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***  بیان صحفى  ***
2018   أغسطس. 30   ص بتوقیت شرق الوالیات المتحدة) ، الخمیس 4   ص بتوقیت أوروبا المركزي الصیفي (10  یحظر حتى    *  *

النجاح في القضاء على القنابل العنقودیة یضاعف اإلسراع لوقف الھجمات الجدیدة من الدول المقاومھ لذلك

2018 أغسطس 30جنیف، 
بعد عشر سنوات من اعتمادھا من قبل المجتمع الدولي ، تتمتع المعاھدة التي تحظر الذخائر العنقودیة بسجل مثیر لإلعجاب للغایة بسبب 

االلتزام الثابت من الدول األطراف بأحكام االتفاقیة الملزمة، وذلك وفقاً لتقریر المرصد السنوي الصادر الیوم عن تحالف الذخائر العنقودیة بمقر
األمم المتحدة في جنیف

وقال ھیكتور جویرا، مدیر تحالف الذخائر العنقودیھ "من خالل ھذه االتفاقیة العالمیة، تتخلص دول العالم من آفة الذخائر العنقودیھ"
وأضاف "یوضح بحثنا العالمي كیف أن اتفاقیة الذخائر العنقودیة ھي اإلجراء الفعال الوحید ضد ھذه األسلحة العشوائیة" 

 ٪ من الذخائر العنقودیة المخزونھ ، مما أدى99يف أن الدول األطراف  االتفاقیة قد دمرت بالفعل 2018و وجد مرصد الذخائر العنقودیة لعام 
 ملیون ذخیرة صغیره. ومنذ أن نشرت الطبعة األخیرة من مرصد الذخائر١٧٧ ملیو ذخیرة عنقودیة و 1.4ىلإ إزالة ما یزید مجموعھ على 

 وحده ، دمرت2017 ، أكملت كرواتیا وكوبا وسلوفینیا وأسبانیا تدمیر مخزونھا من الذخائر العنقودیة. وفي عام 2017العنقودیھ في أغسطس 
 ملیون ذخیرة فرعیة1.7 من الذخائر العنقودیة وأكثر من 33 551سبع دول أطراف ما مجموعھ 

. وبذلك یرتفع العدد اإلجمالي للدول األطراف2018 مارس 1سریالنكا ھي أحدث عضو في اتفاقیة الذخائر العنقودیة ، وقد انضمت إلیھا في 
 دولة32 دولة ، بما في ذلك 142 دولة أخرى على االتفاقیة ولم تصادق علیھا بعد. وفي دیسمبر الماضي ، تبنت 17 دول. وقد وقعت 103إلى 

غیر موقعة على االتفاقیة ، قرارًا رئیسیًا للجمعیة العامة لألمم المتحدة یدعم اتفاقیة الذخائر العنقودیة. وكانت روسیا وزیمبابوي الدولتان
الوحیدتان اللتان صوتتا ضده

 "العدید من الدول التي لم تنضم٢٠١٨قالت ماري ویرھام من ھیومان رایتس ووتش، ومحررة قسم سیاسة الحظر بمرصد الذخائر العنقودیة  
إلى اتفاقیة الذخائر العنقودیة تعبر عن دعم قوي ألھدافھا وتدین االستخدام الجدید لھذه األسلحة، مما یدل على أن وصمة العار ضد الذخائر

العنقودیة تزداد قوة" و "یثبت االمتثال الكامل ألولئك الذین یفكرون في التوقیع كیف أن أحكام االتفاقیة لیست مرھقھ أو مستحیلة التنفیذ. ویجب
على األطراف غیر الموقعة أن تحاط علما وتنبذ الذخائر العنقودیة من خالل االنضمام إلى االتفاقیة دون تأخیر" كما أضافت

. وھذا2017 ضحیة ذخیرة عنقودیة جدیدة على الصعید العالمي في عام 289  على ما ال یقل عن2018تعرف مرصد الذخائر العنقودیة عام 
الرقم العالمي أقل بالتأكید من العدد الفعلي حیث من المرجح أن العدید من ھجمات الذخائر العنقودیة لم تسجل

 في عام860 حالة في سوریا ، أي أقل من ربع عدد الضحایا البالغ 187 ، تم تسجیل 2017ومن إجمالي عدد الضحایا حول العالم في عام 
 في ھذا البلد. وقد واصلت القوات الحكومیة السوریة استخدام الذخائر العنقودیة في العام الماضي ، بدعم من روسیا. وعلى مدى السنوات2016

٪ من ضحایا الذخائر العنقودیة المسجلة في جمیع أنحاء العالم في سوریا77الخمس الماضیة، وقع 

كما استمر تحالف الدول بقیادة السعودیة في استخدام الذخائر العنقودیة في الیمن ، ولكن كان ھناك انخفاض كبیر في عدد الھجمات المسجلة
باستخدام ھذه األسلحة الموصومة عقب إدانة دولیة واسعة النطاق. ولم توقع أي من الدول التي تستخدم الذخائر العنقودیة في سوریا والیمن

اتفاقیة الذخائر العنقودیة
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 ضحیة في جمھوریة الو32 ، مع تسجیل 2017إجماالً، تم تسجیل إصابات الذخائر العنقودیة في ثمانیة بلدان وفي منطقتین أخریین في عام 
الدیمقراطیة الشعبیة بسبب مخلفات الذخائر العنقودیة من قصف الوالیات المتحدة  في الستینیات والسبعینیات. وعلى الصعید العالمي ، كان

 من المدنیین ، حیثما كان ھذا التسجیل متاحًا2017٪ من الضحایا المسجلین في عام 99

قال جیف أبرامسون ، منسق مرصد األلغام األرضیة والذخائر العنقودیة "تشكل الذخائر العنقودیة خطرًا شدیدًا على المدنیین وقت االستخدام ، 
كما توضح النزاعات في سوریا والیمن ، لكن مخلفات الذخائر العنقودیة تشكل أیضًا خطرًا كبیرًا على المدنیین بعد انتھاء النزاع بوقت طویل ،
كما تظھر أدلة من جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة وبلدان أخرى" وأن "الحاجة ملحة في سوریا والبلدان األخرى التي تستخدم فیھا الذخائر
 العنقودیة لتحدید المنطقة الملوثة وتطھیرھا بسرعة والتي تھدد المدنیین الضعفاء، ال سیما األطفال ، لسنوات وحتى عقود قادمة" كما أضاف

 كیلومتر مربع من األراضي الملوثة في جمیع أنحاء العالم مما أدى إلى93 ، قام مشغلوا التطھیر بمسح وتطھیر ما ال یقل عن 2017في عام 
 بلدان ، ثمانیة منھا من الدول األطراف10 ذخیرة فرعیھ، وكالھما زیادة مقارنة بالسنة السابقة. وإجماال ، أكملت 153000تدمیر ما ال یقل عن 

 دولة على األقل ملوثة بھذه األسلحة ، بما في26في اتفاقیة الذخائر العنقودیة ، إزالة األلغام من األراضي الملوثة بالذخائر العنقودیة. وال تزال 
 دولة طرفاً في االتفاقیة. ولم تكمل أیة دولھ عملیة تطھیر للذخائر العنقودیة في العام الماضي12ذلك 

یتم إطالق الذخائر العنقودیة بواسطة المدفعیة والصواریخ أو تسقط بالطائرات ، وتفتح في الھواء إلطالق عدة قنیبالت أصغر أو ذخیره فرعیھ
فوق مساحة بحجم ملعب كرة القدم. وكثیراً ما تفشل الذخائر الفرعیھ في االنفجار عند األصطدام األولي ، تاركةً بقایا خطیرة تشكل نفس خطر

1 ، ودخلت حیز النفاذ في 2008األلغام األرضیة حتى یتم إزالتھا وتدمیرھا. وتم تبني اتفاقیة الذخائر العنقودیة وفتح باب التوقیع علیھا في عام 
. وھي تحظر بشكل شامل الذخائر العنقودیة ، وتتطلب تدمیر المخزونات في غضون ثماني سنوات ، وتطھیر المناطق الملوثة2010أغسطس 

 سنوات ، وتقدیم المساعدة لضحایا السالح10بمخلفات الذخائر العنقودیة في غضون 

تتحمل الدول األطراف التي لدیھا ضحایا للذخائر العنقودیة التزامات بزیادة المساعدة ، مما أدى إلى تحسین وضع الضحایا منذ اعتماد االتفاقیة.
وفي العام الماضي ، تحسنت خدمات إعادة التأھیل في عدد من البلدان ، على عكس برامج دعم الدخل والعمل التي ال تزال في حاجة كبیرة

لدیھا. وبسبب تناقص الموارد ، تناضل منظمات الناجین الوطنیة لالتصال بضحایا الذخائر العنقودیة في المناطق النائیة

انتھى ###

حول المرصد
تم إعداد تقریر مرصد الذخائر العنقودیھ السنوي التاسع ھذا من قبل تحالف الذخائر العنقودیة لنشره في االجتماع الثامن للدول األطراف في

. وھي المطبوعھ الشقیقھ لمرصد األلغام2018 سبتمبر 5 إلى 3اتفاقیة الذخائر العنقودیة ، في مقر األمم المتحدة بجنیف ، في الفترة من 
. ویتم1997 من قبل الحملة الدولیة لحظر األلغام األرضیة  الحائزه على جائزة نوبل للسالم لعام 1999األرضیة ، الذي یصدر سنویا منذ عام 

تنسیق مرصد األلغام األرضیة ومرصد الذخائر العنقودیھ بواسطة لجنة من موظفي الحملة الدولیة لحظر األلغام األرضیة وممثلي المنظمات
األعضاء في الحملة الدولیة لحظر األلغام األرضیة: مجموعة إزالة األلغام الدنماركیة ، ومنظمة ھیومان رایتس ووتش ، واإلنسانیة واإلدماج ،

و مكافحة األلغام الكندیة
 مع2017 كإطار مرجعي رئیسي لھا ، یركز التقریر على األنشطة في العام التقویمي 2008ومن خالل استخدام اتفاقیة الذخائر العنقودیة لعام 

 قدر اإلمكان. وھو یغطي االتجاھات العالمیة في سیاسة وممارسات الحظر ، ومسح وتطھیر مخلفات2018المعلومات المدرجة في أغسطس 
الذخائر العنقودیة ، والخسائر البشریھ بسبب الذخائر العنقودیة ، والجھود المبذولة لضمان الحقوق وتلبیة احتیاجات ضحایا الذخائر العنقودیة. تم

استخالص ھذه النتائج من الملفات الشخصیة القطریة المحدثة المنشورة على اإلنترنت

الروابط
 www.the-monitor.org/CMM18  أغسطس30 صباحا بتوقیت اوروبا 10  والوثائق المرتبطھ بھ، من  الذخائر العنقودیھمرصد 

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

http://www.clusterconvention.org/
CMC تویتر 

 https://twitter.com/banclusterbombs/
 تویترمرصد األلغام األرضیة والذخیرة العنقودیة

 https://twitter.com/MineMonitor

لمزید من المعلومات أو لتحدید موعد للمقابلة ، اتصل بـ
 جارید بلوك ، مستشار إعالمي ، جنیف

 media @icblcmc.org /  +41 (0) -78-683-4407  خلوي أو واتساب (توقیت اوروبا)
+ أو16465275793جیف أبرامسون ، مدیر برنامج مرصد األلغام األرضیة والذخائر العنقودیة، توقیت الوالیات المتحدة الشرقي، خلوي

jeff@icblcmc.org  
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 العنقودیة لتحدید المنطقة الملوثة وتطھیرھا بسرعة والتي تھدد المدنیین الضعفاء، ال سیما األطفال ، لسنوات وحتى عقود قادمة" كما أضاف

 كیلومتر مربع من األراضي الملوثة في جمیع أنحاء العالم مما أدى إلى93 ، قام مشغلوا التطھیر بمسح وتطھیر ما ال یقل عن 2017في عام 
 بلدان ، ثمانیة منھا من الدول األطراف10 ذخیرة فرعیھ، وكالھما زیادة مقارنة بالسنة السابقة. وإجماال ، أكملت 153000تدمیر ما ال یقل عن 

 دولة على األقل ملوثة بھذه األسلحة ، بما في26في اتفاقیة الذخائر العنقودیة ، إزالة األلغام من األراضي الملوثة بالذخائر العنقودیة. وال تزال 
 دولة طرفاً في االتفاقیة. ولم تكمل أیة دولھ عملیة تطھیر للذخائر العنقودیة في العام الماضي12ذلك 

یتم إطالق الذخائر العنقودیة بواسطة المدفعیة والصواریخ أو تسقط بالطائرات ، وتفتح في الھواء إلطالق عدة قنیبالت أصغر أو ذخیره فرعیھ
فوق مساحة بحجم ملعب كرة القدم. وكثیراً ما تفشل الذخائر الفرعیھ في االنفجار عند األصطدام األولي ، تاركةً بقایا خطیرة تشكل نفس خطر

1 ، ودخلت حیز النفاذ في 2008األلغام األرضیة حتى یتم إزالتھا وتدمیرھا. وتم تبني اتفاقیة الذخائر العنقودیة وفتح باب التوقیع علیھا في عام 
. وھي تحظر بشكل شامل الذخائر العنقودیة ، وتتطلب تدمیر المخزونات في غضون ثماني سنوات ، وتطھیر المناطق الملوثة2010أغسطس 

 سنوات ، وتقدیم المساعدة لضحایا السالح10بمخلفات الذخائر العنقودیة في غضون 

تتحمل الدول األطراف التي لدیھا ضحایا للذخائر العنقودیة التزامات بزیادة المساعدة ، مما أدى إلى تحسین وضع الضحایا منذ اعتماد االتفاقیة.
وفي العام الماضي ، تحسنت خدمات إعادة التأھیل في عدد من البلدان ، على عكس برامج دعم الدخل والعمل التي ال تزال في حاجة كبیرة

لدیھا. وبسبب تناقص الموارد ، تناضل منظمات الناجین الوطنیة لالتصال بضحایا الذخائر العنقودیة في المناطق النائیة

انتھى ###

حول المرصد
تم إعداد تقریر مرصد الذخائر العنقودیھ السنوي التاسع ھذا من قبل تحالف الذخائر العنقودیة لنشره في االجتماع الثامن للدول األطراف في

. وھي المطبوعھ الشقیقھ لمرصد األلغام2018 سبتمبر 5 إلى 3اتفاقیة الذخائر العنقودیة ، في مقر األمم المتحدة بجنیف ، في الفترة من 
. ویتم1997 من قبل الحملة الدولیة لحظر األلغام األرضیة  الحائزه على جائزة نوبل للسالم لعام 1999األرضیة ، الذي یصدر سنویا منذ عام 

تنسیق مرصد األلغام األرضیة ومرصد الذخائر العنقودیھ بواسطة لجنة من موظفي الحملة الدولیة لحظر األلغام األرضیة وممثلي المنظمات
األعضاء في الحملة الدولیة لحظر األلغام األرضیة: مجموعة إزالة األلغام الدنماركیة ، ومنظمة ھیومان رایتس ووتش ، واإلنسانیة واإلدماج ،

و مكافحة األلغام الكندیة
 مع2017 كإطار مرجعي رئیسي لھا ، یركز التقریر على األنشطة في العام التقویمي 2008ومن خالل استخدام اتفاقیة الذخائر العنقودیة لعام 

 قدر اإلمكان. وھو یغطي االتجاھات العالمیة في سیاسة وممارسات الحظر ، ومسح وتطھیر مخلفات2018المعلومات المدرجة في أغسطس 
الذخائر العنقودیة ، والخسائر البشریھ بسبب الذخائر العنقودیة ، والجھود المبذولة لضمان الحقوق وتلبیة احتیاجات ضحایا الذخائر العنقودیة. تم

استخالص ھذه النتائج من الملفات الشخصیة القطریة المحدثة المنشورة على اإلنترنت

الروابط
 www.the-monitor.org/CMM18  أغسطس30 صباحا بتوقیت اوروبا 10  والوثائق المرتبطھ بھ، من  الذخائر العنقودیھمرصد 

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

http://www.clusterconvention.org/
CMC تویتر 

 https://twitter.com/banclusterbombs/
 تویترمرصد األلغام األرضیة والذخیرة العنقودیة

 https://twitter.com/MineMonitor

لمزید من المعلومات أو لتحدید موعد للمقابلة ، اتصل بـ
 جارید بلوك ، مستشار إعالمي ، جنیف

 media @icblcmc.org /  +41 (0) -78-683-4407  خلوي أو واتساب (توقیت اوروبا)
+ أو16465275793جیف أبرامسون ، مدیر برنامج مرصد األلغام األرضیة والذخائر العنقودیة، توقیت الوالیات المتحدة الشرقي، خلوي

jeff@icblcmc.org  
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