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** بیان صحفى **
** 2017 آغسطس 31 بالتوقیت الصیفي الشرقي )، یوم الخمیس 4:00 صباحا بالتوقیت االوروبي الصیفي(10:00یحظر النشر قبل  **         
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ھجمات الذخائر العنقودیة ترفع عدد الضحایا بینما یظھر العالم عزما ثابتا على الحظر اإلنساني

) - تواصل الدول التصدیق على المعاھدة الدولیة التي تحظر الذخائر العنقودیة وتنفیذھا، في حین أن2017 أغسطس 31جنیف،(  
 االستخدام الجدید لھذه األسلحة السیئة السمعة في سوریا والیمن قد تسبب في وقوع المزید من الخسائر في صفوف المدنیین، وفقا

 للتقریر السنوي لمرصد الذخائر العنقودیھ الصادر الیوم عن تحالف الذخائر العنقودیھ بمقر األمم المتحدة في جنیف
 وقد صرح جیف ابرامسون، منسق مبادرة مرصد الذخائر العنقودیھ، "في العام الماضي تضاعفت أعداد ضحایا الذخائر العنقودیة، 
 وكان المدنیون یمثلون جمیع الضحایا تقریبا. "إن الطریقة الوحیدة المؤكدة إلنھاء ھذا التھدید الخبیث ھي أن تحترم جمیع الدول
 الحظر الدولي على ھذه األسلحة وأن تلتزم بھا ". "إن الدمار اإلنساني الناجم عن الذخائر العنقودیة حاد جدا وبشكل خاص في

2012سوریا، حیث استمر االستخدام بال ھوادة منذ منتصف  

،2016 إصابة جدیدة بالذخائر العنقودیة علی الصعید العالمي في عام 971 عن وقوع 2017كشف مرصد الذخائر العنقودیة عام   
2016 في سوریا. ھذا العدد العالمي ھو بالتأكید أقل من المجموع الفعلي. ومما یبعث على القلق أن عدد الضحایا في عام 860منھم   

)، مما یجعلھ ثاني أعلى رقم سنوي منذ أن بدأت تقاریر مرصد الذخائر417 (2015ھو أكثر من ضعف العدد المسجل في عام   
٪ من الضحایا.98). وعندما كان من الممكن تحدید وضعھم، یشكل المدنیون 2013 (أعلى معدل كان عام 2009العنقودیة في عام   

  ھجوما في الیمن). وباإلضافة إلى20 ھجوما في سوریا و 837وقد وقعت معظم ھذه اإلصابات خالل ھجمات الذخائر العنقودیة (
  شخص قد قتلوا أو أصیبوا بسبب الذخیرة الصغیره العنقودیة التي لم تنفجر، و البقایا100ذلك، كان من المعروف أن أكثر من 

51القاتلة التي تشبھ األلغام األرضیة من ھجمات سابقة. وفي جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة، كانت جمیع اإلصابات الجدیدة الـ   
  بلدان10 ناجمة عن بقایا الذخائر العنقودیة المستخدمة في الستینیات والسبعینیات. وإجماال، سجلت اإلصابات في 2016في عام 
، ولكن لم تسجل ھجمات جدیدة تسببت في وقوع إصابات إال في سوریا والیمن2016في عام   

، صدق بلدان على اتفاقیة الذخائر العنقودیة (بنین ومدغشقر)، وبذلك یصل العدد اإلجمالي للدول األطراف2016ومنذ أغسطس   
  دولة، من بینھا141 دولة أخرى االتفاقیة ولكنھا لم تصدق علیھا بعد. وفي دیسمبر الماضي، اعتمدت 17 دولة. ووقعت 102إلى 
  دولة غیر موقعة على االتفاقیة، قرارا  للجمعیة العامة لألمم المتحدة یدعم اتفاقیة الذخائر العنقودیة32

 وقالت ماري ویرھام من مراقبة حقوق االنسان ومحررة قسم سیاسة الحظر بمرصد الذخائر العنقودیھ إن "معظم دول العالم
 أصبحت اآلن جزءا من اتفاقیة الذخائر العنقودیة، وتعمل بجد لتنفیذ التزاماتھا بنزع السالح". "إن سوریا إھانة لھذا التقدم المطرد

 ویجب أن تستمر إدانتھا بقوة ودون تحفظ
 

 ھجمة عنقودیة في مناطق تسیطر238واصلت القوات الحكومیة السوریة استخدام الذخائر العنقودیة، حیث سجلت ما ال یقل عن 
. وشاركت روسیا في عملیة عسكریة مشتركة مع القوات2017 و یولیھ 2016علیھا المعارضة في أنحاء البالد بین أغسطس    

. وقد استخدم التحالف الذي تقوده المملكة العربیة السعودیة الذخائر العنقودیة في الیمن، مع انخفاض2015 سبتمبر 30السوریة منذ   
 عدد ھجمات الذخائر العنقودیة بعد اإلدانة الدولیة الواسعة النطاق. ولم یوقع أي من ھذه البلدان على اتفاقیة الذخائر العنقودیة

 وتطلق الذخائر العنقودیة بالمدفعیة والصواریخ أو تسقط بالطائرات، وتفتح في الھواء إلطالق قنابل صغیرة أو ذخائر صغیرة فوق
 منطقة بحجم ملعب لكرة القدم. وكثیرا ما تفشل الذخائر الصغیرة في االنفجار على األثر األولي مما یترك مخلفات خطیرة تشكل
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،2010 أغسطس 1خطرا مماثال لأللغام األرضیة إلى أن یتم تطھیرھا وتدمیرھا. ودخلت اتفاقیة الذخائر العنقودیة حیز النفاذ في   
 وتحظر على نحو شامل الذخائر العنقودیة، وتتطلب تدمیر المخزونات في غضون ثماني سنوات، وإزالة المناطق الملوثة بمخلفات

  سنوات، وتقدیم المساعدة لضحایا السالح10الذخائر العنقودیة في غضون 

 ملیون من الذخائر العنقودیة المخزونة التي1,4 دولة طرفا تدمیر ما یقرب من 28وبموجب اتفاقیة الذخائر العنقودیة، أنجزت 
٪ من جمیع الذخائر98٪ من جمیع الذخائر العنقودیة و 97 ملیون ذخیره صغیرة. ویمثل ذلك تدمیر 175تحتوي على أكثر من    

، دمرت ثالث دول أطراف (سلوفاكیا وإسبانیا وسویسرا)2016الصغیرة المعلنة على أنھا مخزونة بموجب المعاھدة. وخالل عام   
 ملیون ذخیره صغیرة2.8 ذخیرة عنقودیة و 56171
  من األراضي الملوثة في جمیع أنحاء العالم مما أدى إلى تدمیر2 كم 88، قام المشغلون بمسح وتطھیر ما ال یقل عن 2016في عام 

  ذخائر صغیرة، وكالھما زیادة مقارنة بالعام السابق. وأعلنت موزمبیق االنتھاء من إزالة مناطقھا الملوثة140,000ما ال یقل عن 
2016في دیسمبر   

 وصرحت أمیلي شاییھ القائمھ بعمل مدیر تحالف الذخائر العنقودیھ بانھ "ال تزال الجھود الرامیة إلى زیادة عضویة االتفاقیة أساسیة
 لوصم استخدام ھذه األسلحة ووضع حد للتھدید الذي تشكلھ"، إن أعضاء االتفاقیة لدیھم فھم أفضل لمواقع التلوث ونطاقھ،

 وسیشاركون المعلومات بسھولة أكبر، مقارنة بالدول خارج االتفاقیة"، اضافت شاییھ
  دولة طرفا في اتفاقیة الذخائر العنقودیة. إن استمرار12 دولة على األقل ملوثة بالذخائر العنقودیة، بما في ذلك 26وال تزال 

الصراع وانعدام األمن، ال سیما في سوریا والیمن، یعوق إزالة الذخائر العنقودیة

 وقد عززت البلدان التي لدیھا التزامات بتحسین مساعدتھا لضحایا الذخائر العنقودیة التزاماتھا بمعالجة حقوق الضحایا عندما
14. وتواجھ الدول األطراف الـ 2015اعتمدت خطة عمل مدتھا خمس سنوات في المؤتمر االستعراضي األول لالتفاقیة في عام   

 التي لدیھا ضحایا ذخائر عنقودیة ومنظمات الضحایا تحدیات خطیرة ألن الموارد المتاحة لھا ال ترقى إلى مستوى الوعد بتقدیم
المساعدة الكافیة

 
 نھایھ ###

حول مرصد الذخائر العنقودیھ
 أعد تحالف الذخائر العنقودیة ھذا التقریر السنوي الثامن لمرصد الذخائر العنقودیة لنشره في االجتماع السابع للدول األطراف في 

. وھو التقریر الشقیق لتقریر مرصد األلغام2017  سبتمبر6 -4اتفاقیة الذخائر العنقودیة بمقر األمم المتحدة في جنیف في   
. وتتولى1997 الحملة الدولیة لحظر األلغام األرضیة، الحائزه على جائزة نوبل للسالم لعام 1999األرضیة الذي تصدره منذ عام   

 لجنة من موظفي الحملھ الدولیة لحظر األلغام األرضیة وتحالف الذخائر العنقودیھ تنسیق مرصد األلغام األرضیة والذخائر
 العنقودیة وممثلین عن المنظمات األعضاء في تحالف الذخائر العنقودیھ من: مجموعة التطھیر الدانمركیة، ومنظمة االعاقھ الدولیھ،

 ومنظمة مراقبة حقوق االنسان، ومنظمة مكافحة االلغام الكندیھ
  كإطار مرجعي رئیسي لھا، یركز التقریر على األنشطة المدرجة في السنة التقویمیة2008وباستخدام اتفاقیة الذخائر العنقودیة لعام 

  حیثما أمكن. وھو یغطي االتجاھات العالمیة في سیاسة الحظر وممارستھ،2017 مع المعلومات المدرجة في أغسطس 2016
 ومسح وإزالة مخلفات الذخائر العنقودیة، وإصابات الذخائر العنقودیة، والجھود الرامیة إلى ضمان حقوق ضحایا الذخائر العنقودیة

 وتلبیة احتیاجاتھم. وتستخلص ھذه النتائج من البیانات القطریة المستكملة المنشورة على اإلنترنت
 الروابط

  أغسطس31 صباحا بالتوقیت االوروبي الصیفي، 10 والوثائق ذات الصلة،متاح 2017مرصد الذخائر العنقودیھ 
www.the-monitor.org/ و  bit.ly/CMM17

/http://www.stopclustermunitions.org - تحالف الذخائر العنقودیة
/http://www.clusterconvention.org - اتفاقیة الذخائر العنقودیة

https://twitter.com/banclusterbombs - تویتر مرصد الذخائر العنقودیھ  
https://twitter.com/MineMonitor -  تویتر مرصد األلغام والذخائر العنقودیة

 لمزید من المعلومات أو لجدولة مقابلة، اتصل بـ
 أو البرید0041789530720لیلى رودریجیز بلوك، مستشار اإلعالم، جنیف، الجوال / واتس اب

media@icblcmc.org 
0016465275793جیف أبرامسون، مدیر برنامج مرصد األلغام والذخائر العنقودیة, الوالیات المتحدة, جوال   
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