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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

http://www.the-monitor.org/cmm/2010�


 
  :2010مراقب الذخائر العنقودية 

 اياحضلا ةدعاسم ةيدوقنعلا رئاخذلا اياحض

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 

 
 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
 )2007 أيار/مايو ،لدولية للمعوقينالمنظمة ا: بروكسل(الناس والمجتمعات  على األثر المميت للذخائر العنقودية
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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 

                                                           
وجمعت . www.the -monitor.orgالذخائر العنقودية، لغام األرضية واألأوضاع الدول المتعلقة ب نظرأ 12

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

http://www.the-monitor.org/cmm/2010�

