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سالحح يیحـتويي عـلى هھھھي   االذخيیرةة االعنقـودديیة - تُـعرفَف أأيیـضاً بالقنبـلة االعنقـودديیة - 
  من االطائرااتت أأوو قصفهھا من ااألررضض أأوو االبحرهھااالعديید من االذُخيیرااتت٬، وويیتم إإسقاطط

 حيیث تُفتح في االجو لتنطلق منهھا االعشرااتت أأوو االمئاتت من االذُخيیرااتت االتي يیمكن أأنن
ددااخل شخص  قدمم. ووأأيي  كرةة ااـل من مالعب  عاددلل مـساحة االعـديید   تدمر مـساحة ـت
 االمنطقة االملوثة بالذخائر االعنقودديیة - عسكريیاً كانن أأوو مدنيیاً - من االمرجح جدااً أأنن

يیُقتل أأوو يیُصابب بأذذىى شديید.

    عاددةةَ يیتم تنشيیط صمامم كل ذذُخيیرهه أأثناء االسقوطط لتنفجر االذُخيیرااتت فوقق
    أأوو على سطح ااألررضض. وولكن غالباً ما تفشل أأعداادد كبيیرةة من االذخيیرااتت في االعمل كما    

لهھا أأنن تعمل٬، ووبدالً من ذذلك تظل ملقاةة على ااألررضض فتبقى كمتفجرااتت خطيیرةة     صُمِّم 
    (أأنظر االصوررةة على االيیميین). ووكما ااأللغامم ااألررضيیة٬، تبقى تلك االذخيیرااتت على
     ااألررضض لتشكل تهھديیدااً خطيیرااً قاتالً أليي أأحد ووألمد ططويیل بعد اانتهھاء االصرااعع.

   هھھھنالك تشكيیلة ووااسعة االتنوعع من االذخائر االعنقودديیة. ووووفقاً لمرصد االذخائر االعنقودديیة٬، في ووقت
. 1 نوعاً من االذخائر االعنقودديیة200 ددوولة في ووقت ما  يیزيید عن 34     ما٬، ططوررتت ووأأنتجت 

 ووبموجب إإتفاقيیة االذخائر االعنقودديیة٬، تم تعريیف االذخائر االعنقودديیة ووحظرهھھھا كفئة سالحح. ووما يیندررجج تحت هھھھذاا االتعريیف بالضبط٬، ووما هھھھي
ااألسلحة االمشابهھة االمستثناةة٬، تجدوونهھ موصوفاً أأددناهه. كما تجدوونن قائمة من االمواارردد للمزيید من االمعلوماتت في نهھايیة هھھھذهه االوررقة.

 االذخائر االعنقودديیةااتفاقيیةتعريیف االذخائر االعنقودديیة بموجب 

 20أأوو تطلق ذذخائر صغيیرهه متفجرةة يیقل ووززنن كل منهھا عن لتنثر  هھھھو " االذخيیرةة االتقليیديیة االتي تصمم 2تعريیف االذخائر االعنقودديیة  االماددةة 
 . ووبالتالي فإنن حظر االذخائر االعنقودديیة ووكل ااإللتزااماتت االمتعلقة باإلتفاقيیة مثل2 االمتفجرةة"ووهھھھى تشمل تلك االذخائر االصغيیرههكيیلوجراامم٬، 

تدميیر االمخزوونن٬، تنطبق على كال من االحاوويیهھ  وواالذخيیرااتت االتي تحتويیهھا.  
 ووأأحيیانا ال تُحمل االذخيیرااتت االمتفجرهه ددااخل حاوويیة٬، وولكن تطلق أأوو تنثر بوااسطة موززعاتت مثبتة على االطائرااتت. ووتشيیر ااإلتفاقيیة

"االقنيیبالتت االمتفجرةة" مشمولهھ أأيیضاً بالحظر.صرااحةً إإلى أأنن تلك ااألسلحة٬، وواالمعرووفة باسم 

ماددةة  االواارردد باـل ماددةة 2االتعـريیف  ودديیة. ااـل بذخائر عنـق يیس  هھھھو ـل ما  ضاً  كن أأيـی هھھھو محـظورر٬، ووـل ما  ووصف  قط عـلى  صر ـف  (أأ) وو2/2 ال يیقـت
االذُخيیرهه االـمصمّمَة2/2 االذخيیرةة أأوو  ستثني:  آآثارر(بب) ـت شويیش أأوو إلحدااثث  شاعل االـت االـشهھب أأوو ـم االـدخانن أأوو  مـضيیئة أأوو  ابـل ااـل ثـر االقـن   لتـن

  دولة في إنتاج الذخائر العنقودية.17نصف هؤالء املنتجني أوقفوا تصنيع الذخائر العنقودية قبل أو نتيجة النضمامهم إلتفاقية الذخائر العنقودية، بينما تستمر  1
.20 ص 2013مرصد الذخائر العنقودية 

: من اإلتفاقية كالتالي2/2 التعريف الكامل للذخائر العنقودية تحت املادة 2
  كيیلوغراامـا٬، ووهھھھـي٢۲٠۰ يیـراادد بتعـبيیر’’االـذخيیرةةاالعنقودديیـة‘‘االـذخيیرةةاالتقليیديیـة االـتي تـصمم لتنثـرأأووتطلـق ذذخـائر صـغيیرةة متفجـرةة يیقـل ووززنن كـل ووااحـدةة منـهھا عـن 

تـشمل تلـك االـذخائر االصغيیرةة االمتفجرةة. ووال يیراادد بهھاا ما يیلي: 
 أأ- االذخيیرةة أأوو االذخيیرةة االصغيیرةة االمصممة لتنثـر االقنابـل االمـضيیئة أأوو االـدخانن أأوو االـشهھب أأوو مشاعل االتشويیش؛ أأوو االذخيیرةة االمصممة حصراا ألغرااضض االدفاعع(

 االجويي؛

 بب- االذخيیرةة أأوواالذخيیرةة االصغيیرةة االمصممة إلحدااثث آآثارر كهھربائيیة أأوو إإلكتروونيیة؛

 جج- االذخيیرةة االتي تتسم بجميیع االخصائص االتاليیة٬، تفادديیـا لآلثـارر االعـشواائيیة االـتي يیمكـن أأنن تتعرضض لهھا مناططق ووااسعة٬، ووللمخاططر االناشئة عن االذخائر االصغيیرةة(
 :غيیر االمنفجرةة

’ ‘ تحتويي كل قطعة ذذخيیرةة على ما يیقل عن عشر ذذخائر صغيیرةة متفجرةة؛١۱

 ’ ‘ تزنن كل قطعة ذذخيیرةة صغيیرةة متفجرةة ما يیزيید على أأرربعة كيیلوغرااماتت؛٢۲

’ ‘ تكــونن كــل قطعــة ذذخــيیرةة صــغيیرةة متفجــرةة مــصممة لكــشف وومهھاجمــة غــرضض مستهھدفف ووااحد؛٣۳  

’ ‘ تكونن كل قطعة ذذخيیرةة صغيیرةة متفجرةة مجهھزةة بآليیة إإلكتروونيیة للتدميیر االذااتي؛٤  

‘ تكونن كل قطعة ذذخيیرةة صغيیرةة متفجرةة مجهھزةة بوسيیلة إإلكتروونيیة للتعطيیل االذااتي٥



يیة يیة أأوو إإلكترووـن االدفاعع ااـلجويي٬،" كهھرباـئ ستثني االتـعريیف أأيـیضـا"االذخائر االـمصمَّمة ـحصريیاً ألغرااضض  االذخائر يیـمكن أأنن. وويـی  ما يیـعني أأنن 
  ووااألسلحة االتي يیتمَّ تصميیمهھا لتكونن ذذااتت منفعة ضد كل من ااألهھھھداافف االجويیة ووااألررضيیة هھھھي أأسلحهھتستخدمم فقط ضد ااألهھھھداافف االجويیة.

ماددةة  إإلى ذذلك٬، فاـل يیة "3/1مـحظوررةة. باإلضافة  غامم ـتنص على أأنن ااإلتفاـق االذخائرال تنـطبق على ااألـل يیة ال تحظر   "٬، ووهھھھذاا يیـعني أأنن ااإلتفاـق
.3االتي تنثر لغماً ووااحدااً أأوو أأكثر

 (جج) تسردد خصائص مجموعة من االذخائر ذذااتت االذُخيیرااتت وواالتي ال يیُعتقد بتسببهھا في "تأثيیرااتت مساحيیهھ غيیر مميیزةة وومخاططر2/2االماددةة
 ) ال تعتبر5-1(جج)(2/2 االمعايیيیر االخمس االتي سُرددتت في االماددةة كل تنطبق عليیهھا ناجمة عن االذُخيیرااتت غيیر االمنفجرةة". ووكل ذذخيیرةة

في االـحاشيیة ذذخائر عنـقودديیة  امل  يیة, (أأـنظر االتـعريیف االـك أأقل 2ـتحت ااإلتفاـق عايیيیر أأوو  عة ـم هھا ـفقط أأررـب االتي تنـطبق عليـی وواالذخائر   ـفهھي ). 
من  أأقل  هھا  االتي ـل االذخيیرةة  ودديیة. مثال٬ً،  ذذخائر عنـق تبر  هھھھي10تـع ووااحد٬،  هھھھدفف  مع  امل  رصد أأوو تتـع هھا ليـیست ـمصمَّمة لـت يیرااتت٬، وولكـن   ذذُـخ

ذذخيیرةة عنقودديیة.

أأنظمة ااإلططالقق
 معظم أأنظمة ااإلططالقق٬، سوااء كانت سفن حربيیة٬، ططائرااتت٬، مدفعيیة ووقاذذفاتت االصواارريیخ٬، يیمكن أأنن تطلق أأنوااعع مختلفة من االذخائر٬، بما

 ٬، وولهھذاا فالدوولل ال تحظر أأيي نظامم إإططالققفيیهھا االذخائر االعنقودديیة االمحظوررةة وواالذخائر ااألحادديیة غيیر االمحظوررةة. لهھذاا االسبب٬، فإنن ااإلتفاقيیة
ااألعضاء غيیر ملزمة بإخرااجهھا من االخدمة أأوو تدميیرهھھھا.

للمزيید من االمعلوماتت
 ررغم أأنن تعريیف ااإلتفاقيیة ووااضح وومباشر٬، وومع ووجودد تشكيیلة ووااسعة من االذخائر وواالذُخيیرااتت االتي تم أأوو قد يیتم تطويیرهھھھا٬، فربما تكونن
كانت أأنظمة ااألسلحة االفردديیة قد حُظرتت. في هھھھذهه االحالة٬، هھھـھناكك االعديید من ااألماكن للـعثورر على ما إإذذاا   هھھھنالك االمزيید من ااألسئلة حولل 
 االمزيید من االمعلوماتت. فالدوولل ااألعضاء ووبعض االموقعيین قد حدددوواا بالفعل مجموعة ووااسعة من االذخائر االعنقودديیة في تقارريیرهھھھم بموجب

٬، االتي هھھھي على موقع مكتب شؤوونن نزعع االسالحح:7االماددةة 
http://www.unog.ch/80256EE600585943/%28httpPages

%29/84610CE6A9FDDACDC1257823003BBC39?OpenDocumentووأأيیضاً قُدمت في ملفاتت االدوولل في تقريیر  
 ). ووهھھھناكك قائمة تشمل/http://www.the-monitor.org/index.php/cp/display/region_profilesمرصد االذخائر االعنقودديیة (

  ووهھھھي متاحة على االراابط2013أأنوااعع االذخائر االعنقودديیة وواالذُخيیرااتت تم ررفع تقارريیر عنهھا بوااسطة االدوولل ااألعضاء في أأبريیل 
http://www.the-monitor.org/index.php/LM/Our-Research-Products/Factsheets . .

 )   أأددااةة تحديید للذخائر االعنقودديیة تعمل على شبكة ااإلنترنت٬،GICHDووقد أأنشأ مركز جنيیف االدوولي لنزعع ااأللغامم لألغرااضض ااإلنسانيیة (
 ال تقتصر فقط على تحديید ااألسلحة غيیر االمعلومة٬، بل تحددد ما إإذذاا كانن االسالحح يیندررجج تحت ااإلتفاقيیة. هھھھذهه ااألددااء متوفرةة على ااإلنترنت

./www.gichd.org/operations/cluster-munitions-identification-tool-email-alertsعلى االراابط  
 إإذذاا كانن ااسم نظامم االسالحح متاحح٬، فيیمكن أأنن تجد االمزيید حولهھ من من قوااعد بيیاناتت ااألسلحة االموجوددةة على ااإلنترنت٬، مثل تلك االتي في

 ORDATA)٬، وو جامعة جيیمس مادديیسونن جامعة  www.fas.org/programs/ssp/man/index.htmlتحادد االعلماء ااألمريیكيیيین (اا
 ٬، أأوو منظمة ااألمن االعالمي (http://ordatamines.maic.jmu.edu/Default.aspxعلى االراابط 

www.globalsecurity.org/military/systems/index.html . (

 info@icblcmc.orgيیمكن أأيیضاً ااإلتصالل بتحالف االذخائر االعنقودديیة على االبريید اااللكترووني ووأليي سؤاالل يیتعلق باإلتفاقيیة 

3
 .1997ااأللغامم االمضاددةة لألفراادد٬، متضمنة تلك االتي تلقى من االذخائر االعنقوددية٬، تم حظرهھھھا بموجب إإتفاقيیة حظر ااأللغامم - 
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