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 بشأن الذخائر العنقودية2008حالة اتفاقیة عام 
  بلدا إلى اتفاقیة الذخائر العنقودية، منھا119 وقع أو انضم ما مجموعه 2016 من أغسطس 10بحلول 

2010 أغسطس 1 دوله طرف ملزمة قانوا بأحكام االتفاقیة. وقد دخلت االتفاقیة حیز النفاذ في 100  
٠وھي الصك الدولي الوحید المخصص لوضع حد للمعاناة التي تسببھا الذخائر العنقوديه  

، صدقت كولومبیا، وأيسلندا، وباالو، ورواندا، والصومال على االتفاقیة. وانضمت2015ومنذ سبتمبر   
٠إلیھا كوبا وموريشیوس

الترويج للحظر
 في 7 ديسمبر عام 2015، تم تبني أول قرار للجمعیة العامة لألمم المتحدة على اتفاقیة الذخائر  

العنقودية وتم التصويت علیه بـ 139 صوتا مؤيدا، بما في ذلك 32 دوله غیر موقعة على االتفاقیة. بینما
٠عارضته روسیا وزيمبابوي فقط   

  سبتمبر عام11-07استضافت كرواتیا مؤتمر المراجعة األول التفاقیة الذخائر العنقودية في الفتره من 
، حیث اعتمدت الدول األطراف "إعالن دوبروفنیك" التزاما "بوضع حد للضرر الناجم عن الذخائر2015  

٠العنقودية" ومؤكدين "نحن ندين أي استخدام للذخائر العنقوديه من قبل أي جھة"

االستخدام الجديد  
 لم تكن ھناك أي تقارير مؤكدة أو مزاعم استخدام جديد للذخائر العنقودية من قبل أي دولة طرف منذ

٠2008تبني اتفاقیة الذخائر العنقودية في مايو عام   

، تم توثیق استخدام جديد للذخائر العنقودية في دولتین غیر أطراف ھما سوريا2015 يولیو عام 1منذ   
٠والیمن  

  نوع من الذخائر العنقودية التي تسقط من13استخدمت القوات الحكومیة السورية ما ال يقل عن 
  ھجوما360. وخالل تلك الفترة كان ھناك 2016 حتى يولیو 2012الجو أو تطلق من األرض من يولیو 
، ولكن العدد الفعلي ھو على14 من المحافظات السورية الـ 10على األقل بالذخائر العنقودية في   

٠األرجح أكثر كثیرا حیث لم يتم تسجیل العديد من الھجمات  
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 وقد نفت روسیا استخدام القنابل العنقودية في سوريا منذ بداية عملیتھا العسكرية المشتركة مع
2015 سبتمبر عام 30القوات الحكومیة السورية على المناطق التي تسیطر علیھا المعارضة في    

٠لكن ھناك أدلة دامغة على استخدمھا لھا  

  ضد2015 مارس 25استخدمت السعودية، وربما غیرھا من اعضاء التحالف الذي تقوده في الیمن منذ 
2015أنصار هللا (الحوثیین) الذخائر العنقودية التي تسقط جوا والتي تطلق من األرض. وما بین أبريل   

  ھجمه على األقل بالذخائر العنقودية التي تنطوي على استخدام19،تم توثیق 2016وفبراير عام 
 سبعة أنواع من الذخائر العنقودية. وقد نفت دولة اإلمارات العربیة المتحدة استخدام الذخائر

٠2015العنقودية، في حین أقرت السعودية بھجمه واحده فقط، في أبريل   

 وقد جذبت األضرار المدنیة الناجمة عن استخدام الذخائر العنقودية في سوريا والیمن تغطیة اعالمیة
٠وغضب شعبي، وإدانات واسعین  

 وباإلضافة إلى ذلك، ھناك أيضا أدلة قويه ولكن غیر مؤكده أن الذخائر العنقودية استخدمت في ناغورنو
. وقد نفتا كال من أذربیجان وأرمینیا استخدام القنابل العنقودية في2016كاراباخ في أبريل عام   

٠صراعھما الوجیز  

٠2016وقد نفت كینیا، الدوله الموقعه ادعاءا بأنھا استخدمت الذخائر العنقودية في الصومال في يناير  

الخسائر البشريه
  عندما قامت الواليات المتحدة1960 ضحیه للذخائر العنقودية عالمیا من 20،300تم توثیق أكثر من  
 بھجمات بالذخائر العنقودية في جمھورية الو الديمقراطیة الشعبیة وجنوب شرق آسیا، وحتى نھاية

. ومع ذلك،ھناك العديد من الضحايا لم يتم تسجیلھم أو يفتقروا ما يكفي من الوثائق.2015عام   
٠ بلدا وثالث مناطق أخرى33 ضحیه في 55،000ويقدر عدد الضحايا في كل االوقات عالمیا بأكثر من   

 ضحیه للذخائر العنقودية، وكان أعلى رقم في سوريا (417، تم تسجیل ما مجموعه 2015في عام 
). وفي كال البلدان، وقعت الغالبیة العظمى من الضحايا خالل الھجمات104)، يلیه الیمن (248  

٠بالذخائر العنقودية  

  في سوريا (جارية)، أوكرانیا2015سجلت خسائر بشريه خالل ھجمات الذخائر العنقودية في عام 
٠(فبراير)، والیمن (من مارس فصاعدا)  

، تم تسجیل سقوط ضحايا من مخلفات الذخائر العنقودية في ثمانیة بلدان على األقل2015في عام   
 واثنین من المناطق األخرى: أفغانستان، كمبوديا، تشاد، لبنان، جمھورية الو الديمقراطیة الشعبیة

٠وسوريا وأوكرانیا، والیمن، وكذلك في ناجورنو كاراباغ والصحراء الغربیة
 

٪ من جمیع اإلصابات التي تم97شكل المدنیین الغالبیة العظمى من الضحايا، ما وصل لنسبة   
٠ 2015تسجیلھا في عام 

التلوث
  دول غیر10 دولة طرفا، دوله واحدة موقعة ، و 13 دولة (24،ھناك ما مجموعه 2016بحلول أغسطس 

 اطراف) وثالث مناطق أخرى ملوثه بمخلفات الذخائر العنقودية. ومن غیر الواضح ما إذا كانت خمس
٠دول أخرى (دولة طرف، دوله موقعة، وثالثة غیر موقعین) ملوثین ام ال

 
 زاد االستخدام الجديد من التلوث بالذخائر العنقوديه في السودان وأوكرانیا في النصف األول من عام

، وقیل في منطقة ناغورنو كاراباخ في عام2016 وعام 2015، وفي سوريا والیمن في عام 2015  
٠2016 
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التطھیر
  على120،000 كم مربع على األقل من األراضي الملوثة، مع ما مجموعه 70، تم تطیر 2015في عام 

 األقل من الذخائر الصغیرة التي دمرت أثناء عملیات إطالق األراضي (المسح والتطھیر). ومع ذلك،
 يستند ھذا التقدير على بیانات غیر مكتملة ألن نتائج المسح و التطھیر سیئة التسجیل في العديد

٠من البلدان
 

  جھود االفراج عن األراضي في ثالث دول2016 و 2015عرقلت النزاعات وانعدام األمن في عامي   
 أطراف (أفغانستان، والعراق، والصومال)، وستة دول غیر اطراف (لیبیا، وجنوب السودان، والسودان،

٠وسوريا،واكرانیا، والیمن)

مساعدة الضحايا
  كجزء من خطة2020تلتزم الدول األطراف بتحسین المساعدة لضحايا الذخائر العنقودية بحلول عام 

 عمل دوبروفنیك، ولكن خالل الفترة المشمولة بالتقرير كانت ھناك حاجه إلى اھتمام متجدد
٠الستبدال أو إدارة الخدمات التي خفضت والبرامج التي أغلقت بسبب انخفاض التمويل الدولي

 
 إن زيادة الدعم الدولي ضروري لضمان توافر قدر معقول من المساعدة، وبشكل خاص للمنظمات 
 الممثلة لضحايا الذخائر العنقوديه التي تكون قادرة على الوصول إلى أكبر عدد من الناجین الذين

٠يعیشون في المناطق النائیة والريفیة

تدمیر المخزون 
  دولة من الدول األطراف الذخائر العنقودية في وقت ما من الزمان. منھم تسعة وعشرين40خزنت  

  ملیون من الذخائر العنقودية التي تحتوي1.4دمروا تماما مخزوناتھم مدمرين جماعیا ما يقرب من 
٪ من إجمالي مخزونات الذخائر العنقودية93 من الذخائر الصغیرة. وھذا يمثل تدمیر 172900000على   

٠٪ من إجمالي عدد الذخائر الصغیرة التي أعلنت الدول األطراف حیازتھا97و 
 

  ملیون من الذخائر8.7 من الذخائر العنقودية و 79184، دمرت تسع دول أطراف 2015خالل عام 
 الصغیرة. أكملت ألمانیا، إيطالیا، الیابان، موزامبیق، والسويد تدمیر مخزوناتھا، في حین أعلنت فرنسا

٠2016االنتھاء منه في يونیو   

اإلنتاج والنقل
٠توقفت سبعة عشر دوله طرف واألرجنتین،الغیر منضمه، عن إنتاج الذخائر العنقودية 

، أعلنت شركة خاصة تسمى سنغافورة لتكنولوجیا الھندسة  أنھا توقفت عن إنتاج2015في نوفمبر   
 الذخائر العنقودية. تطبق سنغافورة وقفا للتصدير إلى أجل غیر مسمى لكنھا لم تلتزم بعدم حیازه

٠الذخائر العنقودية
 

، أوقفت إدارة الرئیس االمريكي أوباما نقل الذخائر العنقودية من الواليات المتحده إلى2016في مايو   
٠السعودية بعد تقارير عن استخدامھا في المناطق المدنیة في الیمن

االحتفاظ بالمخزون 
 أعلنت معظم الدول األطراف رسمیا أنھا ال يحتفظ بأي ذخائر العنقودية ألغراض التدريب أو البحث في 

٠تقنیات الكشف واإلزالة، والتدمیر، والذي تسمح به االتفاقیة
 

 ھناك أحد عشر دوله طرف،كلھم من أوروبا، تحتفظ بذخائر عنقودية حیة أو ذخائر صغیرة للتدريب
 والبحوث، لكن بلجیكا، وجمھورية التشیك، والدنمارك، وفرنسا، وألمانیا، وإسبانیا، وسويسرا خفضوا
 بشكل كبیر من األعداد المحتفظ بھا منذ إعالناتھم األولى. ولم تبلغ إيطالیا، وھولندا، والسويد عن
 استھالك أي ذخائر العنقودية، في حین اعربت سلوفاكیا عزمھا على تدمیر مخزونھا من الذخائر

٠العنقودية المحتفظ بھا
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التشريع الوطني والشفافیة 
، لیصبح2015سنت بلغاريا، وموريشیوس، وتوغو تشريعات وطنیة لتنفیذ االتفاقیة منذ سبتمبر عام   

  دولة طرف لديھا قوانین وطنیة محددة تحكم تنفیذھا لالتفاقیة. وتشیر إحدى27ھناك ما مجموعه 
  دولة23وثالثون من الدول األطراف إلى أن تشريعاتھا الحالیة كافیة لفرض تنفیذ االتفاقیه. وھناك 

٠طرف آخرى في مرحله الصیاغة، والنظر، أو اعتماد تشريعات وطنیة لالتفاقیة
 

٪ من82 دولة طرف تقرير الشفافیة األول على النحو المطلوب في االتفاقیة، وھو ما يمثل 76قدمت   
. وھناك خمس دول أطراف متأخره2016جمیع الدول األطراف التي ينطبق علیھا االلتزام  بحلول يولیو   
٠أكثر من خمس سنوات عن موعد تسلیم تقاريرھا األولیة

 
، ھناك اربعه وعشرون دوله طرف لم تقدم بعد تقاريرھا السنوية المحدثة، التي2016 يولیو 21حتى    

. 2016 أبريل 30كانت مقررة في   

تفسیر اتفاقیة الذخائر العنقودية
  على األقل من الدول األطراف والدول الموقعة على االتفاقیة أن أي نیه أو مساعده متعمدة37ترى 
 في أنشطة محظورة بموجب االتفاقیة ھو أمر محظور، حتى أثناء العملیات العسكرية المشتركة مع
 دول غیر األطراف. لكن للدول األطراف استرالیا، وكندا، والیابان، والمملكة المتحدة رأي مخالف مفاده

   من االتفاقیة والمتعلق بالمساعدة في أفعال محظورة قد يتم تجاوزه1أن الحظر المذكور في المادة 
٠  من االتفاقیه21باألحكام التوافقیة الواردة في المادة

 
  دوله على األقل أن كال من عبور الذخائر العنقودية أوتخزينھا من قبل دولة لیست طرفا في33تتفق 

 إقلیم دولة طرف ھما امران محظوران بموجب االتفاقیة. وقد أكدت الدول األطراف استرالیا، كندا،
 الیابان، ھولندا، البرتغال، السويد، والمملكة المتحدة أن عبور وتخزين المخزون االجنبي ال تحظرھما

٠االتفاقیة
 

 وقد أكدت الدول األطراف النرويج والمملكة المتحدة أن الواليات المتحدة قد أزالت الذخائر العنقودية
 المخزونه من أراضیھا، في حین أن الواليات المتحدة كانت وربما ما زالت تخزن الذخائر العنقودية في
 الدول األطراف أفغانستان، ألمانیا، إيطالیا، الیابان، وأسبانیا ، وكذلك في الدول غیر االطراف إسرائیل

٠وقطر، وربما الكويت

28وقد سنت عشر دول أطراف تشريعات تحظر صراحة االستثمار في الذخائر العنقودية، في حین أن   
 على األقل من الدول األطراف والدول الموقعة على االتفاقیة وضحت وجھة نظرھم بأن االستثمار في

٠إنتاج الذخائر العنقودية ھو شكل من أشكال المساعدة التي تحظرھا االتفاقیة
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