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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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