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. تحديیث موقف1

	  خاللل االفترههتوسع ااستخداامم  االحكومة االسورريیة للذخائر االعنقودديیة٬،ووما ززاالل هھھھذاا ااالستخداامم مستمرااً. فطبقاً لمنظمة مرااقبة حقوقق ااإلنسانن٬، فإنهھ   
 14 محافظاتت من محافظاتت سورريیا االـ10 ذذخيیرهه عنقودديیهھ على ااألقل في 249  ااستخدمت االقوااتت االحكوميیهھ 2014 حتى يیوليیو 2012من يیوليیو 

عدمم ـتسجيیل كل االمخلفاتت. ووقد 1 كثيیر نظراا ـل عددد االحقيیقي أأكثر ـب  ااستخدمت في االمعركهھ حتى ااألنن سبعة أأنوااعع من االذخائر. ووفي االغالب فإنن ااـل
ووصورراارريیخ تـطلق من ااألررضض٬، ووـعلى ااألقل ـتسعة تهھ ـعلى ااـلطائرااتت٬،  كانيیكيیهھ مثـب ابل ـمسقطهھ جواا٬، ووـموززعاتت ميـی هھا قـن قودديیهھ على ااألقل مـن  االعـن

. أأنوااعع من االذخيیرااتت غيیر االمتفجرهه

ووفي فالل.  سيیدااتت ووااألطـط هھم ااـل مدنيیيین٬، ووبيیـن صفوفف ااـل في  زاايیدةة  إإلى ـخسائر مـت قد أأددىى  شواائيیة  ووآآثاررهه االـع هھھھذاا ااـلسالحح  ااستعمالل  عامي إإنن    وو2012 
  ضحيیهھ سورريیهھ بسبب ضرباتت االذخائر االعنقودديیهھ وومخلفاتهھا٬، بما فيیهھا االذخيیرااتت غيیر1584 أأفاددتت تقارريیر مرصد االذخائر االعنقودديیهھ  عن2013

 2013 وو 2012% من االذيین قتلواا في عامي  ٬97، وو كانن 2014االمنفجرهه. كما سجل االمرصد مئاتت أأخريین من ضحايیا االذخائر االعنقودديیهھ  في 
هھھھو ـمعرووفف عن هھھھذاا ااـلسالحح من عدمم2من االمدنيیيین ما  بالنظر ـل هھاء االـمعارركك  الك قلق متزاايید من االنطاقق االمحتمل للـخسائر االـبشريیهھ بعد اانـت   ووهھھھـن

فاعليیهھ ووتركك االكثيیر من االذخيیرااتت.

أأررضيیا من قبل قوااتت تنظيیم االدوولهھ ااإلسالميیهھ في ووااحد من االموااقع على ااألقل في شمالل قهھ  ذذخائر عـنقودديیهھ مطـل  ووهھھھناكك أأددلهھ موثوقهھ الستخداامم 
.3سورريیا خاللل

. حانن ووقت االتحركك2
يیدعو تحالف االذخائر االعنقودديیة إإلى االتحركك بشأنن سورريیا:

يیتعيین على كل ااألططرااقق في االنزااعع االسورريي أأنن تكف عن أأيي ااستخداامم للذخائر االعنقودديیة٬، ووهھھھو االسالحح االمحرمم ددووليیاً.!
يیجب إإعالنن مخزوونن االذخائر االعنقودديیة االقائم ووتدميیرهه٬، باإلضافة إإلى ااألسلحة االكيیميیائيیة.!
 يیجب تطهھيیر ااألررااضي االملوثة بمخلفاتت االذخائر االعنقودديیة ووتدميیر االمخلفاتت في أأسرعع ووقت يیكونن فيیهھ هھھھذاا االنشاطط آآمنا٬ً، مع تقديیم!

االدعم االدوولي للتمكيین من أأعمالل االتطهھيیر.
 من خاللل االتوعيیة بأخطارر ااأللغامم٬، يیجب تقديیم تحذيیرااتت ووااضحة للتجمعاتت االسكانيیة حولل االخطر االمحدقق االذيي تفرضهھ هھھھذهه االقنيیبالتت!

غيیر االمنفجرةة.
 يیجب ددعم ضحايیا االذخائر االعنقودديیة ووضحايیا ااألسلحة االمتفجرةة ااألخرىى٬، وويیجب االتصديي الحتيیاجاتت االالجئيین االمدنيیيین االذيین نزحواا!

من دديیاررهھھھم جرااء ااستخداامم هھھھذهه ااألسلحة.
يیجب على سورريیا ااالنضمامم التفاقيیة االذخائر االعنقودديیهھ.!
 على حكوماتت االعالم أأنن تستمر في إإدداانة ااستعمالل االذخائر االعنقودديیة في سورريیا ووأأنن تدعو سورريیا ووجميیع االدوولل إإلى ااالنضمامم إإلى!

ااتفاقيیة االذخائر االعنقودديیة.
. االتزاامم قانوني برفض ااستعمالل االذخائر االعنقودديیة علنا3ً

  ااستعمالل ووإإنتاجج ووتخزيین وونقل هھھھذاا االسالحح ووتفرضض االتزااماتت على االدوولل بتطهھيیر االمناططق االملوثة2008تحظر ااتفاقيیة االذخائر االعنقودديیة لعامم 
 ددوولة اانضمت لالتفاقيیة  االمنشئة للقاعدهه االدووليیهھ ضد هھھھذهه ااألسلحة االفتاكة.114ووتدميیر االمخزوونن وومساعدةة االضحايیا٬، ووهھھھناكك 

1ICBL-‐CMC,	  Cluster	  Muni.on	  Monitor,	  Syria:	  	  hKp://www.the-‐monitor.org/index.php/cp/display/region_profiles/theme/3906	  	  

2ICBL-‐CMC,	  Cluster	  Muni.on	  Monitor	  2014,	  hKp://www.the-‐monitor.org/index.php/LM/Our-‐Research-‐Products/Cluster-‐MuniJon-‐Monitor,	  p.	  
1.	  
3hKp://www.hrw.org/news/2014/09/01/syria-‐evidence-‐islamic-‐state-‐cluster-‐muniJon-‐use	   	  	  	  	  	  

http://www.stopclustermunitions.org/syria
http://www.hrw.org/news/2014/09/01/syria-evidence-islamic-state-cluster-munition-use
http://www.the-monitor.org/index.php/LM/Our-Research-Products/Cluster-Munition-Monitor
http://www.the-monitor.org/index.php/cp/display/region_profiles/


موجب ! قانوني ـب االتزاامم  ودديیة  االذخائر االعنـق شأنن  يیة ـب في ااالتفاـق االدوولل ااألططراافف  ماددةة ـعلى  هھھھذهه 2.21ااـل في  يیر ااألططراافف  االدوولل ـغ ني   "ـث
باحتراامم ـمباددئئ ااالتفاقيیة ـبموجب توقيیعهھا٬، عليیهھا  االدوولل االموقعة إإذذ االتزمت  ااستعمالل االذخائر االعنقودديیة". إإنن  ووااجبااالتفاقيیة عن   أأيیضاً 

ناً بدووررهھھھا ااستعمالل هھھھذاا ااـلسالحح٬، كباددررةة االدوولل عن ااالستعمالل بشكل نشط. ووعلى االدوولل غيیر االموـقعة أأنن ترفض عـل  بذلل االجهھودد لثني 
على ددعمهھا للقاعدهه االناشئهھ ضد ااستخداامم االذخائر االعنقودديیة.

عامم ! نذ  ودديیة وومخـتلف2012ـم االذخائر االعنـق يیة ـبشأنن  يیاددةة ااالتفاـق نت ـق سورريیا٬، أأعـل في  ودديیة  لذخائر االعنـق لذلك ـل تالي  ناء ااالستعمالل ااـل  ٬، ووأأـث
 ددوولل االعالم عن إإدداانتهھا الستعمالل هھھھذاا االسالحح االمحظورر. "إإنن االوضع االمرووعع يیفرضض على االدوولل ااألططراافف وواالدوولل ااألخرىى أأنن تستمر
 في إإيیصالل ررسالة ووااضحة للمسؤووليین في سورريیا عن االهھجماتت على االمدنيیيین بشكل عامم ووعن ااستعمالل االذخائر االعنقودديیة تحديیداا٬ً، ووأأنهھ

 ٬، على حد قولل ررئيیس مؤتمر االدوولل ااألططراافف االثالث التفاقيیة االذخائر االعنقودديیة٬، االسفيیر ستيیفن كونغستادد4توقف تلك االهھجماتت"يیجب 
من االنروويیج.

ما مجـموعهھ ! ناكك  سورريیا157،٬حتى ااآلنن٬، هھھـھ في  سالحح  لذلك ااـل قائم  سيیاقق ااالستعمالل ااـل في  ودديیة  االذخائر االعنـق ااستعمالل  أأدداانت  ددوولة    
ووأأغلب ااإلددااناتت خرجت من خاللل قرااررااتت للجمعيیة االعامة لألمم االمتحدةة.

رروواابط لجميیع بيیاناتت ووإإعالناتت ااإلدداانة الستعمالل االذخائر االعنقودديیة في سورريیا من هھھھنا:
 http://www.stopclustermunitions.org/syria 

عن قلقـهھا٬، منـهھا 37هھھھـناكك  قل تـقدمت ببيیـاناتت ووططنـيیهھ تـعربب فيیـهھا  ددوولة عـلى ااأل شيیلي٬، ٬، بلجيیـكا٬، كمبـودديیا٬، االنمـسا٬، أأسترااليیا   ٬،  كولومبـيیا  كـنداا٬، 
كوتت دديـیـفواارر٬، كرووااـتـيیا٬، ـكـوستارريیكا كوااددوورر٬، االدنمارركك٬، جمهـھـورريیة االـتـشيیك٬،   ٬،ليیتوااـنـيیا٬، الووسس٬، االيـیـابانن٬، إإيیطاـلـيیا٬، أأيیرـلـنداا٬، أألماـنـيیا٬، فرـنـسا٬، ااإل

نداا٬، االمكـسيیك٬، مدغـشقرلوكـسمبرغغ٬،  نداا٬، هھھھوـل روويیج٬، نيیوززيیال يیروو٬،  االـن غالل٬،ـب طر٬، االبرـت صومالل٬، ـق يیا٬،سلوفيینيیا٬، ااـل سراا٬، جـنوبب أأفريیـق  ٬،تركـيیا٬،سويـی
.االواليیاتت االمتحدةة٬، االمملكة االمتحدةة

االـ  سيیاقق 134االدوولل  في  ديیداا٬ً،  سورريیا تـح هھا ـل ودديیة٬، ووووـجهھت إإدداانـت االذخائر االعنـق ااستخداامم  أأدداانت  يیة  ررقم / االتاـل حدةة  امة لألمم االمـت يیة االـع قراارر االجمـع
مم االمتـحدةة٬، 67/262 وولى لأل في االلجـنة ااأل ووررووبي  حادد ااأل ووفي ووبيیـاناتت ااالـت لدوولل٬،  خامس ـل ططراافف  ووااالجتـماعع ااـل لدوولل ااأل راابع ـل ماعع ااـل  ااالجـت
يیانن)٬، ااالططراافف إإلى االـب االتي ااـنحاززتت  وواالدوولل ااألخرىى  بة ـتصديیق جـميیع ددوولل ااالـتحادد ااألووررووبي    وو/أأوو  68/182  ووقراارر االجمـعيیة االعامة ررقم  (مطاـل

ندنن " يیانن "ـل سورريیا  11  ـب عن االمجمـوعة االمـصغرةة ألصدقاء  صاددرر  جانن٬،  " ااـل سا٬، أأذذرربيـی أأسترااليیا٬، االنـم أأندوورراا٬، ااألررجـنتيین٬،  يیا٬،  ستانن٬، أألباـن  ": أأفغاـن
 االبهـھـاما٬، االبـحـريین٬، ـبـاررباددووسس٬، بلجيـیـكا٬، بيیـلـيیز٬، بـنـيین٬، االـبـوسنة وواالهـھـرسك٬، بوـتـسواانا٬، االـبـرااززيیل٬، بلـغـارريیا٬، بورركيیناـفـاسو٬، ـبـورروونديي٬، كامـبـودديیا٬،
ورريیة قبرصص٬، جمهـھ يیا٬،  عاجج٬، كرووااـت ساحل ااـل وستارريیكا٬،  مر٬، ـك جزرر االـق يیا٬،  شيیلي٬، كولومـب شادد٬، ـت وسطى٬، ـت يیا ااـل نداا٬، جمهھـورريیة أأفريیـق كاميیروونن٬، ـك  ااـل
ونانن٬، يیا٬، االيـی يیا٬، أألماـن يیا٬، جوررـج جابونن٬، غامـب سا٬، ااـل نداا٬، فرـن إإستونيیا٬، فنـل االدووميینيیكانن٬، ااإلكوااددوورر٬، ـمصر٬،  ورريیة  بوتي٬، جمهـھ االدنمارركك٬، جيـی شيیك٬،   االـت
ابانن٬، كا٬، االيـی يیا٬، جامايـی إإسراائيیل٬، إإيیطاـل نداا٬،  ندووررااسس٬، االـمجر٬، أأيـیسلنداا٬، إإندوونيـیسيیا٬، ااـلعرااقق٬، أأيیرـل هھھھايیتي٬، االهـھ يیا بيـیساوو٬،  يیا٬، غيیـن ماال٬، غيیـن نادداا٬، غوااتيـی  جريـی
قدوونيیا٬، مدـغشقر٬، مالوويي٬، سمبرغغ٬، ـم يیا٬، لوـك شتايین٬، ليیتوااـن يیا٬، ليیخشـن ريیا٬، ليیـب يیا٬، ليیبيـی كويیت٬، الووسس٬، التـف ورريیة٬، ااـل ورريیة االـك باتي٬، االجمهـھ  ااألررددنن٬، كيیريـی
 ماليیزيیا٬، االمالديیف٬، مالطة٬، جزرر ماررشالل٬، مورريیتانيیا٬، موررووشيیوسس٬، االمكسيیك٬، ميیكروونيیسيیا٬، مولدووفا٬، موناكو٬، منغوليیا٬، االجبل ااألسودد٬، االمغربب٬،
يیا٬، طر٬، ررووماـن غالل٬، ـق نداا٬، االبرـت يیروو٬، بوـل باررااغواايي٬، ـب يیا االجـديیدةة٬،  بابواا غيیـن ما٬،  باالوو٬، بـن ستانن٬،  مانن٬، باـك روويیج٬، ـع نداا٬، نيیوززيیالنداا٬، االـن  ناوورروو٬، هھھھوـل
صومالل٬، سليیمانن٬، ااـل جزرر  سلوفيینيیا٬،  سلوفاكيیا٬،  سيیرااليیونن٬،  شل٬،  سنغالل٬، ااـلصربب٬، سيـی سعودديیة٬، ااـل سيیبي٬، ااـل تومم ووبريیـن سانن  مارريینو٬،  سانن   سامواا٬، 
كة يیة االمـتحدةة٬، االممـل يیا٬، ااإلماررااتت االعرـب وفالو٬، أأووكرااـن غا٬، تونس٬، تركيیا٬، ـت إإسبانيیا٬، ااـلسويید٬، سويـیسراا٬، تايیالند٬، تيـیمورر ااـلشرقيیة٬، توـن يیا٬،   جنوبب أأفريیـق

االمتحدةة٬، االواليیاتت االمتحدةة٬، أأووررووغواايي٬، فانوااتو٬، االيیمن.

من  لونن  ووقع ممـث ما  يیة ـعلى 36ـك ددوولة أأفريیـق لومي  لذخائرااسترااتيیجيیة  قائم ـل يیرةة ووااـل في ااآلوونة ااألـخ بالغ إإززااء ااالستخداامم  لق ااـل عن االـق االتي ـتعربب   ،٬ 
 15 فإنن االدوولل االـ 36االعنقودديیة٬، ووكذاا آآثارر تلك ااألسلحة االتي أأددتت إإلى تصاعد في عددد االضحايیا وومنهھم االسيیدااتت ووااألططفالل. من بيین هھھھذهه االدوولل االـ 

 االتاليیة لم تقم مباشرةة بإدداانة ااستخداامم سورريیا في محافل أأخرىى: أأنغوال٬، جمهھورريیة االكونغو٬، إإرريیتريیا٬، غانا٬، مالي٬، موززمبيیق٬، ناميیبيیا٬، االنيیجر٬، جنوبب
االسودداانن٬، سوااززيیالند٬، تنزاانيیا٬، توجو٬، أأووغنداا٬، ززاامبيیا٬، ززيیمبابويي.

 كذلك أأصدررتت أأررميینيیا٬، ووكوبا٬، وواالكرسي االرسولي٬، وو لبنانن ووليیسوتو٬، ووفلسطيین بيیاناتت تحتويي على إإدداانة الستعمالل االذخائر االعنقودديیة في إإططارر
ااالستخداامم االمستمر في سورريیا٬، لكن لم تقم مباشرةة بإدداانة ااستخداامم سورريیا للذخائر االعنقودديیهھ.

. االسعي لتحقيیق عالميیة ااتفاقيیة االذخائر االعنقودديیة4

 إإنن تشجيیع االمزيید من االدوولل على ااالنضمامم إإلى ااتفاقيیة االذخائر االعنقودديیة ووسيیلة مهھمة لتعزيیز االوصم االعالمي الستعمالل هھھھذاا االسالحح وولمنع ووقوعع
االمزيید من االفظائع بسببهھ.

تصدقق على ااالتفاقيیة أأوو تنضم إإليیهھا ددوونن تأخيیر.على االدوولل غيیر ااألططراافف في ااتفاقيیة االذخائر االعنقودديیة أأنن !
!	تشجع21بموجب املادة   	كل دولة طرف الدول غير  	" من اتفاقية الذخائر العنقودية فإن على الدول األطراف التزام قانوني مُلزم بأن   

	األطراف في هذه االتفاقية على التصديق على هذه االتفاقية أو قبولها أو املوافقة عليها أو االنضمام إليها، بغرض العمل على  
. "انضمام جميع الدول إلى هذه االتفاقية

4http://www.clusterconvention.org/2013/03/22/continued-use-of-cluster-munitions-in-syria/
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