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 ائتالف مكافحة الذخائر العنقودية

التخلص من الذخائر العنقودية  التي تعمل على حملةً للمجتمع المدني الدولي (CMC) يعتبر ائتالف مكافحة الذخائر العنقودية
يعمل ائتالف مكافحة الذخائر و .ومنع وقوع مزيٍد من الضحايا نتيجة التعرض لهذه األسلحة ووضع حٍد للمآسي التي تتسبب بها

ات التي تنتهجها الحكومات والمنظمات نحو تحقيق هذه آذار/مارسالعنقودية من خالل أعضائه من أجل تغيير السياسات والم
 .األهداف ورفع درجة الوعي بالمشكلة فيما بين العامة

 
 :يرمي ائتالف مكافحة الذخائر العنقودية إلى تحقيق ثالثة أهداٍف شاملة

 
باتفاقية الذخائر العنقودية والعرف العالمي الناشئ الذي يرفض استخدام الذخائر العنقودية وإنتاجها  االلتزام العالمي .1

وتخزينها ونقلها واإللزام بتطهير األرض من الذخائر ومساعدة الضحايا وتدمير المخزون منها والتعاون والمساعدة 
 .الدوليين

 
باتفاقية الذخائر العنقودية من قبل كافة الدول األطراف، مع اتخاذ الخطوات المالئمة من قبل  لاللتزام الكامل التنفيذ الفعال .2

 .الدول غير األطراف وتطبيق المراقبة الفعالة، بما في ذلك من قبل المجتمع المدني، على كافة هذه الجهود
 
تعمل بالشراكة مع  جيدة ومتنوعة ونشطة حملة دولية متطورة ومحكومة بصورةيعتبر ائتالف مكافحة الذخائر العنقودية  .3

الحكومات والمنظمات الدولية والناجين وأسرهم ومجتمعاتهم والممثلين اآلخرين من أجل التواصل مع األشخاص الذين 
ات آذار/مارسيعانون بسبب الذخائر العنقودية والتعهد بوضع حٍد لهذا العناء من خالل إدخال تغييرات على السياسات والم

 .تُنتهج حول العالمالتي 
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 مقدمة
 

 الذخائر العنقودية
نظًرا لطبيعة  – تم حظر الذخائر العنقودية من قبل أغلب األمم حول العالم بسبب األخطار الشديدة التي تُلحقها بالسكان المدنيين

 .استخدام األسلحة

األرض أو إسقاطها من الجو، تنفتح هذه العبوات  وسواء تم إلطالقها من .ذخائر الصغيرةوتتكون الذخائر العنقودية من العبوات وال
وتخفق الكثير منها في االنفجار جراء االرتطام، لكنها تبقى خطرة،  .لتغطي مساحة واسعة من األرض ذخائر الصغيرةلتقذف بال

خالل الهجمات  ومن ثم، تضع الذخائر العنقودية المدنيين تحت وطأة الخطر .مضادة لألفراد فعلية  حيث تعمل كألغاٍم أرضية
 .نتيجة تأثيرها الذي يقع على منطقة واسعة وبعد الهجوم نتيجة وجود المتفجرات غير المنفجرة

ومع انتشارها  .وقد استُخدمت الذخائر العنقودية على األقل في ثالثين دولة وتسببت في قتل وجرح عشرات اآلالف من المدنيين
فحسب وقوع ضحايا من المدنيين أثناء الهجمات وبعدها، لكنها قد يكون لها أثٌر بصورة نموذجية بأعداٍد كبيرة جًدا، ال تسبب 

  .اقتصادي اجتماعي متواصل لمدة أشهر أو سنواٍت أو عقود

كما يمكن  .ويمكن للذخائر العنقودية أن تمنع الوصول إلى الطعام والماء واالحتياجات األساسية األخرى وأن تعيق حرية الحركة
وعندما يتوجب على البلدان إنفاق  .الالجئين واألشخاص المشردين داخليًا وأن تعوق تسليم المساعدات اإلنسانيةأن تمنع ترحيل 

األموال على عملية تطهير الذخائر العنقودية ومساعدة الضحايا غير تمويل االحتياجات الملحة األخرى، ال تسبب هذه األسلحة 
 .ثل أيًضا حاجًزا مميتًا للتنمية وعمليات اإلعمار في مرحلة ما بعد النزاعفي المعاناة اإلنسانية المروعة فحسب بل تم

وعلى الرغم من ذلك، يبقى الضرر اإلنساني الذي تتسبب به الذخائر العنقودية حتى الحين أقل بكثير من تلك الضرار التي 
وفي الحقيقة،  .اعات عن الذخائر العنقوديةتتسبب بها األلغام األرضية، والتي استُخدمت على نطاٍق أوسع وفي الكثير من النز

  .في طبيعتها بصورة كبيرة وقائيةكانت الجهود المبذولة لحظر الذخائر العنقودية، مع بعض االستثناءات الجديرة بالذكر، 

بل من  دولة على األقل ماليين الذخائر العنقودية التي تحتوي على آالف الماليين – 86وقبل أن تبدأ حركة الحظر، خزنت 
وتسليًما باألضرار المتوقعة التي تقع في أي مكاٍن يتم فيه استخدام الذخائر  .ذخائر الصغيرةمن ال  -ملياراتالمحتمل أن تكون 

       .هائلة من صنع اإلنسان في انتظار الوقوعفإن هذا بال شك يمثل كارثة العنقودية، مثل هذا، 

دخلت اتفاقية الذخائر العنقودية  .ة والمشكلة الحالية التي تسببها الذخائر العنقوديةحل للتهديدات المستقبلينحن اآلن بصدد طرح و
وهي اتفاقية دولية ملزمة من الناحية القانونية تحظر الذخائر العنقودية نتيجة آثارها . 2010 آب/أغسطس 1حيز التنفيذ في 

تقدم االتفاقية إطار عمل لمعالجة المشكالت الموجودة التي  كما .العشوائية التي تُحدثها بالمنطقة وخطر الذخائر غير المنفجرة
  .تسببها الذخائر العنقودية

ويجب على كافة الدول تدمير كافة  .وتلزم االتفاقية الدول بالتوقف على الفور عن استخدام الذخائر العنقودية وإنتاجها ونقلها
في االتفاقية، وتطهير كافة بقايا الذخائر انضمامها كدولة طرف ذ الذخائر العنقودية الُمخزنة لديها في غضون ثمان سنوات من

وتتضمن اتفاقية الذخائر العنقودية  .سنوات 10العنقودية في المناطق التي تقع تحت اختصاصها أو سيطرتها في غضون 
عنقودية وكذلك أسرهم أولئك الذي قتلوا أو جرحوا جراء التعرض للذخائر ال، بما في ذلك األحكام الشاملة لمساعدة الضحايا

 .وتضع هذه األحكام معياًرا جديًدا في القانون الدولي ".ضحية الذخائر العنقودية"والمجتمعات المتأثرة بذلك في إطار تعريف 
 ذخائر الصغيرةباإلضافة إلى ذلك، يجب على الدول الُمخولة منصبًا يسمح لها بالقيام بذلك توفير المساعدة في عملية تطهير ال

المنفجرة وبقايا الذخائر العنقودية األخرى، والمساعدة في برامج التوعية بمخاطر الذخائر العنقودية من أجل المساعدة في غير 
 .من تلك الذخائر مخزونمنع وقوع ضحايا ذخائر عنقودية وكذلك في مساعدة الضحايا وتدمير ال
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تنفيذها بالصورة إضفاء الصيغة العالمية عليها وت، إال أنه يجب كما توفر اتفاقية الذخائر العنقودية إطار عمل التخاذ اإلجراءا
، يجب على الحكومات وائتالف مكافحة الذخائر العنقودية واللجنة الدولية للصليب االتفاقيةتماًما كما فعلوا في إبرام  .الفعالة

ضمان نجاح الجهود المبذولة للقضاء األحمر وهيئات األمم المتحدة وجميع المشاركين اآلخرين مواصلة العمل مًعا من أجل 
   .على الذخائر العنقودية

 ائتالف مكافحة الذخائر العنقودية
هو ائتالٌف دولي يعمل على حماية المدنيين من أثار الذخائر العنقودية من خالل  )CMC( ائتالف مكافحة الذخائر العنقودية

ويضم ائتالف مكافحة الذخائر العنقودية قاعدة عضوية  .نفيذ الكامل لهاتعزيز االلتزام العالمي باتفاقية الذخائر العنقودية والت
بلد وتتضمن منظمات تعمل في مجال نزع األسلحة والسالم  100منظمة مجتمع مدني تقريبًا من ما يقرب من  350تضم 

مكافحة الذخائر العنقودية ويعمل ائتالف  .واألمن وحقوق اإلنسان ومساعدة الضحايا والتطهير وحقوق المرأة وقضايا اإليمان
على تسهيل الجهود التي تبذلها المنظمات غير الحكومية حول العالم من أجل توعية الحكومات والعامة واإلعالم بمشكلة الذخائر 

 .العنقودية العالمية وحلولها

عنقودية على يد مجموعة من ، تم إنشاء ائتالف مكافحة الذخائر ال)ICBL( الحملة الدولية لحظر األلغام األرضيةعلى غرار و
 ذ عامومن. المنظمات غير الحكومية استجابةً إلى مشكلٍة عالمية، إال أنه في هذه الحالة تأتي المعاناة بسبب الذخائر العنقودية

، دعا ائتالف مكافحة الذخائر إلى إجراء مفاوضات من أجل وضع قانوٍن دولٍي جديد لمعالجة مشكلة 2006وحتى  2003
، شارك ائتالف مكافحة الذخائر العنقودية في عملية أوسلو الدبلوماسية، 2008 و 2007وعلى مدار عامي  .لعنقوديةالذخائر ا

وكانت هذه الجهود حتمية فيما يتعلق بإقرار  .بما يسهل ويقود عمل المجتمع المدني العالمي لصالح حظٍر الذخائر العنقودية
  .2008في عام  اتفاقية الذخائر العنقودية والتوقيع عليها

، اشترك ائتالف مكافحة الذخائر العنقودية في حملة إقراٍر عالمٍي مكثفة لضمان إقرار االتفاقية من قبل 2010 و 2009وفي عام 
وقد  .دولة والتي وقعت على االتفاقية دون تأخير من أجل إدخال االتفاقية حيز التنفيذ بأسرع وقٍت ممكن 30البلدان البالغ عددها 

وتم تحقيق اإلقرارات  .ملة التوقيع العالمية الخاصة بها إلى توسيع رقعة عدد البلدان التي التزمت باالتفاقية والحظرسعت ح
وهو اليوم الذي يتم إحيائه من  2010 آب/أغسطس 1، ودخلت االتفاقية حيز التنفيذ في 2010 شباط/فبراير 16الثالثين في 

ائتالف مكافحة األلغام الضغوط من  آذار/مارس، 2010 عام وفي .لدان حول العالمخالل االحتفاالت التي تتم في عشرات الب
أجل التنفيذ المبكر لالتفاقية، وكرس جهوًدا مكثفة لإلعداد لالجتماع األول للدول األطراف في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية 

    .تشرين ثان/نوفمبرفي 

 ةالذخائر العنقودية واأللغام األرضي مراقب
الذخائر العنقودية واأللغام األرضية البحث والمراقبة الئتالف مكافحة الذخائر العنقودية والحملة الدولية لحظر  مراقبيوفر 

لمعاهدة  الفعليكما أنها نظام المراقبة  .األلغام األرضية وهي بصورة رسمية برنامًجا للحملة الدولية لحظر األلغام األرضية
تنفيذ الدول األطراف لمعاهدة حظر األلغام واتفاقية الذخائر  صدفهي تر .كافحة الذخائر العنقوديةحظر األلغام واتفاقية م

، تقوم بتقييم استجابة المجتمع الدولي للمشاكل اإلنسانية التي يةالعنقودية وامتثالهم لها وتقدم تقارير بذلك، وبصورة أكثر عموم
في المرة األولى أن المنظمات  مراقبال أظهرو .خلفات الحرب المتفجرة األخرىتسببها األلغام األرضية والذخائر العنقودية وم

غير الحكومية اجتمعت مًعا بطريقة منسقة ومنظمة ومستمرة من أجل مراقبة القانون اإلنساني أو معاهدات نزع األسلحة، 
ائم على المجتمع المدني حيز التنفيذ وتوثيق التقدم والمشاكل بصورة منتظمة، ومن ثم تأتي مرحلة إدخال مفهوم التحقق الق

 .بصورٍة ناجحة

األلغام األرضية باعتبارها مبادرةً قامت بها  مراقب، أنشأت الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية 1998 حزيران/يونيووفي 
 .ة الذخائر العنقوديةاأللغام األرضية بصورة فاعلة السالح الرقابي والبحثي الئتالف مكافح مراقب، أصبح 2008وفي  .الحملة
والمعروف (الذخائر العنقودية واأللغام األرضية  مراقباأللغام األرضية إلى  مراقب، غيرت المبادرة اسمها من 2010وفي 
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وتعمل هيئة تحرير مكونة من  .وذلك من أجل بيان تقاريرها المتزايدة بخصوص قضية الذخائر العنقودية") مراقبال"باسم 
المنظمة الدولية جمعية مكافحة األلغام الكندية، جمعية مكافحة العنف المسلح،  :سيق نظام المراقبةخمسة أعضاء على تن

 .تعمل جمعية مكافحة األلغام الكندية كهيئٍة رائدة .المنظمة النرويجية للمساعدة الشعبية، منظمة مراقبة حقوق اإلنسان، للمعوقين
 .وصنع القرار رصدام الاملة عن نظكتتحمل هيئة التحرير المسؤولية الو

بل هو محاولة يقوم بها المجتمع المدني لمساءلة الحكومات عن  .نظام تحقق فني أو نظام تفتيٍش رسمي مراقبوال يعتبر ال
وقد تم هذا من خالل التجميع والتحليل  .االلتزامات التي تم فرضها عليها فيما يتعلق باأللغام المضادة لألفراد والذخائر العنقودية

من  مراقب، لم يتم إنشاء التحقيقيهوعلى الرغم من أنه لم يبدأ في مهمات  .التوزيع المكثف للمعلومات المتوافرة على الساحةو
 .مشتعلةب الوأعماله على اإلبالغ عن مناطق الحر تملشتوال  مؤذٍ أجل إرسال باحثين إلى طريٍق 

 .قارير الشفافية من قبل الدول الُمطالَبة بذلك بموجب المعاهدات الدوليةبإعداد التقارير المعنية بعملية إعداد ت مراقببل يقوم ال
فهو يعكس وجهة النظر المتشاركة بأن الشفافية والثقة والتعاون المتبادل هي عناصر حتمية للقضاء الناجح على األلغام المضادة 

 .إعداد التقارير والتقييم بصورة مستقلةاعترافًا بالحاجة إلى  مراقبوقد تم إنشاء ال .لألفراد والذخائر العنقودية

المتفجرة والمضي  الحرب إلى تعزيز المناقشات المعنية باأللغام والذخائر العنقودية والقضايا المتعلقة ومخلفات مراقبويسعى ال
عالٍم خاٍل من األلغام والذخائر العنقودية وبقايا "قدًما بها، وكذا يسعى إلى وضع التوضيحات، من أجل المساعدة في بلوغ هدف 

بحسن نية من أجل توفير معلومات واقعية عن القضايا التي تقوم على مراقبتها،  مراقبويعمل ال ".الحروب المتفجرة األخرى
 .المجتمع المدني ككل من أجل إفادة

باحثًا من  80وتعمل شبكة مكونة من  .بوجود شبكة إبالٍغ عالمية وتقارير سنوية مراقبوبالنسبة للذخائر العنقودية، يتميز نظام ال
 .شخًصا على جمع المعلومات من أجل اإلعداد لهذا التقرير 20بلًدا ومنطقة أخرى وفريق تحرير مكون من  70من  مراقبال

لباحثون من ائتالف مكافحة الذخائر العنقودية وائتالفات تسيير الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية ومن عناصر ويأتي ا
وقد ساهم الباحثون بصورة أساسية في  .أخرى من المجتمع المدني، بما في ذلك الصحفيين واألكاديميين والمؤسسات البحثية

 .www.the-monitor.org/cpعلى  مراقبمواقع ويب المتاحة أيًضا على هي ملفات تعريف البلدان، و

 .بإتمام جميع الترجمات مراقبوما لم يتم تحديده خالفًا لذلك يقوم ال

 .بأن هذا التقرير الطموح يقيده الوقت والموارد ومصادر المعلومات المتوفرة مراقبوكما هو الحال في السنوات السابقة، يُقر ال
كما يتم السعي للحصول على التعليقات والتوضيحات  .حديثه وتصحيحه وتحسينه بصورة دائمةنظاًما يتم ت مراقبويعتبر ال

والتصحيحات من الحكومات والهيئات األخرى، في إطار روح الحوار، وفي إطار البحث المشترك عن المعلومات الدقيقة 
 . ةة المعنية بأحد الموضوعات الهاموالموثوق

 هذا التقرير حول
، والذي يتم إصداره سنويًا األلغام األرضية مراقبوهو المنشور القرين لتقرير  .الذخائر العنقودية مراقبلر األول هذا هو التقري

  .1999منذ 
 

، والتي تم ات الحكومةآذار/مارسسياسات وم :يحظر الذخائر العنقوديةالذي  2009تقرير  الذخائر العنقودية مراقبويجهز 
المعروفة اآلن باسم جمعية مكافحة العنف (نظمة مراقبة حقوق اإلنسان ومكافحة األلغام األرضية البحث فيها وتدوينها من قبل م

سياسة حظر الذخائر العنقودية واستخدامها وإنتاجها والمتاجرة فيها  الذخائر العنقودية مراقبيغطي  .مراقبونشرها ال) المسلح
ات عن التلوث والضحايا التي تخلفها الذخائر العنقودية وتطهيرها تضمن معلوميوتخزينها بالنسبة لكل بلد حول العالم، كما 
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، مع إيراد 2009من العام  ايار/مايوويركز التقرير على الفترة منذ نشر وثيقة حظر الذخائر العنقودية في  .ومساعدة الضحايا
 .إذا أمكن 2010 آب/أغسطسالمعلومات المتاحة حتى 

 
 شكر وتقدير

منسقي البحوث قام بجمعه فريق متخصص من وقد  .ومنظمات ،حمالتواسعة تضم أفراد، ورير شبكة التقأسهم في إنتاج هذا 
 .عدٌد كبير من الجهات المانحةوالمحررين، بدعم 

-www.the مراقبوقد تم التنويه عن الباحثين بصورة منفصلة على موقع ويب ال
monitor.org/index.php/LM/About-Us/Experts.  

والمنظمات ، والحمالت األفراد عشرات أن نشكر ونود .هذا التقرير عدادإل أبحاثب ساهم لكل من ع عن امتنانهالموق هذا يعرب
بشدة كما أننا ممتنون .المعلومات األساسية لنا الذين قدموا والحكومات، الميدانالعاملين في والمنظمات الدولية و غير الحكومية

مراجعتهم لمحتوى هذا التقرير، ومساعدتهم للحملة الدولية لحظر األلغام األرضية ائتالف مكافحة الذخائر العنقودية واإلى 
 .وتوزيعها وترويجها مراقبالكبيرة في إصدار تقارير ال

جمعية مكافحة األلغام الكندية  :على كاهل خمس منظمات هيئاٍت تحريرية هي مراقبوتقع مسؤولية تنسيق شبكة إعداد تقارير ال
وتنسق األبحاث المعنية بدعم مكافحة األلغام والجماعات  مراقبي تدير عمليات اإلنتاج والتحرير الخاصة بالوالذ) هانون لباو(

والمتخصصة في األبحاث المعنية بالذخائر العنقودية ) مويزتشارد ري(المسلحة من غير الدول وجمعية مكافحة العنف المسلح 
ي تنسق األبحاث المعنية ببيانات الفجائع ومساعدة الضحايا ومنظمة مراقبة والت) برونو ليسليرك( المنظمة الدولية للمعوقينو

ستوارت كازي ماسلين ( المنظمة النرويجية للمساعدة الشعبيةوالمسئولة عن سياسة الحظر و) ستيفين جوز(حقوق اإلنسان 
 .مراقببإدارة الانسن هوتقوم السيدة جاكلين  .والتي تنسق األبحاث المعنية بمكافحة األلغام) وأتلي كارلسين

وحتى  كانون ثان/ينايرمن  الذخائر العنقودية مراقبوقد تعهد فريق التحرير باألبحاث وتحرير التقارير األولية للبلد بخصوص 
  .ويتضمن فريق التحرير. 2010 آب/أغسطس

شاو موسر ، كاتي كاستينسون، كاثرين هاريسون، مارك هيزناي، يي)محرر أول(ستيفين جوز  :سياسة الحظر •
 .بونجسوان، ماري واريهام، كيري ويست

 ، نيك كمينج بروس،إميل هاسانوف، مايك كينديلين؛)محرر أول(ستوارت كازي ماسلين  :مكافحة األلغام •
، ستيفان دي جريف، ميجان بورك، لورين )محرر أول(جوهي هاليم وكاتلين ميس  :الفجائع ومساعدة الضحايا •

 بيرسي فيسنتيك، 
 .مايك كيندلين :األلغامدعم مكافحة  •

) مديرة برنامج(بمساعدة جاكولين هانسن  2010 أيلول/سبتمبروحتى  آب/أغسطسالتحرير النهائي بدًءا من بستيفين جوز  امق
 ).الكندية األلغام مكافحة متدربوا جمعية(ومولي نوفات وجينيفر سبينديل ) مسئولين في المشروع(وكاتي بيتس وتاتيانا ستيفينس 

-www.theبتنسيق التقرير وإصدار نسخة منه على شبكة اإلنترنت على  .Lixar I.T. Inc شركة تعهدتبينما 
monitor.org  وقامتSt. Joseph Communications تصميم الغالفبم رافائيل جيمينز اوق .بطباعة التقرير. 

بأي حال مسؤولية المواد الواردة في هذا التقرير  مراقبوال يتحمل داعمو ال .مراقبمساهمي الامتنانا إلى أننا نعرب عن كما 
 :ولم يكن من الممكن إتمام هذا العلم دون مساعدة المنح التي قدمتها .وال يصدقون بالضرورة عليها

http://www.the-monitor.org/cmm/2010�
http://www.the-monitor.org/�
http://www.the-monitor.org/�
http://www.the-monitor.org/�


 
 

 مقدمة :2010مراقب الذخائر العنقودية 

All translations of Landmine & Cluster Munition Monitor research products and media materials are for informational purposes. In 
case of discrepancy between the English text and any translation, the English text shall prevail.  

Full report available: http://www.the-monitor.org/cmm/2010 

 حكومة أستراليا •
 حكومة النمسا •
 حكومة بلجيكا •
 حكومة كندا •
 حكومة فرنسا •
 حكومة ألمانيا •
 كومة أيرلنداح •
 حكومة لوكسمبورغ •
 حكومة النرويج •
  حكومة أسبانيا •
 حكومة السويد •
 حكومة سويسرا •
 )اليونيسيف(للطفولة  المتحدة األمم صندوق •

 .والمنظمات المشاركة األخرى مراقبكما نشكر الجهات المانحة التي ساهمت مع األعضاء األفراد في هيئة تحرير ال
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 االختصارات والمصطلحات
 

 AOAV مكافحة العنف المسلح جمعية
 CBU وحدة قنابل عنقودية

 CCM 2008 لعام اتفاقية الذخائر العنقودية
 CCW 1980 لعام اتفاقية األسلحة التقليدية

 DC مؤتمر نزع السالح
 CMC ائتالف مكافحة الذخائر العنقودية

 DPICM  مزدوجة الغرضطورة الذخائر التقليدية الم
 ERW جرةمخلفات الحرب المتف

 GGE التقليدية ةاألسلحالخبراء الحكوميين التابع التفاقية  فريق
 HRW منظمة مراقبة حقوق اإلنسان

 ICBL الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية
 ICRC اللجنة الدولية للصليب األحمر

 NGO منظمة غير حكومية
 NSAG مسلحة من غير الدول ةجماع

 UN األمم المتحدة
 UNDP األمم المتحدة اإلنمائي برنامج

 UXO ذخائر غير منفجرة
 WILPF الرابطة النسائية الدولية للسلم والحرية

 
 مسرد المصطلحات

 .الذخيرة العنقودية الساقطة من الجو قنبلة عنقودية –
 

تقليدية تم تصميمها إلطالق أو نشر  ذخيرة"وفقًا التفاقية الذخائر العنقودية فإن تعريف الذخيرة العنقودية هو   –الذخيرة العنقودية
 رائوذختتكون الذخائر العنقودية من عبوات  ".ذخائر الصغيرةكجم وهي تضم تلك ال 20متفجرة تزن كٌل منها أقل من  ائر صغيرةذخ

لتغطي ) غيرةالقنابل الص( ذخائر الصغيرةوسواء تم إطالقها من األرض أو إسقاطها من الجو، تنفتح هذه العبوات لتقذف بال .صغيرة
  .المدرعات أو قتل األفراد أو كليهما مًعا أساًسا الختراقمصممة  الصغيرة الذخائرو .مساحة واسعة من األرض

 
الذخائر العنقودية التي فشل تفجيرها "بأنها " مخلفات الذخيرة العنقودية"تعرف اتفاقية الذخائر العنقودية   –العنقودية رائالذخمخلفات 

  ".غير المنفجرة القنابل الصغيرةو ذخائر الصغيرةدية المتروكة والوالذخائر العنقو
 

وتحظر . 2008 كانون أول/ديسمبروفُتحت للتوقيع في  2008 ايار/مايواتفاقية دولية تم إقرارها في   –اتفاقية الذخائر العنقودية
 .منها وتطهير تلك الذخائر ومساعدة الضحايا مخزونال االتفاقية استخدام الذخائر العنقودية وإنتاجها وتخزينها ونقلها وتطالب بتدمير

 
المعنية بالمحظورات والقيود المفروضة على استخدام أسلحة تقليدية معينة والتي تعتبر  1980اتفاقية   –اتفاقية األسلحة التقليدية

وهي تهدف إلى وضع محظورات وقيود  مضرة بصورة مفرطة أو تحمل أثاًرا عشوائية، والتي يشار إليها باتفاقية األسلحة التقليدية
  .وهي تتضمن البروتوكول الخامس المعني بمخلفات الحرب المنفجرة .على استخدام األسلحة التقليدية التي تحوم حولها تساؤالت كثيرة
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المواد واألفراد، بما العنقودية والتي يمكن استخدامها في استهداف  أحد أنواع الذخائر مزدوجة الغرض – طورةالذخيرة التقليدية المُ 
 .فيها المدرعات

 
حسب تعريف البروتوكول الخامس التفاقية األسلحة التقليدية فإن مخلفات الحرب المتبقية عي الذخائر   –مخلفات الحرب المتفجرة

 .وتستبعد األلغام صراحةً من هذا التعريف .غير المنفجرة والذخائر المتفجرة المتروكة
 

من الربط التوافقي في اتفاقية الذخائر العنقودية يشير المصطلح إلى العمليات العسكرية  21يتعلق بالمادة فيما   –التوافقي الربط
 .المشتركة مع الدول غير األطراف في االتفاقية والتي قد تشترك في القيام بأنشطة محظورة على إحدى الدول األطراف

 
األلغام األرضية، تشمل الجماعات المسلحة من غير الدول المنظمات  بمراقألغراض تتعلق ب  –الجماعات المسلحة من غير الدول

التي تنفذ أعمال التمرد أو العصيان المسلحة، باإلضافة إلى طيٍف أوسع من الكيانات غير الحكومية كالعصابات اإلجرامية والقوات 
 .المفوضة والمدعومة من حكومات

 
والتي أدت إلى التفاوض على اتفاقية الذخائر  2008وحتى  2006 عام تعهد بها منالعملية الدبلوماسية التي تم ال  –عملية أوسلو

  .وإقراراها والتوقيع عليها 2008العنقودية 
 

آلية موحدة تعمل تلقائيًا والتي تعمل باإلضافة إلى آلية المبادرة "حسب اتفاقية الذخائر العنقودية هي   –آلية التدمير الذاتي
 ".ي تؤمن تدمير الذخيرة داخل مكان جمعهاالرئيسية للذخيرة والت

 
فعلة بصورة أوتوماتيكية من خالل تعطيل أحد حسب اتفاقية الذخائر العنقودية، هو جعل الذخيرة غير مُ  –إلغاء التنشيط الذاتي 

 ).على سبيل المثال البطارية(المكونات األساسية 
 

وعند سقوطها من الجو، غالبًا ما تُسمى   .، حتى تقوم بمهمتها،)نقوديةذخيرة ع(من ذخيرة أم  أي ذخيرة تنفصل – ائر الصغيرةالذخ
 ".قنابل"وعند إطالقها من األرض، أحيانًا تسمى  ".القنابل الصغيرة" ذخائر الصغيرةال
 

له، أجلم تتفجر على النحو الذي أعدت من  ذخائر صغيرة  –غير المنفجرة ابل الصغيرةالذخائر العنقودية غير المنفجرة أو القن
 .لتصبح بذلك قذائف غير منفجرة

 
ذخائر عرف الفجر لسبٍب ما، وتُ نر ولكنها لم تيتشير القذائف غير المنفجرة إلى الذخائر التي تم تصميمها للتفج  –القذائف غير المنفجرة

 ".خيرة فاشلة غير منفجرةذ "غير المنفجرة باسم  الصغيرة
 

خسارة  أوعانوا إصابة نفسية أو بدنية  أوكافة األفراد الذين قتلوا " يُقصد بالضحية، حسب اتفاقية الذخائر العنقودية  –الضحية
ويتضمن هذا األفراد الذين  .تهميش اجتماعي أو حرمان دائم من إدراك حقوقهم نتيجة استخدام الذخائر العنقودية أواقتصادية 

 .ات المتأثرةتأثروا بصورة مباشرة بسبب الذخائر العنقودية وكذلك األسر والمجتمع
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 االختصارات والمصطلحات
 

 AOAV جمعية مكافحة العنف المسلح
 CBU وحدة قنابل عنقودية

 CCM 2008 لعام اتفاقية الذخائر العنقودية
 CCW 1980 لعام اتفاقية األسلحة التقليدية

 DC مؤتمر نزع السالح
 CMC ائتالف مكافحة الذخائر العنقودية

 DPICM  ضمزدوجة الغرطورة الذخائر التقليدية الم
 ERW مخلفات الحرب المتفجرة

 GGE التقليدية ةاألسلحالخبراء الحكوميين التابع التفاقية  فريق
 HRW منظمة مراقبة حقوق اإلنسان

 ICBL الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية
 ICRC اللجنة الدولية للصليب األحمر

 NGO منظمة غير حكومية
 NSAG مسلحة من غير الدول ةجماع

 UN األمم المتحدة
 UNDP برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 UXO ذخائر غير منفجرة
 WILPF الرابطة النسائية الدولية للسلم والحرية

 
 مسرد المصطلحات

 .الذخيرة العنقودية الساقطة من الجو قنبلة عنقودية –
 

ذخيرة تقليدية تم تصميمها إلطالق أو نشر "الذخيرة العنقودية هو  وفقًا التفاقية الذخائر العنقودية فإن تعريف  –الذخيرة العنقودية
 رائوذختتكون الذخائر العنقودية من عبوات  ".ذخائر الصغيرةكجم وهي تضم تلك ال 20متفجرة تزن كٌل منها أقل من  ائر صغيرةذخ

لتغطي ) القنابل الصغيرة( ذخائر الصغيرةالوسواء تم إطالقها من األرض أو إسقاطها من الجو، تنفتح هذه العبوات لتقذف ب .صغيرة
  .المدرعات أو قتل األفراد أو كليهما مًعا أساًسا الختراقمصممة  الصغيرة الذخائرو .مساحة واسعة من األرض

 
فشل تفجيرها  الذخائر العنقودية التي"بأنها " مخلفات الذخيرة العنقودية"تعرف اتفاقية الذخائر العنقودية   –العنقودية رائالذخمخلفات 

  ".غير المنفجرة القنابل الصغيرةو ذخائر الصغيرةوالذخائر العنقودية المتروكة وال
 

وتحظر . 2008 كانون أول/ديسمبروفُتحت للتوقيع في  2008 ايار/مايواتفاقية دولية تم إقرارها في   –اتفاقية الذخائر العنقودية
 .منها وتطهير تلك الذخائر ومساعدة الضحايا مخزونتخزينها ونقلها وتطالب بتدمير الاالتفاقية استخدام الذخائر العنقودية وإنتاجها و

 
المعنية بالمحظورات والقيود المفروضة على استخدام أسلحة تقليدية معينة والتي تعتبر  1980اتفاقية   –اتفاقية األسلحة التقليدية

ا باتفاقية األسلحة التقليدية وهي تهدف إلى وضع محظورات وقيود مضرة بصورة مفرطة أو تحمل أثاًرا عشوائية، والتي يشار إليه
  .وهي تتضمن البروتوكول الخامس المعني بمخلفات الحرب المنفجرة .على استخدام األسلحة التقليدية التي تحوم حولها تساؤالت كثيرة
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ي يمكن استخدامها في استهداف المواد واألفراد، بما العنقودية والت أحد أنواع الذخائر مزدوجة الغرض – طورةالذخيرة التقليدية المُ 
 .فيها المدرعات

 
حسب تعريف البروتوكول الخامس التفاقية األسلحة التقليدية فإن مخلفات الحرب المتبقية عي الذخائر   –مخلفات الحرب المتفجرة

 .وتستبعد األلغام صراحةً من هذا التعريف .غير المنفجرة والذخائر المتفجرة المتروكة
 

من الربط التوافقي في اتفاقية الذخائر العنقودية يشير المصطلح إلى العمليات العسكرية  21فيما يتعلق بالمادة   –التوافقي الربط
 .ل األطرافالمشتركة مع الدول غير األطراف في االتفاقية والتي قد تشترك في القيام بأنشطة محظورة على إحدى الدو

 
األلغام األرضية، تشمل الجماعات المسلحة من غير الدول المنظمات  مراقبألغراض تتعلق ب  –الجماعات المسلحة من غير الدول

التي تنفذ أعمال التمرد أو العصيان المسلحة، باإلضافة إلى طيٍف أوسع من الكيانات غير الحكومية كالعصابات اإلجرامية والقوات 
 .دعومة من حكوماتالمفوضة والم

 
والتي أدت إلى التفاوض على اتفاقية الذخائر  2008وحتى  2006 عام العملية الدبلوماسية التي تم التعهد بها من  –عملية أوسلو

  .وإقراراها والتوقيع عليها 2008العنقودية 
 

ا والتي تعمل باإلضافة إلى آلية المبادرة آلية موحدة تعمل تلقائيً "حسب اتفاقية الذخائر العنقودية هي   –آلية التدمير الذاتي
 ".الرئيسية للذخيرة والتي تؤمن تدمير الذخيرة داخل مكان جمعها

 
فعلة بصورة أوتوماتيكية من خالل تعطيل أحد حسب اتفاقية الذخائر العنقودية، هو جعل الذخيرة غير مُ  –إلغاء التنشيط الذاتي 

 ).طاريةعلى سبيل المثال الب(المكونات األساسية 
 

وعند سقوطها من الجو، غالبًا ما تُسمى   .، حتى تقوم بمهمتها،)ذخيرة عنقودية(من ذخيرة أم  أي ذخيرة تنفصل – ائر الصغيرةالذخ
 ".قنابل"وعند إطالقها من األرض، أحيانًا تسمى  ".القنابل الصغيرة" ذخائر الصغيرةال
 

له، لم تتفجر على النحو الذي أعدت من أج ذخائر صغيرة  –غير المنفجرة رةابل الصغيالذخائر العنقودية غير المنفجرة أو القن
 .لتصبح بذلك قذائف غير منفجرة

 
ذخائر عرف الفجر لسبٍب ما، وتُ نر ولكنها لم تيتشير القذائف غير المنفجرة إلى الذخائر التي تم تصميمها للتفج  –القذائف غير المنفجرة

 ".ة فاشلة غير منفجرةخيرذ "غير المنفجرة باسم  الصغيرة
 

خسارة  أوعانوا إصابة نفسية أو بدنية  أوكافة األفراد الذين قتلوا " ، يُقصد بالضحيةحسب اتفاقية الذخائر العنقودية  –الضحية
ويتضمن هذا األفراد الذين  .تهميش اجتماعي أو حرمان دائم من إدراك حقوقهم نتيجة استخدام الذخائر العنقودية أواقتصادية 

 .أثروا بصورة مباشرة بسبب الذخائر العنقودية وكذلك األسر والمجتمعات المتأثرةت
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 رئيسيةال نتائجال
 

 الذخائر العنقوديةاتفاقية 
 

 فتح باب التوقيع في عنددولة  94منهم  ،الذخائر العنقودية اتفاقية علىدولة بالتوقيع  108قامت  •
 .لكبعد ذدولة  14و 2008 كانون أول/ديسمبر

 لعنقوديةالذخائر اخزنت  أو رتصد وأنتجت أ وأ استخدمتالتي دولة من الدول  ثمانية وثالثونقامت  •
 .مرة أخرى في تلك األنشطة المشاركة بعدم االلتزاموبالتالي وجب عليها  تفاقيةبالتوقيع علي اال

 1 حيز التنفيذ في تفاقيةالدخلت ا ،2010 شباط/فبرايرفي تصديقًا المطلوبة ) 30(لثالثون ا تحقيق بعد •
 .قانونا دوليا ملزما لتصبح 2010 آب/أغسطس

الدول المصدقة وتصبح . تفاقيةالاى ق عليدبالتص الموقعين من 40قام  ،2010 لولأي/سبتمبر 10 من اعتبارا •
 . تفاقيةأحكام االعلي جميع  كاململزمة بشكل  أطرافدول  تفاقيةالعلى ا

 .تفاقيةتنفيذ االتشريعات وطنية لبسن  بالفعلدول  عشرةقامت  •
 

 االستخدام
 األراضي المتنازع عليهافي ودولة  39 في النزاعات المسلحةفي  القنابل العنقودية استخدامتم  •

 .الذخائر العنقودية استخدامبقوة حكومية  19 قام ما ال يقل عن وقد. الحرب العالمية الثانية نهاية منذ
واحد فقط  خطير دعاءإ كان هناك 2008 كانون أول/ديسمبر في للتوقيع الذخائر العنقودية اتفاقية افتتاحمنذ  •

على  استخدمتقد على ما يبدو  ن الواليات المتحدةأ منظمة العفو الدولية وذكرت .هذا السالح ستخدامال
كانون /ديسمبر في اليمن في المزعوم القاعدة تدريب مخيم لمهاجمة القنابل مع واحد صاروخ كروز األقل
 .2009 أول

 
 خزينتال

 الماليين من دولة بتخزين 86قامت  لحظر الذخائر العنقودية الجهود العالمية بدء قبليُقدر المراقب أنه  •
 .الذخائر الصغيرةمن  مليار أكثر من التي تحتوي على الذخائر العنقودية مخزون

صدقت على  أو/و دولة منهم بالتوقيع 27 توقام. ةعنقوديالذخائر من ال ديها مخزوناتلدولة  74 حالياً يوجد  •
 .الذخائر العنقودية اتفاقية

المعلومات بتقديم صدقت على االتفاقية أو /وقعت و قامت سبعة عشر دولة من الدول التي •
مليون  1.1تدميرية علي األقل  أنشطة ما يمتلكونه قبل الشروع في أي عوموكان مج .مخزونها حجم حول

 .مليون قنبلة صغيرة علي األقل 146ذخيرة عنقودية مع 
 

 تدمير المخزونات
) والبرتغال كولومبيا(ين تودولتين موقع) انياوأسب بلجيكا ومولدوفا والنرويج(أربع دول أطراف  أكملت •

أكثر من وعنقودية  ذخيرة 176000وكان مجموع ما دمروه حوالي . الذخائر العنقودية مخزوناتها من تدمير
 .صغيرة ذخائرمليون  13.8
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الذخائر م من مخزونه أنه تم تدمير 2010 في ينتالموقع أفغانستان وأنغوالدولتي  قرتأ ذلكباإلضافة ل •
 .للتخلص من األسلحة أوسع نطاقاً برامج  من كجزء في السنوات األخيرة عنقوديةال

الدول المخزنة  أكبروقامت دولتين من . 2010المخزون في تدمير  من نتهاءاال والجبل األسود النمساتتوقع  •
من  رةأجزاء كبيبتدمير ) صغيرةقنبلة  مليون 39 المملكة المتحدة(و )مليون قنبلة صغيرة 50 ألمانيا(

 .المخزونات تدمير عمليةتقوم ب أخرىة دول ثمانيوهناك ما ال يقل عن . المخزون
االحتفاظ 
 والذخائر الصغيرة الذخائر العنقودية بقاء على بعضإلبا تسمح تفاقيةاال على الرغم من أن •

بما  ،يرةذخ بأي االحتفاظعدم اختارت  حتى اآلندول المخزنة ال معظمإال أن والتطوير  التدريب ألغراض
والنرويج  الجبل األسودومولدوفا و هندوراسوكولومبيا و النمساأفغانستان وأنغوال و في ذلك

 .وسلوفينيا والبرتغال
من  20000وأكثر من  الذخائر العنقودية مئاتب االحتفاظتنوي  كل منهماأن  اسبانياوفرنسا و بلجيكا أشارت •

 .صغيرةال رائذخال
 

 اإلنتاج
الذخائر  اتفاقيةعلى أو التصديق /وبالتوقيع  ذخائر العنقوديةن الدول المنتجة سابقًا للدولة م خمسة عشرقام  •

 .اإلنتاج في المستقبلعن محاولة  االبتعاد وبالتالي العنقودية
 .إنتاجها في المستقبلبحق  حتفظت الذخائر العنقودية أو إنتاج اصلدولة توسبعة عشر ما زال هناك  •
 

نقل ال
عوضاً عن  2010من عام  األول النصف أو 2009في عام  الذخائر العنقودية نقل نأنباء عأي  لم ترد •

 .باكستانكوريا الجنوبية ل من ةلوقالمن الخاملة المكونات
 صادرات بوضع أساس وقف نشاط) والواليات المتحدة سنغافورة( تفاقيةاال طرف في اليست دولتان قامت •

 .الذخائر العنقودية
 

 المحظورة األعمال المساعدة في
 األفعال المحظورة مساعدة الحظر المفروض على بشأن نطاق وجهات النظر المختلفة بعض هناك •

ال تزال  التي الدول غير األطراف مع العمليات العسكرية المشتركة خالل تطبيقه فيما يتعلقوخصوصاً 
العمليات  خالل حتى"ها وجهة نظر أعربت عن التي الدول معظموأشارت  .الذخائر العنقودية تستخدم

 لبنانو يسلنداوأ غواتيماالو غاناو االكوادوروكولومبيا : ةمقصوددة أو متعم مساعدةي ر أحظب" المشتركة
 .وسلوفينيا النرويجو المكسيكو مالويو مدغشقرو

 
 العبور

عبر  طرف غيردولة عن طريق  الذخائر العنقودية بحظر عبور هارأي التي أعربت عن الدول معظم أقرت •
وغانا  كوادوروكولومبيا واإل فاسو بوركيناوبلغاريا و النمسا: ، وهيالدولة الطرف دولة طرف يأراض

 سلوفينياو المكسيكو مالطاو مالويو مدغشقرو جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقةولبنان و واتيماالجو
 .وزامبيا أفريقياجنوب و
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 االستثماراتسحب 
في  الذخائر العنقودية في إنتاج االستثمار لوقف الالزمة جراءاتاإل نالمؤسسات المالية والمستثمري اتخذت •

سويسرا و السويدو النرويجونيوزيلندا وهولندا و اليابانو ألمانياو فرنساو الدنماركو كنداو بلجيكاو األرجنتين
 .وغيرها المملكة المتحدةو

 بلجيكا: ، ومنهاالذخائر العنقودية في إنتاج الستثمارا حظر رأي مفادهعن العديد من الدول  أعربت •
ونيوزيلندا  المكسيكو مالطاو مالويو مدغشقرو لوكسمبورغو لبنانو يرلنداوأ غواتيماالو فرنساو كولومبياو
 . زامبياالمملكة المتحدة وو روانداو النرويجو

 
 اإلصابات

دولة  27ما ال يقل عن  الذخائر العنقودية فيوقوع إصابات من جراء استخدام  تم تسجيل •
 ستة يوجد، ةدول 27ضمن الدول التي يبلغ عددها ن م .الذخائر العنقودية أخرى متضررة من مناطق وثالث

ألبانيا والبوسنة والهرسك وكرواتيا وجمهورية الو : (، وهيالذخائر العنقودية اتفاقيةطراف في أ دول
 .ندول موقعي تسعةو )وسيراليون والجبل األسود الديمقراطية الشعبية

. 2009 عام نهاية من اعتبارا لى الصعيد العالميع خائر العنقوديةشخص من الذ 16816تأكيد إصابة تم  •
يتراوح على  ضحايامصابين واللل الفعلي أن العدد المرجحو، الكثير من الضحايام يتم تسجيل ل ومع ذلك

 .ضحية 85000و 58000 األقل ما بين
ما في ب 2009 في عام ومنطقة واحدةي تسع دول ذخائر عنقودية ف إصابة 100م تأكيد وجود ت •

 .بكثيركثر من ذلك أ العدد الفعلي أن المرجح ومن. جمهورية الو الديمقراطية الشعبية في 33 ذلك
 
 تلوثال

ويحتمل . مخلفات الذخائر العنقوديةب أخرى مناطق دولة وثالث 23 ما ال يقل عنلوث ت حالياً يعتقد  •
الذخائر في  استخدام التلوث الناجم عن منمنخفض  ال تزال لديها مستوى أو أكثردولة  ثالثة عشر وجود

 .الماضي
أما الدول التي تعاني . اوكمبودي العراقو وفيتنام جمهورية الو الديمقراطية الشعبية بشدة تضرراً  لدولأكثر ا •

والصحراء  باخناغورني كارافي  المناطق المتنازع عليها فضال عن صربيالبنان ومن خطورة المشكلة فهي 
 .الغربية

 .تليها أوروبا، الذخائر العنقودية تلوث أكبر قدر منالتي تحتوي علي  المنطقة هي آسيا جنوب شرق •
دول يحتمل  خمسة ما ال يقل عنهناك  ،الذخائر العنقودية اتفاقيةالمصدقة على  الدولدولة من  40 من بين •

والمملكة  و الديمقراطية الشعبية والجبل األسودالهرسك وكرواتيا وجمهورية الو البوسنة: ، وهيهالوثت
في  زالة األلغامإل الموعد النهائيهو  2020 آب/أغسطس 1ويعتبر ). مالفيناس/دجزر فوكالن( المتحدة

 1فيعتبر الموعد النهائي  في المملكة المتحدة، أما والجبل األسود جمهورية الو الديمقراطية الشعبيةكرواتيا و
 .2021 آذار/مارس 1 الهرسكو بالنسبة للبوسنةو، 2020 تشرين ثان/نوفمبر

 2009 تشرين ثان/نوفمبر في برامج إزالة األلغام من النتهاءا وزامبيا ألبانيا األطراف الدول أعلنت •
 .على التوالي 2010 أيار/مايوو
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 إزالة األلغام
في عام وثالث مناطق أخري دولة فقط  14في أحد أشكال االستقصاء للمشكلة  كان هناك تطهير لأللغام أو •

 .في كثير من الحاالتجداً  األنشطة محدودة وكانت هذه. 2009
منفجرة البالذخائر الصغيرة غير  المتعلقالدول التسعة التي لم تشهد تقارير عمليات المسح أو التطهير  من •

راق والع تشاد(ن موقعيدول  وأربعة )الجبل األسودو كرواتيا( ، دولتين أطراف2009عام في 
 ).الكونغو الديمقراطية جمهوريةو وموريتانيا

 مع 2009في  مخلفات الذخائر العنقوديةي المحتوية علي ضارمن األ 2كم 38ن عإزالة مساحة ال تقل تم  •
 .غير المنفجرة الصغيرة  القنابلمن  55156 نر مأكثتدمير 

 
 مساعدة الضحايا

حيث . بالفعل برامج المساعدة عانوأ ئر العنقودية بعضالتي يوجد بها ضحايا الذخا 27ـ التملك جميع الدول  •
 السياق في هذا مساعدة الضحايا برامجقاموا بتطوير و حظر األلغام معاهدة في طرفدولة منهم  20يوجد 

فراد لأل الشاملة توفير الرعاية في كبيرة تحديات ضحايا الذخائر العنقودية دول كل تقريباً تواجه  ومع ذلك •
 االستيعاب عدم علي وجه الخصوص هو تهحظمالوما يمكن . المجتمعات المحليةسر وواأل المتضررين
لقاطني  الخدمات هذه فرص الحصول على توافر أو عدم كفايةو الدعم النفسي واالجتماعيو االقتصادي

 .ةالمناطق الريفي
 
 

 األلغاممكافحة  دعم
. ةالذخائر العنقودي اتفاقيةب أو لذخائر العنقوديةابتمويلهم المسائل المتعلقة  عدد قليل نسبياً من الدولابلغ  •

للدول  األول االجتماع التعميم وتحضيرعلي  مليون دوالر 13.2ما مجموعهأنه تم إنفاق  سبع دول وذكرت
أعمال و) جمهورية الو الديمقراطية الشعبيةل العنقودية لذخائرل يستئماناال صندوقالمتضمناً (ف األطرا

 .لالجتماع المخزون والدعوة ايا وتدميرزالة ومساعدة الضحاإل
 ،الخاصة مخزوناتها تدميروالتعميم ، وخاصة على عمليات الدعم أموال األخرىل والدن م كثيرالأنفقت  •

جمهورية الو  إزالة األلغام فيتم تخصيص جزء كبير من أموال دعم قد و. حدد المبالغ المنفقةتنها لم ولك
 .غير المنفجرة الصغيرة  الذخائر إلزالة نامفيتو لبنانو الديمقراطية الشعبية

 2010 آذار/مارسفي  جمهورية الو الديمقراطية الشعبيةل العنقودية ذخائرلل االستئمانيلصندوق تم تأسيس ا •
 وفقاً  2010 أيلول/سبتمبرمطلع  من اعتبارا ربع دولأ من دوالر في شكل مساهماتمليون  4.15 تلقىو
 .ائيبرنامج األمم المتحدة اإلنمل
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 مقدمة

تتيح اتفاقية الذخائر العنقودية إمكانية تأسيس قانون دولي لديه من القوة ما يمكنه من إنهاء المعاناة التي تكبدها اإلنسان 
االتفاقية تحظر استخدم الذخائر العنقودية وإنتاجها ونقلها وتخزينها كما تتولى أمر التخلص  هفهذ .بسبب الذخائر العنقودية

هذه االتفاقية أيًضا من الدول التعامل مع المشكالت الحالية التي تحدث نتيجة لتلك الذخائر، وذلك من خالل كما تطلب  .منها
  .الكشف عن بقايا هذه الذخائر وتوفير المساعدة الالزمة لضحاياها

 
0F. دولة 107فاقية ، انضم إلى هذه االت2008أيار /ففي ختام المفاوضات التي أُجريت في مدينة دبلن في الثالثين من مايو

1 
كانون /في الثالث والرابع من ديسمبرأوسلو دولة بالتوقيع على االتفاقية في مدينة  94في نهاية ذلك العام، قامت حكومات ف

 .عند تقديم الصك الثالثين في األمم المتحدة الحاسمة، تحققت اللحظة 2010شباط عام /وفي السادس عشر من فبراير .أول
آب من نفس العام، عندما تحولت لتكون /تح باب وضع االتفاقية حيز التنفيذ في مطلع شهر أغسطسوقد أدى ذلك إلى ف

 .قانون دولي ملزم
 

الخطوة التالية بالتصديق على  دولة 38واتخذت منها  دولة 108في الوقت الذي دخلت هذه االتفاقية حيز التنفيذ، وقع عليها 
، 2010أيلول عام /وفي العاشر من سبتمبر .االتفاقية، حيث أصبحت الدول األطراف ملزمة قانونًا بكل أحكام هذه االتفاقية

 .دولة 40المصدقة عليها نحو  دولبلغ عدد ال
 

نحو حظر الذخائر العنقودية ومؤشًرا  كان وضع االتفاقية حيز التنفيذ بهذه السرعة مؤشًرا على التزام المجتمع الدولي
ويتم التنديد بالذخائر العنقودية  .بدرجة النظر إليها كضرورة حيوية لإلنسانية التي يجب التعامل معها على وجه السرعة

 .وبشكل سريع حبشكل عام كما تم التمسك بمقياس دولي جديد رافض بشكل كامل هذا السال
 

فهناك  .الموقعة على االتفاقية كما هو مفصل أدناه بتنفيذ بنودها بكل سرعة وحزم ممكناألطراف و دولالتزم العديد من ال
أخرى على األقل بسن قوانين تنفيذية محلية  دولقامت بالفعل بالتخلص من مخزونها وقامت عشرة  دولما ال يقل عن ستة 

األخرى التي قطعت شوطًا  دولالعديد من ال وهناك .ا المخصص للتطهيرماالنتهاء من برنامجه دولتينباإلضافة إلى إعالن 
  .كبيًرا في األنشطة التنفيذية األخرى

 
من  12إلى  9للعمل مرة أخرى على درجة مناسبة من العجلة الملحة، سوف يُعقد أول اجتماع للدول أطراف االتفاقية من 

وهناك  .الدولة األكثر تلوثًا بالذخائر الصغيرة غير المنفجرة ،الشعبية الديمقراطيةتشرين ثان في جمهورية الو /نوفمبر
  .ستتفق الدول على خطة عمل فينتيان التي سوف يسير العمل باالتفاقية في السنوات القادمة وفقًا لها

 
 أنشطة وسياسة حظر الذخائر العنقودية

كما يوضح التطورات  .التي صدقت عليها وتلك ،التي وقعت على اتفاقية الذخائر العنقودية دولالجدول العرض هذا ي
الملحوظة في عملية حظر الذخائر العنقودية على المستوى اإلقليمي ويقدم نظرة عامة على المؤتمرات واالجتماعات 

وأخيًرا يُلخص المشاورات الحالية المتعلقة  .ة إلى أنه يسلط الضوء على التشريع التنفيذي المحليهذا باإلضاف .الرئيسية
  .بالذخائر العنقودية في إطار عمل اتفاقية األسلحة التقليدية

  
 التوقيع

بمجرد التوقيع تضطلع الدول بالتزام قانوني بموجب اتفاقية  .دولة 108قام بالتوقيع على اتفاقية الذخائر العنقودية إجمالي 
مثل إنتاج الذخائر العنقودية أو  لغرض منها -فيينا لقانون المعاهدات بأال تتعهد بعمل ما يمثل خرقًا لموضوع االتفاقية وا

. المتاجرة بها
 

                                                           
ومع ذلك، لم يُرفق بهذا االعتماد أي التزام  .دولة كانت حاضرة بشكل كامل في المفاوضات 107تم اعتماد نص االتفاقية بإجماع حكومات  1

. 2010لم توقع تسعة عشر حكومة من هذه الحكومات ولم تنضم إليها حتى األول من سبتمبر  .قانوني
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ترغب في دخول االتفاقية  ة، ال يمكن ألي دول2010آب عام /بمجرد أن توضع االتفاقية حيز التنفيذ في األول من أغسطس
وهي تعتبر بشكل أساسي عملية تجمع بين التوقيع والتصديق في خطوة (التوقيع، لكنها يجب أن تنضم إليها بدالً من ذلك 

1F).واحدة

2 
 

كانون أول /في يومي الثالث والرابع من ديسمبرأوسلو دولة خالل مؤتمر التوقيع عليها في  94قام بالتوقيع على االتفاقية 
  .2010آخرين في دول وأربع  2009، وهناك تسع عشرة دولة أخرى وقعت بعد ذلك بما في ذلك عشر دول في عام 2008

 
 2010و 2009التوقيع في 

 تاريخ التوقيع الدولة
 2009كانون ثان /يناير 12 تونس

 2009آذار /مارس 18 جمهورية الكونغو الديمقراطية
 2009حزيران /يونيو 12 جامايكا
 2009حزيران /يونيو 12 نيجريا

 2009أيلول /سبتمبر 23 سانت فنسنت وجزر غرينادين
 2009أيلول /سبتمبر 23 قبرص
 2009تشرين أول /أكتوبر 28 هايتي

 2009تشرين ثان /نوفمبر 10 الجمهورية الدومينيكية
 2009تشرين ثان /نوفمبر 12 العراق

 2009كانون أول /ديسمبر 15 الكاميرون
 2010نيسان /أبريل 13 سيشيل

 2010نيسان /أبريل 19 موريتانيا
 2010تموز /يوليو 16 أنتيغوا وبربودا

 2010تموز /يوليو 30 جيبوتي
 

 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى دولة من 40، هناك دولة 108والتي يبلغ عددها  ومن بين الدول التي وقعت على االتفاقية
دولة أخرى من منطقة آسيا والمحيط الهادئ وثالثة دولة  12و ،دولة من األمريكتين 20و ،دولة من أوروبا 33و الكبرى،

  .شمال أفريقيا/من الشرق األوسط
 
الذخائر العنقودية ثم في مؤتمر التوقيع على اتفاقية  2008كانون أول /دولة قامت بالتوقيع بعد شهر ديسمبر 14هناك و

وخمسة دول أخرى من األمريكتين ودولتين من منطقة  الكبرى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى جاءت ست دول أخرى من
  .وال توجد أية توقيعات جديدة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ .شمال أفريقيا ودولة واحدة من أوروبا/الشرق األوسط

 
سبق لها استخدام وإنتاج وتصدير وتخزين الذخائر العنقودية قد وقعت  دولة 38التي تبلغ  دولوهناك مجموعة من ال

 مخزونويتضمن هذا بشكل خاص دول تُعد  2F3.االتفاقية والتزمت بموجبها بعدم التورط في هذه النشاطات مرة أخرى
 .رئيسي للذخائر مثل فرنسا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة

 
بعض الدول الملوثة بدرجة كبيرة شمل المتأثرة بالذخائر العنقودية وهي ت دولمن ال دولةاقية ثمانية عشر ووقع على االتف

  3F4.مثل العراق وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية ولبنان

                                                           
وتعتبر االتفاقية داخلة حيز التنفيذ بالنسبة لكل دولة في اليوم األول من فترة تمتد لستة أشهر بعد  .أي دولة وثيقة انضمام إلى األمم المتحدة تقدم 2

 .تقديم وثيقة االنضمام
شيلي (؛ وخمس دول مصدرة )ةكولومبيا وفرنسا والعراق وهولندا ونيجريا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحد(يتضمن هذا سبعة دول مستهلكة  3

أستراليا وبلجيكا والبوسنة والهرسك وشيلي وفرنسا وألمانيا والعراق (؛ وخمس عشرة دولة منتجة )وفرنسا وألمانيا ومولدوفا والمملكة المتحدة
  ).الجدول في قسم مخزون عالميةراجع (ُمخزنة  38؛ و)وإيطاليا واليابان وهولندا وجنوب أفريقيا وأسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة

أفغانستان وألبانيا وأنجوال والبوسنة والهرسك وكولومبيا وكرواتيا وجمهورية الكونغو  :تتضمن الدول الموقعة التي تم استخدام ذخائر عنقودية بها 4
جزر فولكالند /اليون وأوغندا والمملكة المتحدةالديمقراطية والعراق وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية ولبنان وموريتانيا والجبل األسود وسير

 .بعض من هذه الدول لم تعد متأثرة بهذه الذخائر .وزامبيا
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دولة شاركت بشكل  19غير الموقعة على االتفاقية عن نيتها في االنضمام لها في المستقل، بما في ذلك  دولكشفت بعض ال

  4F5.كامل في المفاوضات والتي اعتمدت االتفاقية بشكل رسمي في دبلن إال أنها لم توقع عليها
 

 التصديق
من  16وفي  .2010أيلول /في العاشر من سبتمبردولة وذلك  40اتفاقية الذخائر العنقودية بلغ عدد الدول التي صدقت على 

من تلك الدول التي تقوم بالتصديق ومن  30و 29رقم  ةلُموقّعلدول ابوركينافاسو ومولدوفا ا ، أصبحت2010شباط /فبراير
  .2010آب /ثم بدء الدخول حيز التنفيذ في األول من أغسطس

 
وهم الكرسي الرسولي وأيرلندا  .2008كانون أول /في الثالث من ديسمبر عيقوقامت أربع دول بالتصديق أثناء مؤتمر التو

في العاشر من  2010دولة أخرى في  14و 2009دولة في عام  22وصدق على االتفاق  .والنرويج وسيراليون
  .2010أيلول عام /سبتمبر

 
قد قامت أوسلو درة الدبلوماسية لعملية للدول التي أدارت المبا" الفريق األساسي"وباستثناء دولة بيرو فإن كافة أعضاء 

  .النرويج وأستراليا والكرسي الرسولي وأيرلندا ونيوزيلندا :بالتصديق وهم
 

ألبانيا والبوسنة والهرسك وكرواتيا (التي تأثرت بالذخائر العنقودية وهي  دولتتضمن الدول المصدقة على االتفاقية ال
أخرى  دول؛ و)جزر فولكالند وزامبيا/األسود وسيراليون والمملكة المتحدة وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية والجبل

بلجيكا والبوسنة والهرسك وفرنسا (أخرى قامت بإنتاجها وهي  دول؛ و)فرنسا والمملكة المتحدة(استخدمت السالح وهي 
ا وبلجيكا والبوسنة والهرسك النمس(أخرى قد قامت بتخزينها وهي  دول؛ و)وألمانيا واليابان وأسبانيا والمملكة المتحدة

رك وفرنسا وألمانيا واليابان ومولدوفا والجبل األسود والنرويج وسلوفينيا وأسبانيا والمملكة نماوبلغاريا وكرواتيا والد
  ).المتحدة

 
أنتيغوا وبربودا وبوركينافاسو وبوروندي والكاميرون واإلكوادور وفيجي والكرسي  :المصدقة األخرى دولوتتضمن ال

الرسول وإيرلندا وليسوتو ولوكسمبرغ وجمهورية يوغوسالفية السابقة ومقدونيا ومالوي ومالي ومالطة والمكسيك 
  .ونيكاراجوا والنيجر وساموا وسان مارينو وسيشيل وأوروغواي
 

  2010أيلول /سبتمبر 7حتى  2008كانون أول /ديسمبر 3تصديق من 
 التصديقتاريخ   الدولة تاريخ التصديق  الدولة

 2009أيلول /سبتمبر 25  بوروندي 2008كانون أول /ديسمبر 3 النرويج
 2009تشرين أول /أكتوبر 7  ماالوي 2008كانون أول /ديسمبر 3 أيرلندا

جمهورية مقدونيا  2008كانون أول /ديسمبر 3  الكرسي الرسولي
  اليوغوسالفية السابقة

 2009تشرين أول /أكتوبر 8

 2009تشرين ثان /نوفمبر 2 نيكاراجوا 2008كانون أول /ديسمبر 3 سيراليون
جمهورية الو 

 الديمقراطية الشعبية
 2009كانون أول /ديسمبر 22 نيوزيلندا 2009آذار /مارس 18

 2009كانون أول /ديسمبر 22 بلجيكا 2009نيسان /أبريل 2 النمسا
 2010ثان كانون /يناير 25 الجبل األسود 2009أيار /مايو 6  المكسيك

 2010شباط /فبراير 12  الدنمارك  2009حزيران /يونيو 2  النيجر
 2010شباط /فبراير 16 بوركينافاسو 2009حزيران /يونيو 16  ألبانيا

 2010شباط /فبراير 16  مولدوفا 2009حزيران /يونيو 17  أسبانيا
 2010نيسان /أبريل 28  ساموا 2009تموز /يوليو 8  ألمانيا

 2010أيار /مايو 4  المملكة المتحدة 2009تموز /يوليو 10 لوكسمبورغ

                                                           
أفغانستان والبحرين وبليز وبروني وكمبوديا واستونيا وفنلندا وقيرغيزستان  :دولة التي اعتمدت االتفاقية ولم توقع عليها 19تتضمن الدول البالغة  5

 .بوا غينيا الجديدة وقطر وصربيا وسلوفاكيا والسودان وسوازيالندس وتيمور ليشتي وفانواتو وفنزويالوماليزيا والمغرب وبا
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 2010أيار /مايو 11  اإلكوادور 2009تموز /يوليو 10 سان مارينو
 2010أيار /مايو 20 سيشيل 2009تموز /يوليو 14  اليابان
 2010أيار /مايو 28 ليسوتو 2009آب /أغسطس 12  زامبيا

  2010أيار /مايو 28  فيجي 2009آب /أغسطس 17 كرواتيا
  2010حزيران /يونيو 30  مالي 2009آب /أغسطس 19 سلوفينيا

 2010تموز /يوليو 28  جزر القمر 2009أيلول /سبتمبر 24  أوروغواي
 2010آب /أغسطس 23  أنتيغوا وبربودا 2009أيلول /سبتمبر 24 مالطة
 2010أيلول /سبتمبر 7  البوسنة والهرسك 2009أيلول /سبتمبر 25 فرنسا

 
وخمسة من منطقة آسيا  ،أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من 10توقيًعا من أوروبا و 20هناك  ،تصديق 40من إجمالي 

شمال أفريقيا الثالث الموقعة على /ولم تقم أي من دول الشرق األوسط .وخمسة آخرين من األمريكيتين ،المحيط الهادئ
  .اآلن االتفاقية بالتصديق عليها حتى

 
لتكون للدولة المشاركة طرفًا كامالً في االجتماع األول للدول األطراف في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية في 

، أي بعد ستة أشهر من 2010أيار /مصدقًا على االتفاقية بنهاية مايو دولة، يجب أن تكون ال2010تشرين ثان /نوفمبر
 .دولة طرفًا في االجتماع األول للدول األطراف 36تكون هناك وبهذه الطريقة  .حيز التنفيذفي الدخول 

 
الواردة في هذا التقرير، قامت العديد من الدول الموقعة ببدء عملية  دولوكما تتم اإلشارة إليه في الفصول التالية الخاصة بال

  .التصديق ومن المتوقع أن تنتهي منها قريبًا
 

 التطورات اإلقليمية
أفريقيا 
الدول األفريقية دوًرا حيويًا لضمان نجاح عملية اعتماد اتفاقية الذخائر العنقودية وقد استمر هذا الدور في إظهار لعبت 

البالغ عددها  أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أربعون دولة من دولقامت و .مستوى على درجة عالية من االهتمام باالتفاقية
 :2010-2009ست دول في عامي  حيث وقعت .األعلى بين أي دول في أي منطقةوهي النسبة بالتوقيع على اإلتفاقية  48

 15(والكاميرون ) 2009حزيران /يونيو 12(ونيجريا ) 2009آذار /مارس 18( الديمقراطيةجمهورية الكونغو 
 30(وجيبوتي ) 2010نيسان /أبريل 19(وموريتانيا ) 2010نسيان /أبريل 13(وسيشيل ) 2009كانون أول /ديسمبر

  ).2010تموز /يوليو
 

) 2008كانون أول /ديسمبر 13(سيراليون  :قد صدقت على االتفاقية أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هناك عشر دول من
 7(وماالوي ) 2009أيلول /سبتمبر 25(وبوروندي ) 2009آب /أغسطس 12(وزامبيا ) 2009حزيران /يونيو 2(والنيجر 

 28(وليسوتو ) 2010أيار /مايو 20(وسيشيل ) 2010شباط /فبراير 16(اسو وبوركيناف) 2009تشرين أول /أكتوبر
 ).2010تموز /يوليو 28(وجزر القمر ) 2010حزيران /يونيو 30(ومالي ) 2010أيار /مايو

 
غينيا االستوائية وإرتريا وإثيوبيا  :هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الثماني التي لم تصدق على االتفاقية من دولال

اعتمدت دولتان من الدول غير الموقعة على االتفاقية وهما  .زيمبابويوالجابون وموريشيوس والسودان وسوازيالند و
أنها مستعدة  2010، وقد أعلنت السودان في أكثر من مناسبة عام 2008أيار /السودان وسوازيالند في دبلن في مايو

في المؤتمرات الدبلوماسية  زيمبابويلسودان وسوازيالند ووقد شارك كل من موريشيوس وا .لالنضمام إلى المعاهدة
  .2008كانون أول /المتعلقة باالتفاقية منذ ديسمبر

 
، استضافت جنوب أفريقيا اجتماًعا إقليميًا في بريتوريا لتعزيز وتعميم وتنفيذ 2010آذار عام /مارس 26و 25وفي يومي 

  ).يسية حول الذخائر العنقودية أدناه لمزيد من التفاصيلراجع قسم المؤتمرات واالجتماعات الرئ(االتفاقية 
 

 األمريكتان
على وقعت وهناك خمس دول من المنطقة  .دولة في األمريكتين على اتفاقية الذخائر العنقودية 35وقع عشرون دولة من 

وسانت ) 2009حزيران /يونيو 12(وهي جاميكا  :في حوض البحر الكاريبيجميعها تقع ، و2010  –2009االتفاقية في 
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 10(والجمهورية الدومينيكية ) تشرين أول/أكتوبر 28(وهايتي ) 2009أيلول /سبتمبر 23(فنسنت وجزر غرينادين 
  ).2010تموز /يوليو 16(وأنتيغوا وبربودا ) 2009تشرين ثان /نوفمبر

 
أيلول /سبتمبر 24(وأوروغواي ) 2009آذار /مايو 6(المكسيك  :قد صدقت خمس دول من األمريكتين على االتفاقية

آب /أغسطس 23(وأنتيغوا وبربودا ) 2010آذار /مايو 11(واإلكوادور ) تشرين ثان/نوفمبر 2(ونيكاراغوا ) 2009
2010.(  

 
ادا األرجنتين وجزر البهاما وبربادوس وبليز وكوبا ودومينيكا وجرين :دولة غير موقعة من األمريكتين وهي 15وهناك 

ثالث قد شاركت  و.وجيانا وسانت كيتس ونيفس وسانت لوسيا وسورينام وترينيداد وتوباجو والواليات المتحدة وفنزويال
  .هي األرجنتين وبليز وفنزويال :2008أيار /واعتمدت االتفاقية في دبلن في مايوأوسلو من هذه الدول في عملية 

 
شيلي مؤتمًرا إقليميًا عن أمريكا الالتينية وبحر الكاريبي والذخائر  ، استضافت2009أيلول /سبتمبر 15و 14وفي يومي 

كما استضافت شيلي مؤتمًرا دوليًا حول اتفاقية الذخائر  .العنقودية في مدينة سانتياغو لتعزيز عملية تعميم وتنفيذ االتفاقية
جتماعات الرئيسية المنعقدة حول الذخائر راجع قسم المؤتمرات واال( 2010حزيران /يونيو 9إلى  7العنقودية في الفترة من 

  ).العنقودية أدناه لمزيد من التفاصيل
 

 المحيط الهادئومنطقة آسيا 
ولم تنضم أي دولة من  .دولة في منطقة آسيا المحيط الهادئ على اتفاقية الذخائر العنقودية 40وقع عشرون دولة من 

  .2008كانون أول /االتفاقية للتوقيع في شهر ديسمبر تحريرالمنطقة منذ 
 

 18(الشعبية  الديمقراطيةهي جمهورية الو و :قد صدقت خمس دول من منطقة آسيا والمحيط الهادئ على االتفاقية
 28(وساموا ) 2009كانون أول /ديسمبر 22(ونيوزيلندا ) 2009تموز /يوليو 14(واليابان ) 2009آذار /مارس
  ).2010أيار /مايو 28(وفيجي ) 2010نيسان /أبريل

 
واعتمدت االتفاقية في دبلن في أوسلو دولة غير موقعة من المنطقة تتضمن ستة دول مشاركة في عملية  28وهناك 

هذا باإلضافة إلى  .روني دار السالم وكمبوديا وماليزيا وبابوا غينيا الجديدة وتيمور ليشتي وفانواتووهي ب :2008أيار /ايوم
مؤكدتان نيتهما الوصول إلى نتيجة في المفاوضات  2008جزر مارشال ونيبال ونيوي المشاركة في إعالن ويلينغتون لعام 

  .سبب في وقوع ضرر بالغ على المدنينتة التي تحول وضع آلية تحظر الذخائر العنقودي
 

، استضافت اندونيسيا مؤتمًرا إقليميًا حول تعزيز وتعميم اتفاقية الذخائر 2009تشرين ثان /من نوفمبر 17و 16في يومي 
لمنعقدة حول راجع قسم المؤتمرات واالجتماعات الرئيسية ا(العنقودية في مدينة بالي لتعزيز عملية تعميم وتنفيذ االتفاقية 

  ).الذخائر العنقودية أدناه لمزيد من التفاصيل
 

 أوروبا والقوقاز وآسيا الوسطى
وكانت قبرص هي  .دولة في أوروبا والقوقاز وآسيا الوسطى على اتفاقية الذخائر العنقودية 54دولة من إجمالي  33وقعت 

، وهي الدولة الوحيدة من بين دول المنطقة التي 2009أيلول /سبتمبر 23التي توقع على االتفاقية في  100الدولة رقم 
  .2008كانون أول /انضمت إلى االتفاقية منذ مؤتمر التوقيع المنعقد في ديسمبر

 
كانون أول /ديسمبر 3(النرويج  :وصدق على االتفاقية عشرون دولة بما يساوي تقريبًا نصف عدد المصدقين عليها وهم

 2(والنمسا ) 2008كانون أول /ديسمبر 3(والكرسي الرسولي ) 2008أول كانون /ديسمبر 3(وأيرلندا ) 2008
تموز /يوليو 8(وألمانيا ) 2009حزيران /يونيو 17(وأسبانيا ) 2009حزيران /يونيو 16(وألبانيا ) 2009نيسان /أبريل

آب /سأغسط 17(وكرواتيا ) 2009تموز /يوليو 10(وسان مارينو ) 2009تموز /يوليو 10(ولوكسمبورغ ) 2009
) 2009أيلول /سبتمبر 25(وفرنسا ) 2009أيلول /سبتمبر 24(ومالطة ) 2009آب /أغسطس 17(وسلوفينيا ) 2009

والجبل ) 2009كانون أول /ديسمبر 22(وبلجيكا ) 2009تشرين أول /أكتوبر 8(وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 
والمملكة ) 2010شباط /فبراير 16(ومولدوفا ) 2010شباط /رايرفب 12( الدنمارك و) 2010كانون ثان /يناير 25(األسود 
  ).2010أيلول /سبتمبر 7(والبوسنة والهرسك ) 2010أيار /مايو 4(المتحدة 
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أندورا وبيالروس واستونيا وفنلندا واليونان والتفيا وبولندا ورومانيا وروسيا  :دولة غير موقعة من أوروبا وهي 13وهناك 

 أذريبجانأرمينيا و(ولم توقع على االتفاقية أي من الدول الثمان في منطقة القوقاز  .تركيا وأوكرانياوصربيا وسلوفاكيا و
  .كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزباكستان(وآسيا الوسطى ) وجورجيا

 
 30عتماد الجماعي لالتفاقية في في اال) وهي استونيا وقيرغيزستان وصربيا وسلوفاكيا(وقد انضمت أربع دول غير موقعة 

، هذا باإلضافة إلى أن طاجيكستان شاركت في إعالن ويلينغتون مؤكدة نيتها في الوصول إلى نتيجة في 2008آيار /مايو
  .المفاوضات حول وضع آلية تحظر الذخائر العنقودية التي تتسبب في وقوع ضرر بالغ على المدنين

 
، استضافت ألمانيا مؤتمر برلين حول التخلص من الذخائر العنقودية الذي 2009حزيران /من يونيو 26و 25في يومي 

راجع قسم المؤتمرات واالجتماعات الرئيسية المنعقدة حول الذخائر العنقودية أدناه لمزيد من ( دولة 87حضره نحو 
  ).التفاصيل

  
يحث الدول  24صوتًا وغياب  30قابل صوتًا م 558تموز تبنى البرلمان األوربي قراًرا صوت لصالحه /يوليو 8في 

أمر ضروري قبل "األعضاء باالتحاد األوروبي التي لم توقع بعد أو تصدق على االتفاقية بالتصديق أو التوقيع باعتبار ذلك 
5F".2010نهاية عام 

6 
 

 شمال أفريقيا/الشرق األوسط
ووقعت هناك أوسلو وقد لعبت لبنان دوًرا رئيسيًا في عملية  .شمال أفريقيا/وقع على االتفاقية ثالثة دول من الشرق األوسط

كانون ثان كانت تونس أول دولة على مستوى العالم توقع بعد مؤتمر /يناير 12وفي . 2008كانون أول /ديسمبر 3في 
  .2009تشرين ثان /نوفمبر 12ووقعت العراق في  .التوقيع

 
، ومع ذلك وافق البرلمان اللبناني التصديق على 2010أيلول /سبتمبر 10ولم توقع أي من الدول الثالث على االتفاقية في 

شباط /فبراير 10، وقيل أن مجلس النواب التونسي اعتمد مشروع التصديق في 2010آب /أغسطس 17االتفاقية في 
2010.  

 
في نهاية المفاوضات  التي اعتمدت نص االتفاقية باإلجماع 107وكانت البحرين والمغرب وقطر بين الدول البالغ عددها 

، كما حضرت كل من مصر والكويت وليبيا وعمان والمملكة العربية السعودية المفاوضات لكن بصفة 2008أيار /في مايو
  .مراقبين فقط

 
 .وتقدمت كل من البحرين واألردن وقطر ببيانات إيجابية عن االنضمام لالتفاقية في المستقبل القريب

 
  رئيسية عن الذخائر العنقوديةالمؤتمرات واالجتماعات ال

كانون /على اتفاق الذخائر العنقودية في ديسمبرأوسلو انعقد أول اجتماع دولي حول الذخائر العنقودية منذ مؤتمر التوقيع في 
وركز مؤتمر برلين للتخلص من . 2009حزيران /من يونيو 26إلى  25في مدينة دبلن، بألمانيا في الفترة من  2008أول 

العنقودية على متطلبات االتفاقية للتخلص من مخزون الذخائر العنقودية، إال أنه أتاح الفرصة أمام العديد من الدول  الذخائر
وحضر  .للتحدث عن التقدم الذي تحرزه في طريقها نحو التصديق كما تناول بالمعالجة المسائل األخرى المتعلقة بالتنفيذ

  .ية باإلضافة إلى دولة أذربيجان غير الموقعة عليهادولة ممن انضموا لالتفاق 87مؤتمر برلين 
 

، استضافت شيلي مؤتمًرا إقليميًا ألمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي حول الذخائر 2009أيلول /سبتمبر 15و 14وفي 
رى وهي العنقودية، والذي حضره كافة دول المنطقة الموقعة على االتفاقية باستثناء هندوراس وستة دول غير موقعة أخ

                                                           
غير  يدعو القرار الدول األعضاء باالتحاد األوروبي إلى التوقيع على اتفاقية الذخائر العنقودية والتصديق عليها باإلضافة إلى تشجيع الدول 6

االنضمام وكذلك تنفيذ وتوفير المساعدة الالزمة لتنفيذ االتفاقية ويدعو كذلك إلى المشاركة في االجتماع األول للدول األطراف في االتفاقية على 
حكام األطراف المنعقد في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية وعدم دعم أي بروتوكول في إطار اتفاقية األسلحة التقليدية يمكن أن يتعارض مع أ

 6" قرار االتحاد األوروبي حول وضع اتفاقية الذخائر العنقودية حيز التنفيذ ودور االتحاد األوروبي"االتحاد األوروبي  .العنقوديةاتفاقية الذخائر 
 www.lraporue.aporue.ue، 2010تموز /يوليو
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ووقعت الجمهورية  ).األرجنتين والجمهورية الدومينيكية وسانت كيتس ونيفس وسورينام وترينيداد وتوباجو وفنزويال(
  .الدومينيكية االتفاقية بعد المؤتمر بوقت قصير

 
ينة تيرانا وتعزيًزا لموقف االتفاقية شاركت ألبانيا مع االئتالف المناهض للقنابل العنقودية على هامش ورشة عمل مد

 .2009تشرين أول /لتحقيق عملية إخالء منطقة جنوب شرق أوروبا من األلغام والمقامة في التاسع من أكتوبر
 

تشرين /نوفمبر 17إلى  16واستضافت اندونيسيا مؤتمًرا إقليميًا للترويج لعملية تعميم االتفاقية انعقد في بالي، في الفترة من 
بنغالديش وكمبوديا وماليزيا ومنغوليا وميانمار  :حكومة منها تسعة دول غير موقعة 21وحضر هذا المؤتمر . 2009ثان 

  .وتيمور ليشتي وتايالند وفيتنام سريالنكاو) بورما(
 

تشرين ثان إلى /نوفمبر 29لفترة من في اوأثناء المؤتمر الثاني الخاص بمعاهدة حظر األلغام المنعقد في قرطاجنة بكولومبيا 
عدة حكومات خطوات جديدة في سبيل توقيعها وتصديقها على اتفاقية الذخائر  ت، قدم2009أول  كانون/ديسمبر 4

حيث تقابل االئتالف المناهض للقنابل العنقودية  .وتم إقامة فعالية خاصة حول االتفاقية .العنقودية أثناء الجزء رفيع المستوى
  .2010بها واإلجراءات المخطط لها للترويج لالتفاقية في  من المدافعين لمناقشة أولويات الحمالت التي يقومون 74مع 

 
 26إلى  25واستضافت جنوب أفريقيا مؤتمر أفريقيا اإلقليمي حول عملية تعميم االتفاقية انعقد في بريتوريا، في الفترة من 

وليبيا وموريشيوس مصر وإرتريا وإثيوبيا  :منها تسعة دول غير موقعة دولة 33وحضر هذا المؤتمر . 2010آذار /مارس
 .ووقعت سيشيل بعد فترة قصيرة من حضورها للمؤتمر .زيمبابويوسيشيل والسودان وسوازيلند و

 
، 2010حزيران /يونيو 9إلى  7استضافت شيلي مؤتمًرا دوليًا حول اتفاقية الذخائر العنقودية في سانتياغو في الفترة من 

من المدافعين في االئتالف  120ير موقعه باإلضافة إلى أكثر من دولة غ 13، بما في ذلك دولة 99وحضره ممثلين عن 
هُدف هذا المؤتمر إلى التشجيع على تعميم االتفاقية والمضي قدًما في اإلعدادات الخاصة  .المناهض للقنابل العنقودية

دافعو االئتالف منتدًى وبعد مؤتمر سانتياغو مباشرة، عقد م .باالجتماع األول للدول األطراف وتعزيًزا لعملية التنفيذ
  .لمشاركة المهارات والخبرات

 
 18هناك العديد من األحداث التي أقيمت لتشجيع تعميم االتفاقية في المقر الرئيسي لألمم المتحدة في نيويورك في 

، صدقت 2009آذار /، وخالل فعاليات الحدث المقام في شهر مارس2009تشرين أول /أكتوبر 21و 2009آذار /مارس
  .الديمقراطيةالشعبية على االتفاقية كما وقعت عليها جمهورية الكونغو  الديمقراطيةورية الو جمه

 
، تم تسليط الضوء على اتفاقية الذخائر العنقودية خالل فعاليات الحدث السنوي للمعاهدة باألمم 2009أيلول /في سبتمبر

ووقعت كل قبرص وسانت فنسنت وجزر غرينادين  .لمتحدةالمتحدة بالتوازي مع االفتتاح السنوي للجمعية العامة لألمم ا
  .على االتفاقية بينما بوروندي وفرنسا ومالطة وأوروغواي قدمت اآلليات الخاصة بها للتصديق

 
، نال االئتالف المناهض للقنابل العنقودية جائزة تبيراري الدولية للسالم في احتفال مقام 2009أيار /وفي األول من مايو

  .بأيرلندا
 

، أقام االئتالف أسبوًعا عالميًا لمناهضة القنابل العنقودية 2009حزيران /يونيو 4إلى  2009أيار /مايو 29في الفترة من 
 .اإلجراءات المطالبة للحكومات بالتوقيع والتصديق على االتفاقية دولة 58خالله اتخذ النشطاء في الحمالت المناهضة في 

إرسال رسائل بريد إلكتروني إلى خمس دول غير موقعة تتضمن نيجيريا التي وقعت على واستهدفت حملة أقامها االئتالف 
، بدء االئتالف عًدا تنازليًا لوضع االتفاقية 2010نيسان /من أبريل 23، وفي 2009حزيران /يونيو 12االتفاقية فيما بعد في 

رى غير موقعة كل أسبوع بمجموعة من وخالل هذه الفترة استهدف االئتالف دولة أخ .يوم 100حيز التنفيذ خالل 
  .لالنضمام لالتفاقية بدون تأخير دولاإلجراءات التي تستهدف تشجيع حكومات تلك ال

 
  التشريعات التنفيذية المحلية

 .إن الطريقة المثلى لتحقيق اتفاقية الذخائر العنقودية بأفضل شكل ممكن هي تمرير تشريع تنفيذي محلي لكل دولة طرف
كافة التدابير القانونية واإلدارية وأي تدابير أخرى الزمة لتنفيذ هذه "من الدول األطراف اتخاذ  9قرة رقم فتطلب الف
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6F...."االتفاقية بما في ذلك وضع عقوبات جزائية

ويُعد اعتماد تشريًعا محليًا شامالً أقوى الوسائل الممكنة للوفاء بهذا  7
ام االتفاقية على المستوى المحلي، ويمكن أن يطوع األحكام األساسية لتناسب يعمل التشريع المحلي على حفظ أحك .االلتزام

قد تختار بعض الدول االعتماد على سياسات داخلية بدالً من القوانين، إال أن التشريع  .ظروف كل دولة طرف على حدة
  .للتفسيرالتنفيذي يُعد ذا أهمية ألنه يوفر التزاًما وقوانين ال لبس فيه تترك أقل قدر ممكن 

 
، تبعتها النمسا 2006حزيران /أصبحت بلجيكا هي أول دولة تسن قوانين تشريًعا محليًا يحظر الذخائر العنقودية في يونيو

، وتبعتها وتم سن التشريعات المنفذة 2008كانون ثان /بتمرير تشريعات تحظر هذه الذخائر والتي تم تفعيلها في يناير
هي فرنسا وألمانيا وأيرلندا واليابان ولوكسمبورغ ونيوزيلندا والنرويج واألمم  :قبل ثماني دوللالتفاقية منذ ذلك الحين من 

  .المتحدة
 

في طريقها لصياغة تشريعات محلية ودراستها  ابما فيها أستراليا وكندا وماالوي وسلوفينيا بأنه دولصرحت بعض ال
محلية مثل بوروندي وجمهورية الو الديمقراطية  اتاد تشريعاألخرى عن نيتها في إعد دولوقد ألمحت بعض ال .واعتمادها

  .وتدرس المكسيك حاجتها لوضع تشريع .الشعبية وساموا وسيشيل
 

 .والجبل األسود إلى وجود قوانين كافية لتنفيذ االتفاقية الدنمارك وأشارت دولتان على األقل وهي
 

  اتفاقية األسلحة التقليدية
في  .لمدة تزيد عن ستة سنوات 1980بالذخائر العنقودية في منتدى اتفاقية األسلحة التقليدية لعام أخذت المناقشات المتعلقة 

المؤتمر الثالث الستعراض اتفاقية األسلحة التقليدية، كانت مسألة االنتداب في المفاوضات حول الذخائر العنقودية، إال أن 
ومع فشل قانون اتفاقية األسلحة  .هة مستقلة للعمل المستقبليالدول األطراف تعذر عليها الوصول التفاق حول انتداب ج

النرويج أنها ستبدأ عملية مستقلة خارج إطار اتفاقية األسلحة المستقلة للتفاوض على معاهدة تحظر الذخائر  تالتقليدية، أعلن
. العنقودية

 
ر العنقودية مع اتفاقية األسلحة التقليدية على نطاق واسع، استمرت المناقشات المتعلقة بالذخائأوسلو في رد فعل لعملية 

تطوًرا سريًعا لتأمين االتفاق على أوسلو ، وفي الوقت الذي أحرزت المحادثات في عملية 2008و 2007خالل العامين 
المعاهدة، أسفرت مناقشات اتفاقية األسلحة التقليدية عن مساحة صغيرة من الوفاق على نطاق أو أحكام األداة الممكنة 

بحظر شامل وفوري لهذه  2008أيار /دولة اتفاقية الذخائر العنقودية في دبلن في مايو 107وبعد أن اعتمدت  .قبالً مست
ما زالت الدول األطراف  2008تشرين ثان عام /الذخائر، في نهاية المداوالت المتعلقة باتفاقية األسلحة التقليدية في نوفمبر

قادرة حتى على الموافقة على ما إذا كانوا يهدفون إلى أداة حظر قانونية وهي ما يعتبر في اتفاقية الذخائر العنقودية غير 
حول الذخائر العنقودية في " للتفاوض على اقتراح"وقد استقروا على مندوب  .محتوى صغير جًدا بالنسبة ألية اتفاقية

2009. 
 

، تغيرت نبرة المناقشة بشكل ملحوظ في اتفاقية 2008 كانون أول/وبعد التوقيع على اتفاقية الذخائر العنقودية في ديسمبر
األسلحة التقليدية باعتماد ثلثي الدول األطراف في اتفاقية األسلحة التقليدية لمقاييس ذات مستوى عالي جًدا في اتفاقية 

عدد من الدول غير  ومع ذلك، أظهر .الذخائر العنقودية أكثر من أي شيء آخر بعين االعتبار في اتفاقية األسلحة التقليدية
 .الموقعة ذات الثقل عزيمة للمضي قدًما في المداوالت المتعلقة باتفاقية األسلحة التقليدية

 
هذه الدول مثل البرازيل والصين والهند وإسرائيل وباكستان وبولندا وروسيا وكوريا الجنوبية وتركيا وأوكرانيا والواليات 

ومع ذلك، لم تظهر هذه  .ن أفعالها عن متابعة العمل على اتفاقية األسلحة التقليديةالمتحدة كانت من الداعمين بصوتها أكثر م
الدول توافقًا كبيًرا بين بعضها حول األحكام األساسية بما في ذلك نطاق االتفاق المستقبلي أو تعريف الذخائر العنقودية التي 

  .ية حيز التنفيذسوف تغطيها االتفاقية أو اإلطار الزمني الذي يتم ستوضع االتفاق
 

                                                           
نسان الدولية التابعة لكلية الحقوق منظمة رصد حقوق اإلنسان وعيادة حقوق اإل :للتوصيات المتعلقة بأفضل الممارسات في هذا المجال، راجع 7

؛ واللجنة الدولية 2010حزيران /يونيو" ضع تشريع محلي فعال لتنفيذ اتفاقية الذخائر العنقوديةوإرشادات  :تحقيق الحظر"بجامعة هرافارد، 
، "2008اتفاقية الذخائر العنقودية في عام تشريع الدول التي بها قانون عام حول  :للصليب األحمر، القانون النموذجي اتفاقية الذخائر العنقودية

www.crci.gro 
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لقد أكدت الدول الموقعة على اتفاقية الذخائر العنقودية بشكل متزايد عن أن أداة تنفيذ اتفاقية األسلحة التقليدية في المستقبل 
ولها تأثير مباشر في التعامل مع األضرار التي تلحق ر يقدتأدنى على تكون متوافقة مع اتفاقية الذخائر العنقودية أن يجب 
  .سانية بسبب استخدام الذخائر العنقوديةباإلن

 
، فسوف يظل الحظر والقيود تتيح 2008عما كان عليه في  2009ولم يتغير نص مشروع القرار الخاضع للمناقشة في عام 

تضمن نص مشروع  .باستخدام غير محدد المعالم للذخائر العنقودية التي أثبتت أضرارها المتعددة البالغة على اإلنسان
وتضّمن هذا النص تعريفًا للذخائر العنقودية والتي  .اقية أحكاًما محددة وخياريه مبهمة وقيود صيغت على نحو فيه لبساالتف

لم تكن متسقة مع اتفاقية الذخائر العنقودية، األمر الذي من المحتمل أن يخلق مأزق قانوني للدول الحاضرة حتى تكون 
 .ًما لفترة انتقالية غير محددة قد يستمر خاللها استخدام كافة الذخائر العنقوديةكما تضمن المشروع أحكا .ملتزمة باألداتين

 
، شاركت الدول األطراف في اتفاقية األسلحة التقليدية في مناقشات مطولة بشأن انتداب 2009وفي نهاية المناقشات في 

في " بروتوكول"بتضمين اإلشارة إلى وبعد بذل جهد كاٍف، تم التوصل إلى حل وسط  .أعمالها في السنوات القادمة
  .االنتداب، لكن فقط كحاشية سفلية لنص االنتداب

 
عدد من الدول الموقعة على اتفاقية الذخائر أثار ، 2010نيسان /وفي نهاية جلسة عمل اتفاقية األسلحة التقليدية في أبريل

قا عدد من التساؤالت المتزايدة حول استمرار العنقودية والتي ضمت النمسا وألمانيا والمكسيك والنرويج وجنوب أفري
لتشريع االتفاقية وانتقدت هذه الدول وغيرها مثل كندا وفرنسا وأيرلندا نص  .المناقشات التي كانت فيما يبدو غير مثمرة

ولم  .وديةاستخدام الذخائر العنقودية التي ثبت ضررها غير المقبول على اإلنسان ولعدم توافقها مع اتفاقية الذخائر العنق
أية توافق على العناصر األساسية المطلوب  2010حزيران /تظهر المشاورات اإلضافية في جنيف في نهاية شهر يونيو

  .تضمينها في البروتوكول المستقبلي
 

خالل أسبوع واحد في  متأثرين بشكل كبير بدعم من الواليات المتحدة األمريكية - وأشيع وجود نصوص مشروعين -
من عدد من الجهات الداعمة التفاقية الذخائر العنقودية، الذين رأوها ضعيفة بشكل كبير، ومن دول مثل الهند  المداوالت

 .وإسرائيل وباكستان وجنوب أفريقيا وروسيا الذين نظروا إليها بعيدة المنال
  

لمتابعة الجهود للوصول إلى  2010تشرين ثان /الدول األطراف في اتفاقية األسلحة التقليدية في نوفمبرومن المقرر اجتماع 
 .أم ال 2011توافق حول الذخائر العنقودية وإذا استمر نجاحها لتقرير مد العمل لعام 

 
 استخدام الذخائر العنقودية

والمناطق المتنازع عليها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية  دولة 39تم استخدام الذخائر العنقودية خالل الصراع المسلح في 
والبوسنة والهرسك وكمبوديا وتشاد وكولومبيا وكرواتيا وجمهورية الكونغو  أذريبجانأفغانستان وألبانيا وأنجوال و وتضم

الشعبية  الديمقراطيةوإرتريا وإثيوبيا وجورجيا وجرادنا وإيراد والعراق وإسرائيل والكويت وجمهورية الو  الديمقراطية
والمملكة العربية السعودية وصربيا وسيراليون ) الشيشان(وروسيا  موزمبيقولبنان وليبيا وموريتانيا والجبل األسود و

مالفيناس وكوسوفو وناغورني /والسودان وسوريا وطاجيكستان وأوغندا وفيتنام واليمن وزامبيا باإلضافة إلى جزر فولكالند
  7F8.كاراباخ والصحراء الغربية –
 

في  .كان هناك ادعاء جاد حول الذخائر العنقودية 2008أول كانون /االتفاقية للتوقيع في ديسمبرتحرير بمجرد 
يفيد أن الواليات المتحدة األمريكية قد استخدمت قذيفة انسيابية ما كشفت منظمة العفو الدولية  2010حزيران /يونيو

TLAN-A  166بقذائف BLU-97  17في اليمن في " معسكر تدريب مزعوم للقاعدة"صغيرة للهجوم على 

                                                           
وهناك دول أخرى يعتقد أن بها حد أدنى من  .ألبانيا وإثيوبيا وسيراليون أوغندا وزامبيا :بعض من هذه الدول لم يعد يعتقد أنها ملوثة، وتتضمن 8

هناك دولتان ملوثتان  .يا وموزمبيق والمملكة العربية السعودية واليمنكولومبيا وإرتريا وجرينادا وإيران وإسرائيل والكويت وليب :التلوث وتتضمن
وقوعها في نطاق إطالق نار جراء وما زالت بعض الدول األخر بها تلوث ) جمهورية الكونغو وغينيا بيساو(من مناطق انفجارات مخزون الذخائر 

 ).شيلي واألردن(
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هذا األلغام األرضية والذخائر العنقودية غير قادرة على تأكيد  رصدبينما الجهة المسئولة عن . 2009ون أول كان/ديسمبر
  .ولم تؤكد الحكومة أو تنفي هذا االدعاء 8F9.وعرضت منظمة العفو الدولية دليالً فوتوغرافيا واقعيًا. بشكل مستقلاالدعاء 

 
 .حكومية الذخائر العنقودية منذ نهاية الحرب العالمية الثانيةال القواتمسلحة على األقل من ة قو 18استخدمت 

 
 ملخص الدول التي تستخدم الذخائر العنقودية والمواقع

 المواقع المستخدمة مستخدمةالدولة ال
 كولومبيا كولومبيا

 إثيوبيا إرتريا
 إرتريا إثيوبيا
 تشاد والعراق والكويت فرنسا

 جورجيا ومحتمل أبخازيا جورجيا
 إيران والعراق العراق

 لبنان وسوريا إسرائيل
 تشاد ليبيا

 الصحراء الغربية وموريتانيا المغرب
 )كوسوفو والجبل األسود وصربيا(يوغوسالفيا السابقة  هولندا
 سيراليون نيجريا
 وجورجيا) االتحاد السوفيتي(الشيشان وأفغانستان  روسيا

المملكة العربية 
 السعودية

 العربية السعوديةالمملكة 

 أقرت باستخدام سابق موقعه غير معروف جنوب أفريقيا
 السودان السودان

كوسوفو (جزر فولكالند والعراق والكويت ويوغوسالفيا السابقة  المملكة المتحدة
 -)والجبل األسود وصربيا

الواليات المتحدة 
 األمريكية

ران والعراق أفغانستان والبوسنة والهرسك وكمبوديا وجرينادا وإي
الشعبية ولبنان وليبيا والمملكة  الديمقراطيةوالكويت وجمهورية الو 

كوسوفو والجبل (العربية السعودية وفيتنام ويوغوسالفيا السابقة 
 ويحتمل اليمن) األسود وصربيا

يوغوسالفيا 
الجمهورية االشتراكية (

 )السابقة

 ألبانيا والبوسنة والهرسك وكرواتيا

 
الحساب مع ذلك غير مكتمل، بالوضع في االعتبار أنه في حاالت مختلفة ال يكون من الواضح أي طرف قد ويعتبر هذا 

كاراباخ  وناغورني - موزمبيقو الديمقراطيةوجمهورية الكونغو  أذربيجاناستخدم الذخائر العنقودية وذلك يضم أنجوال و
  .وطاجيكستان وأوغندا وزامبيا

 
التابعة للدول استخدمت الجماعات المسلحة من غير الدول الذخائر العنقودية في أفغانستان إلى جانب القوات المسلحة 

) بواسطة ميليشيات صربية(وكرواتيا ) بواسطة ميليشيات صربية(والبوسنة والهرسك ) بواسطة التحالف الشمالي(
  .التي استخدم السالحومن المحتمل في بعض المناطق التي ال يُعلم الجهة ) بواسطة حزب هللا(وإسرائيل 

 
تشير التقارير غير المؤكدة استخدام الذخائر العنقودية في باكستان وسلوفينيا وتركيا باإلضافة إلى إقليم كشمير الواقع تحت 

  .الحكم الباكستاني

                                                           
 2010يونيو  7"نقودية تشير إلى دور الواليات المتحدة األمريكية في هجوم كبير في اليمنصور صواريخ وقذائف ع"راجع منظمة العفو الدولية  9
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وفي  .اعترفت دولتان موقعتان باستخدام الذخائر العنقودية في الماضي إال أنها لم تكشف عن أي تفاصيل ذات صلة

قامت بتصنيع  اجنوب أفريقيدفاع صرحت وزارة الخارجية التابعة لجنوب أفريقيا أن قوات  2009كانون ثان /يناير
العنقودية في  CB-250Kأثناء عملية التخلص من مخزون  2009أيار /وفي مايو .واستخدام الذخائر الصغيرة في الماضي

في الماضي لتدمير مهابط طائرات معسكرات سرية وقامت بها كولومبيا قال وزير الدفاع أنه تم استخدام السالح 
أكدت كولومبيا أن قواتها المسلحة استخدمت الذخائر العنقودية  2010آذار /في مارس ".مجموعات مسلحة غير قانونية"

  .في الماضي لكنها رفضت تحديد كمية أو الفترة الزمنية حينها
 

ودية، أي دولة طرف استخدمت الذخائر العنقودية في منطقة تابعة لدولة طرف من اتفاقية الذخائر العنق 4بموجب الفقرة 
إذا وجدت، "على تقديم المساعدة للدولة الطرف األخرى وتتضمن " تشجع بقوة"أخرى قبل دخول االتفاقية حيز التنفيذ 

جد بها آثار يمكن تحديدها معلومات حول أنواع وكميات الذخائر المستخدمة والموقع الدقيق للهجمات والمناطق التي يو
 ". للذخائر العنقودية

 
 القيود أحادية الجانب على االستخدام

فرض عدد قليل من الدول غير األعضاء في اتفاقية الذخائر العنقودية قيوًدا على االستخدام المحتمل في المستقبل لهذه 
يجب  2018إلى أنه بحلول  2008حزيران /يونيو تشير السياسة األمريكية حول الذخائر العنقودية الموضوعة في .الذخائر

من معدل الذخائر غير المنفجرة، وهذا يتضمن كل الترسانة األمريكية ما % 1أن يتم اعتماد الذخائر العنقودية التي تتجاوز 
تستخدم الواليات لن  2018وبعد  .وهو مسئول عسكري رفع المستوى" قائد المقاتلين"عدا جزء صغير جًدا، من قبل 

  %.1غير منفجرة بنسبة  المتحدة األمريكية الذخائر العنقودية التي يتخلف عنها ذخائر
 

وصرحت بولندا بأنها سوف تستخدم الذخائر  .صرحت رومانيا بأنها تحصر استخدام الذخائر العنقودية في أراضيها فقط
هذا وقد قدمت كل من استونيا وفنلندا  .العنقودية ألغراض دفاعية فقط، وليس لديها نية الستخدامها خارج أراضيها

  .وسلوفاكيا نفس التصريحات
 

 الحد الزمني الستخدام الذخائر العنقودية
 تفاصيل معروفة الموقع التاريخ

1939–1945 

إيطاليا وليبيا ومالطة 
واالتحاد السوفيتي والمملكة 

المتحدة ومواقع أخرى 
 محتملة

العنقودية  وتم استخدام الذخائر المماثلة في الذخائر
الحديثة من قبل ألمانيا واالتحاد السوفيتي ويحتمل 

وأطراف محاربة أخرى أثناء الحرب العالمية 
 .الثانية

كمبوديا وجمهورية الو  1975–1965
 الشعبية وفيتنام الديمقراطية

وفقًا لتحليل بيانات قذف خاصة بالواليات المتحدة 
األمريكية صادرة من المنظمة الدولية للمعوقين قد 

ذخيرة عنقودية بها  80000تم إلقاء ما يقرب من 
مليون ذخيرة صغيرة في كمبوديا بين عامي  26

قنبلة  414000؛ وما يزيد عن 1973و 1969
 مليون ذخيرة عنقودية صغيرة260عنقودية بها 

الشعبية بين  الديمقراطيةأسقطت على جمهورية الو 
 296000وما يزيد عن  1973و 1965عامي 

مليون ذخيرة  97ذخيرة عنقودية بها ما يقرب من 
 1965عنقودية صغيرة ألقيت على فيتنام بين عامي 

 .1975و

 زامبيا سبعينيات القرن العشرين
تم العثور على بقايا ذخائر عنقودية بها ذخائر 

رة غير منفجرة من القنابل الملقاة في الجو في صغي
 .شيكومبي وشانجومبو

استخدمت إسرائيل الذخائر العنقودية الملقاة من  سوريا 1973
الجو على معسكرات تدريب لمجموعة مسلحة غير 
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 .تابعة لدولة بالقرب من دمشق

الصحراء الغربية  1991–1975
 وموريتانيا

ائر العنقودية من واستخدمت القوات المغربية الذخ
القذائف المدفعية والملقاة من الجو ضد مجموعة 

وتم  .مسلحة غير تابعة لدولة في الصحراء الغربية
العثور على نفس أنواع بقايا الذخائر العنقودية في 

  .موريتانيا

استخدمت إسرائيل الذخائر العنقودية في جنوب  لبنان 1978
 لبنان

 أفغانستان 1989–1979

القوات السوفيتية الذخائر العنقودية الملقاة استخدمت 
استخدمت  .من الجو والمحمولة على الصواريخ

مجموعات مسلحة غير تابعة لدولة ذخائر عنقودية 
 .محمولة على صواريخ على نفس النطاق

 لبنان 1982
استخدمت إسرائيل الذخائر العنقودية ضد القوات 

لة السورية وفي مجموعات مسلحة غير تابعة لدو
 .في لبنان

قنبلة عنقودية  107أسقطت قوات المملكة المتحدة  مالفيناس/جزر فولكالند 1982
BL-755  صغيرة ذخيرة 15729بها.  

قنبلة  21أسقطت طائرات البحرية األمريكية  جرينادا 1983
Rockeye أثناء إنهاء عمليات الدعم الجوي. 

 لبنان 1983
قنبلة  12أسقطت طائرات البحرية األمريكية 

CBU-59 28و Rockeye  ضد وحدات دفاع
 .جوي سورية بالقرب من بيروت في لبنان

وردت تقارير أن العراق استخدمت أوالً قنابل  إيران والعراق 1988–1984
  .1984عنقودية ملقاة جًوا في 

 ليبيا 1986

ة هاجم طيران البحرية األمريكية سفن لبناني
في  Mk-20 Rockeyeباستخدام قنابل عنقودية 

 14آذار، في الفترة من /مارس 25خليج سيدرا في 
نيسان، ألقى طيران البحرية /أبريل 15إلى 

  .على مهبط بنينا Rockeyeقنبلة  60األمريكية 

 تشاد 1987–1986

ألقى الطيران الفرنسي ذخائر عنقودية على مهبط 
واستخدمت القوات  .طائرات ليبية في وادي الدوم

في  PTAB-2.5و AO-1SChالليبية أيًضا ذخائر 
 .عدة مواقع

 إيران 1988

هاجم طيران البحرية األمريكية قوارب سريعة 
خاصة بالحرس الثوري اإليراني وسفينة تابعة 

 Mk.-20للبحرية اإليرانية باستخدام قنابل 
Rockeye أثناء عملية فرس النبي. 

 السعوديةالمملكة العربية  1991
استخدمت قوات سعودية وأمريكية ذخائر عنقودية 

محملة بذخيرة المدفعية وملقاة جًوا ضد قوات 
 .عراقية أثناء معركة الخفجي

 العراق والكويت 1991

ألقت قوات الواليات المتحدة وفرنسا والمملكة 
مليون  20من القنابل العنقودية بها  61000المتحدة 

ئر العنقودية المحمولة وعدد الذخا .ذخيرة صغيرة
بنظام المدفعية األرضية وأنظمة الصواريخ غير 

مليون أو أكثر  30معروف، إال أنه تم استخدام 
 .ذخيرة تقليدية صغيرة ثنائية األغراض في المعركة
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عثرت الجهات العاملة في إزالة األلغام على ذخائر  أنجوال 1994–1992
PTAB صغيرة غير متفجرة في مواقع مختلفة 

كاراباخ  ناغورني – 1994–1992
 أذربيجانو

موقًعا ملوثة بذخائر صغيرة في  162تم تحديد 
وردت تقارير أيًضا عن تلوث  .كاراباخ ناغورني -

المحتلة المجاورة  أذربيجانفي أجزاء أخرى من 
 .كاراباخ لناغورني –

 البوسنة والهرسك 1995–1992

استخدمت القوات اليوغوسالفية ومجموعات مسلحة 
غير تابعة لدولة الذخائر العنقودية أثناء الحرب 

أسقط الطيران التابع لحلف شمال األطلسي  .األهلية
  .CBU-87النيتو قنبلتين 

 طاجيكستان 1997–1992
 AO-2.5RTو ShOABتم العثور على ذخائر 

وات في مدينة غارم في وادي راشت، استخدمتها ق
 .غير معروفة في الحرب األهلية

استخدمت القوات الروسية الذخائر العنقودية ضد  الشيشان 1996–1994
 .مجموعات مسلحة غير تابعة لدولة

 كرواتيا 1995

، 1995أيار عام /مايو 3إلى  2في الفترة من 
استخدمت مجموعة مسلحة غير تابعة لدولة عربات 

للهجوم  Orkan M-87إطالق الصواريخ المتعددة 
وتدعي الحكومة الكرواتية أن  .على مدينة زاجرب

في  BL-755قوات صربية استخدمت قنابل 
  .سيساك وكواتينا وعلى طول نهر كوبا

 السودان 1999–1996
استخدمت قوات الحكومة السودانية ذخائر عنقودية 

 PM-1ن ذخائر مفي جنوب السودان تتض
 .المصنوعة في شيلي

 سيراليون 1997

صرحت سيراليون أن قوات حفظ السالم الخاصة 
بفريق الرصد التابع للجماعة االقتصادية لدول 

 BLG-66 Belugaغرب أفريقيا استخدمت قنابل 
  .ونفي فريق الرصد ذلك .في شرق مدينة كيناما

 السودان/أفغانستان 1998

آب أطلقت السفن األمريكية /في أغسطس
 TLAM-D 66والغواصات ثالثة صواريخ 

Block  ذخيرة  166يحمل كل منهاBLU-97 
الخرطوم عاصمة  يصغيرة الستهداف مصنع ف

السودان ومعسكر تدريب لمجموعة مسلحة غير 
 .تابعة لدولة في أفغانستان

 إثيوبيا وإرتريا 1998

تبادلت كل من إثيوبيا وإرتريا هجمات جوية 
وهاجمت إثيوبيا مطار أسمرة  .بالذخائر العنقودية

كما أسقطت  .جمت إرتريا مطار ميكيلياهوالجوي 
في مقاطعة جاش باركا  BL-755إثيوبيا قنابل 

 .بإرتريا

 ألبانيا 1999–1998

استخدمت القوات اليوغوسالفية الذخائر العنقودية 
المحمولة على الصواريخ على الحدود المتنازع 
عليها كما قامت قوات النيتو بستة هجمات جوية 

 .وديةباستخدام الذخائر العنق

جمهورية الكنغو  2003–1998
 الديمقراطية

وجدت الجهات التي تعمل على إزالة األلغام قنابل 
BL-755  وذخائر صغيرة غير متفجرة في قرى

 .كاسو وكاتيالوا وإيست أجيركو في منطقة كابولو
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جمهورية يوغوسالفيا  1999
 االتحادية

ألقت قوات الواليات المتحدة والمملكة المتحدة 
ذخيرة  295000قنبلة عنقودية بها  1765وهولندا 

صغيرة في كوسوفو الجديدة والجبل األسود 
 .وصربيا

قنبلة  1228ألقت الواليات المتحدة األمريكية  أفغانستان 2002–2001
  .ذخيرة صغيرة 248056عنقودية بها 

وذخائر  RBK-250/275تم العثور على قنابل  أوغندا غير معروف
AO-1SCh يرة في مقاطعة جيولو الشماليةالصغ. 

 العراق 2003

استخدمت الواليات المتحدة والمملكة المتحدة ما 
 1.8ذخيرة عنقودية تحمل من  13000يقرب من 

مليون ذخيرة صغيرة في حملة عسكرية  2إلى 
  .كبيرة استغرقت ثالثة أسابيع

 لبنان 2006

استخدمت القوات اإلسرائيلية ذخائر عنقودية 
تقدر  .جًوا ومطلقة أرًضا ضد حزب هللامحمولة 

 4األمم المتحدة أن إسرائيل استخدمت ما يقرب من 
 .مليون ذخيرة صغيرة

 إسرائيل 2006
صاروخ يحمل  100أطلق حزب هللا ما يزيد عن 

ملم  122حجمه  81ذخائر عنقودية من النوع 
 .صيني الصنع داخل شمال إسرائيل

 جورجيا 2008

القوات الروسية والجورجية استخدمت كل من 
الذخائر العنقودية أثناء الصراع الذي دار بينهما في 

تم العثور على ذخائر صغيرة  .2008آب /أغسطس
 AO-2.5 RTMبواسطة مزيلي األلغام يوجد بها 

 .المحولة بالصواريخ M85و 9N210و

 اليمن 2009

أفادت تقارير عن منظمة العفو الدولية أن الواليات 
 TLAM-Dاستخدمت تقريبًا صاروخ المتحدة 

ذخيرة صغيرة من  166واحد على األقل يحمل 
للهجوم على معسكر تدريب يزعم  BLU-97نوع 

كانون أول /ديسمبر 17أنه إرهابي في المعجلة في 
2009. 

 
 إنتاج الذخائر العنقودية

خمسة عشرة دولة منها على اتفاقية وقد وقعت  9F10.نوع من الذخائر العنقودية 200دولة وطورت ما يزيد عن  34أنتجت 
دولة غير موقعة كانت تصنع هذه  19من إجمالي  .المستقبلالذخائر العنقودية متعهدة بعدم إنتاج إي من هذه المواد في 

أشارت كل من  .دولة منها تتابع اإلنتاج في الوقت الحالي أو يتوقع أن تنتج في المستقبل 17الذخائر، من المحتمل اآلن أن 
. األرجنتين وصربيا إلى أنهما ال ينويان إنتاجها في المستقبل

 
 :جت ذخائر عنقودية في الجدول التاليالتي طورت أو أنت دوليتم إدراج ال

 
Pسبق لها تطوير أو إنتاج ذخائر عنقودية دول 10F

11 

                                                           
من قبل منظمة حقوق  2002دولة في  33فقد تم تحديد  .وفقًأ لمعلومات مستجدة أصبحت متوفرة حاليًا، تغيرت قائمة هذه الدول مع الوقت 10

نظرة عامة على الذخائر  :مذكرة تفاهم إلى وفود اتفاقية األسلحة التقليدية"منظمة حقوق اإلنسان،  .عنقوديةاإلنسان بأنها تطور أو تنتج ذخائر 
تمت إزالة كندا وبلغاريا من القائمة وإضافة أستراليا والبوسنة والهرسك واليابان؛ وتم . www.wrh.gro، 2002أيار /مايو 20" الصغيرة المتفجرة

 .دالً من يوغسالفياإدارج صربيا في القائمة ب
في هذه القائمة يعتبر من ضمن عملية اإلنتاج، التحميل والتجميع وتعبئة الذخائر الصغيرة وتخزين الذخائر في ظروف مناسبة للتخزين أو  11

 .كما يدخل تحت اإلنتاج أيًضا عملية تعديل هيكل التسليم الخاص بالمصنعين األصلين لتحسين أداء القتال .االستخدام
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 غير موقعين  الدول األطراف والموقعين

 كوريا الجنوبية األرجنتين  إيطاليا أستراليا
 باكستان البرازيل  اليابان بلجيكا

 بولندا الصين  هولندا البوسنة والهرسك
 رومانيا مصر  جنوب أفريقيا شيلي
 روسيا اليونان  أسبانيا فرنسا
 صربيا الهند  السويد ألمانيا

 سنغافورا إيران  سويسرا العراق
 سلوفاكيا إسرائيل  المملكة المتحدة 
 تركيا كوريا الشمالية   
 الواليات المتحدة    

 .الدول المكتوبة بخط مائل تشير إلى أنها تقول أنها لم تعد تنتج :ملحوظة
 

األلغام األرضية والذخائر العنقودية أن تركيا ال تنتج الذخائر  مراقب، أطلع مسئول تركي 2010حزيران /في يونيو
وال يعد هذا واضًحا ما إذا كان يعني ببساطة أنه ال يوجد إنتاج في الوقت الحالي أم ما إذا كان هذا نتيجة تغيير في  .العنقودية

  .اإلنتاج في المستقبل السياسة تفيد أن تركيا تتعهد بعدم
 

اتصاالت مع جهة المراقبة، تتضمن هذه الدول بولندا وسنغافورة  يأو ف 2010إنتاجها في بيانات عامة في  دولوأكدت عدة 
  .وكوريا الجنوبية

 
ففي  .ةعلى األقل مما تنتج الذخائر العنقودية وضعت معايير قياسية لمسألة التعويل على الذخائر الصغير دولهناك ثالثة 

، وضعت الواليات المتحدة سياسية تفيد بأن كافة الذخائر الصغيرة التي تم اتخاذ قرار إنتاج بشأنها في العام المالي 2001
، صرحت وزارة الدفاع البولندية أن األمر 2005 عام في %.1أقل من األخفاق  وما قبلة يجب أن يكون معدل 2005

 2008وأصدرت كوريا الجنوبية تعليماتها في  .لذخائر الصغيرة التي تشتريهال% 2.5بنسبة أقل من  إخفاقيتطلب معدل 
  .أو أقل% 1فيها خفاق التدمير والتي يصل معدل اإل ةذاتي ةيتطلب في المستقبل عدم استحواذ سوى الذخائر العنقودي

 
  نقل الذخائر العنقودية

أو في  2009مراقب األلغام األرضية والذخائر العنقودية ليس على علم بأية عمليات جديدة لنقل الذخائر العنقودية في 
من  2009نيسان /، ومع ذلك، حصلت منظمة العفو الدولية على مستندات عن شحنة في أبريل2010النصف األول من 
إلى مصنع  Poongsan Corporationالعنقودية من شركة  مم لقذائف مدافع الذخائر K-130 155مكونات غير فعالة 

Sanjwal شباط /تم الكشف عن مجموعة أخرى من المستندات عن شحنة في فبرايركما  .من مصانع المدفعية الباكستانية
ووفقًا  .إلى باكستان Poongsan Corporationمن شركة  K-310من قذائف المدفعية  العاطلةمن المكونات  2010
  11F12.تحمل علم المملكة المتحدة البريطانية سفنالعفو، فإن الشحنات تم نقلها بواسطة  لمنظمة

 
في الوقت الذي يكون فيه النطاق الحقيقي للتجارة الدولية في الذخائر العنقودية صعب التحقق لعدم وجود معلومات رسمية، 

 12F13.أخرى على األقل دولة 60نوًعا من الذخائر العنقودية إلى  50على األقل بنقل ما يزيد عن  دولة 15قامت 
 

كانت الواليات المتحدة األمريكية رائًدا في عمليات التصدير، حيث قامت بمئات عمليات النقل آلالف الذخائر العنقودية التي 
وقيل أن الذخائر  13F14.على األقل دولة 29وغير سليمة إلى  تحمل عشرات الماليين من الذخائر الصغيرة غير موثوق فيها

                                                           
 .11–10 ، راجع الصفحات2010تموز /يوليو" مراقبة عمليات النقل وفقًا لمعاهدة تجارة األسلحة :حركات مميتة"منظمة العفو الدولية،  12
دول  10باإلضافة إلى ) شيلي وفرنسا وألمانيا ومولدوفا والمملكة المتحدة(قامت خمس دول على األقل بتصدير ذخائر عنقودية في الماضي وهي  13

 ).البرازيل والصين ومصر وإسرائيل وروسيا وسلوفاكيا وكوريا الجنوبية وتركيا والواليات المتحدة ويوغوسالفيا السابقة(موقعة على األقل غير 
قدرت منظمة حقوق اإلنسان أن هناك تسعة دول  2002وفي  .وتزايدت المعلومات حول عمليات نقل ذخائر عنقودية على مدار األعوام الماضية

مذكرة تفاهم إلى وفود اتفاقية "منظمة حقوق اإلنسان،  .دولة أخرى على األقل 45نوًعا مختلفًا من الذخائر العنقودية إلى  30قل نقلت على األ
 .2002أيار /مايو 20" المتفجرة ةنظرة عامة على الذخائر الصغير :األسلحة التقليدية
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حصل العديد  .دولة على األقل 33في ما ال يقل عن  مخزونجودة في واالتحاد السوفيتي م/العنقودية التي أصلها روسيا
  14F15.الذخائر العنقودية بعد حل االتحاد السوفيتي مخزونمنها على 

 
لصادرات الصين من الذخائر العنقودية غير معروفًا تم العثور على ذخائر صغيرة في الوقت الذي يكون فيه المدى الكامل 

 122صاروخ  100فحزب هللا أطلق نحو إسرائيل  .غير منفجرة ذات أصل صيني في العراق وإسرائيل ولبنان والسودان
  .2006بذخائر صغيرة تقليدية متعددة األغراض لداخل إسرائيل عام  81مم صيني من النوع 

 
 .قامت البرازيل وألمانيا وإسرائيل وكوريا الجنوبية وسلوفاكيا وتركيا بتصدير ذخائر عنقودية في الخمس سنوات الماضية

جورجيا والهند وباكستان وسلوفاكيا وتركيا واإلمارات  2005ومن بين الدول التي تسلمت صادرات الذخائر العنقودية منذ 
 .العربية المتحدة

 
قل لم توقعا على اتفاقية الذخائر العنقودية هما الواليات المتحدة األمريكية وسنغافورة بسن قانون وقف هناك دولتان على األ

، وضع الكونجرس األمريكي وقفًا اختياريًا على نقل الذخائر 2007كانون أول /ففي ديسمبر .اختياري لعملية التصدير
يتطلب التشريع أيًضا أن أي دولة تتلقى ذخائر عنقودية من  .أو أكثر% 99العنقودية ما لم تبلغ نسبتها على معدل الدقة 

ستخدم في مناطق وأنها لن تُ فقط الواليات المتحدة يجب أن توافق على استخدام هذه الذخائر ضد أهداف عسكرية واضحة 
  .2009و 2008وتم مد هذا الحظر على التصدير في  .معرف أن بها مدنيين

 
أعلنت سنغافورة أنها سوف تفرض وقفًا اختياريًا على تصدير الذخائر العنقودية يوضع  ،2008تشرين ثان /نوفمبر 26في 

  .حيز التنفيذ فوًرا
 

األلغام األرضية والذخائر العنقودية أن تركيا ال تقوم بنقل أو تصدير  مراقب، أطلع مسئول تركي 2010حزيران /في يونيو
ووفقًا لتقارير رسمية مقدمة إلى األمم  .ما إذا كانت هذه سياسة جديدة تعتمدها تركيا حضاومن غير الو .الذخائر العنقودية

  .تقريبًا 2007باستيراد وتصدير الذخائر العنقودية في عام قامت مؤخًرا المتحدة، فإن تركيا 
 

  الذخائر العنقودية العالمية والتخلص منها مخزون
من الذخائر العنقودية في وقت من  مخزونلديها  كان دولة 86الذخائر العنقودية واأللغام األرضية أن  مراقبقدر ي

تغير هذا الرقم على مر السنوات األخيرة حيث توفرت معلومات جديدة وأوضحت الحكومات ما إذا كان لديها  .األوقات
. أو صدقت عليها/دولة على اتفاقية الذخائر العنقودية و 38دولة وقعت  86ومن ضمن  15F16.مخزون ذخائر عنقودية أم ال

 
وفي إطراء كبير على االلتزام  .من الذخائر العنقودية مخزونلديها في الوقت الحالي  دولمن ال 74تقدر جهة المراقبة أن 

كولومبيا (ودولتان موقعتان ) سبانيا وبلجيكاالنرويج ومولدوفا وأ(األخير بتعليمات االتفاقية، صرحت أربع دول أطراف 
  .2010أو  2009باستكمال عملية التخلص من مخزونها في ) والبرتغال

 
صرحت أفغانستان وأنجوال الموقعتان بأنه لم يعد لديهما مخزونًا وتم التخلص منه أثناء  2010عام في فباإلضافة إلى ذلك، 

في  .أنها ليس لديها أي مخزون 2009 عام وأعلنت أوغندا الدولة الموقعة في .برنامج نزع السالح التالي للنزاع الحدودي
السنوات األولى صرحت كل من أستراليا وهندوراس الموقعتين واألرجنتين غير الموقعة بأن كان لديهم مخزونًا إال أنهم 

  .2007في أوسلو تخلصوا منه قبل البدء في عملية 
 

                                                                                                                                                                                     
ألمانيا، وفرنسا، والدنمارك، ومصر، وكندا، وبلجيكا، والبحرين، وأستراليا، واألرجنتين، : إلى الذخائر العنقوديةقامت الواليات المتحدة بتصدير   14
عمان، والنرويج، وهولندا، والمغرب، وكوريا الجنوبية، واألردن، واليابان، وايطاليا، واسرائيل، واندونيسيا، والهند، وهندوراس، واليونان، و
 .المملكة المتحدةواإلمارات العربية المتحدة، وتركيا، وتايالند، واسبانيا، والمملكة العربية السعودية، وباكستان، و

الجزائر وأنجوال وأذربيجان وبيالروس وبلغاريا وكرواتيا  :االتحاد السوفيتي في مخزون/أفادت تقارير أن الذخائر العنقودية الخاصة بروسيا 15
والهند والعراق وكازاخستان وكوريا الشمالية والكويت وليبيا ومولدوفا ومنغوليا  وكوبا وجمهورية التشيك ومصر والمجر وجورجيا وغينيا بيساو

 .وبيرو وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا والسودان وسوريا وتركمانستان وأوغندا وأوكرانيا وأوزباكستان واليمن
ا وجمهورية الكونغو كدول مخزنة في الماضي أو حالية، الذخائر العنقودية واأللغام األرضية بإضافة أفغانستان وكمبودي مراقب ، قام2009منذ  16

، حددت 2002وفي  .وقامت منظمة حقوق اإلنسان بتوثيق عملية التخزين العالمية للذخائر العنقودية لعدة سنوات .وأزالت كل من مالي وسريالنكا
  .دولة بأنها كانت تخزن الذخائر العنقودية 56
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أو مصدقة على اتفاقية /منها إما موقعه و 27لديها في الوقت الحالي مخزون من الذخائر العنقودية، يوجد  دولة 74من 
 .الذخائر العنقودية

 
 قامت بتخزين الذخائر العنقودية دول

 دول غير موقعة دول موقعة الدول األطراف
النمسا 
بلجيكا 

البوسنة والهرسك 
 كرواتيا

الدنمارك 
فرنسا 
ألمانيا 
اليابان 

مولدوفا 
 الجبل األسود

النرويج 
سلوفينيا 
أسبانيا 

 المملكة المتحدة

 أفغانستان

 أنجوال

أستراليا 
بلغاريا 

كندا 
شيلي 

 كولومبيا

جمهورية الكونغو 
جمهورية التشيك 

غينيا 
غينيا بيساو 

 هندوراس

المجر 
إندونيسيا 

 العراق

إيطاليا 
هولندا 
نيجريا 

بيرو 
 البرتغال

جنوب أفريقيا 
السويد 

سويسرا 
 أوغندا

الجزائر 
 األرجنتين

أذربيجان 
البحرين 

بيالروس 
البرازيل 
كمبوديا 
الصين 

كوبا 
مصر 
إرتريا 
استونيا 
إثيوبيا 
فنلندا 

جورجيا 
اليونان 

الهند 
إيران 

إسرائيل 
األردن 

كازاخستان 
كوريا الشمالية 
كوريا الجنوبية 

الكويت 
 ليبيا

منغوليا 
المغرب 

عمان 
باكستان 

بولندا 
قطر 

رومانيا 
روسيا 

المملكة العربية السعودية 
صربيا 

سنغافورا 
سلوفاكيا 
السودان 

سوريا 
تايالند 
تركيا 

تركمانستان 
أوكرانيا 

اإلمارات العربية المتحدة 
الواليات المتحدة األمريكية 

أوزباكستان 
اليمن 

 زيمبابوي

 )47الحالي ( 48 )17الحالي ( 24 )10الحالي ( 14
 .المائل يفيد أن الدول لم يعد لديها مخزونالخط  :ملحوظة

 
دولة إما من الدول األطراف أو الموقعة على اتفاقية الذخائر العنقودية أنها قبل أية أنشطة للتخلص من الذخائر  17كشفت 

العدد وسوف يزيد  .مليون ذخيرة صغيرة 146مليون ذخيرة عنقودية بها ما يزيد عن  1.1قاموا بتخزين كمية تصل إلى 
المعروف للذخائر العنقودية والذخائر الصغيرة التي كانت أو لدى الدول األطراف حاليًا بشكل ملحوظ حيث توفرت 

  .المعلومات المفصلة المطلوبة من تقارير الشفافية الخاصة باالتفاقية من دول أطراف أخرى
 

 لص منهامخزون ذخائر عنقودية للدول األطراف والموقعة معروف قبل أنشطة التخ
 الذخائر الصغيرة الذخائر العنقودية 

 الدول األطراف
 620,781–798,147  12,699  النمسا
 مليون تقريبًا 10.25 115,975  بلجيكا

 مليون تقريبًا 2.63 تقريبًا 42320  الدنمارك
 مليون تقريبًا 15 تقريبًا 35,000 فرنسا
 مليون تقريبًا 50 تقريبًا 550,000  ألمانيا
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 27,330 1,385  مولدوفا
 51,891 353 الجبل األسود

 مليون تقريبًا 3.3 53,745 النرويج
 52,920  1,080 سلوفينيا
 251,876  5,560 أسبانيا

 مليون تقريبًا 38.76 190,549 المملكة المتحدة
  دول موقعة

 * * *أفغانستان
 7,215 غير معروف أنجوال

 10,832 72 كولومبيا
 5,377 67  التشيكجمهورية 

 مليون تقريبًا 26 تقريبًا 191,500 هولندا
 3,234 22  البرتغال
 مليون على األقل 146 مليون على األقل 1.1 اإلجمالي

 مخزونمن " كيلو جرام 29559عنصر بها  113196ما يقرب من "صرحت وزارة الدفاع األفغانية أنه تم التخلص من * 
. الذخائر العنقودية السوفيتية القديمة

 
 .وهكذا فإنه من غير الممكن، مع الوضع في االعتبار ما هو معروف، إعطاء تقديًرا عالميًا لكميات المخزون

 
كما هو مقرر بالنسبة لمجلسها التشريعي  .وهي الواليات المتحدة األمريكية قد كشفت عن حجم مخزونها ةواحد دولةفهناك 

  .مليون ذخيرة صغيرة 730مليون ذخيرة عنقودية بها  5.5تكون المخزون األمريكي تقريبًا من ، 2004في 
 

 التخلص من المخزون
فالدول األطراف  .تم التسريع من عملية التخلص من الذخائر العنقودية منذ اعتماد اتفاقية الذخائر العنقودية والتوقيع عليها

ومولدوفا ) 2010تموز /يوليو(والنرويج ) 2009آذار /مارس(مثل أسبانيا قد تخلصت من المخزون الذي كان لديها 
والبرتغال ) 2009تشرين ثان /نوفمبر(والدول الموقعة ككولومبيا ) 2010آب /أغسطس(وبلجيكا ) 2010تموز /يوليو(

). 2010" في مطلع("
 

ذخيرة  53745ج فتخلصت من أما النروي .ذخيرة صغيرة 223261ذخيرة عنقودية بها  4724فأسبانيا تخلصت من 
 .ذخيرة صغيرة 27,330ذخيرة عنقودية بها  1,385ومولدوفا تخلصت من  .مليون ذخيرة صغيرة 3.3عنقودية بها 

ذخيرة  72وكولومبيا تخلصت من  .ذخيرة صغيرة 10,250,935ذخيرة عنقودية بها  115,975من  وبلجيكا تخلصت
  .ذخيرة صغيرة 3,234ذخيرة عنقودية بها  22ل تخلصت من والبرتغا .ذخيرة صغيرة 10,832عنقودية بها 

 
كجزء من مجهود  2010إلى  2003من  دولةالباإلضافة إلى ذلك، صرح مسئول من أنجوال أنه تم التخلص من مخزون 

 .ذخيرة صغيرة من المخزون األنجولي 7215صرحت منظمة هالو ترست بالتخلص من  .للتخلص من األسلحة أوسع
أنها في األعوام األخيرة انتهت من عملية التخلص من  2010الذخائر العنقودية في  لمراقبوبالمثل، صرحت أفغانستان 

أنها ليس لديها  2009صرحت أوغندا في و .االتحاد السوفيتي القديم من الذخائر العنقودية إلى جانب أسلحة أخرى مخزون
وصرحت األرجنتين  .ديها مخزون في السابق وبالتالي قامت بتدويرهاأي مخزون لكن هناك عدم اقتناع عما إذا كان ل

  .ها منذ عدة سنواتمخزونوأستراليا وهندوراس أنه تم التخلص من 
 

والجبل األسود ) 2010تشرين ثان /نوفمبر(النمسا  :سبق لهما اكتمال برامج التخلص من المخزون هذا العام تاندولهناك 
  ).2010" نهاية("
 

يكتمل بشكل جيد قبل انتهاء المهلة وسوف جاري العمل عليه، أن برنامجها للتخلص من المخزون، وأعربت دول أخرى 
أن  من المتوقع(وألمانيا ) 2013أن تنهي برنامجها في  من المتوقع(المحددة بثمانية أعوام، وذلك يشمل المملكة المتحدة 

  .وهولندا) 2016في ن تنهي برنامجها أ من المتوقع(وفرنسا ) 2015في  تنهي برنامجها
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مليون ذخيرة صغيرة يرجع أصلها للمملكة المتحدة والتي بلغ مخزونها من  14، تم التخلص من 2010آذار /بحلول مارس

% 30، قامت ألمانيا بالتخلص من 2009في  .مليونًا وأبرمت عقود للتخلص من كافة الذخائر المتبقية 39الذخائر الصغيرة 
 .من مخزونها تقريبًا

 
 من، وهما اآلن بصدد التخطيط للتخلص الذي يعتبر قديًما من قبلبالتخلص من جزء من مخزونيهما  وقامت كندا وسويسرا

خطوات لبدء برامج قومية للتخلص من الذخائر تتضمن اتخاذ عالوة على ذلك، بدأت دول أخرى في  .الذخائر المزيد من
  .والمجر وسلوفاكيا الدنمارك وتتضمن هذه الدول شيلي وكرواتيا و .والجداولتطوير علميات الجرد والميزانيات 

 
 4.9فصرحت أسبانيا أنها دفعت  .لم تقدم الدول حتى اآلن العديد من التفاصيل المتعلقة بتكاليف عملية التخلص من المخزون

فا أن هناك جهتان مانحتان قدمت مبلغ بينما قالت مولدو 16F17.للتخلص من مخزونها) مليون دوالر أمريكي 6.8(مليون يورو 
يورو  40قدرت النرويج التكلفة التي تكبدتها  .للتخلص من مخزونها) دوالًرا أمريكيًا 154679(يورو  111000قيمته 

 ).مليون دوالر أمريكي 3(مليون يورو  2.1قذيفة بما يساوي  53000لكل قذيفة؛ وتخلصت من ) دوالًرا أمريكيًا 56(
) مليون دوالر أمريكي 1.4(مليون يورو  1النمسا  :رات األخرى إلجمالي تكلفة برامج التخلص من المخزونتتضمن التقدي

مليون دوالر  48.8  -41.8(مليون يورو  35إلى  30وفرنسا من ) مليون دوالر أمريكي 4.2(مليون يورو  3وبلجيكا 
 ).مليون دوالر أمريكي 55.7(مليون يورو  40وألمانيا ) أمريكي

 
على سبيل المثال،  .تعتبر عملية التخلص من الذخائر العنقودية القديمة جزًءا من روتين العمليات الحربية المتعلقة بالذخائر

ال (للذخائر العنقودية القديمة ) مليون كيلوجرام 7.2(طن  7200قامت الواليات المتحدة األمريكية بالتخلص من متوسط 
 .2000مليون دوالر أمريكي منذ عام  7.1عام بمتوسط سنوي بلغ كل ) يتضمن ذلك الصواريخ والقذائف

 
 االحتفاظ بالذخائر العنقودية للتدريب والتطوير

تسمح اتفاقية الذخائر العنقودية باالحتفاظ بذخائر عنقودية وذخائر صغيرة ألغراض التدريب والتطوير، وأساليب التطهير 
يقتصر عدد من بعض  .مثل الدروع لحماية الجنود ومعدات التسليح دولةبالوالتخلص من الذخائر وتطوير المعايير الخاصة 

  .لهذه األغراض" الحد األدنى الضروري"الذخائر العنقودية على 
 

ألن الدول التي ترغب بالذخائر خالل المفاوضات عارض االئتالف المناهض للقنابل العنقودية الحكم الذي يسمح باالحتفاظ 
علن أي األغراض التي تود من أجلها االحتفاظ بمثل هذه الذخائر العنقودية والذخائر الصغيرة لم ت في االحتفاظ بالذخائر

على سبيل المثال، لم تفوض األمم المتحدة أية منظمة للتخلص ووفقًا لعلم االئتالف، . استثناء الحظر على التخزينلتبرير 
 .دريبيةمن الذخائر يعتقد أنها تستخدم ذخائر صغيرة حية ألغراض ت

 
وأن أول تقارير الشفافية الصادر من الدول األطراف ال يستحق تقديمه إلى  إال مؤخًراتدخل حيز التنفيذ لم االتفاقية علًما بأن 

، فمن غير الممكن تخصيص ممارسات مشتركة بين الدولة فيما يتعلق بعملية احتفاظ الدول للذخائر 2011في مطلع عام 
  .العنقودية

 
إما من خالل بيانات أو بتدمير  والتي كان أو مازال لديها مخزون - ،الدول األطراف والموقعة على االتفاقيةأشارت بعض 

ومنها أفغانستان وأنجوال والنمسا وكولومبيا  ،أنها لن تحتفظ بالذخائر العنقودية أو الذخائر الصغيرة مخزونها بالكامل -
وصرحت اليابان أنها ليس لديها أية خطط لالحتفاظ  .لبرتغال وسلوفانياوهندوراس ومولدوفا والجبل األسود والنرويج وا

 .كما أوضحت أستراليا أن ما تحتفظ به هو مجرد عينات لذخائر عنقودية وذخائر صغيرة غير فعالة .بأية ذخائر عنقودية
 

ألغراض التدريب واالختبار ) من الذخائر الصغيرة 28615بها (من الذخائر العنقودية  839تنوي أسبانيا االحتفاظ بعدد 
ذخيرة عنقودية مع الذخائر  500يسمح القانون التنفيذي الفرنسي للدولة الفرنسية باالحتفاظ بعدد يصل إلى  .المضاد

وصرحت بلجيكا أنها تنوي االحتفاظ بعدد  .ذخيرة صغيرة خارج هذا الحد 400الصغيرة الخاصة بهذا العدد، باإلضافة إلى 
 .ذخيرة صغيرة 26400صغيرة أو إجمالي  DPICMذخيرة  88مم، تحتوي كل واحدة على  155قذيفة مدفعية  300

                                                           
يناير  4، )"السنوية(قائمة أسعار الصرف "االحتياطي الفيدرالي األمريكي، . دوالر أمريكي 1,3935=ويور: 2009متوسط سعر الصرف لعام   17

2010 
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 .وألمانيا وهولندا إلى االحتفاظ ببعض الكميات من الذخائر العنقودية الدنمارك باإلضافة إلى ذلك، أشارت كل من

 
فترى ماالوي أن عملية االحتفاظ بالذخائر العنقودية ألغراض تدريبية  .خرى عن رؤيتها الخاصةأعربت بعض الدول األ

17F".محدودة جًدا"وأن الدول التي يمكن أن تحتفظ بها يجب أن تكون " يجب أن يكون االستثناء وليس القاعدة"وتطويرية 

18 
وحدة  1000راض التدريب يجب أال تتخطى وصرحت اإلكوادور أن عدد الوحدات التي تم االحتفاظ بها للتدريب ألغ

بالحد األدنى فقط لعدد الذخائر  أعربت غانا عن وجهة نظرها بما يفيد أنه ال يجب االحتفاظ إال .ويجب أن تقل مع الوقت
 .العنقودية ألغراض التدريب، والتي يمكن أن تكون المئات أو اآلالف وال تكون العشرات من اآلالف

 
 مسائل تفسيرية

لوضع اتفاقية الذخائر العنقودية وأثناء مشاورات دبلن، كان من الواضح عدم وجود أوسلو أثناء المؤتمر الدبلوماسي لعملية 
حظر المساعدة بأفعال  :وجهة نظر واحدة حول بعض المسائل المتعلقة بأحد أكثر األحكام الرئيسية أهمية في االتفاقية

تقديم ...ظروف ظرف من ال ال يجوز تحت أي" أنه التي تنص على 1ب الفقرة يتعين على الدول األطراف بموج .محظورة
". المساعدة أو تشجيع أو حث أي شخص على المشاركة في أي نشاط محظور على أية دولة طرف في هذا االتفاق

 
 )21فقرة (قابلية التبادل 

التي تقضي حظر المساعدة في العمليات  1أثناء المفاوضات، أعربت بعض الدول عن قلقها حيال التأثير المحتمل للفقرة 
 18F19.لم تنضم إلى االتفاقية والتي ما زال لديها مخزون وتحتفظ بحق استخدام الذخائر العنقودية دولالعسكرية المشتركة مع 

العالقات مع الدول غير "حول  21 الفقرة ، توافق الدول على وضع فقرة جديدة هي"القابلية للتبادل"واستجابة لهذا القلق 
وجه الكثير من االنتقاد لهذه الفقرة من قبل االئتالف المناهض للقنابل العنقودية ألنه يأخذ الطابع  ".األطراف بهذه االتفاقية

  .مليات العسكرية المشتركةالسياسي ولتركه درجة من الغموض في كيفية تطبيق حظر المساعدة في الع
 

عسكرية مع دول ليست العمليات الوالعسكري تعاون اليجوز لها المشاركة في "على أن الدول األطراف  21تنص الفقرة 
ومع ذلك ال تنفي التزامات الدولة  ".أطرافًا في هذه االتفاقية ويجوز لها المشاركة في أنشطة مشروعة للدولة الطرف

الدول أن دفع الفقرة أيًضا شترط وت .بطريق محظور" تحت أي ظرف كان"بعدم تقديم المساعدة  1 الطرف بموجب الفقرة
ال تستطيع  .الدول غير األطراف الذخائر العنقودية وتشجيع هذه الدول باالنضمام لالتفاقيةللحيلولة دون استخدام األطراف 

بشكل منطقي عدم التشجيع على االستخدام في فقرة  هذه الفقرة والتي يجب أن يكون لها غرض محدد ومنطقي، أن تطلب
. االستخدام في فقرة أخرى اواحدة ومن ثم بتضمين يسمح بتشجيع هذ

 
يجب أن توضح الدول أن "ذكر االئتالف المناهض للقنابل العنقودية أنه حتى يتم االلتزام بموضوع والغرض من االتفاقية 

أو الحث على أو تشجيع أي نشاط محظور بموجب عن عمد، قصد أو عن يجب عليهم تقديم المساعدة ال الدول األطراف 
عند المشاركة في عمليات عسكرية مشتركة مع دول ليست  بما في ذلك نقل أو تخزين الذخائر العنقودية - هذه المعاهدة -

19F".أطرافًا في االتفاقية

20  
 

200920Fعام ُذكر في  وكما

21Fالتي عبرت عن وجهة النظر هذه أو وجهة نظر مماثلة تضمنت اإلكوادور، فإن بعض الدول 21

22 
22Fوغانا

23Fوجواتيماال 23

24Fوآيسلندا 24

25Fولبنان 25

26Fوالمكسيك 26

 .عدد كبير من الدولفي حين كان هناك وجهات نظر مشتركة بين . 27

                                                           
، مؤتمر أفريقيا "تعزيز الفهم المشترك ألحكام االتفاقية في أفريقيا"بيانات لمدير الخدمات القانونية بوزارة الدفاع بماالوي ماج دان كيوالي،  18

 .2010آذار /مارس 25وتنفيذ اتفاقية الذخائر العنقودية في بريتوريا اإلقليمي حول تعميم 
معظم الدول األطراف  توقد اتفق . والتي يوجد بها نص مطابق بشأنهاسياق معاهدة حظر األلغام، كان هذا الموضوع أكثر المواضيع المثارة في   19

 طرافالمعاهدة، فإنه ال يجوز للدول األ مشتركة مع الدول التي ليست طرفا فيالعمليات العسكرية العلي أنه يجوز المشاركة في  في هذه المعاهدة
؛ أللغاملاآلخرين أو تدريب اآلخرين على استخدام األلغام؛ أو تحقيق استفادة عسكرية مباشرة من استخدام  ؛التخطيط الستخدام األلغامالمشاركة في 

 .أو طلب األخرين استخدام األلغام؛ أو توفير األمن أو وسائل النقل لأللغام ؛تخدام األلغاماسبالتي تسمح وشروط المشاركة قواعد أو الموافقة على 
" ورقة االئتالف المناهض للقنابل العنقودية حول اتفاقية الذخائر العنقودية"االئتالف المناهض للقنابل العنقودية  20

www.snoitinumretsulcpots.gro .حظر الذخائر االلتزام بتنفيذ "تبادل، راجع منظمة حقوق اإلنسان، لمزيد من المناقشة حول قابلية ال
  .www.wrh.gro، 2009حزيران /يونيو" فهم الحظر على المساعدة في اتفاقية الذخائر العنقودية :العنقودية

: أوتاوا(لممارسات الحكومية السياسات وا: أللغام األرضية وحظر الذخائر العنقوديةات المتعلقة باجراءاإلراجع منظمة حقوق اإلنسان و 21
 .26–25راجع الصفحات ) 2009أيار /اإلجراءات المتعلقة باأللغام، كندا، مايو
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هذا الحكم  نصوال ي" 21ناء المذكور في المادة لالستث يخضع"صرحت الحكومة االسترالية أن حظر المساعدة  •

  .27F28"أنه ال يحظر المشاركة غير المقصودة لالستخدام أو المساعدة في استخدام الذخائر العنقودية"
في حالة مشاركة دولة طرف في تعاون أو عمليات عسكرية مع دولة غير طرف، يتم تقديم "صرحت بلجيكا قائلة  •

أو العملية العسكرية يتوافق مع القانون الدولي، ويجب على كل دولة  فيها يجب أن يكون التعاون :عدة ضمانات
طرف أن تعلم الدولة غير الطرف بالتزاماتها بموجب االتفاقية، ويجب أن تعزز المعايير الموضوعة بواسطة 

المادة [ 4 الفقرةفإن بالمثل،  .تشجيع الدول غير األطراف على عدم استخدام الذخائر العنقوديةفضالً عن االتفاقية 
تؤكد على أن األولوية لاللتزامات األساسية لالتفاقية، والتي ال يمكن التنصل منها، حتى في إطار عمل ] 21

28F".األنشطة التعاونية أو العمليات العسكرية مع الدولة غير الطرف

29 
يتم إجراء  العمليات العسكرية مع دول غير أطراف في االتفاقية حيث...ترفض وتحظر بشكل مطلق"كولومبيا  •

29F".تدريبات وإجراءات تحظرها االتفاقية

30 
يسمح القانون التنفيذي الفرنسي بالمشاركة في العمليات العسكرية مع دول غير أطراف يجوز لها استخدام  •

الذخائر العنقودية التي تحظرها االتفاقية، لكن هذا القانون ينص على أنه يحظر على أي شخص يعمل في عملية 
استخدام ذخائر عنقودية أو تطويرها أو تصنيعها أو حيازتها أو تخزينها أو نقلها وال يستخدم أو عسكرية مشتركة 

 30F31.يطلب استخدام الذخائر العنقودية، حيث يكون استخدام الذخائر تحت قيادته
سياق وجهة نظرها تفيد أن أية مساعدة مقصودة في القيام بعمل محظور وفقًا لالتفاقية في "صرحت أيرلندا أن  •

مع االلتزام ببذل أقصى جهد للتشجيع على عدم استخدام الذخائر  وافقتعاون عسكري مع دولة غير طرف لن يت
كما تشير إلى أن الغرض من األحكام ذات  ".على هذا النحو) 3( 21العنقودية وأنه يجب أن يتم تفسير المادة 

قصد من هذا يُ بل وغير هذا،  ...بإجراءات محظورةهو ليس تمكين المساعدة "الصلة في القانون التنفيذي المحلي 
الحكم ضمان أنه ال يتم مقاضاة أي شخص للعمل أو عدم العمل قد يفيد المساعدة، لكن يكون له عالقة فقط غير 

  31F32.مقصودة أو بعيدة أو غير مباشرة بارتكاب هذا الفعل المحظور من قبل أي دولة ليست طرفًا في االتفاقية

                                                                                                                                                                                     
أي انتقاص من عمليات الحظر األساسية التي تفرضها االتفاقية ويجب أال لتبرير يجب أال يتم استخدامها مطلقًا  21صرحت اإلكوادور أن الفقرة  22

مقدمة من اإلكوادور  .هي تعزيز عملية تعميم االتفاقية 21وقالت أن روح المادة  .اللتزامات أخرى بموجب االتفاقية تعليقيتم تفسيرها على أنها 
 . 2008نوفمبر  6، المؤتمر اإلقليمي حول الذخائر العنقودية، كيوتو "بيان تفسيري"

في استخدام الذخائر العنقودية واألفعال األخرى المحظورة  صرحت غانا أن الدول األطراف يجب أال يقدموا المساعدة عن قصد للدول األخرى 23
 30إلى  29في الفترة من " تقرير حول مؤتمر كامباال عن اتفاقية الذخائر العنقودية"االئتالف المناهض للقنابل العنقودية  .وفقًا لالتفاقية

 .www.snoitinumretsulcpots.gro، 2008أيلول /سبتمبر
من البعثة الدائمة لجواتيماال  UNO/09/136الخطاب رقم  ".في أي عمليات عسكرية مع دول تستخدم الذخائر العنقوديةلن تشارك جواتيماال " 24

 .2009آذار /مارس 19إلى األمم المتحدة في جنيف، 
نح الدول األطراف الحق في تجنب يجب أال يتم تفسيره على أنه يم"عند اعتماد االتفاقية صرحت آيسلندا أن حكم االتفاقية الخاص بقابلية التبادل  25

أيار /مايو 30بيانات آيسلندا، مؤتمر دبلن الدبلوماسي حول الذخائر العنقودية،  ".التزاماتها الخاصة بموجب االتفاقية مقابل هذا الغرض المحدود
2008.  

تسمح بأي مساعدة عن "ال  21مشتركة وأن الفقرة أوضحت لبنان أن الحظر الذي تفرضه االتفاقية على االستخدام له األسبقية على العلميات ال 26
 .2009شباط /فبراير 10خطاب البعثة الدائمة اللبنانية إلى األمم المتحدة في جنيف،  ".طريق أعمال محظورة

جوان  .خطاب من السفير .غير مسموح به بموجب االتفاقية" تقديم المساعدة بشكل مقصود إلى تنفيذ أعمال محظورة"صرحت المكسيك أن  27
  .2009آذار /مارس 4مانويل جوميز روبيلدو، سكرتارية العالقات الخارجية بالمكسيك في منظمة حقوق اإلنسان، 

 13تم تحديثه لكن صدر في " اتفاقية الذخائر العنقودية حول 103رد الحكومة على اللجنة الدائمة المشتركة حول تقرير المعاهدات رقم "أستراليا  28
  .2010أيار /مايو

راجع  .هذا جزء من مذكرة تفاهم تفسيرية لقرار الموافقة على االتفاقية المعتمدة بواسطة برلمان بروكسل وعلى مشروع قانون في مجلس الشيوخ 29
tem gnimmetsni edneduoh eitnannodro nav prewtnO: eitinumretsulc ekazni gardreV teh , naadeg"برلمان بروكسل، 
 po nilbuD et30 em i2008  po olsO et dneketredno ne3  rebmeced2008") " مشروع قرار يوافق على اتفاقية الذخائر العنقودية

، المستند 2009تشرين أول /أكتوبر 13") 2008كانون أول /ديسمبر 3وتم التوقيع عليها في أوسلو في  2008أيار /مايو 30المعتمدة في دبلن في 
 .G.Z .2009، www.xelbew.tensiri.eb -14/1 التشريعي أ -

 .2010آذار /مارس 26رد على استطالع من الجهة المراقبة بواسطة وزارة الخارجية، كولومبيا،  30
" مجلس النواب، فرنسا،  .يحظر بشكل واضح، تقديم المساعدة، األمر الذي لم يأتي ضمن حالة القانون التنفيذي الفرنسي لمعاهدة حظر األلغام 31

t iol ed tejorP-suos à semra sed noitanimilé’l à tnadnesnoitinum ,on étpodA etxeT. 508") " مشروع قانون بشأن التخلص
، المادة 2010تموز /يوليو 4، 2010-2009، الجلسة غير العادية لعام IIIX، المجلس التشريعي ")508من الذخائر العنقودية، النص المعتمد رقم 

L .2344-2 www.-eelbmessaitanelano.rf.  
  .2009آذار /مارس 11" من اتفاقية الذخائر العنقودية 21مالحظة على معايير متبعة لتنفيذ الفقرة "وزارة الخارجية األيرلندية،  32
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المساعدة في أية أعمال محظورة أثناء عمليات عسكرية مشتركة مع دول ليست أطرافًا في "ن صرحت مدغشقر أ •
32F".االتفاقية أمر غير مسموح به وفقًا لالتفاقية

33 
ال تساعد بشكل مقصود أو تحث أو تشجع على القيام بأي نشاط أن الدول األطراف يجب "صرحت ماالوي أن  •

ت العسكرية المشتركة مع دول ليست أطرافًا ويجوز لها استخدام الذخائر بموجب االتفاقية أثناء العمليا" محظور
33F".العنقودية

34 
المشاركة في تخطيط أو تنفيذ عمليات أو تدريبات أو أية أنشطة عسكرية "أوضحت جمهورية الجبل األسود أن  •

ير طرف في أخرى من قبل القوات المسلحة في الجبل األسود، في أعمال مشتركة مع قوات مسلحة لدولة غ
اتفاقية الذخائر العنقودية، تتم بأنشطة محظورة وفقًا لالتفاقية، ليست مساعدة في ذاتها أو تشجيع أو مبادرة وفقًا 

 34F35.الفقرة جـ من االتفاقية 1للمادة 
، لكن ال يجوز لفرد المشاركة في العمليات المشتركة مسموًحا فقط يوضح التشريع التنفيذي لدولة نيوزيلندا أن •

 35F36.استخدام الذخائر العنقوديةبطلب صراحة الالقوات المسلحة 
استثناء العمليات العسكرية ال يعطي تخويالً للدول "في ملحق تفسيري للتشريع التنفيذي، صرحت النرويج أن  •

36F".األطراف بالمشاركة في نشاطات محظورة وفقًا لالتفاقية

37  
بغض النظر عما تكون الدولة تقوم به مع القوات "دم الذخائر العنقودية، صرحت البرتغال أنها لن تستخ •

37F".المسلحة

38  
تشارك في أية عملية عسكرية باستخدام الذخائر العنقودية خالل العمليات العسكرية المشتركة مع "سلوفينيا لن  •

38F".دول غير طرف في االتفاقية

39 
في رد على ما قد تسببه  39F40.بريطانية مادة عن قابلية التبادليتضمن التشريع التنفيذي الخاص بالمملكة المتحدة ال •

وجود باب للتقليل من شأن الغرض من االتفاقية وتشريع المملكة المتحدة، ردت  في حالةهذه المادة من قلق 
كون خيار استخدام الذخائر يحيث ] العنقودية[سمح لهم بطلب استخدم الذخائر تلن "الحكومة بأن قوات المملكة 

أحد شركائها في مها افي حال استخد] استخدام الذخائر العنقودية[قد تسهل من "إال أنها " تصرفهم الخاص تحت
40F".العمليات

41 
 

 العبور والتخزين األجنبي
من اتفاقية  1صرح االئتالف المناهض للقنابل العنقودية بأن حظر النقل والمساعدة بأعمال محظورة والمتضمن في المادة 

العنقودية يجب أن ينظر إليه على أنه حظر لنقل الذخائر العنقودية عبر ومن خالل المناطق المحلية والمجال الجوي الذخائر 
كما أضاف االئتالف بأن حظر عملية التخزين وحظر المساعدة يجب النظر إليه على أنه حظر  .ومياه الدولة الطرف

 41F42.رفًا على أرض الدولة الطرفلتخزين الذخائر العنقودية بواسطة الدولة التي ليست ط
 

                                                           
 .2010نيسان /أبريل 2ريجمسون راكوتوماهرو، البعثة الدائمة لمدغشقر إلى األمم المتحدة في جنيف،  .خطاب من السفير 33
، مؤتمر أفريقيا اإلقليمي حول تعميم وتنفيذ "تعزيز الفهم المشترك ألحكام االتفاقية في أفريقيا"الدفاع بماالوي ماج دان كيوالي،  بيانات لوزارة 34

  .2010آذار /مارس 25اتفاقية الذخائر العنقودية في بريتوريا 
األمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى ووزارة الخارجية،  دارة فياإل ،رد على استقصاء جهة المراقبة بواسطة ماجي بوسكوفيك، سكرتير ثالث 35

  .2010نيسان /أبريل 16الجبل األسود، 
، )6( 11و) 3( 10، راجع 2009كانون أول /ديسمبر 17، 68رقم  2009، القانون العام 2009قانون حظر الذخائر العنقودية في نيوزيلندا لعام  36

www.noitalsigel.tvog.zn. 
 .23الصفحة  .موافقة على التصديق على اتفاقية الذخائر العنقوديةالفي الخاص بالبرلمان النرويجي ) 2009-2008( 4قتراح رقم اقتباًسا من اال 37
 5ال في رسالة بريد إلكتروني من لويس فيليب كونها، قسم األمن والشؤون الدفاعية، وحدة نزع السالح ومنع االنتشار، وزارة الخارجية، البرتغ 38

 .2010وز تم/يوليو
 .2010أبريل  20خطاب من صامويل زبوجار، وزير الخارجة، سلوفينيا  39
المحضورات [ 2من الجدول  16إلى  1أنه دفاع عن أحد األشخاص المتهمين بارتكاب أحد الجرائم المنصوص عليها في الفقرة من "تنص المادة  40

أو من أجل أغراض العمليات العسكرية الدولية أو نشاط التعاون العسكري الشخص يحدث في سياق  تصرفلتوضح أن ] المترتبة على االتفاقية
 . بعد من ذلك بطلب توضيح بشأن هذه المادةوقد ذهب أعضاء بمجلس العموم البريطاني أل". الدولي

 OSNH ،23ة الرئيسي، مكتب سمو الملك :لندن(بيانات مقدمة من جون ريدوود وكريس براينت، مناقشة مجلس العموم البريطاني، هانزارد  41
 .www.snoitacilbup.tnemailrap.ku، 162؛ العمود )2010آذار /مارس

أفادت كافة الدول األطراف إال قليل منها بأن عملية النقل . كانت هذه المسائل موضوع نقاش دام لعقد من الزمان في معاهدة حظر األلغام 42
 .لسابقة الخاصة بمراقب األلغام األرضيةراجع اإلصدارات ا. والتخزين األجنبي أمران محظوران
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التي عبرت بالفعل عن وجهة النظر القائلة بأن عملية النقل والتخزين من  2009كما هو وارد كان هناك عدًدا من الدول في 
حيث قدمت تلك الدول بيانات صريحة تتعلق بعمليات نقل وضمت هذه الدول بلغاريا  .قبل دولة أجنبية أمر محظور

وتمسكت هولندا بوجهة  .زيمبابويإلكوادور وغانا ولبنان ومدغشقر ومالطة والمكسيك وجنوب أفريقيا ووبوركينافاسو وا
P".ملًكا لطرف ثالث"النظر القائلة بأن عملية النقل مسموح بها طالما كانت الذخائر العنقودية  42F

43
P  

 
تضمنت بلغاريا ومدغشقر ومالطة الدول التي قدمت بيانات صريحة متعلقة بحظر عملية التخزين من قبل طرف أجنبي 

P.والمكسيك 43F44
P  

 
 .2010و 2009أعربت دول أخرى عن مواقفها في 

 
نقل الذخائر العنقودية أو التخزين من قبل طرف أجنبي للذخائر العنقودية في أراضي دولة "صرحت النمسا بأن  •

ة أجنبية بتخزين ذخائر في حال سمحت دولة طرف في االتفاقية لدول ....طرف أمر محظور بموجب االتفاقية
عنقودية على أراضيها، فإن هذا اإلجراء يعد خرقًا لألحكام التي تنص عليها االتفاقية في مادتها األولى الفقرة جـ 

P". المشاركة في أي نشاط محظور على الدولة الطرف"التي تحظر المساعدة أي  44F

45
P يحظر القانون الوطني

 .قلهاالنمساوي الذخائر العنقودية وبشكل خاص ن
ترفض بشكل كامل وتحظر أي شكل من أشكال نقل أو تخزين قنابل عنقودية "صرحت كولومبيا أن الحكومة  •

P".لطرف أجنبي في األراضي الكولومبية 45F

46 
ُرفض تضمين مثل هذا الحكم على أساس أنه لم يتم  .ال يحظر التشريع الوطني الفرنسي بشكل صريح عملية النقل •

اقية الذخائر العنقودية، وأن هذا الحظر سوف يكون من الصعب تنفيذه، بشكل خاص صراحةً في اتف" النقل"حظر 
P.فيما يتعلق بالنقل الجوي 46F47

P صرح وزير الدفاع أن الحكومة تعتبر النقل التجاري سوف 2010تموز /في يوليو ،
P.يتم تضمينه بهذه الطريقة في الحظر 47F48

P  الصعب منوأضاف أنه خالل النقل من قبل حكومات أخرى سوف يكون 
P.التحكم في األمر، ولن تألو فرنسا جهًدا لمنع أي دولة من نقل الذخائر العنقودية عبر أراضيها 48F49 

األخرى في أراضي الدولة الطرف في  دوللذخائر العنقودية للاتعتبر أن عملية تخزين "صرحت جواتيماال أنها  •
49F".من االتفاقية 1أمر محظور وفقًا للمادة ...االتفاقية

على الرغم من أن "وفي وقت سابق، قد صرحت أنه  50
فإن جواتيماال توافق على أن نقل الذخائر العنقودية في أراضي الدول األطراف يجب أال ...االتفاقية غير صريحة

50F".يكون مسموًحا

51  
ع ، أنها م2010شباط /أطلعت جمهورية يوغوسالفية مراقب األلغام األرضية والذخائر العنقودية في فبراير •

P.تحظر يوغوسالفية اآلن نقل الذخائر العنقودية عبر أراضيهاوالتصديق على اتفاقية الذخائر العنقودية،  51F52 
كما أضافت،  .فاقيةر الذخائر العنقودية، بموجب االتباإلضافة إلى النقل، يحظر نقل أو عبو"صرحت ماالوي،  •

يجب أال يتم تخزين الذخائر العنقودية على أرض الدول األطراف للذخائر العنقودية في إطار اختصاص أو "

                                                           
حظر لمصدر هذه الرؤية ولمزيد من التفاصيل حول أوضاع تلك الدول، راجع منظمة حقوق اإلنسان واإلجراءات الخاصة باأللغام األرضية،  43

 .25–24راجع الصفحات ) 2009أيار /اإلجراءات المتعلقة باأللغام، كندا، مايو: أوتاوا( سياسة وممارسة حكومة: الذخائر العنقودية
 المرجع السابق 44
ألكسندر مارسيك، مدير عملية نزع السالح في مراقبة السالح ومنع االنتشار، الوزارة االتحادية للشؤون األوروبية والدولية،  .خطاب من السفير 45

 .2009آذار /مارس 9النمسا، 
 .2010آذار /مارس 26كولومبيا،  رد على استطالع من الجهة المراقبة بواسطة وزارة الخارجية، 46
، مجلس الشيوخ، 2010أيار /مايو 6بيان هارفيه موريان وزير الدفاع الفرنسي، أثناء فحص مشروع القانون التنفيذي أمام مجلس الشيوخ،  47

 .www.tanes.rf، 2010أيار /مايو 6، )نص تقرير اإلجراءات" (2010أيار /مايو 6جلسة "فرنسا، 
، ")مناقشة مشروع قانون مرر بواسطة مجلس الشيوخ :التخلص من ذخائر األسلحة"هاربرت فالكو، وزير الدفاع الفرنسي، بيان بواسطة  48

 .www.-eelbmessaelanoitan.rf، 2010تموز /يوليو 6، 2010-2009، الجلسة غير االعتيادية لعام IIIXالتشريع 
 22، جلسة الخامسة مساًء، ")37السجل رقم ("لقوات المسلحة، الجمعية الوطنية، فرنسا، بيانات بواسطة هاربرت فالكو، لجنة الدفاع الوطني وا 49

 .www.-eelbmessaelanoitan.rf، 2010حزيران /يونيو
 .2010أيار /مايو 14من البعثة الدائمة لجواتيماال إلى األمم المتحدة في جنيف،  CARM/2010/580الخطاب رقم  50
 .2009آذار /مارس 19البعثة الدائمة لجواتيماال إلى األمم المتحدة في جنيف، من  UNO/09/136الخطاب رقم  51
شباط /فبراير 15مقابلة عبر الهاتف مع ماجكال سيبينوفسكي، رئيس وحدة مراقبة األسلحة، وزارة الخارجية، جمهورية يوغوسالفية السابقة،  52

2010. 
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تحت سيطرة دولة طرف ويجب أن تضمن الدول األطراف عملية التخلص أو إزالة الذخائر العنقودية من أراضي 
52F".الدول األجنبية

53 
الذخائر " عبور"االتفاقية تحظر نقل الذخائر العنقودية، لكن ليس كررت هولندا وجهة نظرها التي تفيد بأن  •

العنقودية عبر أراضي الدول األطراف، بسبب ضرورة الموازنة بين التزامات معاهدة الدول األطراف مع 
المعاهدة الجديدة "وأضافت أن  53F54.التزامات الدول الحليفة خالل العمليات العسكرية مع الدول من غير األطراف

يعتبر العبور حركة  .دد بشكل خاص أن عمليات النقل تشير إلى الحركة المادية باإلضافة إلى نقل الملكيةتح
عبور الذخائر العنقودية على األراضي الهولندية التي تظل ملًكا لدول حليفة ال يعتبر  .مادية، وليس نقل للملكية
تعتبر تخزين الذخائر العنقودية بواسطة دولة ليست وأضافت هولندا أيًضا أنها ال  54F55.خاضًعا ألحكام االتفاقية

طرفًا على أراضي دولة طرف أمر محظور وفقًا لالتفاقية، شريطة أن الذخائر العنقودية تظل ملًكا للدولة غير 
 55F56.الطرف

وجهة النظر البرتغالية تفيد بأن االتفاقية ال تستبعد بشكل صريح إمكانية تخزين دولة "صرحت البرتغال أن  •
أو عبور مثل هذا النوع من األسلحة عبر أراضي الدولة  أراضي الدولة الطرف نبية للذخائر العنقودية علىأج

في الحالة األخيرة، يمكن أن يتم تخويل عملية العبور مرة واحدة إذا لم تكن تمثل نقالً وفقًا للتعريف  .الطرف
إال في الظروف التي تكون فيها الذخائر العنقودية  من االتفاقية، وبمعنى آخر، ال يجوز ذلك 2المذكور في المادة 

 56F57.العابرة تحت سيطرة الدولة غير الطرف التي طلبت العبور
من وجهة نظرنا، تتضمن االتفاقية أيًضا حظر عبور وتخزين الذخائر العنقودية من قبل "صرحت سلوفينيا قائلة  •

تعد مثل هذه األنشطة أمر مخالف للقانون وغير  بناء على ذلك، .ثالث على أراضي أي من الدول األطراف دولة
P".مسموح بحدوثه على أراضي جمهورية سلوفينيا 57F

58 
 

 
 االستثمار السالب

هناك نشاط كبير من جانب المنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية تهدف إلى سحب االستثمارات من منتجي الذخائر 
العنقودية موقف يقول بأن حظر االتفاقية على تقديم المساعدة من خالل أعمال لقد اتخذ االئتالف المناهض للقنابل  .العنقودية

. محظورة تفرض حظًرا على االستثمار بشكل مباشر أو غير مباشر في إنتاج الذخائر العنقودية
 

ملية سحب تم إطالق حملة أوقفوا االستثمارات المتفجرة من قبل االئتالف المناهض للقنابل العنقودية، والتي تعزز من ع
جاء إطالق الحملة مع إصدار تقرير . تشرين أول/أكتوبر 29االستثمارات من منتجي الذخائر العنقودية، وذلك في لندن في 

بواسطة أعضاء االئتالف المناهض للقنابل العنقودية " مسؤولية مشتركة :االستثمارات العالمية في الذخائر العنقودية"
IKV Pax Christi وNetwerk Vlaanderen. مؤسسة مالية  146نيسان من هذا التقرير أن هناك /كشف إصدار أبريل

P.مليار دوالر في إنتاج الذخائر العنقودية 43كانت تضع استثمارات تصل إلى  58F59
P  حملة لسحب االستثمارات على  20فهناك

  .ر العنقوديةالمستوى الوطني، تستهدف كل من المؤسسات المالية والحكومات لحظر االستثمارات في الذخائ
 

اتخذت المؤسسات المالية والمستثمرون إجراء بوقف االستثمار في إنتاج الذخائر العنقودية في كل من األرجنتين وبلجيكا 
  .وفرنسا وألمانيا واليابان وهولندا ونيوزلندا والنرويج والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة وغيرها الدنماركوكندا و

 

                                                           
، مؤتمر أفريقيا اإلقليمي حول تعميم وتنفيذ "يز الفهم المشترك ألحكام االتفاقية في أفريقياتعز"بيانات لوزارة الدفاع بماالوي ماج دان كيوالي،  53

 .2010آذار /مارس 25اتفاقية الذخائر العنقودية في بريتوريا 
 30، "دبلن في 2008أيار /مايو 30اعتماد مشروع قانون اتفاقية الذخائر العنقودية المعتمد في "هولندا، ملخص المناقشة العامة حول  54

  .2010حزيران /يونيو
 30الموافقة على اتفاقية الذخائر العنقودية المعتمدة في "، وزير الدفاع، هولندا، pookleddiMو M.J.M .negahreVوزير الخارجية، 55

  .keoz.negnikamdnekebeleiciffo.ln، 2010آذار /مارس 5، "، في دبلن، مالحظة تتعلق بالتقرير2008أيار /مايو
 لمرجع السابقا 56
 .2010تموز /يوليو 29من باولو سيلفا كابيدا، القائم باألعمال، السفارة البرتغالية، واشنطن العاصمة،  42الخطاب رقم،  57
 .2010أبريل  20خطاب من صامويل زبوجار، وزير الخارجة، سلوفينيا  58
لذخائر افي العالمية  االستثمارات"، Netwerk Vlaanderenونيتورك فالندرين  )IKV Pax Christi(أي كي في باكس كريستي  ملةح  59

 .www.stopexplosiveinvestments.org/report، 2010نيسان /، تحديث أبريل"مسؤولية مشتركة: العنقودية
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م السابق، حظر التشريع القومي في كل من بلجيكا وأيرلندا وضع استثمارات في اإلنتاج وتم سحب كما هو الحال في العا
أو االستثمارات المحظورة لدى منتجي الذخائر /أموال المعاشات الحكومية في النرويج وأيرلندا ونيوزيلندا والسويد و

تتضمن  دولمحظورة بموجب االتفاقية، وتلك ال االستثماراتمثل هذه ها ترى أن بيانات تؤكد أن دولقدمت عدة  .العنقودية
 59F60.لبنان والمكسيك ورواندا

  
وقامت  2009،60F61حزيران /تشريًعا وطنيًا يحظر أي استثمار في يونيوبسن لوكسمبورغ وفي اآلونة األخيرة، قامت 

.2009كانون أول /نيوزيلندا بذلك أيًضا في ديسمبر 61F

62Fوكانت هناك مبادرات تشريعية في كل من ألمانيا 62

63Fوهولندا 63

64 
  64F65.وسويسرا

  
 :2010و 2009قدمت الدول التالية بيانات بشأن االستثمار في إنتاج الذخائر العنقودية في 

  
تحظر كولومبيا "وفي رد على طلب من مراقب األلغام األرضية والذخائر العنقودية، ذكرت كولومبيا قائلةً  •

65F".االستثمار في إنتاج الذخائر العنقودية

66  
صرحت فرنسا بأن حظر القانون التنفيذي الخاص بها بشأن المساعدة يمنع التمويل المباشر أو غير المباشر  •

  66F67.إلنتاج الذخائر العنقودية
67F".فاقيةمن االت 1أمر محظور وفقًا للمادة ] الذخائر العنقودية[االستثمار في انتاج "ذكرت جواتيماال أن  •

68 
كان شكله،  امنذ بدابة عملية أسلو، تتفق مدغشقر مع وجهة النظر القائلة بأن االستثمار أيً "صرحت مدغشقر قائلة  •

68F".هو أمر محظور بموجب االتفاقيةائر العنقودية في إنتاج الذخ

69 
جهات في ثمارات يجب أن يفهم منها حظر االست"المتعلقة بحظر المساعدة ) جـ( 1قالت دولة ماالوي أن المادة  •

69F".[CM] إنتاج الذخائر العنقودية

70 
من اتفاقية الذخائر ) ب( 1فيما يتعلق باالستثمار في إنتاج الذخائر العنقودية، تفسر مالطة المادة "ذكرت مالطة،  •

التمويل من االتفاقية تمنع ) جـ( 1تعتقد مالطة أن حظر المساعدة بموجب الفقرة  .العنقودية بأنها تحظر هذا النشاط
70F".واالستثمار في شركات لها عالقة بإنتاج الذخائر العنقودية

71 
                                                           

 اتسياسال: ةحظر الذخائر العنقوديللمصادر ولمزيد من التفاصيل، راجع منظمة حقوق اإلنسان واإلجراءات الخاصة باأللغام األرضية،  60
 .19–18راجع الصفحات ) 2009أيار /اإلجراءات المتعلقة باأللغام، كندا، مايو: أوتاوا( ةيحكومال اتممارسالو

رقم ") 2008كانون أول /ديسمبر 3مشروع قانون اعتماد اتفاقية الذخائر العنقودية المفتوح للتوقيع في أوسلو في "مجلس النواب، لوكسمبورغ،  61
يحظر على كل : "من هذا القانون تنص على حظًرا لالستثمارات 3المادة . 2009كانون ثان /يناير 12، 2009-2008لعادية لعام ، الجلسة ا5981

 ".شخص وشركة وكيان تجاري من التمويل المقصود للذخائر العنقودية أو الذخائر الصغير المنفجرة
، 2009كانون أول /ديسمبر 17، 68، رقم 2009، القانون العام لعام 2009حكومة نيوزيلندا، قانون حظر الذخائر العنقودية لعام  62

www.noitalsigel.tvog.zn.  
قدم هذا االقتراح أعضاء  .اقتراح لحزب الخضر األلماني ينادي بإعادة تنظيم األسواق المالية، بما في ذلك حظر االستثمار في الذخائر العنقودية 63

إعادة تنظيم األسواق المالية وفقًا للمعايير البيئية ": هيرمان أوت ومجموعة حزب الخضر األلماني.سخيك ودجريهارد .البنديستاغ األلماني د
  .2010شباط /فبراير 24، "واألخالقية واالجتماعية

آذار /مارس 31في ف، ومع ذلك .، وافق البرلمان األلماني على اقتراح بحظر االستثمارات في الذخائر العنقودية2009كانون أول /ديسمبر 8في  64
وزير العالقات االجتماعية  J.P.H .rennoD، وزير المالية وJ.C .regaJ edراجع . ، قرر وزير المالية األلماني عدم تنفيذ االقتراج2010

، 2010ر أيا/في مايو MF/2010/3898 M :، المرجع2010آذار /مارس 31" ، موقف الحكومة حول اقتراح بشأن الذخائر العنقودية"والتوظيف
على الدول األطراف وليست على األفراد أو المؤسسات  قدمت وزارة الخارجية تفسيًرا لرفض تنفيذ االقتراح، قائالً أن االتفاقية ال تنطبق إال

 .الخاصة
ووافق نفس المجلس ، 2010آذار /مارس 10مرر المجلس الوطني السويسري اقتراًحا بحظر الدعم المالي إلنتاج كافة األسلحة المحظورة في  65

مجلس " ضد تمويل األسلحة المحظورة"وقدم االقتراح عضو البرلمان، مايور باسكوير، سويسرا، . 2010حزيران /يونيو 17على االقتراح في 
 .www.tnemalrap.hc، 2009حزيران /يونيو 11، 09.3618الواليات، رقم 

 .2010آذار /مارس 26ية، كولومبيا، رد على استطالع من الجهة المراقبة بواسطة وزارة الخارج 66
، الجلسة غير IIIX، التشريع "مناقشة مشروع قانون مرر بواسطة مجلس الشيوخ :التخلص من ذخائر األسلحة"بيان بواسطة، هاربرت فالكو  67

راجع أيًضا بيانات هاربرت فالكو، لجنة الدفاع الوطني . www.messa-eelbelanoitan.rf، 2010تموز /يوليو 2010-2009االعتيادية لعام 
www.-eelbmessa، 2010حزيران /يونيو 22ة مساًء س، جلسة الخام")37السجل رقم ("والقوات المسلحة، الجمعية الوطنية، فرنسا 

elanoitan.rf. 
 .2010أيار /مايو 14األمم المتحدة في جنيف،  من البعثة الدائمة لجواتيماال إلى CARM/2010/580الخطاب رقم  68
 .2010نيسان /أبريل 2ريجمسون راكوتوماهرو، البعثة الدائمة لمدغشقر إلى األمم المتحدة في جينيف،  .خطاب من السفير 69
أفريقيا اإلقليمي حول تعميم وتنفيذ  ، مؤتمر"تعزيز الفهم المشترك ألحكام االتفاقية في أفريقيا"بيانات لوزارة الدفاع بماالوي ماج دان كيوالي،  70

 .2010آذار /مارس 25اتفاقية الذخائر العنقودية في بريتوريا 
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71F".ليس لديها أي خطط لوضع استثمارات في الذخائر العنقودية"صرحت جمهورية الجبل األسود بأنها  •

72 
الذي تم صياغته وفقا "أكدت حكومة المملكة المتحدة للبرلمان أنه بموجب أحكام التشريع التنفيذي الوطني  •

وبالتالي فإن توفير التمويل الالزم  .التمويل المباشر للذخائر العنقوديةيحظر ومتطلبات االتفاقية، فإن يفات لتعر
72F".يُعتبر غير قانونيبشكل مباشر في تصنيع هذه األسلحة للمساهمة 

73  
 73F74.يةعن اعتقادها بأن حظر المساعدة يؤدي إلى حظر االستثمار في إنتاج الذخائر العنقود زيمبابويكشفت  •
•  

 

                                                                                                                                                                                     
 26نسا، رسالة بريد إلكتروني من ماريال جريتش، مستشارة، إدارة القضايا العالمية، وزارة الخارجية، مالطة، إلى المنظمة الدولية للمعوقين بفر 71

 .2010نيسان /أبريل
  .2010نيسان /أبريل 16تطالع من مراقب األلغام األرضية بواسطة ماجي بوسكوفيتش، وزارة الخارجية، الجبل األسود، رد على اس 72
) 2009كانون أول /ديسمبر 7مكتب سمو الملكة الرئيسي،  :لندن(بيانات مقدمة من كريس براينت، مناقشة مجلس العموم البريطاني، هانزارد  73

 .2SW ،www.tacilbupsnoi.tnemailrap.kuالعمود 
ألرضية بيان بواسطة شيال نويمبا، مدير، مركز اإلجراءات المتعلقة باأللغام المضادة لألفراد، اللجنة القومية المنعقدة حول اجتماع األلغام ا 74

  .مالحظات بواسطة حملة زامبيا لحظر األلغام األرضية. 2009أيلول /سبتمبر 11المضادة لألفراد، لوساكا، 
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التلوث العالمي وتأثيره 
وثالث مناطق  دولة 23أراضي على فإنه يعتقد وجود مخلفات ذخائر عنقودية  2010 أيلول/سبتمبر 1من  اعتبارا
 0F1.األقلعلى أخري 

 :أربعة أنواع من المخاطرتتضمن أنها على الذخائر العنقودية  اتفاقية تم تعريف مخلفات الذخائر العنقودية في
 لذخائر العنقوديةاو، الفاسدةالذخائر العنقودية  ،غير المنفجرةالقنابل الصغيرة وغير المنفجرة، الذخائر الصغيرة 

ويأتي ذلك في المقام األول نتيجة ، للسكانحيث تبدو القنابل الصغيرة غير المنفجرة عادة أكبر تهديد  1F2.تخلي عنهاالم
اللعب أو  وأمعدني والتي غالبا ما تجذب العبث ال محتواهمو بسبب شكلهم ولونهمكذلك و القنابللحساسية فتيل 

. بالفتيان والشبا التجميع بواسطة
 

الملوثة ببقايا الذخائر العنقودية  األخرىوالمناطق  دولال
 الشرق األوسط

 شمال أفريقياو
رابطة الدول  - أوروبا

 المستقلة
أفريقيا  األمريكتين المحيط الهاديآسيا-

 أنجوال *تينأرجن أفغانستان أذربيجان عراق
 تشاد  كولومبيا البوسنة والهرسك لبنان

جمهورية الو  كرواتيا سوريا
 الديمقراطية الشعبية

جمهورية الكونغو  
 الديمقراطية

الصحراء 
 الغربية

 جمهورية الكونغو  فيتنام )أوسيتيا الجنوبية(جورجيا 

 غينيا بيساو   الجبل األسود 
 موريتانيا   روسيا 
 نسودا   صربيا 
    طاجيكستان 
    *المملكة المتحدة 
    كوسوفو 
    ناغورني كاراباخ 

. بالخط المائل األخرىتم تحديد المناطق : مالحظة
على تحتوي تزال يوجد بها مناطق مالفيناس التي ال /ر فوكالندجزطرة على األرجنتين والمملكة المتحدة بالسيتطالب كل من *

. منفجرة مناطق بها ذخائر صغيرة غير
 

التفجيرات في مناطق تخزين جراء من ، ملوثتان جمهورية الكونغو وغينيا بيساوأن دولتان من هذه الدول، عتقد ويُ 
. الذخيرة وليس من استخدام الذخائر العنقودية خالل النزاعات المسلحة

المخلفات الصغيرة المتبقية من ملوثة أو مهددة بدولة أخرى على األقل  13إلى ذلك، يُعتقد أيًضا أن هناك باإلضافة 
والكويت وليبيا ومالطة  وإسرائيل وإيرانبما في ذلك كولومبيا وإريتريا وغرينادا  ،الذخائر الصغيرة غير المنفجرة

                                                           
مالفيناس التي تتأثر بالذخائر الصغيرة غير /األرجنتين والمملكة المتحدة كالً على حد سواء مطالب بالسلطة القضائية على جزر فوكالند 1

 .المنفجرة، ولكن ألغراض هذه المحاسبة يتم تضمين دولة واحدة فقط في المجموع
وتتشابه . النحو المقصودعلى  انفجارهاالمنفجرة إلي الذخائر الصغيرة المتفرقة والمزروعة ولكن فشل  يعود مصطلح الذخائر الصغيرة غير 2

التي تم إسقاطها من موزع الطائرات ذات الجناح " القنابل المتفجرة"القنابل الغير منفجرة مع الذخائر الصغيرة الغير منفجرة ولكنها تشير إلي 
الذخائر العنقودية الفاشلة حيث تم إسقاط أو إطالق الذخائر العنقودية ولكن الموزع . النحو المقصودعلى  االنفجارالثابت ولكنها فشلت في 

يعود مصطلح الذخائر العنقودية المهجورة إلى الذخائر العنقودية الغير مستخدمة التي تم . فشل في تفريق الذخائر الصغيرة على النحو المنشود
و  4، الفقرات 2انظر اتفاقية الذخائر العنقودية، المادة . م تعد تحت سيطرة الطرف الذي تركها أو تخلص منهاتركها أو التخلص منها والتي ل

 .15و  7و  6و  5

http://www.the-monitor.org/cmm/2010�


 

 ماغلألا ةلازإ :2010مراقب الذخائر العنقودية 

All translations of Landmine & Cluster Munition Monitor research products and media materials are for informational 
purposes. In case of discrepancy between the English text and any translation, the English text shall prevail.  

Full report available: http://www.the-monitor.org/cmm/2010 

حقول ملوثات من  لتان قد تحتويان علىالواألردن ، وكذلك شيلي واليمن المملكة العربية السعوديةو موزمبيقو
. ملوثةال مايةرال

أنهم قاموا بمسح جميع الذخائر ، الذخائر العنقودية اتفاقيةفي ، كلتاهما من الدول األطراف ألبانيا وزامبيا أعلنت
. على التوالي 2010 أيار/مايوو 2009 تشرين ثان/نوفمبرالصغيرة غير المنفجرة من أراضيهم في 

 
 يعتقد أنو. إثيوبيا وسيراليون وأوغندا ي، وهالماضيفي  افيهالذخائر العنقودية  استخدامتم  ثالث دول أخرى وهناك

 تفاقيةفي االف اطراأل أحد الدول هيسيراليون علًما بأن . هذا االحتمال استبعادولكن لم يتم تلك الدول لم تعد ملوثة 
. تفاقيةوأوغندا من الدول الموقعة على اال

 
مدى التلوث ويختلف . ق آسيا تليها أوروباأما المنطقة األكثر تضررا من القنابل العنقودية حتى اآلن فهي جنوب شر

أكبر قدر التي يوجد بها الجدول التالي تلك الدول والمناطق األخرى يوضح . اختالفا واضًحاعبر الدول المتضررة 
. 2010من منتصف  اعتباراالمعلومات المتاحة ، وفقا ألفضل غير المنفجرةالصغيرة من التلوث الناجم عن الذخائر 

 
الناجم عن الذخائر الصغيرة غير المنفجرة في الدول األكثر تضررا والمناطق األخرى مدى التلوث 

عدد المناطق المؤكد خطورتها  وضع االتفاقية
 والمشتبه في خطورتها

 المنطقة/ الدولة  )2كم(قدر مدي التلوث 

ال يوجد تقدير معقول  غير معروف دولة طرف
 ولكن على نطاق واسع

ية جمهورية الو الديمقراط
 الشعبية

ال يوجد تقدير معقول  غير معروف قعةغير موّ دولة 
 ولكن على نطاق واسع

 فيتنام

ال يوجد تقدير معقول  غير معروف موقعة دولة
 كبير جداً  باستثناء

 عراق

ال يوجد تقدير معقول  غير معروف غير موقعة دولة
 كبير جداً  باستثناء

 كمبوديا

 كاراباخ يناغورن 94 *255 غير قابلة للتطبيق
 الصحراء الغربية 28 178 غير قابلة للتطبيق

 لبنان 23 لم يتم تقريره موقعة دولة
 صربيا 22.7 404 غير موقعة دولة

 كوسوفو غير كمي 60 غير قابلة للتطبيق
 السودان غير كمي 34 غير موقعة دولة
 موريتانيا 6 1 موقعة دولة

 كرواتيا 4.3  19 دولة طرف
 البوسنة والهرسك 2 18 دولة طرف
 الجبل األسود 0.25 لم يتم تقريره دولة طرف

. بالخط المائل األخرىتم تحديد المناطق : مالحظة
جميع المناطق تقريبا ولكن  األخرىلوثات مال غيرها منو مخلفات الذخائر العنقودية بين هالو تراست قاعدة بيانات ال تميز *

 2F3.ذخائر صغيرة غير منفجرة تحتوي علىموقع  255والتي يبلغ عددها 
 

برامج إزالة األلغام معالجة الذخائر الصغيرة غير المنفجرة 

                                                           
. 2010أيلول /سبتمبر 2البريد اإللكتروني من موظف مكتب القوقاز والبلقان أندرو مور، هالو،  3
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.2010-2009في زالة األلغامإل ةفعال برامج كلها تقريبا المتضررة األخرىلدول والمناطق ا تملك 3F

خالل  ومع ذلك 4
في  بالضرورة ليس(المسح  أشكالأو شكال من  غير المنفجرةللذخائر الصغيرة  إزالة فعلية كان هناك نفس الفترة

كما هو  فقط ثالث مناطق أخرىو دولة  14وجودها في المعروف مخلفات الذخائر العنقوديةل) جميع أنحاء البالد
في  غير المنفجرةالصغيرة  الذخائرعلقة بالمت مسحالو زالةاإل أنشطة كانتف ،وعالوة على ذلك. هفي الجدول أدنا مبين

 .غايةمحدودة للحاالت كثيرة 
 

 2010 حزيران/يونيوإلى  2009في عام  غير المنفجرةبرامج إزالة األلغام المعنية بالذخائر الصغيرة 
 المنطقة/الدولة مسحال زالةاإل

 أفغانستان ال نعم
 ألبانيا نعم نعم
 أنغوال ال نعم
 أذربيجان ال ال
 البوسنة والهرسك نعم نعم
 كمبوديا ال نعم
 تشاد ال ال

 كرواتيا ال فغير معرو
 جمهورية الكونغو الديمقراطية ال نعم
 الكونغو جمهورية ال ال
 جورجيا نعم نعم
 بيساو غينيا ال نعم

 العراق ال غير معروف
 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية نعم نعم
 لبنان نعم نعم
 موريتانيا ال ال
 الجبل األسود ال ال

 روسيا غير معروف غير معروف
 صربيا منع نعم
 السودان ال نعم

 سوريا ال إزالة بقعة فقط
 طاجيكستان ال ال
 )فوكالند/جزر مالفيناس(المملكة المتحدة  نعم نعم
 فيتنام نعم نعم
 زامبيا نعم نعم
 كوسوفو نعم نعم
 كاراباخ ناغورني نعم نعم
 الصحراء الغربية نعم نعم

 
نقودية الذخائر الع اتفاقيةاإلزالة بموجب  التزامات

                                                           
حيث كان هناك حد أدنى أو ال يوجد تطور إلزالة أيا من الذخائر ) الجوالن(وسوريا  )الشيشان(في الجبل األسود وروسيا  االستثناءاتكانت  4

. المتفجرة
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لواليتها أو  المناطق الخاضعة الموجودة في غير المنفجرةالذخائر الصغيرة  جميع وتدمير مسحكل دولة بتلتزم 
سنوات منذ أن تصبح الدولة طرفًا في اتفاقية الذخائر  10في مدة ال تتجاوز  ولكن في أقرب وقت ممكن سيطرتها
فترات الموعد النهائي ل تمديد طلب في الوقت المحدد يجوز للدولة زالةاإل استكمالإذا لم يكن في اإلمكان  4F5.العنقودية
. سنوات خمس تصل إلى

 
، البوسنة والهرسك وكرواتيا 2010 أيلول/سبتمبر 7في  تفاقيةالوقعت وصدقت على امن ضمن الدول األربعون التي 

 هايعتقد تأثرالتي و ،)مالفيناس/ ند جزر فوكال(وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية والجبل األسود والمملكة المتحدة 
غير ن الذخائر الصغيرة الناتجة عالصغيرة مهددة بأخطار البقايا كون مالطا تقد و. غير المنفجرةالصغيرة الذخائر ب

 1حتى لهذه الدول  اإلزالة الستكمالالمهلة القانونية وتم تحديد . من مخلفات الحرب العالمية الثانية المنفجرة
والبوسنة والهرسك  ،2020 تشرين ثان/نوفمبر 1المملكة المتحدة التي لديها مهلة حتى  باستثناء ،2020 آب/أغسطس

. كميعاد نهائي 2021 آذار/مارس 1 حتى
 

 : من أجل تحقيق االلتزام عملية اإلزالة والتدمير، فإنه يتعين على الدول األطراف أن
 ؛واليتها أو سيطرتها تحت الملوثة المناطق جميعيقوم بتحديد هد ل جك مما يجعل التهديد تسجيلو تقييمتقوم بدراسة و •
 التدمير؛األولوية لتعيين المدنيين وحمايتهم، والقيام بأعمال اإلزالة ووتحديد االحتياجات قييم تقوم بت •

 باألسوار؛المتضررة وإحاطة المناطق مراقبة لوضع عالمات حدود والممكنة الخطوات جميع اتخاذ • 
بالذخائر المناطق الملوثة أو حول المدنيين الذين يعيشون في وعي المخاطر لضمان تعليم الحد من لوك ستتخذ  •

 العنقودية؛
 ؛)المستوي الوطني والدوليعلى (الخطوات لحشد الموارد الالزمة  تخذت• 
 .ة والمنهجيات المؤسسة، وبناء منظومة جديدة وفقًا للهياكل القائمة، والخبرات العاليتقوم بتطوير الخطط الوطنية• 
 

 بما في ذلك المعايير الدولية لمكافحة ،مراعاة المعايير الدولية"وللقيام بذلك يتعين على الدول األطراف المتضررة 
5F".األلغام

  :ما يليوتشمل المعايير الدولية لمكافحة األلغام التي يتم تطبيقها على وجه الخصوص،  6
 متعلقة باأللغام؛التقييم العام لألعمال ال :08.10• 
 األراضي؛تحرير  :08.20• 
 مسح غير فني؛ :08.21• 
 مسح فني؛ :08.22• 
.تطهير مناطق المعركة :09.11• 

6F7 
 

الذخائر العنقودية أوسع نطاقاً من تلك الواردة  اتفاقيةمن  7المادة في حين تعتبر االلتزامات التي تم إعالنها بموجب 
وعدد المزالة المناطق الملوثة واإلبالغ عن موقع فإنه ليس فقط من الضروري وبالتالي . في معاهدة حظر األلغام
: إزالتها، ولكن ينبغي أيًضا االهتمام بما يليالمواد المتفجرة التي تم 

 المناطق المتضررة ؛ حجم تقدير •
 المناطق التي تم تطهيرها؛ حجم •

                                                           
 10الموعد النهائي أال يتجاوز على " جديدة في وقت الحق بمخلفات الذخائر العنقودية دولة طرف حين تتأثر على أنه االتفاقيةتنص  5

 .مخلفات ذخائر عنقودية الذخائر العنقودية حيث تصبح العدائية خاللاألعمال  انتهاء بعد نواتس
 

 3 الفقرة ،4، المادة الذخائر العنقودية اتفاقية  6
دة المستفا على الدروس اعتمادا لألعمال المتعلقة باأللغام مذكرة التقنيةتمت مراجعة ال .www.mineactionstandards.org أنظر 7

 .2010من منتصف  عتباراا إزالة الذخائر الصغيرة الغير منفجرة في لبنان خالل

http://www.the-monitor.org/cmm/2010�
http://www.mineactionstandards.org/�


 

 ماغلألا ةلازإ :2010مراقب الذخائر العنقودية 

All translations of Landmine & Cluster Munition Monitor research products and media materials are for informational 
purposes. In case of discrepancy between the English text and any translation, the English text shall prevail.  

Full report available: http://www.the-monitor.org/cmm/2010 

ا وفقا للنوع تدميرهالتي تم تطهيرها و ير المنفجرةغ الذخائر الصغيرةع من أنواع لكل نو مصنفة إزالة إحصاءات •
 .الصغيرة أو القنابل الصغيرة المدمرة الذخائرعدد الدقيق لموزع الو
 

 غير بواسطة المسح شتبه في خطورتهاالم المناطق إلغاء"تسجيل وتقرير عملية يتم أن أيضاً ات الجيدة مارسومن الم
 ويشمل .إزالة األلغاممديري وبواسطة الدول  بدقة "فنيال اسطة المسحبو الخطرة المناطق جزء من تحرير وأ فنيال

مما يجعل  األرض سطح على فقط غير المنفجرة الصغيرة الذخائر وتدمير إزالة ت فيهاجر التي الحاالتهذا 
ى لتوخي الحذر ع ويجب. قفي وقت الحأو غير مطلوب  مطلوباً  تحت السطحاأللغام  إزالة الواضح ما إذا كان من
 .السطح تحت ومن ثم السطح على فقط ها أول مرةيتم مسح التي األرض "تقرير ازدواج"م عد

 
 غير المنفجرة الذخائر الصغيرة المناطق المتضررة من تحرير
األرض  تحرير مفهوم

ة السلطات الوطنيفسوف تقوم  ،بشكل فعال التي ينبغي معالجتها هي غير المنفجرة كان تلوث الذخائر الصغيرة إذا
التي تحتوي على مثل هذه المؤكد خطورتها  المناطق المناطق المشتبه في خطورتها إلى لحد منل شفافة أنظمة بتطوير

 تتعرض"(، األراضي تحريرفي  لمكافحة األلغام المعايير الدوليةوكما تنص  .خطرةال المخلفات
).بال داع في بعض كاملةال زالةلإل األرض

7F8 غيرة غير منفجرة أو غيرها من مخلفات أرض غير ملوثة بذخائر ص أي
.  الحرب المتفجرة ولكن تم مسحها فعلياً تمثل عدم الكفاءة ومضيعة ضخمة للموارد لبرنامج إزالة األلغام الوطني

 
تقديرات مفرطة في الحجم وعدد إلى هو اإلقرار بأن بعض عمليات المسح أدت  إلى حد مايعتبر تحرير األرض 
بخالف مجموعة من التقنيات األخرى بأنه يمكن معالجة أفضل  فهموهناك اآلن . طورتهاالمناطق المشتبه في خ

لعاملين في البرنامج امن لكل  بكفاءة وبدرجة عالية من السالمةمناطق المشتبه بخطورتها لل ةكاملال زالةاإل
عالية مسح  طرق استخدام لمعلومات والتحقق منها وزيادةلأفضل جمع وتشمل هذه التقنيات . المعنيينوالمستفيدين 
.نيةفالجودة الفنية والالجودة غير 

8F9 
 

أي أرض ة صاوخ. بعض المبادئ األساسية تباعإويجب توخي الحذر بأي طريقة عند تطبيق تحرير األرض لضمان 
مسح لية الذخائر العنقودية وعم اتفاقيةيجب أن يتم مسحها وفقاً لمعايير  غير المنفجرةؤكد تلوثها بالذخائر الصغيرة ي

قسم انظر (ني فالمسح ال بواسطة األراضيعملية تحرير فني والبواسطة المسح غير  المناطق المشتبه في خطورتها
. ال بد من مساءلة ومتابعة تطبيق معايير اإلجراءات المتعلقة باأللغامو، )أدناه مسح الفنيال
 

 فنيالالمسح غير 
جمع على التي تشمل  مسحبعمليات الالصلة  لمكافحة األلغام ذات المعايير الدولية بواسطةفني اليعرف المسح غير 

هو تأكيد ما إذا كانت هناك  ذلك والغرض من. حول منطقة خطرةالحالية العمليات أو /الجديدة والمعلومات وتحليل 
محيط المناطق الخطرة  تحديدلأدلة على وجود خطر أم ال لتحديد نوع وحجم المخاطر ضمن أي منطقة خطرة و

ويمكن . التحقق اإلزالة أو أصول استخدام غير الفنييشمل المسح ال  وعادة. بقدر اإلمكان الفعلية دون التدخل المادي

                                                           
 10 ، نيويورك،الطبعة األولىتحرير األرض، : 08.20معايير الدولية لمكافحة األلغام األمم المتحدة لخدمات مكافحة األلغام، ال دائرة  8

 p.v ،www.mineactionstandards.org ،2009حزيران /يونيو

دون مركز جنيف الدولي إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية أن مبادئ تحرير األراضي تنطبق أيضا على مناطق  2009أيلول /في سبتمبر 9
اءات مصممة لمناطق المعارك لمعايير المعارك بما في ذلك المناطق المتضررة من مخلفات الذخائر العنقودية ولكن سيتم التوسع في إجر

 11مقابلة هاتفية مع هافارد باخ، رئيس قسم العمليات التنفيذية، مركز جنيف الدولي لألغراض اإلنسانية، . لمكافحة األلغام.دولية منفصلة
 .2009أيلول /سبتمبر
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ويمكن . غير الفنياألصول لغرض وحيد هو توفير وصول فرق المسح  استخدامعندما يتم  االستثناءاتحدوث 
.لمنطقةامسح المتعلقة بقة البيانات السابفي أياً من  غير الفنيالمسح نتائج  استبدال

9F10 

 

ذخائر صغيرة غير منفجرة على للمناطق المشتبه بخطورتها  غير الفنيالمسح  باحتواء االشتباهتم  2010-2009في 
. تم إجراءها في لبنان وصربيا وزامبيا وناغورنو كاراباخ

 
 2009 في نهاية عام هاة ليتم مسحذخائر صغيرة غير منفجرعلى مساحة المناطق المتبقية المحتوية  توفي لبنان، بلغ
في  2كم26.4على الرغم من إزالة 2008في نهاية عام  ةمتبقي 2كم16 زيادة كبيرة منوهناك  210F11كم 23ما يقرب من 

الذخائر ضربات سرائيلية على ونقل البيانات اإل وهذه الزيادة هي نتيجة إلعادة مسح المناطق الملوثة. 2009عام 
.2009 أيار/مايو في يراً العنقودية التي قدمت أخ

11F12 التي  لةمحتمال الضرب من مواقع 282إلي  وأشارت هذه البيانات
.نهر الليطانيجنوب ال 116شمال وفي ال 166لم يسبق تحديدها، منها 

12F13 
 

وتضم كل مجموعة اثنين من مساحي  ،المساعدات الشعبية النرويجية جمعيةفرق فريقان من  وفي صربيا بدأ
. 2007 تشرين ثان/نوفمبربمسح عام للمناطق المتضررة من الذخائر الصغيرة غير المنفجرة في بالقيام  األراضي،

جميع المناطق التي كانت مستهدفة  2008 تشرين ثان/نوفمبروشمل الجزء األول من المشروع الذي انتهى في 
.2كم 30.7طورتها بمجموع بلدية متأثرة بالمناطق المشتبه في خ 15بهجمات الذخائر العنقودية وتم العثور على  13F14 

بلدية  16مركزاً على إعداد مهام اإلزالة ولكن تم تحديد  2009 كانون ثان/ينايروبدأ الجزء الثاني من الدراسة في 
.2كم3وتم إلغاء وتحرير  2009في  2كم 6.7وتم مسح . غير المنفجرةأيضاً متضررة بالذخائر الصغيرة 

14F15 
جمعية المساعدات الشعبية قامت  2009 حزيران/يونيوو 2008 آب/أغسطس بناًء على طلب من حكومة زامبيا بين

سبعة من تسع مقاطعات في الشرق والجنوب ولوساكا والغرب والشمال الغرب وفي المركز النرويجية بمسح 
.ولوابوال

15F16  غير المنفجرةمن المناطق الخطرة التي تحتوي على الذخائر الصغيرة  منطقتينوأكد المسح وجود.
16F17 

. ومن ثم تم تطهير كال المنطقتين
 

بحلول و. غير المنفجرةمن الذخائر الصغيرة  يةزالة السطحببدء إجراء طارئ لإل هالوقامت  ،في ناغورني كاراباخ
إعادة مسح لضربات الذخائر  في بعد ذلك وبدءوا تحت سطحي كبير تهديد أيضا وجودهالو  استنتجت 2008عام 

و  2008 بين عامي  2كم94إلى   2كم85من في حاجة إلى اإلزالة  التي زيادة المساحة سحموكانت نتيجة ال. العنقودية

                                                           
، الطبعة األولى" المسح الغير فني: 08.21م لمكافحة األلغا المعايير الدولية"األلغام دائرة األمم المتحدة لخدمات مكافحة  10

 . pp. 1-2 ،www.mineactionstandards.org ،2009حزيران /يونيو نيويورك،
 .2010حزيران /يونيو 3 ، النبطية،لألعمال المتعلقة باأللغام اإلقليميالمركز  بالنيابة، رئيس ،رحال كارمن اللواء مع مقابلة 11
 .2010حزيران /يونيو 1 ،بيروت ،لبنانب مكافحة األلغام مركز ، مديرفهمي محمد العميد مع مقابلة 12

 2 ، نيويورك،S/2009/566، )2006( 1701األمن  تنفيذ قرار مجلس عن العام مينلأل التقرير الحادي عشر"، الدولي األمنمجلس  13
 . p. 11 ،www.reliefweb.int ،2009تشرين ثان /نوفمبر

 
 .pp، 2009كانون ثان /، بلغراد، يناير"تقرير عن تأثير القنابل العنقودية الغير منفجرة في صربيا"الشعبية النرويجية،  جمعية المساعدات 14
9 ،69. 
مستشار التعاون الدولي، المركز الصربي لألعمال المتعلقة باأللغام، بلغراد، مقابلة مع بيتار ميهايلوفيتش، مدير، وسالدجانا كوسوتيك،  15

 .2010نيسان /أبريل 26
 16لوساكا، " لمتفجرة في زامبيااألرضية ومخلفات الحرب ااالختصاصات، مسح األلغام "برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، / حكومة زامبيا 16

، وبيان زامبيا، مؤتمر االستعراض الثاني، قرطاجنة، 2009نيسان /أبريل J ،3 ستمارةاال، 7ة ؛ زامبيا تقرير المادP 2، 2007آب /أغسطس
 .2009كانون أول /ديسمبر 4
 30، "لمتفجرة في زامبيا، التقرير النهائيمخلفات الحرب امسح األلغام األرضية وغيرها من " جمعية المساعدات الشعبية النرويجية،  17

 P.5، 2009أيلول /سبتمبر
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وإضافة عمليات  في األصلتلوثها أكثر مما كان مقدرا مناطق طهير هي تسطح ال تحت كانت نتيجة إزالةو. 2009
.خطورتهاب المشتبهالمناطق إلى مجموع قبل لم تكن معروفة من لضربات ذخائر عنقودية جديدة  مسح

17F18 
 

 الفني المسح
 التحقق فيأو زالة اإلمع أصول فصل مُ  تدخل"ني بأنها لفالمسح اعملية  لمكافحة األلغام المعايير الدوليةتُعرف 

مخلفات الحرب /وينبغي أن يؤكد وجود األلغام. المناطق المؤكد خطورتهاأو جزء من  ]تهاروخط اطق المؤكدمنال[
دل على عدم وجود يوربما  ]المناطق المحدد خطورتها[ احدة أو أكثر منو ما يؤدي إلى تعريفة مالمتفجر
. "األرض عند دمجها مع غيرها من األدلةبتحرير التي قد تسمح مخلفات الحرب المتفجرة /األلغام

18F19 
 

 غير المنفجرةالذخائر الصغيرة على  احتوائها المؤكدلمناطق المشتبه فيها أو لني فمسح  اءجرتم إ 2010-2009في 
 .في جورجيا وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية

 
عن  2كم3.87بتحرير  غير المنفجرةلذخائر ل قام مركز الو في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية 2009في عام 

بالمقارنة مع  2كم3.95 من مجموع 2كم0.08بتحرير المؤسسة السويسرية لمكافحة األلغام وقامت  نيفالمسح ال طريق
.السابقة السنة في 2كم2.7

19F20 
 التي تجري أمل في زيادة عدد الفرقيو "يحظى بقبول واسع"ني فالمسح الأن  غير المنفجرةمركز الو للذخائر  الحظو

.مزيد من التدريب وتنمية القدراتالأن هذا يتوقف على  ني ولكن الحظ أيضاً فالمسح ال
20F21 

 
كانون /يناير 24-3في  بوتي ميناءب تحت الماء مسحاً جمعية المساعدات الشعبية النرويجية  أجرت جورجيا في
تي لم يتم إطالقها ال فائقذال من اً عددووجدت  قاع البحر نم 2م10700قامت عملية المسح بتغطية و .2010ثان
غير  صغيرة ذخائر أي تجد لم ولكن الغارقة مركباتال منوقعت قد  التي يعتقد أنها األرصفة على طول تقع

.منفجرة
21F22 

 
 تدميرلازالة واإل

من نوعيات و كاملةير غ غير المنفجرةعلى إزالة الذخائر الصغيرة  عاملينالتقارير المقدمة من الدول والتكون 
األلغام قام مراقب إلى هذه التقارير، فضال عن المعلومات التي تم جمعها في البرامج المعنية،  اواستنادً . مختلفة

من األراضي  2كم38 ما ال يقل عنغطت  2009الة األلغام في إزبحساب ذلك أن األرضية والذخائر العنقودية 
. دولة وثالث مناطق أخرى 14صغيرة في ذخيرة  55156المتضررة مع تدمير 

 
 2009 في مخلفات الذخائر العنقودية إزالة

نوع بقايا الذخائر العنقودية التي 
 تم تدميرها

عدد الذخائر الصغيرة التي تم 
 تدميرها

الذخائر العنقودية المنطقة الملوثة ب
 المنطقة/الدولة )2كم( تطهيرهاالتي تم 

الذخائر العنقودية المهجورة   أفغانستان 0.67 *2,607

                                                           
 .2010نيسان /أبريل 28البريد اإللكتروني من أندرو مور، هالو،  18
الطبعة األولى، نيويورك، " تحرير األرض :08.20المعايير الدولية لمكافحة األلغام "األلغام، دائرة األمم المتحدة لخدمات مكافحة  19

 . P. 2 ،www.mineactionstandards.org، 2009حزيران /يونيو
 .P. 5، 2010 باستثناءفينتيان، غير مؤرخ " ،2009قطاع الذخائر الغير منفجرة التقرير السنوي "السلطة التنظيمية الوطنية،  20
لذخائر الغير ل ، والو2010أيار /مايو 6 ،فينتيان ،للذخائر الغير منفجرة الو ،كبير المستشارين الفنيين ،جون دينجلي مع مقابلة 21

 .P. 4 ،2010 باستثناءغير مؤرخ  ،فينتيان "،2009التقرير السنوي لعام " ،منفجرة
" 2009كانون ثان /يناير من الرابع والعشرين ر إلىيبوت، الثالث من ينا ميناءالفني ب تقرير المسح" جمعية المساعدات الشعبية النرويجية، 22
P. 5. 
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 والذخائر الصغيرة غير المنفجرة
 ألبانيا 0.28 327 لذخائر الصغيرة غير المنفجرةا
 البوسنة والهرسك ال يوجد عنها تقارير 267 لذخائر الصغيرة غير المنفجرةا
 كمبوديا ال يوجد عنها تقارير **ال يوجد عنها تقارير خائر الصغيرة غير المنفجرةلذا
جمهورية الكونغو  ال يوجد عنها تقارير 15 لذخائر الصغيرة غير المنفجرةا

 الديمقراطية
 جورجيا 31.8 2,132 لذخائر الصغيرة غير المنفجرةا

الذخائر العنقودية المهجورة 
 بيساو غينيا ال يوجد عنها تقارير 73 منفجرةوالذخائر الصغيرة غير ال

جمهورية الو  ***ال يوجد عنها تقارير 40,499 لذخائر الصغيرة غير المنفجرةا
 الديمقراطية الشعبية

 لبنان 3.90 3,964 لذخائر الصغيرة غير المنفجرةا
 صربيا 0.53 4 لذخائر الصغيرة غير المنفجرةا
 السودان ال يوجد عنها تقارير يوجد عنها تقارير ال لذخائر الصغيرة غير المنفجرةا
جزر (المملكة المتحدة  ال يوجد عنها تقارير 1 لذخائر الصغيرة غير المنفجرةا

 )مالفيناس/فوكالند
 فيتنام *3.04 *3,831 لذخائر الصغيرة غير المنفجرةا
 زامبيا 0.10 18 لذخائر الصغيرة غير المنفجرةا
 كوسوفو 0.25 82 نفجرةلذخائر الصغيرة غير الما
 كاراباخ ناغورني ***ال يوجد عنها تقارير ***ال يوجد عنها تقارير لذخائر الصغيرة غير المنفجرةا
 الصحراء الغربية 0.95 1,336 لذخائر الصغيرة غير المنفجرةا

المجموع  41.52 55,156 
 .بالخط المائل األخرىتم تحديد المناطق : مالحظة

 .لامغير ك تقرير *
 ،ميادين المعركة لتطهيرلديهم فريق واحد  حيث ستونجتراينج  مقاطعة شمال شرق في لأللغام االستشاريةمجموعة أقرت ال **

 .المتفجرة الحربتطهير مخلفات  من %80 الذخائر الصغيرةحساب 
 .خرىالمتفجرة األ لفات الحربمخ ميادين معارك لتطهيرتبعاً  غير مصنفةعملية التطهير ***

 
سواء في حاالت "وهكذا، فإن القرار . غير المنفجرةالصغيرة أي معايير دولية محددة إلزالة الذخائر  يوجد حالياً  ال

أو ما إذا كانت ) إما من خالل البحث البصري أو بمساعدة جهاز كشف( تضررةمعينة فقط لمسح سطح منطقة م
الدولية لمكافحة  لمعاييرلوفقا  وى الوطنيال يزال موضع نقاش على المست "تسعى لمسح األرض على عمق محدد

ستخدام األرض في او ةروعلى تقييم الخط مناطق مختلفة اعتماداً في زالة إلقد يتم تعيين أعماق مختلفة لو األلغام،
 22F23 .المستقبل

 
. 2009 عام في غير المنفجرة الذخائر الصغيرة إزالة ة علىخصصركزت فرق متحدث أن فقط  قليلة حاالت في و
 من فريق لك معارك خالل العام و يتكونفريقي تطهير ميادين  قامت مساعدات الكنيسة الدنماركية بتجنيدا ألباني يفو

.وثمانية مزيلي ألغام مسعفون وأثنين ونائب رئيس واحد احدو رئيس
23F24  جمعية المساعدات الشعبية  امتقوفي جورجيا

وتم إضافة الفريق  ؛كشفين بأجهزة مزود عاركأفراد تطهير ميادين م 10مع  فريقينبتشغيل  النرويجية
                                                           

، األولى الطبعة"،"تطهير مناطق المعارك: 09.11 المعايير الدولية لمكافحة األلغام"افحة األلغام، دائرة األمم المتحدة لخدمات مك 23
 . P. 3 www.mineactionstandards.org، 2007أيلول/سبتمبر 1 نيويورك،

 .2010آذار /مارس 25 مساعدات الكنيسة الدنماركية، ج، مدير البرنامأنتوني كونيل البريد اإللكتروني من 24
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.2010 عام في ثالثال
24F25 فرق تطهير على ين الذين يحتوون الرئيسيمشغلي إزالة األلغام  من العديدلبنان قام  فيو

 اللبنانيةالقوات المسلحة  بما في ذلك غير المنفجرةالذخائر الصغيرة إزالة على ميادين المعارك بالتركيز خصيصاً 
أدت القيود قد و. جمعية المساعدات الشعبية النرويجية لأللغام االستشاريةالمجموعة ت الكنيسة الدنماركية وومساعدا

زالة إل منظمات ثالث عملت صربيا فيو. 2009لمغادرة ثالثة من مديري اإلزالة من البالد في عام المالية 
 .2009عام  في غير المنفجرةإزالة الذخائر الصغيرة على شخص  66 مجموعب األلغام

 
من المناطق  2كم0.25فرد قاموا بتطهير  20مكون من واحد تطهير ميادين معارك فريق لهالو  كانكوسوفو في و

ثالثة  باستخداممكافحة األلغام  قامت عمليات في الصحراء الغربيةو 25F26.فيرلوفي بريشا والملوثة بالذخائر العنقودية 
 26F27.نساء ةثالثمجموع  يتضمنً و أفرادفرق يتكون كل فريق منهم من ستة 

                                                           
 .2010آب /أغسطس 12،لبنان ،صورب برنامج، جمعية المساعدات الشعبية النرويجية،المدير السابق لل ،جوثري جوناثان مع مقابلة 25
ركز األعمال م فريقمع  تنسيقبالالتخلص من الذخائر المتفجرة ومركز  ،2010أيار /مايو 7 هالو، ،مور أندرو البريد اإللكتروني من 26

، حماية كوسوفو، المكتب االستشاري قوة ،"2009 كانون أول/ديسمبر 31 كانون ثان -/يناير 1 التقرير السنوي"، المتعلقة باأللغام
 .P. 5 ،2010كانون ثان /يناير 5 بريشتينا،

 .2010شباط /فبراير 15 ،مكافحة األلغامالمعلومات الجغرافية، نظام و البرامج الميدانية مدير ،كاسويل بينيلوب البريد اإللكتروني من 27
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 مقدمة
  ضحايابتقرير  الذخائر العنقوديةالمناطق المتضررة من  من أخرى مناطق دولة وثالث 27 ما ال يقل عنقامت 

1Fكذلك متضررةأخري دول  في خسائر قد يكون هناكو 0F1.ةوخسائر الذخائر العنقودي

ك هنا كان ذلكلوباإلضافة  .2
.ضررلم تت التيمن الدول ن مدنييعسكريين و ذخائر عنقوديةضحايا  2F

3 
 

 الذخائر العنقودية ضحاياو إصاباتب الدول المتضررة
 أفريقيا المحيط الهادئ آسيا - رابطة الدول المستقلة أوروبا - األوسط وشمال أفريقيا الشرق

 أنغوال أفغانستان ألبانيا العراق
 تشاد كمبوديا البوسنة والهرسك اسرائيل
جمهورية الو الديمقراطية  كرواتيا الكويت

 بيةالشع
 الكونغو جمهورية

 ةالديمقراطي
 اريتريا فيتنام جورجيا لبنان
 اثيوبيا  الجبل األسود سوريا

 بيساو غينيا  روسيا الصحراء الغربية
 بيساو غينيا  صربيا 
 سيراليون  طاجيكستان 
 السودان  كوسوفو 
 أوغندا  كاراباخ ناغورني 

. ئلتم تحديد المناطق األخري بالخط الما: مالحظة
 

ألبانيا والبوسنة (تفاقية الذخائر العنقودية كان هناك ستة دول أطراف في إ 2010 أيلول/سبتمبر 10إعتباراً من 
أفغانستان ( ينوقعمدول ة وتسع) والهرسك وكرواتيا وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية والجبل األسود وسيراليون

                                                           
أن  يعتقدو وأوغنداسيراليون وإثيوبيا و ألبانيا بما في ذلك غير المنفجرةلصغيرة الذخائر الم تعد متضررة من  الدول بعض هذهاآلن أن  عتقدي 1

الذخائر  وتم تقرير ضحايا. وموزامبيق إريتريا وإسرائيل والكويتبما في ذلك الدول األخري تعاني من مشاكل البقايا الصغيرة في الغالب 
 .محددة أرقام لم يتم إتاحة موزمبيق ولكنو بيساو تشاد وغينياأنجوال و عنقودية فيال

 55تسببت في  2009 كانون أول/ديسمبرفي  في اليمنعنقودية   ذخيرة ضربةعن  غير مؤكد حتى اآلن  ولكن موثوق به تقرير كان هناك 2
التي إستخدمت القنابل  األخرى الدول في لم يتم تسجيلها قوديةذخائر عن ضحايا أيضاً  هناك فمن الممكن أن. من الخسائر والضحايا

المملكة العربية وليبيا وموريتانيا و وإيران كولومبيا وغريناداأذربيجان و: المناطق/وتشمل هذه الدول. في الماضي العنقودية
 .مالفيناس/فوكالند جزر عن◌ً  فضال زامبياو السعودية

والتي  الدول المتضررة ضحايا األجانب ضمن أرقام متباينة، فقد تم إدراج الضحايا رة منهجيةبصولم يكن   وعلي الرغم من أن ذلك 3
قتلى ضحية و 80 ما ال يقل عن نتسابالعراق تم إ في 1991على سبيل المثال في عام . لم تتأثر بالذخائر العنقودية التي الدول من بعضها

. 1990في كوسوفو في  البريطانية قوات حفظ السالم ضحايا ثل أيضاً للعديد منوبالم غير المنفجرة إلي الذخائر الصغيرة أمريكيين
ومواطنين ومواطنين من البوسنية  مواطنين البلجيكيين  عملية التطهير خالل في لبنان غير المنفجرة الذخائر الصغيرة الخسائر وتضمنت
الذخائر  ضربات الخسائر المدنية خالل وشملت. الضحايا قواعد بيانات األخرين في األجانب العمال ولم يتم إدراج عدد كبير من ،بريطانيين

الذخائر  هولندي في أحد ضربات مصور قتلوتم م. روسياو البوسنة والهرسكرومانيا وو بولندا مواطني 1995عام   كرواتيا العنقودية في
الناس والمجتمعات  على ر المميت للذخائر العنقوديةاألث: التأثير دائرة راجع لمزيد من المعلومات. 2008 في جورجيا في العنقودية

تأثر البشر العالمية بالذخائر العنقودية : األثر المميت ؛pp  65، 107، 121 ،)2007 أيار/مايو ،المنظمة الدولية للمعوقين: بروكسل(
روسيا  من قبل إستخدام الذخائر العنقودية :الموت ةآذار/مارسوم ؛p 25 ،)2006 تشرين ثان/نوفمبر ،المنظمة الدولية للمعوقين : بروكسل(

 .P .2،)2009 نيسان/أبريل ،"Human Rights Watch"منظمة مراقبة حقوق اإلنسان  :نيويورك( ،2008 آب/أغسطس في وجورجيا
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 27من مجموع  )وموزامبيق وأوغندا لبنانو العراقو ينيا بيساوغو وأنغوال وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية
 .دولة المتضررة بضحايا الذخائر العنقودية

تفاقية الذخائر العنقودية يتم تعريف ضحايا الذخائر العنقودية وجميع األشخاص الذين قتلوا أو تعرضوا إلصابات إل وفقاً 
نتيجة تماعي أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم جوالتهميش اإلأقتصادية إجسدية أو نفسية أو لخسارة 

مباشرة من الذخائر العنقودية  تضررواضحايا الذخائر العنقودية األشخاص الذين تشمل . ستخدام الذخائر العنقوديةإ
 .هموكذلك أسرهم ومجتمعات

 
 : مساعدة الضحايا بما في ذلك أنشطة يذتنفالقيام ب الضحاياذات  األطراف من الدول  الذخائر العنقودية اقيةتتطلب إتف

 ؛موتقييم احتياجاته المجتمعات المحليةعن و أسرهمعن و الذخائر العنقودية المتضررين مباشرة من بيانات عنجمع  •
 ؛في الحكومةة مسؤول جهة تنسيقتعيين  •
 ؛للتنفيذ واإلطار الزمني لميزانيةخطة لو وطنية وضع خطة •
جتماعي اإل دعمال توفير عن فضالً  الدعم النفسيوإعادة التأهيل و الطبية بما في ذلك الرعايةئمة المالالمساعدة  قديمت •
 ؛قتصادياإلو
 ؛نوالناجبما في ذلك  دم التمييزع تطبيق •
 .التنفيذ جوانب جميعب ريراتقتقديم  •

 
إجمالي  مندولة   عشرينفهناك . الذخائر العنقوديةمن  المتضررة دوللل جديد بمفهوم ليسهو  مساعدة الضحايامفهوم 

تقديم  عن ومسؤولينمعاهدة حظر األلغام  في فاطرأالعنقودية  الذخائر ضحايا مندولة  27الدول التي يبلغ عددها 
من  مساعدة الضحايا في وضع برامجالدعم  بالفعل الدول هذه معظمت وقد تلق. ناجين من األلغام األرضيةالمساعدة لل

.ر األلغامحظ معاهدة آليات خالل 3F

4 
 

التي  األعمال المتعلقة باأللغامإما برامج معاهدة حظر األلغام  ف فياطرالغير أ سبع دولوتملك ال
 4F5.حكومية طويلةاألمدغير مشاريع مساعدة وأ الضحايا مساعدة برامج تشمل

 
طلب من الدول تيو .ةتفاقية الذخائر العنقوديإفي إلزامي  الضحايا مساعدةأو التقيد بإجراءات متثال اإل يكونو

التقارير  على عكس ،الضحايا مساعدةعهدات تجميع  التقدم المحرز في تنفيذالوضع القائم و تقرير عن ميقدت األطراف
.1980لعام  األسلحة التقليدية تفاقيةإو األلغام حظر معاهدة في طوعيةتال 5F

6 
 

يتعين عليهم  فسوفوسيراليون  عبية والجبل األسودجمهورية الو الديمقراطية الشوكرواتيا و ألبانيا األطراف الدولأما 
 جمهورية الو الديمقراطية الشعبيةلوبالنسبة . 2011 كانون ثان/يناير 27بحلول   األوليالشفاف  تقديم تقريرها

وف سف 1980األسلحة التقليدية لعام  إتفاقية بروتوكوالتذات الصلة ب أو معاهدة حظر األلغام ليست طرفا في لتيا
 .البيانات بما في ذلك جمع مساعدة الضحاياالوضع الحالي ألنشطة  لعرض أول فرصة هذهتكون 

                                                           
ة الكونغو وجمهوري البوسنة والهرسك وكمبودياو أنغوالو أفغانستان وألبانيا: هي معاهدة حظر األلغام دولة األطراف في 20الـ  4

وموزامبيق وصربيا وسيراليون والسودان  الجبل األسودو الكويتوالعراق و غينيابيساوو إثيوبياو إريترياو وتشاد وكرواتيا الديمقراطية
بتعريف نفسها كجزء من مجموعة مساعدة " وسيراليون الجبل األسودو الكويت"وقامت جميع هذه الدول بإستثناء . وأوغندا طاجيكستانو

 .للمساعدة إحتياجات وتوقعات أكبرمع  أيضاً و للعمل مع المسؤولية الكبرىالناجين من األلغام و مع أعداد كبيرة من 26يا الضحا
 .وفيتنام سورياو روسياو لبنانجمهورية الو الديمقراطية الشعبية ووإسرائيل و جورجياالدول   تشمل هذه 5
المتضررين حظر األلغام   معاهدةدولة األطراف في  20من الـ "مت خمسة دول فقط قا 2009لعام  التقرير اإللزامي آللية مقارنة في 6

آخرون  وقدم أربعة. تقديم المساعدة للضحايا بمستوي تفصيلي معين بتقديم  تقرير تطوعي شفاف عن" الذخائر العنقودية ضحايا من
آخرون لم يقدموا  وهناك ثالثة. مساعدة الضحاياعن  معلومات تضمنت امة لمتقارير عفقط الذين قاموا بتقديم   ، وثمانيةجداً  أساسية معلومات

 .على اإلطالق أي تقارير شفافة مطلوبة
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 الذخائر العنقودية ضحايا

أنه حتى اآلن كان  المؤكد ومن. الذخائر العنقودية صاباتخسائر وإعن  موثوق بهاوشامل إحصاءات  ال توجد
الناجمة عن الذخائر  تفي اإلصاباو الهجوم توق في ينعسكرينقص هائل في تقارير الضحايا المدنيين وال هناك

عدد  بين تمييزغالباً  هناكلم يكن  ضحاياال تم اإلبالغ عن عندماو. بعد ذلك غير المنفجرةالصغيرة 
 .الضحية حجم مساعدة تقييم مما يجعل من الصعب المصابين عددو القتلى

 
الدول  من لم تكن أي 2009لعام  لعنقوديةا الذخائراأللغام األرضية و مراقبةل المتاحة للمعلومات وفقاً 

 على أراضيها ونعيشي ونزاليال ة الذين الذخائر العنقودي الناجين من عدد تقدير حتى أو تقرير على قادرة المتضررة
 .ألبانيا باستثناء

 
تم جموع ومن هذا الم. 2009 نهاية عاماً في عالمييهم أكدتم ت ذخائر عنقودية ضحية 16816 ما ال يقل عن هناكو

 2097أما الـ . الهجمات خالل لم تنفجر التي غير المنفجرةالذخائر الصغيرة  نضحية ناجمة ع) 14719(تقدير 
 6F7.ذخائر العنقوديةال هجمات خاللاآلخرون فكانوا  

 
رقم كون ال وعلى الرغم من ،تقريره مؤكدالمجموع ال بكثير من أكبربعدد   العنقوديةالذخائر  ضحايا عوجمتم تقدير م
  مجموعاليقدر و. األرقام الحقيقية من مؤشر أفضلهو  على األرجحما تم تقديره  عومجمالدول فإن لبعض مبالغ فيه 
.85000و 58000 ما بين العنقوديةوضحايا الذخائر  لخسائرالعالمي  7F

8 
 

 حسب المنطقة ،األخرى والمناطق دولفي ال لضحاياا إجمالي

 اإلجمالي
اإلصابات والضحايا خالل 

فترة إستخدام الذخائر 
 العنقودية

إصابات وضحايا 
غير الذخائر الصغيرة 

 المنفجرة
 المنطقة

 المحيط الهادئ آسيا - 10,506 26 10,532
األوسط وشمال  الشرق 3,507 417 3,924

 أفريقيا
ورابطة الدول  أوروبا  391 1,175 1,566

 المستقلة
 أفريقيا 315 479 794

 جمالياإل 14,719 2,097 16,816
 

مجموع مؤكد من الخسائر واإلصابات  أكبر الدول ذات

 اإلجمالي
اإلصابات والضحايا خالل 

فترة إستخدام الذخائر 
 العنقودية

إصابات وضحايا 
غير الذخائر الصغيرة 

 المنفجرة
 المنطقة

جمهورية الو  7,538 غير متاح 7,538

                                                           
 .www.the -monitor.orgالذخائر العنقودية، األلغام األرضية وأوضاع الدول المتعلقة ب نظرأ 7
أكبر بكثير من  قديرها بأرقامبت وقامت عدة دول أخرى بعدة آالف الوطنية الخسائر البشرية بتقدير أفغانستانوالعراق و فيتنامتقوم كالً من  8

 :التأثير ودائرة. www.the -monitor.orgالذخائر العنقودية، األلغام األرضية وأوضاع الدول المتعلقة ب نظرأ. األرقام المؤكدة للضحايا
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 * الديمقراطية الشعبية
 * العراق 2,606 388 2,994
 فيتنام 2,100 غير متاح 2,100
 * أفغانستان 743 26 769
 *لبنان  690 16 706

 اإلجمالي 13,677 430 14,107
 الذخائر العنقودية تفاقيةإصدقت على  أو وقعت *=

N/A= غير متاح
 

 48قتلي من المدنيين و 13مع  2008 في جورجيا في الذخائر العنقوديةكانت آخر الخسائر الناجمة عن ضربات و
عن ضربة ذخائر عنقودية أمريكية في  حتى اآلن غير مؤكد هولكن موثوق به تقرير كان هناك ومع ذلك 8F9.مصاب

 9F10.طفالً  21و مرأةإ 14هم من مدنياً  41 بينهم شخصاً  55قتل تسببت ب 2009 كانون أول/ديسمبر في اليمن
 

أغلبيتهم من المدنيين و منكانوا لمعروفة االذخائر العنقودية ضحايا جميع ما يقرب من  أنسابقة ال ةدراسالأظهرت 
 10F11.وقت وقوع الحادثفي من األطفال كبيرة ونسبة ر وذكال
 
األسر عدد معرفة  ةقلمع  بشكل ملحوظالذخائر العنقودية ضحايا بيانات الوقت الذي كان فيه نقص في في و

غير محددة إلى ديرها قتوسيلة بقت لكن ، كانت هذه اإلحتياجات شاملة بوضوح والمتضررة وإحتياجاتهموالمجتمعات 
 .حد كبير

 
 2009في غير المنفجرة الذخائر الصغيرة ضحايا 

. 2009 فيومنطقة واحدة دول ة تسعما ال يقل عن في غير المنفجرة تم التقرير عن ضحايا الذخائر 
حالة غير  14و ليقت 22و جريحاً  64 ضحية بينهم100ال يقل عن المتاحة إلي ما المعلومات المحدودة وأشارت 
 .ضحايا أكثر من ذلك قوعهو ووالمرجح . معروفة

 
 2009في الذخائر الصغيرة ضحايا وذكرت التي لم تنفجر الدول 

وضع إتفاقية الذخائر 
 العنقودية

اإلصابات 
 المنطقة / الدولة والضحايا

 أفغانستان 3 دولة موقعة
 البوسنة والهرسك 3 دولة طرف

 كمبوديا 10 دولة غير طرف
 جمهورية الكونغو الديمقراطية 10 دولة موقعة
 العراق 1 دولة موقعة

                                                           
منظمة مراقبة حقوق  :نيويورك( ،2008 آب/أغسطس في روسيا وجورجيا من قبل إستخدام الذخائر العنقودية: الموت ةآذار/مارسم 9

هولة مناطق مأتسببت ضربة الذخائر العنقودية الروسية علي . PP .40 ،57،)2009 نيسان/أبريل ،"Human Rights Watch"اإلنسان 
أو  من اثنين علي األقل عندما سقطت بالقرببقتل مدني واحد جرح  الجورجية الذخائر العنقوديةوتسببت   46 مدني وجرح 12بقتل  بالسكان

 .Shindisiو Tirdznisi علي مدن
 7 ،"في اليمن وم القاتلالهج دور الواليات المتحدة في شارة إلىالقذائف لإلو العنقودية الذخائر من صور" منظمة العفو الدولية ، 10

 .www.amnesty.org ، 2010 حزيران/يونيو
 )2007 أيار/مايو ،المنظمة الدولية للمعوقين: بروكسل(الناس والمجتمعات  على األثر المميت للذخائر العنقودية: التأثير دائرة راجع 11
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 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية 33 دولة طرف
 لبنان 17 دولة موقعة

 السودان 14 دولة غير طرف
 فيتنام 7 دولة غير طرف

 كوسوفو 2 غير مالئم
 المجموع 100 

 
 مساعدة الضحايا

 حتياجاتتقييم اإل
البيانات ذات  جمعلممكن  بذل كل جهد"وهم  الذخائر العنقودية تفاقيةبإمساعدة الضحايا رئيسين ل يوجد حكمين

وقت  وفي. "ةضحايا الذخائر العنقودي تقييم إحتياجات"و" ةضحايا الذخائر العنقوديب فيما يتعلق الموثوق بها الصلة
لجمع  جهود جدية  لبنانو طية الشعبيةجمهورية الو الديمقرا بذلت 2010 آب/أغسطس 1في  تفاقيةتنفيذ اإل

الدول األطراف  هناك عدد صغير من وكان. القيام بذلك واصلواو الذخائر العنقودية ضحايا معلومات عنال
.األخرى الموقعة لتي قامت باتخاذ خطوات محدودة

11F12  
والدراسة   غير المنفجرةلمركز الوطني لحوادث الذخائر كان ا :الديمقراطية الشعبيةالو  وريةهجم •

إكمال البيانات المتعلقة بتسجيل الدراسة تم حيث " 1ة المرحلاإلستقصائية للضحايا بجمهورية الو 
الذخائر  عن ضحايا في جمع البيانات كبير محورتقدم" 2008للضحايا بجميع أنحاء الدولة في  ستقصائيةاإل

علي أنها  1964منذ عام  صابةإ 50000 من) 7500% (15ه قد تم تسجيل ووجدت الدراسة أن .ةالعنقودي
 جمع معلوماتل 2010الدراسة في عام  منالثانية  المرحلة بدأتو. غير المنفجرة الذخائر إصابات ناجمة عن

.لما بعد ذلك 2008 من لفترةعن ا
12F13 

 
حتياجات إ عنالمعلومات المفصلة  جمعب لبنانقام مركز األعمال المتعلقة باأللغام ب 2009عام  يف :بنانل •

الجارية للتحقق من  عمليةال من جزءك 2009م ونهاية عا 2006 تموز/يوليو بين الجرحى جين منالنا
المرحلة الثانية  في 2006 تموز/يوليو قبل الجرحى حتياجات الناجين منإ تقييم جريو .االضحاي بيانات

 .2010 فيالجاري حالياً التحقق  من
 الناجين كافةإدراج  تموحالياً  موجودةالبيانات القاعدة ي ف غير المنفجرةتم إدراج ضحايا الذخائر  :ألبانيا •

 .ا الحاليياالضح مساعدةلبرنامج  ةالمستمر مراقبةقائمة ال فيين المعروف
-2008في الفترة همحتياجاتإوتقدير  بيانات الضحايا راجعةم البوسنة والهرسك تولت :بوسنة والهرسكال •

نوع من الحوادث ك غير المنفجرةالذخائر الصغيرة /وديةالذخائر العنق لم يتم إدراج ومع ذلك. 2009
تقارير النقص الملحوظ في  مع البرنامجتنفيذ ل غير موثوق بهاجدت والتي  البياناتكانت ستبيان واإل في

 .الضحايا
منذ  ولكن غير المنفجرة الذخائر الصغيرة ضحاياعن  محدودة معلومات على قاعدة البياناتتحتوي  :كرواتيا •

في و. األلغام األرضية من ةالمتضرر مناطقضحايا الخالف النظام ب لم يتم تسجيل الضحايا في 2003عام 
وضحايا  ب المتفجرةالحرمخلفات /ضحايا األلغام نع البيانات الموجودة توحيدب كرواتياإلتزمت  2009عام 
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حث ب لموظفي األزمة، إدارة الرعاية الصحية  ،الصحة وزارة راجع. 1995في  عن الضحايا في زغرب هامة معلومات أيضاً  كرواتيا
 .غير مؤرخ "،)ارأي/مايو 03و 02(زغرب  في الهجوم الذي إستهدف الضحايا المدنيينتقرير عن " ، المعلومات

في   غير المنفجرة الذخائر  مشكلةصور تقدم وسير تنفيذ " National Regulatory Authority (NRA)الهيئة التنظيمية الوطنية  13
 غير المنفجرةالذخائر  الدراسة الوطنية لضحايا"الهيئة التنظيمية الوطنية، ، و2010حزيران/يونيو 2" الديمقراطية الشعبية جمهورية الو

 .P .39، 2010 شباط/فبراير، فينتيان" ،1الحالة  الحوادثو
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المناطق  على وإن كانت مقتصرة الخدمة تنفيذو حتياجاتإلا تقدير ستخدامها فيإلن ياألخرالحرب 
 .مخاطر األلغامب المعروفة

 وإستخدمت مابوتو مقاطعة في الناجين حتياجاتمسح نموذجي إلبتنفيذ  قامت موزامبيق: موزامبيق •
الذخائر تختلف ضحايا  لم ولكن الدعم الوطني والدولي حشدمساعدة الضحايا و تخطيط أنشطة في لنتائجا

 .الحوادث األخري ضحاياعن  العنقودية
 

 الضحايا مساعدةلة يالحكوم التنسيق مركز
مع  الحكومة داخل تنسيق تعيين جهة الذخائر العنقودية ضحايافي إتفاقية  على الدول األطرافتوجب ي

 كانبها  ضحايا ذخائر عنقوديةبوجود  المعروفة الوالياتومن . االضحاي مساعدةإتفاقية  أحكام تنفيذ تنسيق مسؤولية
وزارات هابعضوكان . لمساعدة الضحايا وطنيةتنسيق هناك الكثيرمنها يملك جهة 

13F14 متعلقة  مراكز أعمال وغيرها
.باأللغام

14F15 مركز ب هايمكن وصف منفصلةإعاقة جهة تنسيق  أيضاً وموزامبيق لها  كرواتيا مثل الدول وهناك عدد من
 .التداخل تجنبو لتآزرا وخلق ةستداممع رؤية اإل، العنقودية الذخائر تفاقيةالخاصة بمساعدة ضحايا إ التنسيق

 
 والميزانية الخطة الوطنية

مساعدة ل متعددة السنواتجارية  خطة بوسنة والهرسككان لل مساعدة الضحايا مسؤوليات مع ست دول أطراف من بين
لمساعدة  وضع خططب جمهورية الو الديمقراطية الشعبيةكرواتيا و عن نية كالً من تقريرتم الو ،الضحايا
جديدة مدتها خمس  خطة نتظارإ في 2009-2005 خطةتعمل علي  ألبانياكانت فقاً للتقارير وو ،2010 عام في الضحايا
 .سنوات

 
في  2010 آب/أغسطس 1 عتبارا منإ متعددة السنواتجارية   خطط أوغنداو أفغانستان نتيموقعالتملك كال الدولتين و

 .الخطط تطويرب لعراقاو وجمهورية الكونغو الديمقراطية تشاد تقريرعن نيةالتم  حين
 

في  طاجيكستانإستمرت و، سنواتالدة دعجارية مت خطط السودانو كمبوديا غير موقعةالالدول وتملك كالً من 
تشرين /نوفمبر في هثيحدتم تعديله وت قد الذي كانو 2009-2005 لفترةل مساعدة الضحايال برنامجها الوطني ستخدامإ

.2008 ثان

                                                           
وإريتريا  كمبوديا( وقعةمغير والدول ال) وأوغنداوموزامبيق  وجمهورية الكونغو الديمقراطية أفغانستان( الدول الموقعة يتضمن ذلك 14

 )صربياو وجورجيا وإثيوبيا
البوسنة والهرسك وتشاد والعراق (الموقعة والدول ) و الديمقراطية الشعبيةجمهورية الووكرواتيا  ألبانيا( الدول األطراف يتضمن ذلك 15

مركز األعمال المتعلقة من  كان لديها كال التي) طاجيكستان والسودان( موقعة غيروالدول ال) ولبنان وموزامبيق
 .اإلتصال وزارة نقطةو باأللغام
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 الحالية تنمية وحقوق اإلنسانلالإلعاقة والوطنية امج البر
النحو علي  والميزانيات مساعدة الضحايا ططخ تضمنت التي الوطنية للبرامج ةيدعد هناك أمثلةكان ،2009عام  في

. العنقوديةالذخائر تفاقية إ المنصوص عليه في
عن طريق  ستدامةمية عمل مساعدة الضحايا جعل لىإ  لألعمال المتعلقة باأللغام الوطنية األلبانية خطةالتهدف  •

 .التنمية اإلقليمية مبادرات في لضحاياامساعدة  كما تضمنت. معوقينستراتيجية الوطنية للاإل تنفيذإدراجها في 
يتم إدراج لم  ولكن، 2015-2007 للمعوقين مكانياتاإل تحقيق تكافؤوطنية لالستراتيجية تستخدم اإل كرواتيا توكان

 بالكامل فعال للمعوقين الكرواتي أمين المظالممكتب  أصبح 2009ام وفي ع. حتى اآلنمساعدة الضحايا 
. ناإلنسا حقوقو عاقةاإل من خالل برنامج الضحايا مساعدة حقوق ضمان إمكانية قدموي

في أواخر  لى سبيل المثالعف .مساعدة الضحايافيها  تتكامل يمكن أن برامج غير موقعةالالدول  العديد منوتملك أيضاً 
-2009 للفترة وطني الكمبوديتنمية اإلستراتيجي الال مشروع في عملية تحديث اإلعاقة قضايا جادرتم إ 2009 عام

المجتمعية  تأهيلالعادة إلواسع ال برنامجها الوطني ذو النطاق في الضحايا مساعدةبإدراج  إريتريا قامتو .2013
لمدة  خطة تم إعتماد جورجيا فيو. م المتحدة للتنميةاألمبرنامج الوزاري في إطار التعاون مع المرافق مراقبة ونظام ال

لجنة  كانت فيتنام فيو. 2009 كانون أول/ديسمبر في المعوقين االجتماعي لألشخاص لتحقيق التكامل ثالث سنوات
. )2010-2006( المعاقين دعمل الوطنية العمل خطة تنفيذ لمسؤولة عنهي ا للمعوقين التنسيق الوطنية

 
   نالناجي إدماج

والمشاركة النشطة مع ن كثب ع التشاور"إلي  الدول األطراف تفاقيةمساعدة الضحايا، دعت اإل إلتزامات جميعتحقيق ل
قام  واأللغام الذخائر العنقودية الناجين منإالمعنية ب الدول ومن بين" والمنظمات الممثلة لهم ضحايا الذخائر العنقودية

إلى حد  لتخطيط والتنسيقل ممثلينهم أو/والمتفجرة  مخلفات الحرب/تفجراتالم لناجين منا ستشارةشخص بإ 14بالفعل 
عن  معظم األحيانفي غير حكومية والالمنظمات  من خاللمة عا تنفيذ الخدمات في الناجين يضاً أ وشارك. ما

.دماج االجتماعياإل مبادراتوقران األ دعم طريق 15F

16 
 

 كفاية المساعدة
 القانوني لمتطلبهذا اولتحقيق . لمساعدة الضحايا" توفير ما يكفي" : التالي الدول من الذخائر العنقودية تفاقيةتتطلب إ

مساعدة الجوانب الرئيسية ل لكل وطنيةها الظروف في" ئممال/كافي" كونيس ما تحديد على كل دولة طرف ينبغي
ي قتصاداإلجتماعي واإل الدعم ماجإدو الدعم النفسيوإعادة التأهيل و الطبية بما في ذلك الرعاية الضحايا

. األخرى ذات الصلة الخدماتو
 والتحديات المؤشرات الرئيسية: 2009 عام في مساعدة الضحايا تنفيذ

في  كبيرة تحديات العنقوديةضحايا الذخائر المعنية ب المناطقو الدول ما يقرب من جميع واجهت 2009ي ف
تحديات بينما تنوعت ال. ةالمتضرر المجتمعاتاألسر وألفراد ل الوصولو الشاملة الرعاية توفير

عدم  عن فضالً  جتماعيالنفسي واإلو قتصاديإلا الدعم إدراج عدم المشتركةالتحديات  وشملت ،خاصةال
إستهدفت ، جميع الحاالت تقريباً  فيو. المناطق الريفيةب للناجين فرص الحصول على الخدمات توافر أو كفاية

إقتصادي  برنامج توسيع تم قد 2009 فيوإن كان  المتضررة هممجتمعات أو أسرهم ليسو أنفسهم الناجين الخدمات
ال يقل عن ، قامت ما تفاقيةصادقت على اإل أو الدول التي وقعت بينومن . أسرة الناجين أعضاء دراجإلمحدد في ألبانيا 

ي وفيما يل 16F17.مساعدة الضحاياالمجاالت الرئيسية ل في جميع الخدمات لتوفيربالكفاح دول  سبعة

                                                           
ولبنان  أفغانستان( الموقعةوالدول ) مهورية الو الديمقراطية الشعبيةجو لبانيا والبوسنة والهرسكأ(الدول األطراف  يتضمن ذلك 16
 ).وفيتنام السودان وسوريا وطاجيكستان(موقعة  غيروالدول ال) كمبودياو وأوغندا موزامبيقو
شعبية وموزامبيق أفغانستان وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق وجمهورية الو الديمقراطية ال(الدول التالية  يتضمن ذلك 17

. وتشهد جميع هذه الدول نزاعات أو بداية نزاعات مع مستويات منخفضة من التنمية االقتصادية). وأوغندا
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 عتباراً إ ضحايا الذخائر العنقوديةالمعنية ب خرىاأل مناطقالو دولال في الخدمات توفير واإلنجازات في التحديات بعض
2009.17Fعام  نهاية من

18 
 

الضحايا وإنجازات مساعدة  تحديات
الدول األطراف 

 الدولة تطبيق مساعدة الضحايا
بواسطة الحكومة   تم تقديم الدعموي المناطق المتضررة المالئم في إعادة التأهيل البدني

ضمن الميزانية  جزء الناجين عائالتمنظمات محلية غير حكومية، وتعتبر و
 اإلقتصادية

 ألبانيا

الخدمات  ضعفو الناجين المدنيين والعسكريين بين الخدمات تمييز الحصول على
 البوسنة والهرسك اإلقتصاديةالنفسية واإلجتماعية و

 كرواتيا النفسي واالجتماعي وعدم كفاية الدعمتكامال  أكثر الحاجة إلى اتباع نهج

جمهورية الو الديمقراطية  المساعدة جوانب في جميع الطلبات المتاحة على تلبية عدم قدرة الخدمات
 الشعبية

 الجبل األسود الرعاية الصحية األولية وميزانية إقتصادية محدودة عدم كفاية

 سيراليون أي نوع من ضحايامساعدة ال إقتصار وحدود خدمات
 
قعون الموّ 

 الدولة تطبيق مساعدة الضحايا
الحاجة للمزيد  ؛الطبية في حاالت الطوارئ بإستثناء الجهود المبذولة القدرات عدم كفاية

 أفغانستان الميزانية اإلقتصادية مراكز إعادة التأهيل البدني، وبها الفجوة األكبر هيمن 

الرعاية  ، وتحسينعف البنية التحتية بالنسبة للنقلصعوبة الوصول للخدمات لض
، وعدم كفاية 2005منذ عام  نخفاض إعادة التأهيل البدنيبإستثناء إ الصحية

 اإلقتصاديةوالميزانية  النفسي واإلجتماعي الدعم
 أنجوال

الخدمات   هذه الوصول إلى إقتصارو من أي نوعقليلة   إتاحة خدمات
 تشاد الدولية على مقدمي الخدمات تماد، واإلعاألمني الوضع بسبب

جمهورية الكونغو  خدمات عدد قليل جداً من الناجين يقومون بالحصول علي أي
 الديمقراطية

األعضاء   تقريباً بما في ذلك خدمات عدم وجود أي نوع من خدمات مساعدة الضحايا
 بيساو غينيا مجانية أوالمدفوعةال اإلصطناعية

جنوب ووسط  في وال سيما مساعدة الضحايا ي نوع من خدماتالوصول إلى أ إقتصار
 العراق الشاملة الرعاية توفيرب شمالال إعادة التأهيل في معظم مراكزوتقوم  ؛العراق

بما في الخدمات  مجاالت في جميع يتم تلبية اإلحتياجات األساسية لمعظم الناجين
 لبنان لمنظمات الغير حكوميةا من خالل عظمهاالدعم النفسي واالجتماعي وتكون م ذلك

                                                           
 .2009وتستند المعلومات التالية عن الكويت والجبل األسود وسيراليون على التقرير المسبق في  18
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بصورة  نوع أي من على خدمات في المناطق الريفية الحصول الناجين يمكن لمعظم
عواصم  إعادة التأهيل البدني فيو الطبية فرص الحصول على الرعايةبعض قليلة مع 

 المقاطعات مع قلة أو عدم وجود الدعم النفسي واإلجتماعية واإلقتصادي
 موزامبيق

غرب أوغندا علي وجه الخصوص  في ناجينالخدمات بإستثناء ال جميع وافرت إقتصار
و اإلقتصادي  الدعم النفسي واإلجتماعي توافرزيادة مع 
 الناجين منظمات نموالمتزايد في هذا المجال و الحكومي التمويل بعض مع

 أوغندا

 
قعين الموّ  غير

 الدولة تطبيق مساعدة الضحايا

إعادة مع عدم إستدامة  ؛منطقة أي في ساسية للعديد من الناجينعدم تلبية اإلحتياجات األ
 كمبوديا اإلقتصاديالدعم النفسي واإلجتماعي و التأهيل البدني وتأجيل

العناصر األساسية لمساعدة  في جميع تقديم المساعدةبذل الجهود ل توافر الخدمات و 
 اريتريا كافية لتغطية الطلب الضحايا ولكنها ليست

الميزانية وواإلجتماعي  النفسي ؛ الدعمفي جميع المجاالت المتاحة ار للخدماتاإلفتق
 اثيوبيا أكبر الثغرات اإلقتصادية من

 جورجيا مع إقتصار الميزانية اإلقتصادية إعادة االندماج االجتماعي؛اإلفتقار للدعم النفسي و

تكاليف الميزانية اإلجتماعية و البدني يتم تغطية كافة تكاليف الرعاية الطبية وإعادة التأهيل
 اسرائيل واإلقتصادية

يقيد الحصول عليها بالنسبة لغير  ولكن مواطنينلً◌ ل مجانا معظمها قديموت جودة الخدمة
 الكويت )الفقراءاألجانب لعمال غالباً ا(المواطنين 

 مع إقنصار الميزانية حسنة؛وم كافية إعادة التأهيل خدماتالشيشان عادة ما تكون  في
 روسيا المنظمات الغير حكومية من خالل مساعدة الضحاياوتناقص  اإلقتصادية

ولكنها تعاني من  خدمات إعادة التأهيل البدنيو تتواجد الخدمات الطبية
واإلجتماعي مع قلة أو عدم وجود الدعم النفسي  ؛وسهولة الوصول إليها الجودة مشاكل

 واإلقتصادي
 صربيا

، ويعتبر األمني وصولها عن طريق الوضع عوقوي الخدمات جميع توافر يقتصر
التركيز  بعض كان هناك ولكن أكبر فجوة هو النفسي واإلجتماعي الدعم

برامج الدعم اإلقتصادي ولكنها  بعض الخدمات، وهناك كفاية تحسين على المتزايد
 ودة بجنوب السودانالموج الخدمات ويقل عدد جميع اإلحتياجات، بما يكفي لتلبية ليست

 السودان

دعم نفسي يوجد   إعادة التأهيل البدني، والالرعاية الطبية و تحسين على يتم التركيز
 سوريا وإجتماعي مع وجود أنشطة مالية محدودة للغاية

ولكن ما زال هناك الحاجة للمزيد من  البدنيو الطبي التأهيل تحسن توافر 
 اجيكستانط أكثر إقنصادية الشاملة مع الحاجة لخدمات المساعدة

يقل  ، ولكنوالتدريب المهني إعادة التأهيلإعتدال الحصول علي خدمات الرعاية الطبية و
الحصول علي الدعم النفسي واإلجتماعي مع إقتصار الحصول علي الخدمات في المناطق 

 الريفية
 فيتنام
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ي المناطق األخر
 الدولة تطبيق مساعدة الضحايا

في الدعم النفسي  المتاحة الخدمات، وقلة وإعادة التأهيل ةاإلفتقار للرعاية الصحية الكافي
 كوسوفو أو في الميزانية اإلقتصادية واإلجتماعي

تقديم بسبب القيود المالية، مع إقتصار  محدودة ولكنها عادة المتاحة الخدمات
 كاراباخ ناغورني اإلقتصاديواإلجتماعي و النفسي الدعم

إعادة التأهيل و محدودةال الصحية الرعاية بعض وهناكالكافية  الخدمات جميع توافر عدم
 الصحراء الغربية اإلقتصاديو لدعم النفسيالكامل ل  غيابمع ال مخيمات الالجئين؛ من خالل

 
المبادئ  دمجل" ن تبذل جهوداً أ الدول المتضررة ه يتوجب علي لى أنع الذخائر العنقودية تفاقيةتنص إ

ندماج اإل عن فضالً  الدعم النفسيوإعادة التأهيل و الطبية الرعاية مجاالتالمتعلقة ب يدةات الجآذار/مارسوالم التوجيهية
ليست فهي  الجهود هذهتقوم ب ذخائر العنقوديةضحايا الالمعنية بأما عن مدي معرفة أي الدول ". قتصاديواإل جتماعياإل

 .معروفة
 

 الدوليةو الوطنيةالقوانين 
القوانين  تطبيقوتنفيذ و تطويرخطوات لال الذخائر العنقودية الناجين من مسؤولية عنال الدول التي لديها معظم تخذتإ

الكامل التحقيق " ضمان أقل بكثير منوغير كاف  التنفيذ الشاملكان  فقد ومع ذلك. المتعلقة بالمعاقينوالسياسات 
 .االتفاقية على النحو المطلوب في "العنقوديةضحايا الذخائر  جميع لحقوق

 
الذخائر  المتضررين مباشرة من لألشخاصالكافية المساعدة  توفيرب العنقوديةالذخائر  تفاقيةإاألطراف في  الدولم وتلتز

القانون الدولي ويمكن أن يشمك . وحقوق اإلنسان ةإلنسانيالمطبق ل لقانون الدوليل وفقاً هم ومجتمعات وأسرهم العنقودية
 المعاقين األمم المتحدة لحقوق تفاقيةإو1980لعام  سلحة التقليديةاألإتفاقية و على معاهدة حظر األلغام المطبق

. ضد المرأة وأكثر من ذلك التمييز أشكال القضاء على جميع تفاقيةإو الطفل األمم المتحدة لحقوق تفاقيةإو
 

 عدم التمييز بمبدأ اإللتزام
معاقين أصبحوا  وأولئك الذين خائر العنقوديةضحايا الذ عدم التمييز ضد أوبينه علي الدول األطراف أن تفاقيةاإل نصوت

. عدم التمييز مبدأب تمسكهمب الذخائر العنقودية ضحايادول المعنية بال عدد قليل من فقط أفادو. أخرى سبابأل
الوضع  أو اإلعاقة نوعوالعرق و تمييز على أساس الجنس أنه ال يوجد جمهورية الو الديمقراطية الشعبية وذكرت

قدامى المحاربين حيث تم إعطاء  في البوسنة والهرسك واضح تمييز ان هناكك المقابل فيو. يالعسكر/يالمدن
والمسنين  النساء وكان. المعاقين وغيرهم من الحرب من المدنيين الناجين من ي منأعل متميزة مكانة المعاقين

الدول التي تم فيها اإلبالغ  في معظمو. الخدمات المتاحة كامل من الوصول إلى هممنع مما عرضة للتمييز أفغانستان في
ضد المجموعات أومعين  سنأو  جنس معين ضد أو لقدامى المحاربين تفضيليةالمعاملة بسبب الكان التمييز،  عن

األسلحة  نوع أو اإلعاقة سبب أساساقين علي عالماألشخاص  المعاملة بين في اتختالفاإل نع الً فضاإلقليمية 
 .صابةإلات بتسبب التي
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 دعم اإلجراءات المتعلقة باأللغام
حتى تلتزم بااللتزامات الملقاة على عاتقها بموجب اتفاقية الذخائر العنقودية، يمكن للدول األطراف طلب الحصول على 
 .مساعدة من المجتمع الدولي لدعم عملية التخلص من المخزون، والتنظيف والتوعية بالمخاطر وأنشطة مساعدة الضحايا

 .ول األطراف القادرة على القيام بذلك تقديم مثل هذه المساعدةيجب على الد
 

، تركزت المساهمات المقدمة من الجهات المانحة فيما يتعلق بالذخائر العنقودية على األنشطة التي تعزز من 2009في عام 
، ولبنان وفيتنام وثالثة من أكثر تعميم االتفاقية والتخلص من بقايا الذخائر العنقودية في جمهورية الو الديموقراطية الشعبية

وأنفقت جهتان مانحتان ممن ساهموا في التخلص من المخزون في مولدوفا وعدد كبير من الدول بأموال  .تأثًرا بذلك دولال
 .في التخلص من مخزونها الخاص من الذخائر العنقودية

 
رنامج األمم المتحدة اإلنمائي، الصندوق ، أنشأت حكومة الو الديموقراطية الشعبية بدعم من ب2010آذار /في مارس

االستثماري الخاص بالذخائر العنقودية لدعم االجتماع األول المنعقد بين الدول األطراف ولتنفيذ اتفاقية الذخائر العنقودية 
 0F1.في جمهورية الو الديموقراطية الشعبية

 
ات المتعلقة باأللغام، وليس من خالل وهناك مساهمات من عدة دول أخرى متضررة من خالل تمويل عام لإلجراء

والمناطق يستمر العمل على التخلص من الذخائر الصغيرة غير  الدولفي أغلب  .مساهمات خاصة بالذخائر العنقودية
  1F2.المنفجرة كجزء من التخلص من األلغام، وإبطال الذخائر المتفجرة تطهير ساحات المعارك

 
الذخائر الصغيرة غير المتفجرة متضمنة في الدعم المقدم منهم لتطهير األلغام  صرحت عدة جهات مانحة  بأن التخلص من

  .في الدول التي بها ألغام، وبقايا الحروب المتفجرة والتلوث بالذخائر العنقودية
 

ذكرت كل من سويسرا وألمانيا أن لديهما طريقة شاملة في استراتيجيات اإلجراءات المتعلقة باأللغام وال تفرق بين 
اإلجراءات المتعلقة باأللغام ومخلفات الحرب من المتفجرات والذخائر العنقودية؛ وأنه تم العثور على ذخائر صغيرة غير 

وأضافت ألمانيا أن نفس الطريقة الشاملة يتم تطبيقها على مساعدة  2F3.متفجرة إال أنه تم تفجيرها أثناء عملية التطهير
  3F4.الضحايا

 
لمساعدة والتعاون من اجتماعات اللجنة الدائمة بين جلسات معاهدة حظر األلغام في في الجلسة الخاصة بشأن ا

للوصل إلى أدنى حد ممكن " ثابت ومتضافر وداعم"، طالبت كندا الدول بضمان أن يكون التمويل 2010حزيران /يونيو
األلغام واتفاقية الذخائر  من التداخل وإلى أقصى حد ممكن من تأثير المساهمات في دعم تنفيذ كل من اتفاقية حظر

4Fالعنقودية

5  
 

وضعت النرويج خططًا لدعم اتفاقية الذخائر العنقودية في إطار موازنة نزع التسلح، تلك القناة التي تستخدمها لدعم معاهدة 
  5F6.حظر األلغام

                                                 
، www.oalnu.gro، 2010تموز /، فيتنام، يوليو2010لعام  1اإلصدار " العمل من أجل جمهورية الو الديموقراطية الشعبية"األمم المتحدة  1

ة الو الديموقراطية في استضافة االجتماع األول للدول األطراف، ويمكن استخدام األموال أيًضا في باإلضافة إلى مساعدة جمهوري. 2الصفحة 
 .يةالتخلص من الذخائر والتوعية ضد مخاطرها وأنشطة مساعدة الضحايا وبهذه الطريقة مساعدة حكومة الو الوفاء بااللتزاماتها بموجب االتفاق

بع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لدعم التنفيذ الكامل التفاقية الذخائر العنقودية في جمهورية الو واالسم الرسمي هو الصندوق الرسمي التا
أول اجتماع للدول األطراف المنعقد بالتزامن مع "برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  .الديموقراطية الشعبية في إطار عمل إعالن فيتنام بشأن المعونة

 .www.oalpdnu.gro، 2010تموز /يوليو 7بيان صحفي، " ي الخاص بالذخائر العنقوديةإنشاء الصندوق االستثمار
في دعم معاهدة حظر األلغام والتخلص من الذخائر  2009حكومة واللجنة األوروبية حول المساهمات في  21ردود على استبيان المراقب من  2

 .الصغيرة غير المتفجرة
ا أمين، شعبة سياسات السالم الدولية ومتعددة األطراف، إدارة الشؤون السياسية، قسم الشؤون السياسية رد على استبيان المراقب بواسطة إير 3

؛ ورسالة بريد إلكتروني من كالوس كونيتيش، مسؤول قطاع، فريق عمل المعونة 2010نيسان /أبريل 20الرابع، األمن البشري، وزارة الخارجية، 
  .2010نيسان /أبريل 8اإلنسانية، وزارة الخارجية، 

 .2010نيسان /أبريل 8بريد إلكتروني من كالوس كونيتيش، وزارة الخارجية،  4
 .2010حزيران /يونيو 25بيان كندا الجلسة الخاصة حول التعاون والمساعدة، اجتماعات اللجنة الدائمة بين الجلسات، جنيف،  5
الجلسة السادسة، المؤتمر اإلقليمي حول تعزيز فكرة تعميم اتفاقية " ل األطرافنحو الوضع حيز التنفيذ واالجتماع األول للدو"بيان النرويج  6

 .2009تشرين ثان /نوفمبر 17الذخائر العنقودية، بالي 
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ت وبناء سالم ما بعد صرحت اليابان بأنها تنوي دعم تطهير الذخائر العنقودية ومساعدة الضحايا من خالل عقد شراكا

  6F7.النزاع
 

 المساهمات
، لم يذكر أن تم تقديم أية مساهمات من الدول المتأثرة بشكل خاص للمشروعات لتقليل مخاطر الذخائر الصغيرة 2009في 

  .غير المنفجرة
 

ال أن معظمها لم يشير إلى هناك العديد من الدول التي ساهمت بجهود مستهدفة تعزيز فكرة تعميم اتفاقية الذخائر العنقودية، إ
 .تقديم مبالغ مالية محددة

 
وبالمثل، أنفقت عدة دول األموال للبدء في عملية التخلص من مخزون الذخائر العنقودية أو متابعة هذا األمر أو االنتهاء 

لص من المخزون في أما الدول التي قالت بأنها انتهت من عملية التخ .منه، إال أنه تمت اإلشارة إلى مبالغ مالية محددة
وتلك الدول التي ما زالت تسعى للتخلص من  .تتضمن بلجيكا ومولدوفا والنرويج والبرتغال وأسبانيا 2010و 2009

 .مخزونها فتتضمن النمسا وألمانيا والجبل األسود وهولندا والمملكة المتحدة
 

أوسع للتخلص من األسلحة التقليدية وبرامج  هناك عدة أمثلة على التخلص من مخزون الذخائر العنقودية كجزء من عملية
تلك  .االستقرار ما بعد النزاع المدعومة من جهات مانحة وتم تنفيذها بواسطة منظمات غير حكومية وشركات تجارية

 7F8.الدول تتضمن، أفغانستان وأنجوال وجمهورية الكونغو والعراق والجبل األسود
 

دوالًرا أمريكيًا للصندوق االستثماري الخاص  57871المساهمة بملغ  عن 2010حزيران /أعلنت استراليا في يونيو
وأعلن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عن مساهمة أكبر في  .بالذخائر العنقودية في جمهورية الو الديموقراطية الشعبية

 79270000(دوالر استرالي أي مليون  100أعلنت استراليا أيًضا عن التزامها بمبلغ  ).انظر أدناه(الصندوق من استراليا 
، وكشفت في المؤتمر الثاني بشأن 2014إلى  2010لدعم اإلجراءات المتعلقة باأللغام في الفترة من ) دوالر أمريكي

 8F9.ةالعنقوديوال مخصصة معالجة مشكلة الذخائر ، عن أم2009كانون أول /مراجعة معاهدة حظر األلغام في ديسمبر
 

وقد  9F10.دوالر أمريكي تأييًدا لدعم تعميم اتفاقية الذخائر العنقودية 175254) دوالر كندي 200000(ساهمت كندا بمبلغ 
دوالر أمريكي  90000ساهمت كندا في الصندوق االستثماري للذخائر العنقودية لجمهورية الو الديموقراطية الشعبية بمبلغ 

 10F11.وذلك، وفقًا لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 

للصندوق االستثماري ) دوالًرا أمريكيًا 61115(يورو  50000عن المساهمة بمبلغ  2010حزيران /يونيو أعلنت فرنسا في
  11F12.الخاص بالذخائر العنقودية في جمهورية الو الديموقراطية الشعبية

 

                                                 
مؤتمر إقليمي حول تعزيز تعميم "وزارة الخارجية اإلندونيسية ومركز جنيف الدولي إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية  :راجع بيان اليابان في 7
، 2009تشرين ثان /نوفمبر 17-16، في الفترة 33-31 الصفحات " 2009تشرين ثان /نوفمبر 17-16تفاقية الذخائر العنقودية، بالي، إندونيسيا، ا

www.-ilab-mccecnerefnoc.gro. 
عدة أنجوال في التخلص من لمنظمة هالو تراست لمسا 2009دوالر أمريكي في  1083000على سبيل المثال، قدمت وزارة الخارجية األمريكية  8

بريد إلكتروني من روري فوربس، مدير برنامج، هالو،  .مقاطعة 18األسلحة والذخيرة الفائضة، بما في ذلك الذخائر العنقودية والمصروفة نقًدا في 
 .2010تموز /واشنطن العاصمة، يوليو" 2010لنمشي على األرض في آمان "؛ وزارة الخارجية األمريكية 2010حزيران /يونيو 19

، 2010حزيران /يونيو 7" تحديث االئتالف المناهض للقنابل العنقودية من مؤتمر سانتياغو(كاتي هاريسون وكيري ويست،  9
www.snoitinumretsulcpots.gro . نظام االحتياطي  .والر أمريكيد 0.7927= دوالر استرالي  1 :2009متوسط سعر الصرف لعام

 .2010كانون ثان /يناير 4)" السنوية(قائمة أسعار الصرف "الفيدرالي، 
دوالر  1: 2009لمتوسط أسعار الصرف لعام ) ي(، نموذج )2010نيسان /إبريل 20إلى  2009نيسان /أبريل 19للفترة من ( 7كندا تقرير المادة  10

.  2010كانون ثان /يناير 4، )السنوية(قائمة أسعار الصرف "طي الفيدرالي األمريكي، االحتيا. دوالر أمريكي 0.87627= كندي 
 2010 أيلول/سبتمبر 6عرض تقديمي بواسطة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، االجتماع التحضيري لالجتماع األول للدول األطراف، جنيف،  11
، 2010حزيران /يونيو 7" قنابل العنقودية من مؤتمر سانتياغوتحديث االئتالف المناهض لل(كاتي هاريسون وكيري ويست،  12

www.snoitinumretsulcpots.gro. نظام االحتياطي  .دوالًرا أمريكيًا 1.223= يورو  1 :2010حزيران /متوسط سعر الصرف في يونيو
 2010حزيران /يوليو 1)" لشهريا(قائمة أسعار الصرف "الفيدرالي، 
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يمي عن ، لتشارك في تمويل المؤتمر اإلقل2009في ) دوالًرا أمريكيًا 2870522(يورو  2059937ساهمت ألمانيا بمبلغ 
تعزيز تعميم اتفاقية الذخائر العنقودية في بالي، إندونيسيا ومؤتمر برلين حول التخلص من الذخائر العنقودية، باإلضافة إلى 

 12F13.عملية التطهير في جمهورية الو الديموقراطية الشعبية وعملية التطهير ومساعدة الضحايا في فيتنام
 

دوالر أمريكي في الصندوق االستثماري الخاص  500000مساهمتها بمبلغ عن  2010حزيران /أعلنت أيرلندا في يونيو
وأعلن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي فيما بعد عن مساهمة كبيرة  13F14.بالذخائر العنقودية لجمهورية الو الديموقراطية الشعبية

ر من األلغام سوف يتم استخدامها أيًضا وأخذت أيرلندا على عاتقها أن عملية التطهي ).انظر أدناه(في الصندوق من أيرلندا 
  14F15.للتخلص من الذخائر الصغيرة غير المنفجرة في جمهورية الو الديموقراطية الشعبية

 
، دعًما لتعميم اتفاقية الذخائر العنقودية، 2009في ) دوالًرا أمريكيًا 8924737(كرون  56144544ساهمت النرويج 

وقراطية الشعبية ولبنان والتطهير ومساعدة الضحايا في فيتنام ودعم برنامج األمم وعملية التطهير في جمهورية الو الديم
يورو  50000قدمت النرويج  15F16.المتحدة اإلنمائي واالئتالف المناهض للقنابل العنقودية لألنشطة المتعلقة باالتفاقية

2010.16Fتموز /تي انتهت في يوليوللتخلص من مخزون مولدوفا من الذخائر العنقودية ال) دوالًرا أمريكيًا 61115(

17 
 

لمساعدة مولدوفا في استكمال برنامج التخلص من مخزونها ) دوالًرا أمريكيًا 74560(يورو  61000ساهمت أسبانيا بمبلغ 
2010.17Fتموز /في يوليو

للتخلص من مخزونها من الذخائر ) دوالًرا أمريكيًا 6828150(مليون يورو  4.9وأنفقت أسبانيا  18
2009.18Fوانتهي في  2008ة، الذي بدأ في العنقودي

19 
 

وأخذت سويسرا على عاتقها أن عملية التطهير من األلغام سوف يتم استخدامها أيًضا للتخلص من الذخائر الصغيرة غير 
 19F20.المنفجرة في جمهورية الو الديموقراطية الشعبية

 
مليون دوالر  4.15بمبلغ  دولأيلول الماضي، ساهمت أربع /أعلن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بأنه بدًء من سبتمبر

) مليون دوالر أمريكي 2.2(استراليا  :أمريكي للصندوق االستثماري للذخائر العنقودية لجمهورية الو الديموقراطية الشعبية
20F).دوالر أمريكي 60000(وفرنسا ) دوالر أمريكي 90000(ندا وك) مليون دوالر أمريكي 1.8(وأيرلندا 

21  
 

                                                 
دوالًرا  1.3935= يورو  1 :2009متوسط سعر الصرف لعام . 2010نيسان /أبريل 8بريد إلكتروني من كالوس كونيتيش، وزارة الخارجية،  13

  .2010كانون ثان /يناير 4)" السنوية(قائمة أسعار الصرف "نظام االحتياطي الفيدرالي،  .أمريكيًا
، 2010حزيران /يونيو 7" تحديث االئتالف المناهض للقنابل العنقودية من مؤتمر سانتياغو(كيري ويست، كاتي هاريسون و 14

www.snoitinumretsulcpots.gro.  
  .2010شباط /فبراير 23م االنتشار، وزارة الخارجية، رد على استبيان المراقب بواسطة رواديري دويلينج، نائب المدير، قسم نزع السالح وعد 15
= كرون  1 .2009متوسط سعر الصرف لعام . 2010نيسان /أبريل 13رد على استبيان المراقب بواسطة فايلد روسين، وزارة الخارجية،  16

 .2010كانون ثان /ريناي 4)" السنوية(قائمة أسعار الصرف "نظام االحتياطي الفيدرالي،  .دوالًرا أمريكيًا 0.15896
، متوسط سعر 2010حزيران /يونيو 23بريد إلكتروني من العقيد أندريه ساربان، وزارة الدفاع، مولدوفا، لالئتالف المناهض للقنابل العنقودية،  17

كانون ثان /يناير 4 )"السنوية(قائمة أسعار الصرف "نظام االحتياطي الفيدرالي،  .دوالًرا أمريكيًا 1.3935= يورو  1 :2009الصرف لعام 
2010. 

قائمة أسعار "نظام االحتياطي الفيدرالي،  .دوالًرا أمريكيًا 1.223= يورو  1 :2010حزيران /المرجع السابق، متوسط سعر الصرف في يونيو 18
 .2010حزيران /يوليو 1)" الشهري(الصرف 

كانون أول /ديسمبر El Dia  3"حزيران/ي أسبانيا بدًءا من يونيويقول تشاكون أنه لن يكون هناك أية ذخائر عنقودية ف"المرجع السابق، و 19
2008 ،www.aidle.se.   قائمة أسعار "نظام االحتياطي الفيدرالي،  .دوالًرا أمريكيًا 1.3935= يورو  1 :2009متوسط سعر الصرف لعام

 .2010كانون ثان /يناير 4)" السنوية(الصرف 
 .2010نيسان /أبريل 20أمين، وزارة الخارجية،  رد على استبيان المدير بواسطة إبرا 20
. 2010أيلول /سبتمبر 6عرض تقديمي بواسطة البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة، االجتماع التحضيري لالجتماع األول للدول األطراف، جنيف،  21

 .ن دوالر أمريكي للصندوقمليو 3أشار البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة أيًضا إلى أن سويسرا قد التزمت بمبلغ قدره 

http://www.the-monitor.org/cmm/2010�
http://www.stopclustermunitions.org/�
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