The Monitor provides research and monitoring for the Cluster Munition Coalition and the International Campaign to Ban Landmines.
1502‐1 Nicholas Street • Ottawa, ON K1N 7B7 • Canada • Tel. +1‐613‐241‐3777 • Fax +1‐613‐244‐3410 • Email monitor@icbl.org • www.the‐monitor.org

หามเผยแพรกอน 04.00 น. ตามเวลามาตรฐานกรีนิชหรือ 11.00 น. ตามเวลาในไทย วันที่ 1
พฤศจิกายน 2553
การเรงดําเนินการหามระเบิดพวงชวยใหหลายชีวิตปลอดภัย
กรุงเทพฯ, 1 พฤศจิกายน 2553 – ตามรายงานของ Cluster Munition Monitor ป 2553 ที่เปดแถลงขาวเชานี้วา การทําลาย
ระเบิดพวงนับลานในคลังใหเสร็จสิ้นกอนถึงกําหนดเสนตายเปนเวลาหลายป ตามขอบัญญัติในอนุสัญญาหามระเบิดพวง
แสดงถึงความมีประสิทธิภาพของอนุสัญญาในการปกปองชีวิตของพลเมืองจํานวนมากใหปลอดภัย โดยอนุสัญญาฉบับนี้มีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2553
รัฐที่เปนภาคี 7 รัฐไดทําลายระเบิดพวงในคลังของตนหมดแลว มีระเบิดพวงถูกทําลายไป 176,000 ลูก หรือคิดเปนลูกระเบิด
ขนาดเล็ก 13.8 ลานลูก ปจจุบันมีอีก 11 ประเทศเปนอยางนอยที่กําลังทําลายระเบิดพวงในคลัง
“เสียงเรียกรองใหหยุดระเบิดพวงกําลังดังกึกกองอยางชัดเจน” สตีฟ กูส แหงองคกรจับตาสิทธิมนุษยชนหรือ Human
Rights Watch และหัวหนาทีมบรรณาธิการรายงาน Cluster Munition Monitor กลาว เขาเอยถึงประเทศที่ใหสัตยาบัน
รับรองอนุสัญญาหามระเบิดพวงซึ่งมีจํานวนที่นาประทับใจ การที่อนุสัญญามีผลบังคับใชอยางรวดเร็ว และการเรงดําเนินการ
ตามขอบัญญัตใิ นอนุสัญญาในดานการปองกันชีวิต สตีฟกลาวอีกวา “นายินดีที่เห็นหลายๆ ประเทศแสดงความรับผิดชอบที่
จะกําจัดระเบิดพวง และยุติผลกระทบอันเลวรายที่มันมีตอประชาชนตั้งแตบัดนี้และตลอดไป”
อนุสัญญาหามระเบิดพวงกําหนดใหรัฐที่เปนภาคีตองหยุดการใช การผลิต และการโอนระเบิดพวงทันที และตองทําลาย
ระเบิดพวงในคลังใหหมดภายใน 8 ปนับแตวันที่เขารวมเปนภาคี นอกจากนี้ตองทําการเก็บกูกวาดลางระเบิดพวงที่ตกคางบน
ดินใหหมดภายใน 10 ป ตลอดจนดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัย อนุสัญญาฉบับนี้เริ่มมีการเจรจาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2551
เปดใหลงนามในเดือนธันวาคม 2551 และมีผลบังคับใชเปนกฎหมายระหวางประเทศเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2553
ในจํานวน 108 ประเทศที่รว มลงนามแลว 38 ประเทศเคยมีการใช ผลิต โอน หรือเก็บสะสมในคลัง ปจจุบันมี 42 ประเทศใน
จํานวนนี้ที่ใหสัตยาบัน โดย 10 ประเทศไดบัญญัติเปนกฎหมายทองถิ่นเพื่อปฏิบัติตามอนุสัญญาแลว
ในชวงหกทศวรรษที่ผานมามีการใชระเบิดพวงในประเทศและดินแดนที่ไมไดรับการยอมรับ 39 แหง โดยเปนการใชโดย
รัฐบาลของ 18 ประเทศเปนอยางนอย นับแตเปดใหมีการลงนามในอนุสัญญาเมื่อเดือนธันวาคม 2551 พบการใชระเบิดพวง
เพียงครั้งเดียว โดยสหรัฐอเมริกาถูกกลาวหาวายิงระเบิดพวงเขาไปยังจุดที่อางวาเปนศูนยฝกทหารของกลุมอัลกออิดะหใน
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เยเมนเมื่อเดือนธันวาคม 2552 รัฐบาลสหรัฐฯ ยังไมไดยืนยันหรือปฏิเสธขอกลาวหานี้ ทั้งสหรัฐฯ และเยเมนยังไมไดเปนภาคี
ในอนุสัญญา
ป 2552 มีการเก็บกูกวาดลางระเบิดพวงที่ตกคางคิดเปนพื้นที่ 38 ตารางกิโลเมตร หรือเทียบเทากับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม มี
การทําลายลูกระเบิดขนาดเล็กที่ยังไมระเบิดไปมากกวา 55,156 ลูก ประเทศอัลบาเนียและแซมเบียซึ่งเปนภาคีแจงวาไดทําการ
เก็บกูกวาดลางระเบิดพวงเสร็จสิ้นแลว การเก็บกูระเบิดพวงที่ตกคางบนดินจะชวยปองกันการบาดเจ็บและเสียชีวติ ของคนนับ
พัน
อยางไรก็ตาม สจวต เคซี่-มัสเลน แหงองคกร Norwegian People’s Aid และเปนบรรณาธิการฝายปฏิบัติการทุนระเบิด
กลาววา
“แมวา ประเทศและดินแดนที่ไมไดรับการยอมรับเกือบทุกแหงที่ไดรับผลกระทบจากระเบิดพวงจะมีโครงการ
ปฏิบัติการทุนระเบิด พวกเขายังคงตองขยายขอบเขตการทํางานเก็บกูกวาดลางระเบิดเพื่อสงมอบพื้นที่คืนใหแกประชาชนให
เร็วขึ้นและชวยปองกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตใหมากกวาเดิม”
ยังมีพื้นที่ใน 23 ประเทศเปนอยางนอยที่มีระเบิดพวงตกคาง ในจํานวนนี้มีรัฐที่เปนภาคี 14 รัฐและดินแดนที่ไมไดรับการ
ยอมรับอีกสามแหง ภูมภิ าคที่ไดรับผลกระทบหนักที่สุด คือ เอเชียตะวันออกเฉียงใตและยุโรป ประเทศหรือพื้นที่ที่มีระเบิด
พวงตกคางมากที่สุด ไดแก ลาว, เวียดนาม, อิรัก, กัมพูชา, เลบานอน, เซอรเบีย, นากอรโน-คาราบักห, และซาฮาราตะวันตก
ป 2552 มีรายงานยืนยันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากระเบิดพวงรายใหมจํานวน 100 ราย ในเกาประเทศกับหนึ่งดินแดนที่
ไมไดรับการยอมรับ ครึ่งหนึ่งของจํานวนนี้อยูในสองประเทศ คือ ลาวและเลบานอน โดยทัง้ สองประเทศเปนภาคีของ
อนุสัญญาหามระเบิดพวง
นับถึงสิ้นสุดป 2552 มีบันทึกจํานวนผูบาดเจ็บและเสียชีวติ จากระเบิดพวงทั้งสิ้น 16,816 ราย ใน 27 ประเทศและดินแดนที่
ไมไดรับการยอมรับสามแหงเปนอยางนอย ในจํานวนนี้เปนภาคี 15 รัฐ แตเนื่องจากการรายงานจํานวนผูบาดเจ็บและเสียชีวิต
ต่ํากวาความเปนจริงมาก ทําใหคาดไดวาจํานวนผูบาดเจ็บและเสียชีวติ จากระเบิดพวงทั่วโลกอาจสูงถึง 85,000 ราย ตาม
ความเห็นของแคทลีน เมส แหงองคกร Handicap International และเปนบรรณาธิการฝายติดตามสถานการณผูบาดเจ็บและ
เสียชีวิตและชวยเหลือผูรอดชีวิต เธอกลาววา “มีความจําเปนที่จะตองใหความชวยเหลือผูรอดชีวิตอยางเรงดวนและมี
ประสิทธิภาพ อนุสัญญาฉบับนี้มีขอบัญญัติซึ่งเปนการปูทางดานการชวยเหลือผูรอดชีวิตอยูแลว และหากรัฐตางๆ จะพากัน
แสดงความรับผิดชอบอยางเต็มที่ นั่นจะชวยยกระดับชีวิตความเปนอยูของผูรอดชีวิต ครอบครัว และชุมชนใหดีขึ้นอยาง
จริงจัง”
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ทั้ง 27 ประเทศที่มีผูรอดชีวิตจากระเบิดพวงมีโครงการใหการดูแลชวยเหลือระดับหนึ่ง แตสวนใหญยังขาดความชวยเหลือที่
ครอบคลุม โดยเฉพาะดานการฝกอาชีพและการสนับสนุนทางดานสังคมและจิตใจ ยิ่งหากเปนพื้นที่ในชนบทแลวยิ่งยากมาก
ที่จะไดรับความชวยเหลือ
ในป 2552, 7 ประเทศรายงานวา ไดใหทุนชวยเหลือที่เกี่ยวกับระเบิดพวงรวมทั้งสิ้น 13.2 ลานดอลลารสหรัฐ ในจํานวนนี้เปน
การใหผานกองทุนชวยเหลือดานระเบิดพวงในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 4.15 ลานดอลลารสหรัฐ
นี่เปนรายงาน Cluster Munition Monitor ปที่ 1 และเปนสิ่งพิมพในเครือของรายงาน Landmine Monitor ซึ่งจัดพิมพปละ
ครั้งตั้งแตป 2542 รายงาน Cluster Munition Monitor ป 2553 กลาวถึงนโยบายหามระเบิดพวง สถานการณการใช ผลิต
จําหนาย และเก็บสะสมของทุกประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ยังรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ จํานวนผูบาดเจ็บ
และเสียชีวิต ปฏิบัติการเก็บกูกวาดลาง และการใหความชวยเหลือผูรอดชีวิต โดยครอบคลุมชวงเวลาระหวางเดือนพฤษภาคม
2552 ถึงเดือนสิงหาคม 2553 ดวยขอมูลเทาที่สามารถรวบรวมได
รายงาน Cluster Munition Monitor ป 2553 ไดรับการเผยแพรกอนงานประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาหามระเบิดพวง ครั้งที่ 1 ซึ่ง
จัดขึ้นที่กรุงเวียงจันทน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหวางวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2553
องคกร Landmine and Cluster Munition Monitor เกิดจากความรวมมือของทีมบรรณาธิการ ซึ่งประกอบดวยองคกรตางๆ
5 องคกร ไดแก Mines Action Canada, Action On Armed Violence, Handicap International, Human Rights
Watch, และ Norwegian People’s Aid. เปนชองทางที่องคกรเอกชนใชอยางเปนระบบและยั่งยืน เพื่อติดตามและรายงาน
สถานการณการปฏิบัติตามขอบัญญัติในอนุสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวกับการชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรมและการปลดอาวุธ
องคกร Landmine Monitor กอตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน 2541 โดยองคกรรณรงคเพื่อยุติกับระเบิดนานาชาติ ซึ่งไดรับรางวัล
โนเบลสาขาสันติภาพ ตอมาในป 2551 องคกร Landmine Monitor เริ่มทําหนาทีเ่ ปนฝายวิจัยและติดตามสถานการณของ
คณะทํางาน Cluster Munition Coalition ป 2553 ไดเปลี่ยนชื่อเปน Landmine and Cluster Munition Monitor หรือ
เรียกสั้นๆ วา “the Monitor” เพื่อเนนบทบาทการรายงานสถานการณเกี่ยวกับระเบิดพวง
รายงาน
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