
النتائج الرئیسیة

2008حالة اتفاقیة الذخائر العنقودیة لعام 
  دولة طرف ملزمة قانونا102 بلدا على اتفاقیة الذخائر العنقودیة منھم 119، وقع أو انضم ما مجموعھ 2017 أغسطس 1حتى      

، ھي الصك الدولي الوحید المكرس إلنھاء2010 أغسطس 1بجمیع أحكام االتفاقیة. وھذه االتفاقیة، التي دخلت حیز النفاذ في   
 المعاناة اإلنسانیة الناجمة عن الذخائر العنقودیة

، صدقت مدغشقر وبنین على االتفاقیة2016منذ سبتمبر    
  دولة على اعتماد القرار الثاني للجمعیة العامة لألمم المتحدة الداعم التفاقیة الذخائر العنقودیة،141، صوتت 2016 دیسمبر 5في

  دولة غیر موقعة على االتفاقیة. وكانت روسیا وزیمبابوى الدولتان الوحیدتان اللتان صوتتا ضد القرار32بما في ذلك 
  اعتمدت الدول األطراف إعالنا2016في اجتماعھا السادس للدول األطراف في اتفاقیة الذخائر العنقودیة في جنیف في سبتمبر     

21سیاسیا یعید تأكید التزامھا باالتفاقیة ویدین أي استخدام للذخائر العنقودیة من قبل أي جھة فاعلة وفقا للمادة    

االستخدام الجدید
 لم ترد أیة تقاریر أو ادعاءات تفید بأي استخدام جدید للذخائر العنقودیة من قبل أي دولھ طرف منذ اعتماد اتفاقیة الذخائر العنقودیة 

2008في مایو   
، استخدمت الذخائر العنقودیة من قبل القوات الحكومیة السوریة في سوریا بدعم من روسیا، وفي الیمن من قبل2016 یولیو 1منذ   

 تحالف بقیادة المملكھ العربیھ السعودیھ. وكانت ھناك تقاریر تفید بأن الذخائر العنقودیة ربما استخدمت في العراق ولیبیا، ولكن لم
 یتمكن مرصد الذخائر العنقودیھ من التحقق بشكل مستقل من أدلة االستخدام المحتمل

الخسائر البشریھ 
،2009 ثاني أعلى رقم سنوي لضحایا الذخائر العنقودیة المبلغ عنھا منذ بدایة مرصد الذخائر العنقودیة في عام 2016شھد عام     

2015وكان أكثر من ضعف عدد اإلصابات الجدیدة بالذخائر العنقودیة المسجلة لعام   
  ، وجمھوریة الو860، وكانت أعلى رقم في سوریا 2016 إصابة جدیدة بالذخائر العنقودیة في عام 971وإجماال، سجل المرصد 

38، والیمن 51الدیمقراطیة الشعبیة   
2016٪ من مجموع الضحایا الذین سجلوا  في عام 98شكل المدنیون الغالبیة العظمى من اإلصابات، حیث شكلوا     

 في كل من سوریا والیمن، وقعت غالبیة اإلصابات خالل الھجمات بالذخائر العنقودیة التي أدت إلى مقتل أو إصابة ما ال یقل عن
  في الیمن20 في سوریا و 837 شخصا منھم857

  بلدان ھي البوسنة والھرسك والعراق وجمھوریة الو10، سجلت إصابات من مخلفات الذخائر العنقودیة في 2016في عام  
الدیمقراطیة الشعبیة ولبنان ولیبیا وصربیا وجنوب السودان وسوریا وفیتنام والیمن

 في جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة، البلد الذي عانى منذ عقود من القصف العنقودي األكثر كثافة في التاریخ، سجلت ذروة 
٪ منھم من األطفال67، وكان 2016 سنوات في عام 10ضحایا الذخائر الصغیرة غیر المنفجرة منذ   

  من ضحایا الذخائر العنقودیة على الصعید العالمي منذ الستینیات، عندما شنت الوالیات المتحدة21،200تم توثیق أكثر من   
. ومع ذلك، فإن العدید2016ھجمات بالذخائر العنقودیة في جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة وجنوب شرق آسیا حتى نھایة عام   

  بلدا وثالثة33من اإلصابات غیر مسجلة أو تفتقر إلى الوثائق الكافیة. ویقدر عدد اإلصابات العالمیة التي حدثت في جمیع أنحاء 
 إصابة56000مناطق أخرى بنحو 

 التلوث
  دولة غیر موقعة) وثالث مناطق13 دولة طرفا، دولھ موقعھ واحده و 12 دولة (26، ھناك ما مجموعھ 2017حتى أغسطس 

 أخرى ملوثون ببقایا الذخائر العنقودیة.ومن غیر الواضح ما إذا كانت دولتان طرفان ملوثتان
، وفي منطقة ناغورنو كاراباخ في أوائل عام2017 و 2016أدى االستخدام الجدید إلى زیادة التلوث في سوریا والیمن في عامي    

2016 

التطھیر
  ذخیره140،000 كیلومترا مربعا من األراضي الملوثة، حیث دمر ما ال یقل عن 88، تم تطھیر ما ال یقل عن 2016في عام 

. غیر أن ھذا التقدیر یستند إلى بیانات غیر2015صغیرة أثناء عملیات إطالق األراضي (المسح والتطھیر)، أي بزیادة عن عام   
 مكتملة، حیث لم تسجل نتائج المسح والتطھیر بشكل جید في العدید من البلدان

2016أفادت الدولة الطرف موزمبیق باستكمال عملیة اإلزالة في دیسمبر  
  جھود اطالق االراضي في ثالث دول أطراف (أفغانستان والعراق2016 و 2015أعاق النزاع المسلح وانعدام األمن في عامي 

 والصومال)، وست دول غیر موقعة ھى لیبیا وجنوب السودان والسودان وسوریا وأوكرانیا والیمن

مساعدة الضحایا
  كجزء من خطة عمل دوبروفنیك،2020التزمت الدول األطراف بتحسین المساعدة المقدمة لضحایا الذخائر العنقودیة بحلول عام 



 ولكن خالل الفترة المشمولة بالتقریر، یلزم إیالء اھتمام متجدد لزیادة توافر ونوعیة أنشطة إعادة التأھیل واألنشطة االقتصادیة في
 مواجھة االنخفاضات األخیرة في التمویل الدولي

 على الرغم من وجود بعض برامج إعادة التأھیل الموجودة في جمیع الدول األطراف المتأثرة، یلزم  تحسین نوعیة وكمیة المساعدة 
 المقدمة إلى الناجین

 شملت معظم برامج التنسیق تمثیل الناجین، غیر أن النظر المجدي في المساھمات المقدمة من الضحایا كثیرا ما یكون ناقصا 
 في العدید من الدول األطراف، أدى عدم كفایة الموارد المقدمة إلى المنظمات التي تقدم معظم  المساعدة المباشرة إلى ضحایا

 الذخائر العنقودیة إلى إعاقة توفر الخدمات

اإلنتاج والنقل
  دولة طرفا واألرجنتین، وھي دولة غیر موقعة، إنتاج الذخائر العنقودیة18أوقفت 

، أعلنت الشركة المصنعة األمریكیة تكسترون سیستمز توقفھا عن إنتاج الذخائر العنقودیة، مما أنھى بشكل2016في أغسطس   
 فعال اإلنتاج األمریكي من الذخائر العنقودیة كونھا آخر منتج في البالد

تدمیر المخزونات
  منھا تدمیر مخزوناتھا، مما أدى إلى تدمیر ما28 دولة طرفا بتخزین ذخائر عنقودیة في وقت ما، استكمل 41قام ما مجموعھ   

  في97 ملیون من الذخائر الصغیرة. ویمثل ھذا حتى اآلن تدمیر 175 ملیون من الذخائر العنقودیة وأكثر من 1،4مجموعھ حوالي 
  في المائة من العدد اإلجمالي للذخائر الصغیرة التي أعلنتھا الدول األطراف98المائة من مجموع مخزونات الذخائر العنقودیة و 

  ملیون ذخائر2.8 ذخیرة عنقودیة وحوالي 56171، دمرت ثالث دول أطراف - سلوفاكیا وإسبانیا وسویسرا - 2016خالل عام 
  دول أطراف أخرى بتدمیر أي مخزونات من ذخائرھا العنقودیة في العام الماضي، وأشار العدید منھم10صغیرة. ولم تقم 

 الحتیاجھم إلى مساعدة مالیة وتقنیة
  أو النصف األول من عام2016لم تستكمل أي دولة طرف تدمیر مخزونھا من الذخائر العنقودیة في النصف الثاني من عام  

2016. وأكملت فرنسا تدمیر مخزوناتھا في یونیھ 2017  

االحتفاظ بالمخزون
 أعلنت معظم الدول األطراف رسمیا أنھا ال تحتفظ بأي ذخیرة عنقودیة للتدریب أو البحث في تقنیات الكشف والتطھیر والتدمیر، 

 على النحو الذي تسمح بھ االتفاقیة
 تحتفظ إحدى عشر دولة طرفا - كلھا من أوروبا - بذخائر عنقودیة حیة أو ذخائر صغیرة للتدریب والبحث. وقد خفضت بلجیكا

 وجمھوریة التشیك والدنمارك وفرنسا وألمانیا وإسبانیا وسویسرا بشكل كبیر من األرقام التي تم االحتفاظ بھا منذ إصدار إعالناتھا
 األولیة، في حین أن إیطالیا وھولندا والسوید لم تستھلك بعد أي ذخائر عنقودیة محتفظ بھا. وتعتزم سلوفاكیا تدمیر ذخائرھا

 العنقودیة المحتفظ بھا

التشریعات الوطنیة والشفافیة
  دولة طرفا24. وھناك 2016 من الدول األطراف تشریعات وطنیھ لتنفیذ االتفاقیة، كان آخرھا موریشیوس في یونیھ27سنت 

  دولة طرفا إلى أن تشریعاتھا القائمة32أخرى بصدد صیاغة أو النظر أو اعتماد تشریعات وطنیة لالتفاقیة. وأشارت ما مجموعھ 
كافیة إلنفاذ أحكام االتفاقیة

  ٪ من جمیع الدول82 دولة طرفا تقریرا أولیا عن الشفافیة على النحو الذي تقتضیھ االتفاقیة، وھو ما یمثل 82قدم ما مجموعھ 
  دولة طرفا تقاریرھا األولیة المتعلقة بالشفافیة، بما في ذلك خمسة18. ولم تقدم 2017األطراف التي طبق علیھا االلتزام حتى یولیھ

2011منھا كانت مستحقة أصال في عام   

تفسیر اتفاقیة الذخائر العنقودیة
  دولة طرفا وموقعة على االتفاقیة تعتبر أن أي مساعدة مقصودة أو متعمدة في أنشطة تحظرھا االتفاقیة ھو37ھناك ما ال یقل عن 
 امر محظور حتى أثناء العملیات العسكریة المشتركة مع الدول غیر  االطراف. غیر أن الدول األطراف أسترالیا وكندا والیابان

  من االتفاقیة على المساعدة في األعمال المحظورة یمكن تجاوزه بأحكام1والمملكة المتحدة تؤید الرأي المخالف بأن حظر المادة 
21قابلیة التشغیل البیني الواردة في المادة   

  دولة على األقل على أن كال من عبور الذخائر العنقودیة من قبل دولة لیست طرفا في إقلیم دولة طرف وتخزینھا في33وافقت 
 الخارج محظوران بموجب االتفاقیة. الدول األطراف أسترالیا وكندا والیابان وھولندا والبرتغال والسوید والمملكة المتحدة اكدت أن

 النقل العابر والتخزین األجنبي ال تحظرھما االتفاقیة
 أزالت الوالیات المتحدة ذخائرھا العنقودیة المخزونة من الدول األطراف النرویج والمملكة المتحدة وقد تواصل تخزین الذخائر  

 العنقودیة في الدول األطراف أفغانستان وألمانیا وإیطالیا والیابان وإسبانیا وكذلك في إسرائیل وقطر وربما الكویت
  دولة طرف وموقعھ على28سنت عشر دول أطراف تشریعات تحظر صراحة االستثمار في الذخائر العنقودیة، في حین أن  
 االتفاقیة على االقل قد أوضحت أن االستثمار في إنتاج الذخائر العنقودیة ھو شكل من أشكال المساعدة التي تحظرھا االتفاقیة


