القنابل“ ديغالن دو بريدو، 40
www.irishtimes.com ،4 بيان صحفي، ”ذخائر العنقودية،صندوق التقاعد النيوزيلندي يعلن قرارًا بشأن ال “؛ وصندوق التقاعد النيوزيلندي 

 . www.nzsuperfund.co.nz، 2008نيسان /أبريل
حزيران / يونيو1، انترناشونال هيرالد تربيون ” يبيع جميع أسهمه في الشرآات المصنعة للقنابل العنقودية،7صندوق المعاشات السويدي إيه بي “ 41

2008 ،www.iht.com . 
، 2008أيلول / سبتمبر15، المستثمر المسؤول ”لسويدية تبيع أسهم بالمليارات في شرآات الذخائر العنقودية،صناديق المعاشات ا“ هيو ويالن، 42

www.responsible-investor.com . 
،  خطاب من السفير خوان مانويل غوميز روبليدو، وآيل الوزارة للشؤون متعددة األطراف وحقوق اإلنسان، وزارة العالقات الخارجية المكسيكية43
 . الترجمة مهداة من السفارة المكسيكية في الواليات المتحدة. 2009آذار / مارس4
 . 2009شباط / فبراير10 خطاب من بعثة لبنان الدائمة لدى األمم المتحدة في جنيف، 44
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 التخزين 
 دولة من 35 آانت 2009نيسان / أبريلحتى و47.في وقت من األوقاتعنقودية الذخائر ال دولة مخزونات من 85 لقد امتلكت

 .  اتفاقية الذخائر العنقودية علىه الدول قد وقعتهذ
 

عتقد  التي ُي الموقعةو الدول.  االتفاقية على دولة وقعت31عنقودية، من بينها الذخائر ال بتخزين تقوم حاليًا دولة 79 أن ويبدو
. ألرجنتين والعراق اهيموقعة ال غير الدول أستراليا وهندوراس ومالي وأسبانيا وهي مخزونات  أي تملكلم تعدأنها 

 بدأ آما. ذلك منذ توقيع االتفاقيةب قوم األولى التي تهي الدولة، و2009آذار / في مارسهاتدمير مخزونمن  أسبانيا وانتهت
 ).انظر أدناه. (اتهاالموقعة في تدمير مخزوناألخرى  من الدول آبيرعدد 

 
 ل غير الموقعة التي سبق لها تخزين الذخائر العنقودية الدو الدول الموقعة التي سبق لها تخزين الذخائر العنقودية 

 سنغافورة أنغوال  إندونيسيا  الجزائر   إسرائيل 
 سلوفاآيا أستراليا  إيطاليا  األرجنتين   األردن  

 سريالنكا  النمسا  اليابان  أذربيجان    آازخستان
 السودان ا آوريا الشمالية  لبحرين   مالي بلجيكا 

 سوريا  والهرسك البوسنة مولدوفا  روسيا البيضاء   آوريا الجنوبية  
 تايالند  بلغاريا  الجبل األسود  البرازيل   الكويت 

يا  ليبيا    ترآ آندا هولندا الصين  
 ترآمنستان النرويج تشيلي  آوبا    منغوليا 

ا   أوآراني آولومبيا  بيرو المغرب  مصر  
 اإلمارات العربية المتحدة آرواتيا  البرتغال   إريتريا  نيجيريا 

 الواليات المتحدة جمهورية التشيك  إستونيا  سلوفينيا  عمان  
 أوزبكستان الدنمارك  جنوب أفريقيا  إثيوبيا   باآستان  

ليمن   ا فرنسا  أسبانيا فنلندا   بولندا 
 زيمبابوي ألمانيا  السويد جورجيا    قطر 

  غينيا  سويسرا   اليونان رومانيا 
 بيساو أوغندا الهند   روسيا  -غينيا

  هندوراس المملكة المتحدة إيران   السعودية 
 الم العراق     صربيا جر 

 
ن بعض فإمخزوناتها من خالل اإلنتاج المحلي أو االستيراد من دول أخرى، حصلت على   قد أغلب الدولوفي حين أن

 روسيا، ، ومن بين هذه الدول أذربيجانعندما حصلت على االستقاللعنقودية الذخائر ال ورثت مخزونات من  قدالدول
، ترآمنستان، صربيا، الجبل األسود، مولدوفا، آازخستان، جورجيا، جمهورية التشيك، آرواتيا، الهرسك والبوسنةالبيضاء، 
 .  وأوزبكستان،أوآرانيا

 
.  الملياراتيصل إلى الذخائر العنقودية داخلغيرة الموجودة  أن إجمالي المخزونات العالمية من الذخائر الصوأغلب الظن

.  مليون ومليار ذخيرة صغيرة730 ما بين  علىويت ذخائر عنقودية في مخزونها النشط تحلديهافالواليات المتحدة وحدها 
وطنية المخزونات ن الالعديد موُيعتقد أن . ة في الحجم أن مخزونات الذخائر العنقودية في روسيا والصين مماثلمن المرجحو

 .ت الماليين من الذخائر الصغيرةماليين إلى عشراال تحتوي علىمن الذخائر العنقودية 
 

 مصدرو. ة أعدد الذخائر الصغيرة المخزونعنالجدول التالي القدر المحدود للغاية من المعلومات المؤآدة ويوضح 
تصدير ال إخطارات هو ،ردن والمغرب ومصر والسعودية البحرين واأل، وهيالمعلومات المتعلقة بالدول غير الموقعة

 . مريكيةاأل
 

                                       
 . 2009شباط /ير فبرا25بيتيو بيتيف، مدير دائرة السياسة األمنية، وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية بلغاريا، .  خطاب من د45
 . 2009شباط / فبراير26 خطاب من هنك سوارتوو، وزارة الشؤون الخارجية الهولندية، 46
وازداد هذا العدد آثيرًا على مر .  دولة آانت قد امتلكت مخزونات من الذخائر العنقودية56، حددت منظمة هيومان رايتس ووتش 2002 في عام 47

ن بين الدول التي أضيفت إلى قائمة الدول المخزنة في الماضي والحاضر أنغوال، أستراليا، النمسا، وم. السنوات حيث توفرت معلومات جديدة
بيساو، هندوراس، المجر، إندونيسيا، ليبيا، مالي، منغوليا، المغرب، الجبل األسود، -أذربيجان، آولومبيا، آوبا، إستونيا، فنلندا، جورجيا، غينيا، غينيا

مذآرة إلى وفود “منظمة هيومان رايتس ووتش، . بيا، سلوفانيا، سريالنكا، سوريا، تايالند، أوغندا، اليمن، وزيمبابويبيرو، البرتغال، قطر، صر
 . www.hrw.org، 2002أيار / مايو20 ”استعراض شامل للذخائر الصغيرة المتفجرة،: اتفاقية األسلحة التقليدية
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 عنقوديةالذخائر من الة المعروفمخزونات الموجودة في الصغيرة الذخائر ال
 موقعةالدول غير ال  موقعةالدول ال

  مليون المملكة المتحدة   مليون 38.7 الواليات المتحدة   730
 مليون ألمانيا   مليون 33 البحرين    6.1
  مليون هولندا   مليون 26 األردن   3.1
  مليون  مليون 14.9 فرنسا  المغرب   2.5

  مليون النرويج   مليون 3.1 2.2 مصر  
  مليون النمسا  السعودية    798336 1.2

    251836 أسبانيا 
    52920 سلوفينيا 

 
 

 تدمير المخزونات 
حظر الذخائر العنقودية في عام من أجل  الدولي العمل أن يتكثفمخزوناتها قبل آامل  ربأنها انتهت من تدميأفادت عدة دول 

 التي ُتسقط  روك آي وBLG-66  بيلوغا مخزونات قنابله تم تدميرأن مسؤولون عسكريون من األرجنتين إذ ذآر. 2006
 في سنوات سابقة مخزونه من  أفاد مسؤولون من هندوراس أن الجيش قد دمر2007وفي عام . 2005 عام قبلمن الجو 
 وفي 48.تطلقها المدفعيةر العنقودية التي ائ غير محدد من الذخنوع من الجو فضًال عن ُتسقطي العنقودية التي  آقنابل روك
 49.ر آل مخزونها من الذخائر العنقوديةيمبتد قبل عشر سنوات قامت، أعلنت مالي أنها 2007آانون األول /ديسمبر

 
 وتوقيع اتفاقية الذخائر العنقودية بلجيكا اعتمادر عنقودية محددة قبل ائ ذخةنظمأتدمير بخرى التي أفادت  الدول األومن بين

 هو هذه الذخائر العنقوديةوآان السبب الرئيسي لتدمير . وآندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة
 جزء هو نتهية الصالحية والمالقديمة تدمير الذخائر العنقودية إذ أن. ر موثوقة وفي بعض الحاالت غيقديمةأنها آانت تعتبر 

سبعة ( طن 7000 العقد الماضي، قامت الواليات المتحدة بتدمير متوسط ىفمثًال، على مد. ذخيرروتيني من عمليات الت
، آان ما ال يقل 2006 عام حتىو. ريكي مليون دوالر أم6.6ر العنقودية سنويًا بمتوسط تكلفة سنوية ائمن الذخ) مغ آماليين

 50. في انتظار التدميرالتي عفا عليها الزمنمن الذخائر العنقودية ) آغم ماليين 103( طن 103473عن 
 

 مليون ذخيرة 65 أآثر من  علىويت بتدمير ذخائر عنقودية تح)NAMSA (قامت وآالة الصيانة واإلمداد التابعة للناتوآما 
جنرال دايناميكس وإي  (ة الصناعيات االتحادآما تولى أحد 51. لدول أعضاء في الناتو2007-1997صغيرة في الفترة من 

 ويت قنبلة عنقودية تح38538 مؤلف من في الواليات المتحدة لتدمير مخزون مرفقخالل سنة بناء واختبار وفتح ) بي في
  بالمائة94تعادة وإعادة تدوير قرابة م اسث) 2009-2005 (سنوات خمس ى مليون ذخيرة صغيرة على مد23 أآثر من على

 52.من المواد
 

 لعام الحظر البلجيكي قانون إذ يقضي.  نهائية لتدمير المخزوناتمواعيدًا في بلجيكا والنمسا ة الوطنيات التشريعتحددوقد 
نون األول آا/ وفي ديسمبر2009.53حزيران /، وهو ما يوافق يونيوسنوات بتدمير جميع المخزونات خالل ثالث 2006
 لألحكام وفقًا االنتهاء منها، وسيتم ماضية قدمًا اتعملية تدمير المخزون“، أآد وزير الشؤون الخارجية البلجيكي أن 2008

 االنتهاء من التدمير خالل ثالث ويلنمساا القانون الوطني تطلب وي54”].2009[التعاقدية، في الجزء األول من العام القادم 
نها تتوقع االنتهاء من تدمير مخزوناتها بنهاية أ صرحت النمسا غير أن، 2011آانون الثاني /يناير، وهو ما يوافق سنوات

 56. مليون يورو1 ستبلغأن تكاليف التدمير بلبرلمان ل وزير الدفاع فادأآما  2009.55عام 

                                       
هندوراس خالل مؤتمر أمريكا الالتينية اإلقليمي حول الذخائر العنقودية، سان خوسيه،  لقاءات لمنظمة هيومان رايتس ووتش مع مسؤولين من 48

 . 2007آانون األول / ديسمبر5-3؛ وخالل مؤتمر فيينا حول الذخائر العنقودية، 2007أيلول / سبتمبر5آوستاريكا، 
 . اتحاد المرأة الدولي للسالم والحرية/حالف الذخائر العنقوديةأَخذ المالحظات ت. 2007آانون األول / ديسمبر5 بيان دولة مالي، مؤتمر فيينا، 49
 حتى 2000 السنوية لكتاب لجنة دعم المشتريات، وزارة الجيش، مشتريات األسلحة، الجيش من السنة المالية اإلصدارات األرقام مأخوذة عن 50

 . 2009السنة المالية 
وقف االستخدام العسكري لمخزونات الذخائر “ واإلمداد التابعة للناتو، مكتب دعم الذخيرة، فريدريك بيجو، وآالة الصيانة.  جلسة إعالم عقدها د51

، شريحة 2007تشرين األول / أآتوبر30 المؤتمر اإلقليمي األوروبي حول الذخائر العنقودية، بروآسل، ”تجربة وآالة الصيانة واإلمداد،: العنقودية
26 ،www.diplomatie.be . 

ديفيد غريمونبر، المعدات الحربية والخدمات الفنية لشرآة جنرال دايناميكس، ندوة ومعرض إنهاء العسكرة عالميًا الذي . دها د جلسة إعالم عق52
 .  www.dtic.mil، 2007أيار / مايو16ينظمهما الرابطة الصناعية للدفاع الوطني، رينو، 

 . staatsbladclip.zita.be، 2006حزيران / يونيو9، ستاتسبالد مونيتور، ”قانون تنظيم األنشطة االقتصادية واألفراد الحاملين لألسلحة“ 53
آانون األول / ديسمبر3 تصريح لكاريل دي غوشت، وزير الشؤون الخارجية البلجيكي، مؤتمر التوقيع على اتفاقية الذخائر العنقودية، أوسلو، 54

2008 . 
التصديق السريع على اتفاقية الذخائر العنقودية هو برهان على دور النمسا الرائد في ‘: يغرسبينديل“ وزارة الشؤون الخارجية االتحادية النمساوية، 55

 . 2009نيسان / أبريل3 بيان صحفي، ”’نزع السالح ألغراض إنسانية،
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 4339من المؤلف مخزونها  تدمير  من أسبانياانتهت، 2008حزيران / في يونيو الذي بدأتهوقف الوطنيلمنها با التزامًا

 مليون 4.9ودفعت الحكومة األسبانية . 2009آذار / مارس18 في)  ذخيرة صغيرة212481  علىويتتح(ذخيرة عنقودية 
تفكيك وتدمير من أجل   الصناعيةالتابعة لمجموعة ماآسام) FAEX (”اسينآستريمإ يسيونتفابريكا“يورو لشرآة 

ألغراض التدريب )  ذخيرة صغيرة28615  علىويتتح( ذخيرة عنقودية 836 وتنوي أسبانيا االحتفاظ بـ57.المخزون
  58. من اتفاقية الذخائر العنقودية3واختبار التدابير المضادة المسموح بها بموجب المادة 

 
 من  بالمائة30 نحو تدمير  منقد انتهت 2009شباط / في فبرايرآانت و2001  عامبدأت ألمانيا في تدمير مخزوناتها فيآما 
 مخزونها خالل مهلة تنوي تدمير أعلنت ألمانيا أنها 2009نيسان / وفي أبريل59).2001مقارنة بإجمالي عام (مخزون ال

ف يلار تك وتقَد61. مليون يورو40 وقدرت تكاليف التدمير بحوالي 60، التي حددتها اتفاقية الذخائر العنقوديةسنواتالثماني 
من الذخائر العنقودية، فقد أشارت التقديرات  أما مخزون اليابان 62. يورو8123380ون القائم في إيطاليا بنحو تدمير المخز

 63. مليار ين20 حوالي تدميره سيتكلفأن إلى رير اتقال الواردة في أحد
 

ها من الذخائر  وزير الدفاع النرويجي أن النرويج قد بدأت عملية تدمير مخزونصرح، 2008تشرين األول /في أآتوبر
وقدرت النرويج أن تدمير . 2009 عام منالعنقودية، وأن هدف النرويج هو تدمير جميع الذخائر العنقودية في وقت ما 

 جميع المخزونات البريطانية ُسحبت من الخدمة وقد 64. يورو للقذيفة الواحدة40كلف تيسملم  155  عيارذخائرها العنقودية
 65. عقود لتدميرهاإبراماآلن إما تدميرها أو  جاريمن الذخائر العنقودية و

 
 النقل 

  المعلومات الرسمية، إال أننقص من النطاق الحقيقي للتجارة العالمية في الذخائر العنقودية نظرًا لأآد يصعب الت أنهفي حين
 وتشمل 66.لى األقل ع دولة أخرى60 من الذخائر العنقودية إلى نوعًا 50 أآثر من تنقلأن  سبق لها  على األقل دولة15

 : المبلغ عنها  الذخائر العنقوديةبعض األمثلة الحديثة لحاالت نقل
 بها M30 من نوع GMLRS صاروخ 780  الجيش األمريكي الكونغرس بنيته بيعبلغ أ2006أيلول /في سبتمبر •

 67.إلمارات العربية المتحدةل DPICMذخائر صغيرة 
-2006ملم لإلمارات العربية المتحدة في الفترة  122ر عيا TRK-122من نوع  صاروخ 3020باعت ترآيا  •

2007.68 
 2007.69  عامملم لترآيا في 122 عيار AGAT من نوع  صاروخ380تصدير بأفادت سلوفاآيا  •

                                                                                                                        
م وزمالؤه على وزير  التي طرحها عضو البرلمان آاسبار إيني(J/723) رد من وزير الدفاع النمساوي نوربرت دارابوس على لألسئلة البرلمانية 56

 . 2007حزيران / يونيو26، ) اليدوية”هويتزر“القنابل العنقودية وقنابل (الدفاع فيما يتعلق بشراء القوات المسلحة النمساوية الذخائر العنقودية 
اآون تقول أنه لن تكون ش“؛ 2009آذار / مارس12، 2 خطاب من ميغيل آنجيل موراتينوس، وزير الشؤون الخارجية والتعاون األسباني، ملحق 57

 . www.eldia.es، 2008آانون األول / ديسمبر3، إل ديا، ”حزيران/هناك ذخائر عنقودية في أسبانيا بدءًا من يونيو
 . 2009آذار / مارس12، 2 خطاب من ميغيل آنجيل موراتينوس، وزير الشؤون الخارجية والتعاون األسباني، ملحق 58
 . 2009شباط / فبراير5عبة الحد من األسلحة التقليدية، وزارة الشؤون الخارجية األلمانية،  خطاب من غريغور آوبل، رئيس ش59
 17 لفريق الخبراء الحكوميين المعني بالذخائر العنقودية والتابع التفاقية األسلحة التقليدية، جنيف، 2009 بيان ألمانيا، الدورة الثانية في عام 60

 .  2009نيسان /أبريل
، تفيد بمعلومات عن اجتماع مع وزارة 2009نيسان / أبريل2ونية من توماس آوشينمايستر، مدير فريق العمل ضد األلغام األرضية،  رسالة إلكتر61

 .  في برلين2009آذار / مارس12الشؤون الخارجية بتاريخ 
 . ، الجزء الثاني8/51585لمرجعي ، الرقم ا2007تشرين الثاني / نوفمبر30 تقرير من المكتب التشريعي لوزارة الدفاع اإليطالية، 62
 . 2008تشرين الثاني / نوفمبر21، جيجي تيكر برس سيرفس ”اليابان تلغي القنابل العنقودية،“ 63
 . 2008شباط / فبراير21 بيان النرويج، جلسة حول التخزين وتدمير المخزونات، مؤتمر ولينغتون للذخائر العنقودية، 64
 في عام M26 والصواريخ من نوع BL-755؛ وبدأ تدمير القنابل من نوع 2008 و2005 بين عامي M483از  تم تدمير قذائف المدفعية من طر65

 . 2009 في عام L20A1ومن المتوقع أن يبدأ تدمير قذائف المدفعية من نوع . 2008 في عام CRV-7، والصواريخ من طراز 2007
 9، قدرت منظمة هيومان رايتس ووتش أن ما ال يقل عن 2002ففي عام .  السنوات لقد ازدادت المعلومات حول نقل الذخائر العنقودية على مر66

مذآرة إلى وفود اتفاقية “منظمة هيومان رايتس ووتش، .  دولة أخرى45 طرازًا مختلفًا من الذخائر العنقودية إلى ما ال يقل عن 30دول قامت بنقل 
 . www.hrw.org، 2002أيار / مايو20 ”فجرة،استعراض شامل للذخائر الصغيرة المت: األسلحة التقليدية

اإلخطار . 2009آذار / مارس23، داخل الجيش ” رغم قانون الكونغرس الجديد،DPICM لبيع ذخائر 2007الجيش سيبرم صفقة “ آيت برانن، 67
، 06-5521 بيان صحفي، رقم اإلحالة ”ة،أنظمة راجمات الصواريخ المتعدد: اإلمارات العربية المتحدة“األصلي هو وآالة التعاون األمني الدفاعي، 

 . 1، ص 2006أيلول /سبتمبر
تموز / يوليو7، 2007، وبيان للسنة التقويمية 2007آذار / مارس22، 2006 ترآيا، سجل األمم المتحدة لألسلحة التقليدية، بيان للسنة التقويمية 68

2008 . 
 . 2008حزيران / يونيو12، 2007لسنة التقويمية  سلوفاآيا، سجل األمم المتحدة لألسلحة التقليدية، بيان ل69
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وأقرت . 2007  عام إلى جورجيا فيGRADLARمن نوع خ ياروصال إسرائيل أربع وحدات إلطالق نقلت •
 104  علىويتملم، آل منها يح 160  عيارMk.-4من طراز واريخ صبجورجيا باستخدام أجهزة اإلطالق هذه 

 2008.70آب / في أغسطس مع روسيا، خالل نزاعهاM85من نوع  DPICM ذخيرة صغيرة
 2008.71آذار / لباآستان في مارسM261من نوع قامت آوريا الجنوبية بتصدير صواريخ  •
 CBU-105سالح قطعة من ال 510  للهندبيعن تأ أنها تنوي 2008أيلول / في سبتمبرأعلنت الواليات المتحدة •

 72.المزود بصمام استشعارالذي ُيسَقط من الجو و
 

  السجل التاريخي، إال أن الواليات المتحدة قد نقلت مئات اآلالف من الذخائر العنقودية التيعلى الرغم من عدم اآتمال
،  األرجنتين: دولة30 الدقيقة إلى ما ال يقل عن ر الصغيرة غير الموثوقة وغيرائعشرات الماليين من الذختحتوي على 

، إيطاليا، إسرائيل، ندونيسيا، إالهند، هندوراس، اليونان، ألمانيا، فرنسا، الدنمارك، مصر، آندا، بلجيكا، البحرين، أستراليا
، ترآيا، تايالند، سبانياأ، السعودية، بولندا، باآستان، عمان، النرويج، هولندا، المغرب، آوريا الجنوبية، األردن، اليابان

 .  والمملكة المتحدة،اإلمارات العربية المتحدة
 
، أذربيجان، أنغوال، الجزائر: هي دولة 33 مخزونات ضمن ة المنشأ موجودةسوفيتي/ةعنقودية روسيالذخائر ال قد ورد أنو

، إيران، الهند، بيساو-غينيا، ياغين، جورجيا، المجر، مصر، جمهورية التشيك، آوبا، آرواتيا، بلغاريا البيشاء، روسيا
، سوريا، السودان، سلوفاآيا، رومانيا، بولندا، بيرو، منغوليا، مولدوفا، ليبيا، الكويت، آوريا الشمالية، آازخستان، العراق

 .  واليمن،أوزباآستان، أوآرانيا، أوغندا، ترآمنستان
 
قد تم العثور على ذخائر صغيرة غير ف، معروفدية غير  الكامل للصادرات الصينية من الذخائر العنقوالحجم في حين أنو
 81- صاروخ صيني طراز100 أآثر منوأطلق حزب اهللا .  في العراق وإسرائيل ولبنان والسودانة المنشأفجرة صينينم

 . 2006  عام على شمال إسرائيل فيDPICM ذخائر صغيرةتحتوي على ملم  122عيار 
 

 بتطبيقالواليات المتحدة وسنغافورة، هما  اتفاقية الذخائر العنقودية، ير الموقعة علىمن الدول غ دولتان على األقل قامت
، وضع الكونغرس األمريكي وقفًا لمدة عام على نقل الذخائر العنقودية ما 2007آانون األول /ففي ديسمبر. اتدراصللوقف 

عنقودية من الذخائر الأي دولة تتلقى على  أيضًا لقانوناواشترط هذا . آثر أو أ بالمائة99 اعتمادية نسبتهمعدل تتمتع بلم تكن 
 عدمالواليات المتحدة أن توافق على عدم استخدام هذه الذخائر العنقودية إال ضد أهداف عسكرية محددة بوضوح و

ر آذا/ مارس11 دائمًا في ظرًاح التصديرعلى  وأصبح هذا الحظر 73. مدنيين بها أنُيعرف المناطق التي  فيمهااستخدا
 على تصدير الذخائر محدد المدة، أعلنت سنغافورة أنها ستفرض وقفًا غير 2008تشرين الثاني / نوفمبر26 وفي 2009.74

 75.العنقودية وبأثر فوري
 

  والعمليات العسكرية المشترآة األجنبيالنقل والتخزين : حظر المساعدة
رأي  بدا أنه لم يكن هناكلعنقودية وخالل مفاوضات دبلن،  اتفاقية الذخائر اوضعلالتي ُعقدت خالل اجتماعات عملية أوسلو 

 الدول إذ تتعهد. حظر المساعدة في األعمال المحظورة: أبسط وأهم أحكام االتفاقيةأحد ل المتعلقة بئ حول بعض المساموحد
لقيام بأي نشاط بمساعدة أو تشجيع أو حث أي آان على ا... بأال تقوم في أي ظرف من الظروف“ 1األطراف بموجب المادة 

  ”.محظور على دولة طرف بموجب هذه االتفاقية
 

                                       
، 2007 في جورجيا، سجل األمم المتحدة لألسلحة التقليدية، بيان للسنة التقويمية GRADLAR وردت تقارير عن نقل وحدات إطالق الصواريخ 70
 ضد القوات الروسية على موقعها Mk.-4يخ  باستخدامها صوار2008أيلول / سبتمبر1واعترفت وزارة الدفاع الجورجية في . 2008تموز / يوليو7

 ”،M85رد وزارة الدفاع الجورجية على استفسار منظمة هيومان رايتس ووتش حول استخدامها قنابل صغيرة من طراز “. اإللكتروني
www.mod.gov.ge . 

 بقائمة االستيراد العامة التي أصدرتها  قدمت مؤسسة أوميغا لألبحاث في المملكة المتحدة إلى منظمة هيومان رايتس ووتش صورة من ملخص71
، الذي ورد فيه أن 2008آذار / مارس19مجلس العائدات االتحادي الباآستاني بخصوص السفينة بي بي سي آيالندر في ميناء آراتشي، بتاريخ 

 . البضائع تم تحميلها في بوسان، وأن المستورد هو المفتش العام، دائرة التفتيش على األسلحة
 30، 08-105 بيان صحفي، رقم اإلحالة ” ذات صمام استشعار،CBU-105أسلحة من نوع : الهند“ التعاون األمني الدفاعي األمريكية،  وآالة72

 . 2008أيلول /سبتمبر
ديد ، مرر الكونغرس قرارًا بتم2008أيلول /في سبتمبر. 2007 للكونغرس، 110، الدورة الـ)H.R. 2764 (2008 قانون المخصصات الموحدة، 73

 . 2009آذار / مارس6قانون المخصصات الموحدة، ومن ثم الوقف، حتى 
 للكونغرس، 111، الدورة الـ)H.R. 1105(، وألغراض أخرى 2009أيلول / سبتمبر30 عمل مخصصات شاملة للسنة المالية المنتهية في 74

2009 ،thomas.loc.gov . تصدير الذخائر العنقودية7056يتناول الجزء  . 
 ”سنغافورة تفرض وقفًا على صادرات الذخائر العنقودية،: بيان صحفي مشترك لوزارة الشؤون الخارجية ووزارة الدفاع“سنغافورة،  حكومة 75

 . app.mfa.gov.sg، 2008تشرين الثاني / نوفمبر26بيان صحفي، 
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 حظرًا على نقل الذخائر العنقودية عبر أو من خالل أراضي العام بوجوب اعتبار هذا الحظر تحالف الذخائر العنقودية وقال
تخزين ب لة غير طرف قيام دو أيضًا بوجوب اعتباره حظرًا علىقالو. دولة طرف أو مجالها الجوي أو مياها اإلقليمية

بينما لم يقبل ، قضايا في هذه الالتفكير الدول التي أمعنت غالبية وقبلت بذلك 76.الذخائر العنقودية على أراضي دولة طرف
 77.الدولمن   اآلخربعضال بها
 
  دوًالتتضمنالتي  على العمليات العسكرية المشترآة 1ر حظر المساعدة الوارد في المادة يأثتهناك أيضًا تساؤالت حول و

 فكما ورد بالتفصيل 78.عنقودية وتحتفظ بالحق في استخدامهاالذخائر الالتفاقية وال تزال تخزن إلى ا لم تنضم  ودوًالًاأطراف
  مادةخال، على إد”التبادلية”بـ هذه المخاوف المتعلقة ل منهااستجابًةفقد وافقت الدول، في الفصل السابق من هذا التقرير، 

والتي انتقدها بشدة تحالف الذخائر  ”العالقات مع الدول غير األطراف في هذه االتفاقية“ بشأن 21 ةجديدة هي الماد
العنقودية لكونها ذات دوافع سياسية وألنها ترآت مساحة من الغموض في تحديد آيفية تطبيق حظر المساعدة في األنشطة 

أنه ال يتعين على الدول أن توضح “نه أ الذخائر العنقوديةتحالف   وقال79.المحظورة في سياق العمليات العسكرية المشترآة
االتفاقية عن قصد أو عن عمد بمساعدة أو تحريض أو تشجيع أي نشاط محظور بموجب هذه أن تقوم لدول األطراف ل يجوز

 80”.راف في عمليات مشترآة مع دول غير أطالدخول عند - عنقوديةالذخائر ال بما في ذلك استخدام أو نقل أو تخزين -
 

 مستمر يكون هناك تنفيذ لكي، القضايا تفاهمات مشترآة حول هذه وضع الدول إلى تحالف الذخائر العنقودية ادعلذا 
 . لالتفاقية

 
 إلى خطابات األلغام األرضية العمل ضد ومنظمة هيومان رايتس ووتش منظمة أرسلتللمساعدة في إعداد هذا التقرير، 

 أخرى فضًال عن تصريحات،  الدول ملخص لردودفيما يلي. لئ هذه المسافي شارآة بآرائهاالمالدول الموقعة تطلب منها 
 .  بها الدولأدلتذات صلة 

 
  األجنبيالعبور والتخزين 

 الذخائر العنقودية عبر أراضي الدول ”مرور“حظر ي هو أنه من االتفاقية 1لمادة ل هاريفست بأن  أفادتبلغاريا •
 81.مملوآة لدول أجنبيةالعنقودية الائر ذخالاألطراف، وآذلك تخزين 

 دول غير أطراف عبر أراضي دول أطراف من قبل الذخائر العنقودية مرور أنها تعتبر أن  ذآرتبورآينا فاسو •
 82.محظورهو أمر 

 83. بوجوب حظر عبور الذخائر العنقودية قالتاإلآوادور •
 84”.هابورع“ أن الحظر على الذخائر العنقودية يشمل حظرًا على  ترىلبنان •
 دولة غير طرف داخل أراضي دولة من قبلأن عبور وتخزين الذخائر العنقودية ب عن اعتقادها  أعربتمدغشقر •

 85.طرف من شأنه أن يضعف مفعول االتفاقية

                                       
 ”الذخائر العنقودية، اتفاقية الورقة اإلعالمية لتحالف الذخائر العنقودية حول“ تحالف الذخائر العنقودية ، 76

www.stopclustermunitions.org . 
الغالبية الساحقة . قريب التطابق حظر األلغام، التي تتضمن بندًا اتفاقيةنقاش في  على طاولة ال مطروحةالقضايا نفسهاهذه هي منذ عشر سنوات و 77

 السنوية للحملة الدولية لحظر اإلصداراتانظر .  األعمال المحظورةجنبي من النقل والتخزين األقالت أن آرائها عن التي أعربتمن الدول األطراف 
 . www.icbl.org/lm، رصد األلغام األرضيةمتقرير ، )ICBL(األلغام األرضية 

 أنفي حين فقد وافقت معظم الدول األطراف على أنه .  حظر األلغاماتفاقية في سياق نوقشت آثيرًا الموضوعات التي من أيضًا  الموضوع هذا78
 في التخطيط الستخدام األلغام؛ المشارآة: لدول األطرافل فإنه ال يجوزمسموح بها، من األعمال الالعمليات العسكرية المشترآة مع دول غير طرف 

تسمح  شتباك الموافقة على قواعد ا أو لأللغام؛الغير من استخدام  مباشرةائد عسكريةوفعلى  أو الحصولتدريب اآلخرين على استخدام األلغام؛ أو 
 .   باستخدام األلغام؛ أو توفير األمن أو النقل لأللغامالغيرمطالبة أو باستخدام األلغام؛ 

يتعاونوا عسكريًا مع الدول غير األطراف في هذه االتفاقية، والتي قد تقوم بأنشطة محظورة على “ على أنه يجوز للدول األطراف 21تنص المادة  79
تتعهد آل دولة طرف “، 1 ومع ذلك فهي ال تلغي التزامات الدول األطراف الواردة في المادة ”.مليات عسكرية معهادولة طرف، وأن يشارآوا في ع

إال  ”.بمساعدة أو تشجيع أو حث أي آان على القيام بأي نشاط محظور على دولة طرف بموجب هذه االتفاقية... بأال تقوم في أي ظرف من الظروف
ول األعضاء آذلك إثناء الدول غير األطراف في االتفاقية عن استخدام الذخائر العنقودية وتشجيعها على االنضمام إلى أن هذه المادة تطلب من الد

 . االتفاقية
 . www.stopclustermunitions.org ” اتفاقية الذخائر العنقودية،الورقة اإلعالمية لتحالف الذخائر العنقودية حول“ تحالف الذخائر العنقودية، 80
 1المحظورات الواردة في المادة “ ونص على أن ،2009شباط / فبراير25طاب من دآتور بيتيو بيتيف، وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية،  خ81

 هذه  النظر عما إذا آانتغّضب... التزامًا على الدول األطراف بعدم السماح بعبور أو نقل أو تخزين الذخائر العنقودية على أراضيهاتنشئمن االتفاقية 
  ”.ة أجنبية أو وطنيلجهةالذخائر مملوآة 

 . 2009آذار / مارس24وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلقليمي لبورآينا فاسو، و وزير الدولة الوزيرة المنتدبة لدى، ي خطاب من ميناتا سامات82
، 2008تشرين الثاني / نوفمبر6ذخائر العنقودية،  مؤتمر آيتو اإلقليمي حول اتفاقية ال”بيان تأويلي،“ اإلآوادور، العرض الذي قدمته 83

www.stopclustermunitions.org . 
 . 2009شباط / فبراير10 األمم المتحدة في جنيف، لدى خطاب من بعثة لبنان الدائمة 84
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 الذخائر بمرور هذه االتفاقية هو أننا، آدولة طرف، لن نسمح ناشئة عنفهمنا لاللتزامات الإن “ :ا ذآرتمالط •
 86”. أراضينا الوطنيةعلى تخزينها لصالح دولة أجنبية،، أو العنقودية

آل من عبور وتخزين الذخائر العنقودية محظور تحت أي ظرف من الظروف، ما لم تتم هذه “ أن  ترىالمكسيك •
 العالقات على آذلكوتنطبق هذه القاعدة . 3 من المادة 7 و 6ن ي الفقرت في تحديدًاالتي وردتألغراض لاألعمال 

  ”.21ير األطراف في االتفاقية، آما بينت المادة مع الدول غ
 مملوآة للطرف الثالث محل التي ال تزالعنقودية الذخائر ل عبر األراضي الهولندية لالمرور“ بأن  أفادتهولندا •

 87”. محظور بموجب االتفاقيةبحثال
أللغام المضادة ن قانون حظر اأ 2009آذار / وزارة الشؤون الخارجية في مارسفي جنوب أفريقيا، صرحت •

  في وضع جنوب أفريقياحين تبدأ الرئيسي بدأ التوجيهيالم“  بمثابة في أغلب الظنسيكون 2003 لعاملألفراد 
 وأشارت إلى أن هذا القانون يحظر على القوات ”.اتفاقية الذخائر العنقوديةالخاص ب الوطني مشروع قانونها

 ندرج وياالتفاقية حظر األلغام في أي نشاط محظور بموجب اتفاقيةالجنوب أفريقية مساعدة دولة غير طرف في 
 88. النقللعمليات تعريفه تحت ”عبورال“

 أن المملكة المتحدة، تماشيًا مع روح االتفاقية، ستسعى إلى 2008حزيران / يونيو22 في  صرحتالمملكة المتحدة •
المحددة  سنواتثماني ال مهلة خالل يطانية البرراضياألإزالة جميع المخزونات األجنبية من الذخائر العنقودية من 

 89. مطلبًا قانونيًا بموجب االتفاقيةهتعتبرال على الرغم من أنها وذلك ، هااتلتدمير مخزونلها 
نقل ] أو[في استخدام  أن تساعد بأي شكل من األشكال “لدول األطراف ل يجوز أنها ال تعتقد أنه  ذآرتزامبيا •

 90”.مشترآةالعمليات الو خارج أراضيها تحت مسمى داخل أسواء القنابل العنقودية 
 

 التبادلية/العمليات العسكرية المشترآة
 على أن 21 من المادة 4تنص الفقرة ....  من االتفاقية21ستراعي على الوجه األآمل بنود المادة “أفادت بلغاريا بأنها 

رآة في أعمال محظورة بموجب بنود االتفاقية المشا’ ال تجيز لدولة طرف‘المشارآة في مثل هذه العمليات العسكرية 
 91”. قائمة شاملة بمثل هذه األعمال علىويتوتح

 
في  ةرداوال المحظورات األساسية انحراف عن لتبرير أي 21 المادة استغالل لضمان عدم التيقظدعت اإلآوادور إلى آما 

  92.االتفاقية
 

 1اللتزام الوارد في المادة ا على أنها تضعف 21 المادة بغي النظر إلىه ال يننأخالل المفاوضات في دبلن، قال ممثل أيسلندا 
النضمام الدول غير األطراف اناشد ت هذه المادة في حين أن“ :ًاتحديدإذ قال . بعدم المساعدة في أي نشاط تحظره االتفاقية

وهذه النية ُمبينة بوضوح . ترة انتقالية قصيرةإلى نظام االتفاقية، فإنها تقر بالحاجة إلى استمرار التعاون فيما يؤمل أن تكون ف
 الدول األطراف الحق في التهرب من التزاماتها المحددة تمنح تفَسر على أنها المادة التي ال يجب أن  هذه من3في الفقرة 

مثلة في ذآر بعض األمن خالل تعزيز هذا الموقف بقرار الوعليه فال يمكن تأويل . بموجب االتفاقية لهذا الغرض المحدود
 93”. بأنه يسمح باستثناءات في نواح أخرى4الفقرة 

 
 بأي عدم القياميتعين على الدول األطراف “، لذلك 21 األسبقية على المادة لها من االتفاقية 1أفادت لبنان بأن المادة آما 

 94”.متعمدة في عمل محظورالمساعدة نوعًا من أنواع ال يشكل قدعمل 
 

                                                                                                                        
 . 2008ول آانون األ/ ديسمبر4 للجنرال مارسيل رانجيفا، وزير الشؤون الخارجية لمدغشقر، مؤتمر التوقيع، أوسلو، تصريح 85
 . 2009آذار / مارس2ورغ، البعثة الدائمة لجمهورية مالطة لدى األمم المتحدة في نيويورك، ب خطاب من السفير سافيور إف 86
 . 2009شباط / فبراير26 خطاب من هنك سوارتو، وزارة الشؤون الخارجية الهولندية، 87
 . 2009آذار / مارس12، وزارة الشؤون الخارجية لجنوب أفريقيا، )السياسية(ة ، المدير األول لشؤون األمم المتحدزوليسا مبهونغو خطاب من 88
، 1061W، العمود )2008حزيران / يونيوHMSO ،5المكتب الثابت لصاحبة الجاللة، : لندن(، هانساردبي آينورث، مجلس العموم، ل تصريح 89

www.publications.parliament.uk . 
 . 2009نيسان / أبريلMFA/104/22/148 ،9ر الشؤون الخارجية لزامبيا،  خطاب من آابينغا جي باندي، وزي90
 . 2009شباط / فبراير25 بيتيو بيتيف، وزارة الشؤون الخارجية البلغارية، .د خطاب من 91
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 على البلدان  توقيع يجب أال تشكل عقبة أمامالتبادليةن مسألة أأوسلو، قال وزير خارجية مدغشقر عند توقيع االتفاقية في 
 على عدم اللجوء إلى استخدام ونقل الذخائر لم تنضم إلى االتفاقيةوصرح بأن الهدف هو تشجيع الدول التي . االتفاقية
 95.العنقودية

 
ة طرف بنفسها في أنشطة محظورة خالل عملية عسكرية مشترآة مع  دولاشتراك في حالة عدمحتى “ المكسيك أنه وذآرت

 96”.غير مسموح بههو أمر تنفيذ أنشطة محظورة ل  عن عمدلمساعدةادولة غير طرف في االتفاقية، فإن تقديم 
 

التفاقية ا  إلى الدول األخرى على االنضمامتشجع أن ينبغي، أشارت هولندا إلى أن الدول األطراف التبادليةوفيما يتعلق ب
التعاون العسكري مع الدول غير األطراف ال يزال مسموحًا به، “ إال أن ”.تحاول إثناءها عن استخدام الذخائر العنقودية”و

 تداعيات توضيحويجري في الوقت الراهن ....  استخدام الذخائر العنقوديةمنهابما في ذلك العمليات التي ال يمكن أن ُيستبعد 
 97”.لعمليات الناتوهذه المادة بالنسبة 
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