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يف أعقاب النزاع الذي دار يف العراق 

يف عام 2003، ُعِث عىل ذخائر صغرية 

غري منفجرة منترشة يف كثري من 

املناطق املأهولة بالسكان.

ملعالجــة  العنقوديــة  الذخائــر  اتفاقيــة  اعُتمــدت 

مشــكلة إنســانية خطــرة، أال وهــي: املســتويات غــر 

املقبولــة للوفيــات واإلصابــات واملعانــاة التــي تســببها 

األســلحة،  هــذه  تشــكِّل  إذ  العنقوديــة.  الذخائــر 

مــة لنــر كميــات كبــرة مــن الذخائــر الصغــرة  املصمَّ

ــط مناطــق واســعة، خطــراً شــديداً  املنفجــرة يف محي

عــى املدنيــني، ولهــا عواقــب طويلــة األمــد عــى 

ــرب. ــن الح ــررة م ــة املت ــات املحلي املجتمع

ومــا فتئــت الذخائــر العنقوديــة تشــكِّل، منــذ 

زمــن بعيــد، مشــكلًة مــن الناحيــة اإلنســانية. 

وبرغــم عــدم اســتخدام هــذه األســلحة إال يف بضــع 

عــرشات مــن النزاعــات املســلحة خــال األربعــن 

عــرشات  ُشــوِّه  أو  قُتــل  فقــد  األخــرية،  ســنًة 

اآلالف مــن املدنيــن، إمــا بســبب انفجارهــا عنــد 

اصطدامهــا يف أثنــاء ســري النــزاع املســلح، أو بعــد 

القتــال، عندمــا جــرى العبــث بالذخائــر الصغــرية 

غــري املنفجــرة وتفجريهــا. ويف كثــري مــن الحــاالت، 

وقعــت اإلصابــات الناجمــة عــن الذخائــر الصغــرية 

غــري املنفجــرة بعــد ســنوات، ويف أغلــب األحيــان، 

ــزاع.  ــاء الن بعــد عقــود مــن انته

ويف أيــار/ مايــو 2008، اتخــذ املجتمــع الــدويل 

ــي تســببها  ــاة الت إجــراءات حاســمة لوقــف املعان

دبلومــايس  مؤمتــر  واعتمــد  األســلحة.  هــذه 

132دولــة،  وحــره  بأيرلنــدا،  دبلــن  يف  ُعِقــد 

هــذه  وتحظــر  العنقوديــة.  الذخائــر  اتفاقيــًة 

املعاهــدة الدوليــة اســتخدام الذخائــر العنقوديــة 

واســتحداثها وإنتاجهــا وتخزينهــا ونقلهــا. وتطالــب 

ــلحة أن  ــذه األس ــوز ه ــي تح ــدان الت ــك البل كذل

ــزِم  ــك، تُل ــًة إىل ذل ــا. وإضاف ــا منه تدمــر مخزوناته

املعاهــدُة البلــداَن الحائــزة للذخائــر الصغــرية غــري 

املنفجــرة عــىل أراضيهــا بإزالتهــا، وتتضمــن أحكامــاً 

ــا  ــرادى الضحاي ــاعدة إىل ف ــم املس ــة لتقدي دينامي

وأرسهــم واملجتمعــات املحليــة املتــررة. والــدول 

األطــراف يف االتفاقيــة مطالَبــة أيضــاً مبســاعدة 

بهــذه  الوفــاء  عــىل  األخــرى  األطــراف  الــدول 

االلتزامــات. وكان اعتــاد االتفاقيــة خطــوًة هائلــة 

نحــو إنهــاء املعانــاة التــي تســببها هــذه األســلحة، 

ــذ اعتادهــا، تقدمــاً  ــدول األطــراف، من وتحــرز ال

ــدف. ــك اله ــق ذل ــوب تحقي ــرياً ص كب
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ما هي الذخائر العنقودية؟ 

هــي ذخائــر تُطلِقهــا الطائــراُت أو املدفعيــُة أو مدافــُع 

ــا  ــق بدوره ــُف. وتُطلِ ــُخ أو القذائ ــاوِن أو الصواري اله

ذخائــَر صغــرية منفجــرة وتنثهــا فــوق منطقة واســعة. 

وميكــن أن يــراوح عــدد الذخائــر الصغــرية مــن بضــع 

ــا،  ــاً لطرازه ــرية، تبع ــن 600 ذخ ــث م ــرشات إىل أك ع

ــق  وميكــن أن تتجــاوز املنطقــة املســتهدفة التــي تُطلَ

عليهــا 30,000 مــر مربــع. ويتهــاوى معظــم الذخائــر 

مــة يك تنفجــر  الفرعيــة دون توجيــه، وهــي ُمصمَّ

ــن  ــاألرض، لك ــم ب ــن ترتط ــدام ح ــق االصط ــن طري ع

ذلــك ال يحــدث يف كثــري مــن األحــوال. ومثــة جيــوش 

ــًة ضــد األهــداف  ــرية كانــت تعتربهــا أســلحًة فعال كث

)مثــل  واســعة  مســاحة  عــىل  املنتــرشة  دة  املتعــدِّ

الدبابــات، والعربــات املصفحــة، واألفــراد العســكرين، 

ومــا إىل ذلــك(. ولكــن يف النزاعــات التــي كانــت 

تُســتخدم فيهــا الذخائــر العنقوديــة، وال ســيا عندمــا 

مأهولــة  أو  مناطــق حريــة  تُســتخدم يف  كانــت 

بالســكان، كانــت تُوِقــع أعــداداً كبــريًة مــن اإلصابات يف 

صفــوف املدنيــن خــال األعــال القتاليــة، وعــىل مدى 

ــال. وتضــم الرســانات  ــاء القت ــد انته ــة بع ــرة طويل ف

العســكرية لبعــض الــدول مايــن مــن هــذه الذخائــر. 
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وقــد تأكــد وقــوع ضحايــا للذخائــر 

العنقوديــة يف البلــدان اآلتيــة:*

والهرســك،  البوســنة  أنغــوال،  ألبانيــا،  أفغانســتان، 

جمهوريــة  كرواتيــا،  كولومبيــا،  تشــاد،  كمبوديــا، 

الكونغــو الدميقراطيــة، إريريــا، إثيوبيــا، جورجيــا/

ــل،  ــراق، إرسائي ــاو، الع ــة، غينيا-بيس ــيتيا الجنوبي أوس

الدميقراطيــة  الكويــت، جمهوريــة الو  كوســوفو**، 

املغــرب  األســود،  الجبــل  ليبيــا،  لبنــان،  الشــعبية، 

الــرويس  االتحــاد  الغربيــة(، موزامبيــق،  )الصحــراء 

)الشيشــان(، رصبيــا، ســرياليون، الصومــال، جنــوب 

ــورية،  ــة الس ــة العربي ــودان، الجمهوري ــودان، الس الس

اليمــن.  فيتنــام،  أوكرانيــا،  طاجيكســتان، أوغنــدا، 

* املصــدر: االئتــاف املناهــض للقنابــل العنقوديــة، مرصــد الذخائــر العنقوديــة 

2016، أيلــول/ ســبتمرب 2016. 

** أعلنــت كوســوفو اســتقالها عــن رصبيــا مــن جانــب واحــد يف 17شــباط/

فربايــر 2008. وال يــزال مركزهــا متنازعــاً عليــه. 

من الوس إىل اليمن

ــح يف ســبيل معالجــة مشــكلة  ــا برحــت الوس تكاف م

الذخائــر العنقوديــة منــذ عقــود. فحســب التقديــرات، 

صغــرية  ذخــرية  مليــون   270 البلــد  عــىل  أُلِقــي 

ــن.  ــرن العرشي ــبعينيات الق ــتينيات وس منفجــرة يف س

ــا،  ــاً له ــا كان مخطَّط ــن ك ــرشات املاي ــر ع ومل تنفج

ولهــذا مــا زالــت حتــى يومنــا هــذا تهــدد أرواح النــاس 

ــرات  ــارت تقدي ــد أش ــم. وق ــد أطرافه ــم لفق وتعرضه

الهيئــة التنظيميــة الوطنيــة، وهــي الهيئــة الحكوميــة 

الرئيســية املنــوط بهــا اإلرشاف عــىل إزالــة املتفجــرات 

ــات الحــرب يف الوس، إىل أن 14مــن أصــل  مــن مخلف

ــٌة  ــع القــرى مجتمعــًة ملوث ــد، ورب 17مقاطعــًة يف البل

باملتفجــرات مــن مخلفــات الحــرب التــي تشــكل 
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الذخائــر الصغــرية غــري املنفجــرة أكــرب فئاتهــا. ويف عــام 

ــن  ــاً م ــراً مربع ــو 67 كيلوم ــري نح ــرى تطه 2014، ج

األرايض امللوثــة، وتدمــري نحــو 60,000  ذخــرية صغــرية 

غــري منفجــرة. 

 Landmine and Cluster Munition Monitor, Country :املصدر

reports Laos

http://www.the-monitor.org/en-gb/reports/2016/lao-pdr/

mine-action.aspx

النــزاع يف  مــن  يومــاً   34 تســبب   ،2006 عــام  ويف 

جنــوب لبنــان يف تلويــث املنطقــة بالذخائــر الصغــرية 

ــم اســتمرار  ــام 2014، ورغ ــة ع ــري املنفجــرة. وبنهاي غ

-تبلــغ  منطقــة   799 أن  تبــّن  التطهــري،  جهــود 

ــاً- صــارت  ــراً مربع ــن 17.85 كيلوم ــث م مســاحتها أك

ــىل 700  ــو ع ــا يرب ــل م ــلحة. وقُِت ــذه األس ــة به ملوث

ــر العنقوديــة يف  شــخص أو أُصيبــوا مــن جــراء الذخائ

ــه.  ــزاع ويف أعقاب ــاء الن أثن

 Landmine and Cluster Munition Monitor, Country :املصــدر

reports Lebanon

http://www.the-monitor.org/en-gb/reports/2016/lebanon. 

 aspx

ويف الســنوات األخــرية، أفــادت تقاريــر عــن اســتخدام 

الذخائــر العنقوديــة يف ليبيــا، وجنــوب الســودان، 

ــم أن  ــن*. ورغ ــا، واليم والســودان، وســورية، وأوكراني

املــدى واألثــر الكاملــن الســتخدامها يف هــذه البلــدان 

مــا زاال مجهولــن، فالتقاريــر تشــري إىل أن بعــض هــذه 

ــر  ــن الذخائ ــرية م ــات كب ــث كمي ــهد ن ــياقات ش الس

ــرية مــن  الصغــرية غــري املنفجــرة، وســقوط أعــداد كب

ــن.  ــوف املدني ــا يف صف الضحاي

ــر  ــد الذخائ ــة، مرص ــل العنقودي ــض للقناب ــاف املناه ــدر: االئت * املص

ــبتمرب 2016. ــول/ س ــة 2016، أيل العنقودي

»هذه الفتاة البالغة من 

العمر 17 عاماً من جنوب 

لبنان فقدت ساقها عندما 

انفجرت فيها ذخرية صغرية 

غري منفجرة جلبها أبوها إىل 

املنزل«.
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تَرِكة مأساوية

تتبــدى اآلثــار الحــادة للذخائــر العنقوديــة حينــاً بعــد 

حــن. ومــن أول حادثــة مســجلة إللقــاء هذه األســلحة 

يف الجــزء اإلنجليــزي مــن مينــاء غرميســبي )1943( إىل 

اســتخدامها يف نزاعــات أحــدث، مــا انفكــت الذخائــر 

العنقوديــة تشــكِّل عبئــاً ثقيــاً عــىل كاهــل املدنيــن يف 

أثنــاء القتــال ويف أعقابــه عــىل حــد ســواء.

مة  أثنــاء األعــال القتاليــة – الذخائــر العنقوديــة مصمَّ

يك تتســبب يف أثــر مدمــر يف املعــارك عــن طريــق نــث 

ــر الصغــرية املنفجــرة عــىل  ــة مــن الذخائ أعــداد هائل

مناطــق شاســعة لتدمــري أهــداف عســكرية متعــددة. 

الذخائــر  مــن  مئــات  يُطلَــق  الطــرازات  وبعــض 

ــر  ــاحتها 30,000 م ــاوز مس ــىل أراٍض تتج ــرية ع الصغ

مربــع. وغالبــاً مــا تكــون الخســائر يف صفــوف املدنيــن 

ــت  ــا كان ــكان. ومل ــة بالس ــق املأهول ــة يف املناط فادح

ــر الصغــرية تســقط ســقوطاً حــرّاً بوجــه عــام،  الذخائ

فاالســتخدام غــري الصحيــح والريــاح وغريهــا مــن 

ــن  ــّداً ع ــداً ج ــم بعي ــا تصيبه ــة بجعله ــل كفيل العوام

ــتهدفة. ــة املس املنطق

ــا  ــرية م ــبة كب ــر نس ــال – ال تنفج ــاء القت ــد انته بع

يلقــى أو يُطلــق مــن الذخائــر الصغــرية بســبب تعطُّــل 

ــك،  ــًة لذل ــل. ونتيج ــن العم يّل ع ــري األوَّ ــام التفج ص

ــر املتفجــرة الفتّاكــة.  ــوَّث مناطــق شاســعة بالذخائ تُل

ــد  ــوا عن ــن أو أُصيب ــن املدني ــدة آالف م ــل ع ــد قُت وق

ــا  ــع هــذه املتفجــرات. فوجوده ــارض م ــم الع تعامله

يجعــل الزراعــة وغريهــا مــن األنشــطة األساســية 

شــديدة الخطــورة. كــا أنهــا تعــوق التعمــري وتطويــر 

ــة،  ــل الطــرق والســكك الحديدي ــية، مث ــة األساس البني

ومحطــات توليــد الطاقــة. وشــكل هــذه القنابــل 

الصغــرية ولونهــا املثــريان لاهتــام غالبــاً مــا يجتذبــان 

ــرياً  ــال. وكث ــة الح ــا بطبيع ــن يلتقطونه ــال الذي األطف

ــة.  مــا تكــون النتيجــة هــي املــوت والتشــويه واإلعاق

بالذخائــر  حاليّــاً  ثــة  ملوَّ أرُضهــا  بلــداً   25 وهنــاك 

ــة. العنقودي

مخلفات قنابل 

عنقودية، ومنها ذخائر 

صغرية منفجرة، ملقاة 

عىل األرض
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قصور التكنولوجيا

كانــت نســبة كبــرية مــن الذخائــر العنقوديــة املخزَّنــة 

مــة لاســتخدام يف  ــاً يف املخــازن العســكرية مصمَّ حاليّ

ســياق الحــرب البــاردة. ولذلــك، فكثــري منهــا قديــم وال 

ــه. ويف بعــض الطــرازات األحــدث، أدمــج  ــد علي يُعتَم

ــر  ــات التدمــري الــذايت لضــان أن تُدمِّ يَّ املنتجــون خاصِّ

الذخائــر الصغــرية نفســها مــا مل تنفجــر كــا هــو 

مســتهدف. بَيْــَد أن هــذه الجهــود مل تــرَق إىل مســتوى 

يَّــات خفضــت عــدد الذخائــر  التوقعــات. فهــذه الخاصِّ

الخاضعــة  االختبــارات  يف  املنفجــرة  غــري  الصغــرية 

للمراقَبــة، لكــن معــدالت التعطــل الفعليــة يف املعــارك 

مــا زالــت أعــىل كثــرياً، وهــو مــا أســفر عــن مســتويات 

ــة  ــبة مزعج ــت نس م ــد ُصمِّ ــوث. وق ــن التل ــة م عالي

مــن الذخائــر الصغــرية التــي ُعــث عليهــا عــىل األرض، 

يف لبنــان بعــد حــرب عــام 2006، ويف اليمــن يف فــرة 

ــر نفَســها بنفســها.* ولكــن، مثلهــا  تاليــة، بحيــث تُدمِّ

ــري  ــة التدم ــت آلي يّل، تعطل ــري األوَّ ــام التفج ــل ص مث

الــذايت يف هــذه الذخائــر الصغــرية عــن العمــل تحــت 

ظــروف القتــال. 
ــر  ــد الذخائ ــة، مرص ــل العنقودي ــض للقناب ــاف املناه ــدر: االئت * املص

ــبتمرب 2016. ــول/ س ــة 2016، أيل العنقودي

خبري يف إبطال مفعول 

القنابل يف الجيش 

الكولومبي يفتح حاوية 

قنبلة عنقودية من 

 CB-250-K طراز

إلزالة الذخائر الصغرية 

املنفجرة من أجل 

إبطالها عىل نحو آِمن.

اتفاقية الذخائر العنقودية 

اعتــاد اتفاقيــة الذخائــر العنقوديــة هــو مبنزلــة 

ــر  ــة للذخائ ــة وغــري املقبول اعــراف بالعواقــب الرهيب

ــة  ــل االتفاقي ــن. ومتث ــة عــىل الســكان املدني العنقودي

عامــة فارقــة يف الجهــود الراميــة إىل معالجــة املعانــاة 

ــذه  ــر ه ــلحة. وتحظ ــذه األس ــا ه ــبب فيه ــي تتس الت

االتفاقيــة اســتخدام الذخائــر العنقوديــة واســتحداثها 

ــد  ــاً املواعي ــدد أيض ــا. وتح ــا ونقله ــا وتخزينه وإنتاجه

ــق أو  ــد التصدي ــراف، بع ــدول األط ــام ال ــة لقي النهائي

االنضــام، بتدمــري مخزوناتهــا مــن هــذه األســلحة 

الذخائــر  مــن  أراضيهــا  وتطهــري  ســنوات(  )مثــاين 

ــنوات(. ــرش س ــرة )ع ــري املنفج ــرية غ الصغ

وإضافــًة إىل املحظــورات التــي تفرضهــا ومــا تتضمنــه 

املخزونــات واملواعيــد  تدمــري  بشــأن  أحــكام  مــن 

ــات ذات  ــة التزام ــن االتفاقي ــا، تتضم ــة إلزالته النهائي

أهميــة تتمثــل يف مســاعدة الضحايــا. فالــدول األطراف 

العنقوديــة  التــي عــىل أراضيهــا ضحايــا للذخائــر 

مطالَبــة بتوفــرّي الرعايــة الطبيــة وإعــادة التأهيــل 

والدعــم النفــي لهــم، وضــان اندماجهــم االجتاعــي 

واالقتصــادي عــىل أســاس غــري متييــزي. ويجــب عــىل 
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مراهق، أُصيب إصابًة بالغة 

وهو يف الثانية عرشة من 

عمره بسبب قنبلة صغرية، 

يُعالَج يف مركز لركيب 

األطراف االصطناعية وإعادة 

التأهيل.

الــدول األطــراف أن تضــع الخطــط والسياســات الازمة 

ذهــا، وأن تتخــذ  لتقديــم هــذه املســاعدة وأن تنفِّ

خطــوات لتعبئــة املــوارد الازمــة. وتشــكِّل هــذه 

األحــكام، إىل جانــب مفهــوم »الضحايــا« الــذي يشــمل 

ــا  ــع م ــة، أوس ــم املحلي ــم ومجتمعاته ــراد وأرسه األف

أُدرِج يف معاهــدة مــن معاهــدات القانــون الــدويل 

اإلنســاين مــن التزامــات مــن حيــث املــدى فيــا 

ــا. ــاعدة الضحاي ــق مبس يتعل

ــايَلْ  ــة يف مج ــواردة يف االتفاقي ــة ال ــات القوي وااللتزام

إزالــة الذخائــر العنقوديــة ومســاعدة الضحايــا تصبــغ 

عــىل أحكامهــا املتعلقــة بالتعــاون الــدويل أهميــًة 

ــن  ــا م ــة وغريه ــاعدة الدولي ــتكون للمس ــة: فس خاص

املــوارد رضورة واضحــة إذا أُريــد تحقيــق أهــداف 

االتفاقيــة. وتُلــزِم االتفاقيــُة الــدوَل األطــراف التــي 

يف موضــع يســمح لهــا بتقديــم املســاعدة التقنيــة 

ــة  ــن أجــل إزال ــك م ــل ذل ــأن تفع ــة ب ــة واملالي واملادي

ــات، ومســاعدة  ــري املخزون ــة، وتدم ــر العنقودي الذخائ

ــطة  ــاعدة بواس ــذه املس ــم ه ــوز تقدي ــا. ويج الضحاي

منظومــة األمــم املتحــدة، أو مكونــات الحركــة الدوليــة 

املنظــات  أو  األحمــر،  والهــال  األحمــر  للصليــب 

ــري  ــة، أو املنظــات غ ــة أو الوطني ــة أو اإلقليمي الدولي

ــايئ. ــاس ثن ــىل أس ــا ع ــة، أو تقدميه الحكومي

وبفضــل اتفاقيــة الذخائــر العنقوديــة، يخطــو املجتمــع 

ــدة يف مســعاه نحــو وضــع حــد  ــدويل خطــوات جي ال

ــذه  ــببها ه ــي تس ــاة الت ــات واملعان ــات واإلصاب للوفي

ــث  ق أك ــدَّ ــطس 2016، ص ــى آب/ أغس ــر. وحت الذخائ

مــن 100بلــد -منهــا بلــدان عديــدة لديهــا مخزونــات 

كبــرية مــن الذخائــر العنقوديــة- عــىل هــذه املعاهــدة 

تقــدم  إليهــا رســميّاً، ويجــري إحــراز  انضمــت  أو 

ــاذ هــذه  ــدء نف ــذ ب ــري يف املجــاالت الرئيســية. ومن كب

ــر 1.4مليــون ذخــرية  املعاهــدة يف عــام 2010، ُدمِّ

عنقوديــة، تتضمــن أكــث مــن 172مليــون ذخــرية 

ــة مــن إزهــاق  ــَة األبدي ــك الحاي ــرًة بذل صغــرية، موفِّ

ــدد  ــذا الع ــس له ــم. ولي ــر أطرافه ــن وب أرواح املدني

ــدول األطــراف  ــن ال ــد م ــاء مزي ــع وف ــع م إال أن يرتف

ــًة  ــات. وإضاف ــري املخزون ــة يف تدم ــا املتمثل بالتزاماته

ــم  ــد ت ــام 2015، كان ق ــة ع ــول نهاي ــك، فبحل إىل ذل

تطهــري أراٍض تتجــاوز مســاحتها 325 كيلومــراً مربعــاً 
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مــن مخلفــات الذخائــر العنقوديــة، وتدمــري أكــث مــن 

ــراف  ــدول األط ــرية. وال ــر الصغ ــن الذخائ 415,000 م

التــي عــىل أراضيهــا ضحايــا للذخائــر العنقوديــة تقــوم 

ــواردة  ــا ال ــاعدة الضحاي ــات مس ــذ متطلب ــاً بتنفي أيض

يف االتفاقيــة. ويف الوقــت الحــايل، يُِديــن علنــاً العديــُد 

مــن الــدول واملنظــات االســتخدام املســتمر للذخائــر 

ــذه  ــم ه ــادة وص ــهم يف زي ــا يس ــو م ــة، وه العنقودي

ــلحة.  األس

ــًة يف  ــات، وخاص ــاك تحدي ــت هن ــا زال ــك، م ــع ذل وم

ــة، وأن  ــىل االتفاقي ــدول ع ــع ال ــع جمي ضــان أن توقِّ

تضــع حــّداً نهائيّــاً الســتخدام الذخائــر العنقوديــة. 

ومــن الــروري أيضــاً ضــان حصــول مــن يعيشــون 

ــود  ــاعدة، ووج ــات املس ــىل خدم ــة ع ــق نائي يف مناط

ثــة  معونــة ومــوارد مســتمرة ملســاعدة الــدول امللوَّ

ــر  ــا. ويف املؤمت ــاء بالتزاماته ــىل الوف ــلحة ع ــذه األس به

األول الســتعراض االتفاقيــة، الــذي ُعِقــد يف دوبروفنيــك 

ــدول  ــول/ ســبتمرب 2015، اعتمــدت ال ــا يف أيل بكرواتي

تضــع  التــي  دوبروفنيــك،  عمــل  خطــة  األطــراف 

إطــاراً للتصــدي لهــذه التحديــات والنهــوض بأهــداف 

ــع.  ــاق أوس ــىل نط ــة ع االتفاقي

وتــرى اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر أن اتفاقيــة 

ــن  ــة م ــة األهمي ــدة بالغ ــة معاه ــر العنقودي الذخائ

معاهــدات القانــون الــدويل اإلنســاين التــي يجــب أن 

ــة  ــة الدولي ــدول. وتناشــد اللجن ــع ال ــا جمي ــد به تتقيَّ

ــم  ــة أو مل تنض ــى االتفاقي ق ع ــدِّ ــي مل تُص ــدول الت ال

ــك يف أقــرب وقــت ممكــن.  ــا بعــُد أن تفعــل ذل إليه

فبموجــب هــذه االتفاقيــة، يقــر املجتمــع الــدويل أن 

ــة.  ــة أســلحة غــر مقبول ــر العنقودي الذخائ

عملية من عمليات إزالة 

ذها منظمة  األلغام التي تنفِّ

هالو ترست يف أنغوال.
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وقف استخدام األسلحة التي يظل مفعولها القاتل مستمراً

اتفاقيــة الذخائــر العنقوديــة مــا هــي إال خطــوة عــىل 

ــببها  ــي تس ــاكل الت ــامل للمش ــل ش ــاد ح ــق إيج طري

األســلحة »التــي يظــل مفعولهــا القاتــل مســتمراً« 

عنــد انتهــاء النزاعــات املســلحة. فاملدنيــون يف الكثــري 

ديــن باأللغــام  والكثــري مــن البلــدان مــا زالــوا مهدَّ

املضــادة لألفــراد وبطائفــة مــن الذخائــر غــري املنفجــرة 

الذخائــر  ومنهــا  املروكــة،  املتفجــرة  والذخائــر 

ــر  ــن أث ــد م ــة للح ــود ضخم ــَذل جه ــة. وتُب العنقودي

هــذه األســلحة. وتعكــف جمعيــات الصليــب األحمــر 

والهــال األحمــر الوطنيــة، واللجنــة الدوليــة للصليــب 

الحكوميــة،  والــوكاالت  املتحــدة،  واألمــم  األحمــر، 

رة  والعديــد مــن املنظــات األخــرى يف البلــدان املتــرِّ

التوعيــة  وتوفــري  امللوثــة،  املناطــق  تطهــري  عــىل 

باملخاطــر، ومســاعدة الضحايــا، ونــرش القانــون الــدويل 

اإلنســاين، وال ســيا التقيُّــد باتفاقيــة عــام 2008 بشــأن 

ــأن  ــام 2003 بش ــول ع ــة، وبروتوك ــر العنقودي الذخائ

ــر  ــة حظ ــرب، واتفاقي ــات الح ــن مخلف ــرات م املتفج

األلغــام املضــادة لألفــراد لعــام 1977. ويجــري إحــراز 

ــزام  ــتمرار االلت ــن اس ــد م ــن ال ب ــوس. لك ــدم ملم تق

ــة  ــد التصــدي بفعالي ــري املــوارد إذا أُري الســيايس وتوف

لعــبء املتفجــرات مــن مخلفــات الحــرب، وتَرِكــة 

األلغــام  واســتخدام  الفتاكــة،  العنقوديــة  الذخائــر 

ــة. األرضي

عملية قرب قرية أفغانية 

لتطهري األرض من 

األلغام األرضية والذخائر 

العنقودية وغريها من 

املتفجرات من مخلفات 

الحرب.
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»لدينا ما يُشِعرنا باالرتياح إزاء اإلنجازات التي تحققت منذ 

دخول اتفاقية الذخائر العنقودية حيز النفاذ. ولكن ما زال 

هناك الكثر ما ينبغي عمله إذا أردنا بلوغ هدفنا املشرتك. 

وهذا الهدف هو، وفقاً لنص االتفاقية، وْضع حد نهايئ للمعاناة 

واإلصابات التي تسببها الذخائر العنقودية«.

كريستن برييل

نائبة رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر
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املهمة

اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر منظمــة غــري متحيــزة ومحايدة 

ومســتقلة، تــؤدي مهمــة إنســانية بحتــة تتمثــل يف حايــة أرواح 

وكرامــة ضحايــا النزاعــات املســلحة وغريهــا مــن حــاالت العنــف 

وتقديــم املســاعدة لهــم. 

وتبــذل أيضــاً اللجنــة الدوليــة كل الجهــود املمكنــة لتفــادي 

املعانــاة بنــرش أحــكام القانــون اإلنســاين واملبــادئ اإلنســانية 

العامليــة وتعزيزهــا. 

أنشــئت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر عــام 1863 وقــد 

ــب  ــة للصلي ــة الدولي ــف والحرك ــات جني ــا اتفاقي ــت عنه متخّض

األحمــر والهــال األحمــر. وهــي توجــه وتنســق األنشــطة الدوليــة 

التــي تنفذهــا الحركــة يف حــاالت النزاعــات املســلحة وغريهــا مــن 

حــاالت العنــف.
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