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*** بيیانن صحفي ***  
***2014 أأغسطس 27 (بتوقيیت شرقق االواليیاتت االمتحدهه) يیومم 10:00***يیحظر االنشر قبل االساعة 

تطورر مذهھھھل في االقضاء على االقنابل االعنقودديیهھ
إإررتـفاعع صـاددمم للـضحـايیا االمدنيیيیـن في ســورريیـا 

في االوقت االذيي تتسابق فيیهھ االدوولل لشجب ااستخداامم تلك االقنابل االمحظوررهه

 ): ددمرتت االدوولل عشرااتت االماليیيین من االذخيیرااتت االمتفجرهه االمخزنهھ لديیهھا ووفي عمليیاتت االتطهھيیر٬، ووفي2014 أأغسطس 27(ووااشنطن٬، 
 نفس االوقت أأدداانت ٬،حتى من لم يینضم منهھم التفاقيیة االحظر االدووليیهھ٬، ااستخداامم االذخائر االعنقودديیهھ في سورريیا ووأأووكراانيیا ووجنوبب

االسودداانن٬، ووذذلك ططبقا للتقريیر االعالمي االذيي أأصدررهه االيیومم تحالف االذخائر االعنقودديیهھ.

 "يیظهھر ااستخداامم االذخائر االعنقودديیهھ هھھھذاا االعامم أأنهھ بيینما حظرتت معظم ددوولل االعالم هھھھذهه ااالسلحهھ٬، الززاالل بعض االفاعليین يیهھزأأوونن بالقوااعد
 وواالرأأيي االعامم االعالميیيین"٬، كما ذذكرتت مارريي وويیرهھھھامم من مرااقبة حقوقق ااإلنسانن٬، محرررةة قسم سيیاسة االحظر في تقريیر مرصد االذخائر

.2014االعنقودديیهھ 

  ددوولهھ لم تنضم التفاقيیة51 ددوولهھ ااستخداامم سورريیا للذخائر االعنقودديیهھ في كلماتت ررسميیهھ ووقرااررااتت ددووليیهھ٬، بما فيیهھم 140أأدداانت أأكثر من 
االذخائر االعنقودديیهھ.

 "ليیس كافيیا ااالعترااضض بسبب االضحايیا االمدنيیيین للذخائر االعنقودديیهھ٬، فكل االدوولل ذذااتت االضميیر االحي يیجب أأنن تنضم التفاقيیة االحظر
لضمانن حمايیة االمدنيیيین من ااألذذىى ااألنن ووفي االمستقبل"٬، أأضافت وويیرهھھھامم.

  حولل االذخائر االعنقودديیهھ بالكامل االذخائر االعنقودديیهھ٬، ووتطلب تدميیر االمخزوونن خاللل ثماني سنوااتت٬، ووتطهھيیر2008تحظر ااتفاقيیة 
 سنوااتت٬، وومساعدةة ضحايیا هھھھذاا االسالحح.10ااألررااضي االملوثهھ ببقايیا االذخائر االعنقودديیهھ خاللل 

  ووقعواا لكنهھم بحاجهھ للتصديیق. وولم تصدقق أأوو تنضم أأيي ددوولهھ جديیدهه لإلتفاقيیهھ بعد29 ددوولهھ ططرفف في ااالتفاقيیهھ٬، بيینما هھھھناكك 84هھھھناكك 
 .2014في 

 ٬، ااستكملت أأرربع ددوولل تدميیر مخزووناتهھا من االذخائر االعنقودديیهھ ووهھھھى: شيیلي وواالدنمارركك وومقدوونيیا وواالمملكهھ االمتحدهه.2014منذ يیوليیو 
  من االذخائر االعنقودديیة130380 ددوولل أأططراافف تشمل فرنسا ووأألمانيیا وواايیطاليیا ووااليیابانن بتدميیر ما إإجمالهھ 10 ٬،  قامت2013عامم ووفي  
  مليیونن140 مليیونن من االذخائر االعنقودديیة ووما يیقارربب 1,16 ددوولة ططرفف  بتدميیر 22 مليیونن ذذُخيیرةة. ووحتى تارريیخ االيیومم٬، قامت 24وو

% من االذخيیرااتت االمعلن عنهھا كمخزوونن بموجب ااتفاقيیة االحظر.78% من االذخائر االعنقودديیة وو80ذذخيیرةة. ووهھھھذاا يیمثل تدميیر 

  مخلفة ذذخيیرهه عنقودديیهھ54000 كم مربع علي ااألقل من االذخيیرااتت غيیر االمنفجرهه٬، ما نتج عنهھ تدميیر ٬30، تم تطهھيیر 2013خاللل عامم 
 ووإإعاددةة ااألررضض لمجتمعاتهھا في االدوولل االست ااألكثر تلوثا بالذخائر االعنقودديیهھ؛ االبوسنهھ وواالهھرسك ووكمبودديیا وواالعرااقق ووالووسس وولبنانن
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ووفيیتنامم٬، كما ووفي ددوولل وومناططق أأخرىى.

 "بشكل مفزعع٬، كانن هھھھناكك ضحايیا أأكثر وومعاناةة للمدنيیيین في سورريیا بسسب االذخائر االعنقودديیهھ أأكثر من أأيي ووقت أأخر منذ بدأأ تقريیر
االمرصد" قالت ميیجانن بورركك٬، من مشرووعع شبكة االناجيین وومحرررةة قسم االخسائر االبشريیهھ وومساعدةة االضحايیا في االتقريیر.

 ضحيیهھ سورريیهھ بسبب ضرباتت االذخائر االعنقودديیهھ وومخلفاتهھا٬، بما فيیهھا االذخيیرااتت غيیر االمنفجرهه 1584توضح االبيیاناتت أأنهھ كانن هھھھناكك 
 . وواالغالبيیهھ٬2014،  كما سجل االمرصد مئاتت أأخريین من ضحايیا االذخائر االعنقودديیهھ  في االنصف ااألوولل من 2013 وو2012في 

 %) كانواا مدنيیونن. ووعمليیا٬، تم ررصد ضحايیا للذخائر االعنقودديیهھ في سورريیا أأكثر مما ررصد في ااالستخداامم97االعظمى من االقتلى (
 ٬، وواالذيي أأشعل في حيینهھ االغضب االعالمي ووساهھھھم في  ووجودد ااتفاقيیة االذخائر االعنقودديیهھ.2006االمكثف من قبل إإسراائيیل على لبنانن عامم 

  ااستخداامم جديید2014 ووقد ررصد مرصد االذخائر االعنقودديیهھ 2012باإلضافهھ لسورريیا٬، ااستخدمت االذخائر االعنقودديیهھ منذ منتصف 
 ٬، لكنهھ من غيیر االوااضح بعد من االمسئولل عن ذذلك.2014للذخائر االعنقودديیهھ في جنوبب االسودداانن ووأأووكراانيیا خاللل االنصف ااالوولل من 

 2014،٬ووقد أأثارر ااستخداامم االقنابل االعنقودديیهھ في جنوبب االسودداانن مخاووفف جديیهھ في قراارر مجلس ااألمن االتابع لألمم االمتحدهه في مايیو 
.2013بيینما تمت إإدداانة ااالستخداامم في سورريیا في قراارريین للجمعيیهھ االعامهھ لألمم االمتحدهه في 

 يیطلق تحالف االذخائر االعنقودديیهھ تقريیر هھھھذاا االعامم قبيیل ااالجتماعع االخامس للدوولل ااالططراافف التفاقيیهھ االذخائر االعنقودديیهھ االذيي سيیيیفتتح في
 سبتمبر.2سانن خوسيیهھ في كوستارريیكا في 

نهھايیهھ
عن االمرصد

 هھھھذاا هھھھو االتقريیر االسنويي االخامس لتقريیر مرصد االذخائر االعنقودديیهھ ووهھھھو االمطبوعهھ االشقيیقهھ لتقريیرمرصد ااأللغامم ااألررضيیهھ االذيي يیصدرر
 . وويیتم تنسيیق أأعمالل االمرصد من قبل1997 عن االحملة االدووليیة لحظر ااأللغامم االحائزهه على جائزةة نوبل للسالمم عامم 1999سنويیا منذ 

 لجنة ررصد ووبحوثث من خبرااء من االحملة االدووليیة ووااالئتالفف االمناهھھھض للذخائر االعنقودديیة٬، ووممثليین عن أأرربع منظماتت غيیر حكوميیة
هھھھي: ااإلعاقهھ االدووليیهھ٬، وومرااقبة حقوقق ااإلنسانن٬، وومكافحة ااأللغامم – كنداا٬، وومساعدةة االشعوبب االنروويیجيیهھ.

قودديیهھ  االذخائر االعـن رااجع ـمرصد  قودديیهھ٬، وواااللتزاامم بـحظر ااالستخداامم2014يـی االذخائر االعـن فاقيیهھ  يیة ااـت قدمم االـحاصل ـعلى ـمستوىى عالـم   االـت
 ووااالنتاجج وواالتجاررهه وواالتخزيین في كل ددوولهھ حولل االعالم. وويیقدمم االمرصد معلوماتت حولل االتلوثث بالذخائر االعنقودديیهھ وواالخسائر االبشريیهھ٬،
 كما وواالتطهھيیر وومساعدةة االضحايیا. ووتتاحح االمعلوماتت ااألساسيیهھ في ملف كل ددوولهھ على االموقع اااللكترووني للمرصد٬، بيینما تقدمم االرؤؤيیهھ

 ٬2014، بيینما تعرضض معلوماتت عن أأنشطهھ في االنصف ااألوولل من 2013االعامهھ تحليیل عالمي وومتحصالتت. وويیركز االتقريیر على عامم 
حيیثما يیمكن.

رروواابط 
قوديه! الذخائر العـن رصد  رير ـم ساعه2014تـق عد اـل تاح ـب قه ـم وثائق املتعـل يوم 10 واـل صباح    أـغسطس عـلى27 

www.the-monitor.org
     /  www.stopclustermunitions.org  -موقع تحالف االذخائر االعنقودديیهھ !
   /www.clusterconvention.org- ااتفاقيیة االذخائر االعنقودديیهھ !
                    www.facebook.com/banclusterbombs?ref=hl- تحالف االذخائر االعنقودديیهھ على فيیس بوكك !
  www.flickr.com/photos/clustermunitioncoalition/collections      تحالف االذخائر االعنقودديیهھ على فليیكر!
  h3ps://www.youtube.com/user/CMCInterna2onal-  تحالف االذخائر االعنقودديیهھ على يیوتيیوبب !
ــــودديیة: ! وواالذخائر االعنـق ــــغامم  ــــرصد ااألـل ــــخاصص بـم ــــويیتر ااـل @banclusterbombs ـت  ,@marywareham 

،٬@jeffabramson, @meganica
صفحة تحالف االذخائر االعنقودديیهھ حولل ااستخداامم االذخائر االعنقودديیهھ باالنفجراافيیك؛!

-‐ 	  www.stopclustermunitions.org/en-gb/cluster-bombs/use-of-cluster-bombs/cluster-munition-use-in-
syria/infographics.aspx   

لمزيید من االمعلوماتت ووللترتيیب لمقابالتت: 
 جارريید بلوكك٬، مديیر ااإلعالمم ووااالتصاالتت بالحملة االدووليیة لحظر ااأللغامم – ااالئتالفف االمناهھھھض للذخائر االعنقودديیة٬، جنيیف!

jared@icblcmc.org أأوو 0041786834407) خلويي1(غريینتش + 
 أأوو  0016465275793جيیف آآبراامسونن٬، منسق مرصد ااأللغامم وواالذخائر االعنقودديیة٬، ووااشنطن٬، خلويي: !

 jeff@icblcmc.org
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