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التقـــريــر السنوي الثالث عشر لمرصد الذخائر العنقوديــــة، 
ربع ضحايا الذخائر العنقودية في العالم وقعت في سوريا 

وما زالت الدولة األسوأ في العالم

الشبكــــة السورية لحقوق اإلنسان عضو في التحالف الدولـــــي 
للقضــاء على الذخائر العنقودية ومصدر أساسي للبيانات عــــن 

سوريا

بــيــــــان

ســـت نهاية  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
حزيـران 2011، غير حكومية، ُمستقلة، اعتمدت عليها 
المفوضيــــة الساميـــــة لحقــــوق اإلنســــان مصــــــدرًا 
أساسيـــــــًا في جميـــع تحليالتهــا التي أصدرتهـــــــا عن 

حصيلـة الضحايا في سوريا.



حقــوق 2 لمرصــد  عشــر  الثالــث  الســنوي  التقريــر 
اإلنســان، ربــع ضحايــا الذخائــر العنقوديــة فــي العالــم 
فــي  األســوأ  الدولــة  زالــت  ومــا  ســوريا  فــي  وقعــت 

العالــم

أصــدر التحالــف الدولــي للقضــاء علــى الذخائــر العنقوديــة والحملــة الدوليــة لحظــر األلغــام األرضيــة 
)ICBL-CMC( تقريــره الســنوي الثالــث عشــر لرصــد اســتخدام األســلحة العنقوديــة فــي العالــم. 
ويقــود التحالــف جهــود المجتمــع المدنــي العالمــي لصالــح حظــر الذخائــر العنقوديــة، ومنــع وقــوع 

المزيــد مــن الضحايــا ووضــع حــد للمعانــاة التــي تســببها هــذه األســلحة. 

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان عضــو فــي هــذا التحالــف الدولــي، وتســاهم فــي تزويــد التحالــف 
والتــي تتضمــن  فــي ســوريا،  العامــل علــى األرض  يوثقهــا فريقنــا  التــي  بالبيانــات  بشــكل دوري 
معلومــات عــن الضحايــا الذيــن قتلــوا أو أصيبــوا، ومــكان وقــوع الحادثــة، ومحاولــة التعــرف علــى 
الجهــة التــي قامــت باســتخدام الذخائــر العنقوديــة، والتــي تكــون إمــا النظــام الســوري أو النظــام 
الروســي، فلــم نوثــق طــوال اثنــي عشــر عامــًا اســتخدامًا للذخائــر العنقوديــة مــن قبــل بقيــة أطــراف 

النــزاع فــي ســوريا.

ــر الســنوي، ومراجعتــه والتعليــق عليــه،  تقــوم الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بتعميــم التقري
ــر عــن ســوريا، حيــث أكــد أن ســوريا كانــت فــي كل  ــج التــي خلــص إليهــا التقري ــرز النتائ وفيمــا يلــي أب
عــام البلــد األســوأ فــي العالــم مــن حيــث حصيلــة ضحايــا الذخائــر العنقوديــة، وذلــك منــذ عــام 2012، 
وقــد ســجلت أعلــى حصيلــة للضحايــا أيضــًا فــي عــام 2021، والتــي بلغــت 37 ضحيــة، وتشــكل هــذه 
الحصيلــة قرابــة 25 % مــن الحصيلــة اإلجماليــة للضحايــا علــى مســتوى العالــم في عام 2021. وأشــار 
التقريــر إلــى أنَّ ثلثــي الضحايــا فــي هــذا العــام 2021 كانــوا مــن األطفــال. وأضــاَف أن جميــع الضحايــا 
فــي عــام 2021 قــد قتلــوا أو أصيبــوا جــراء بقايــا ذخائــر عنقوديــة قــد ألقيــت فــي وقــت ســابق، وبذلــك 
فهــو أول عــام لــم يشــهد ســقوط ضحايــا جــراء هجمــات عنقوديــة جديــدة منــذ بــدء اســتخدام هــذه 

الذخائــر فــي ســوريا فــي عــام 2012.

ذكــر التقريــر أنَّ 13 محافظــة ســورية مــن أصــل 14 قــد تعرضــت لهجمــات بذخائــر عنقوديــة منــذ 
 ،2017 عــام  العنقوديــة منــذ منتصــف  الهجمــات  فــي حصيلــة  انخفــاض  إلــى  2012. وأشــار  عــام 
مــع اســتمرارها طيلــة عامــي 2019 و2020 مستشــهدًا بتقريريــن أصدرتهمــا الشــبكة الســورية 
ــة 457 هجومــًا للنظاميــن الســوري  ــوان “توثيــق قراب لحقــوق اإلنســان فــي 19/ نيســان/ 2019 بعن
والروســي باســتخدام الذخائــر العنقوديــة، 24 منهــا بعــد اتفــاق سوتشــي” وفــي 27/ شــباط/ 2020 
بعنــوان “النظــام الســوري يعــود الســتخدام الذخائــر العنقوديــة مــرات عــدة ضــد األحيــاء الســكنية 
فــي محافظــة إدلــب ومــا حولهــا ممــا يشــكل جرائــم حــرب”، وقــال إنَّ آخــر هجــوم موثــق بالذخائــر 
العنقوديــة كان فــي آذار/ 2021، ولفــت إلــى أنــه مــن الممكــن أن تكــون حصلــت هجمــات بعــد هــذا 

التاريــخ لــم يتــم اإلبــاغ عنهــا. 
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حقــوق 3 لمرصــد  عشــر  الثالــث  الســنوي  التقريــر 
اإلنســان، ربــع ضحايــا الذخائــر العنقوديــة فــي العالــم 
فــي  األســوأ  الدولــة  زالــت  ومــا  ســوريا  فــي  وقعــت 

العالــم

وفــي ســياق متصــل عــرض التقريــر رســمًا بيانيــًا أظهــر نســبة حصيلــة ضحايــا الذخائــر العنقوديــة 
فــي ســوريا إلــى بقيــة دول العالــم، موزعــًة بحســب األعــوام منــذ عــام 2012:

ضحايا الذخائر العنقودية في سوريا وبقية دول العالم بين عامي 2012 و2021

الحظنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان لــدى تحليــل البيانــات أن ســوريا ســجلت فــي 
الغالبيــة العظمــى مــن األعــوام مــا يزيــد عــن 50 % مــن حصيلــة الضحايــا فــي بقيــة دول العالــم 
مجتمعــة. ويشــكل مــا ســجله التقريــر عــن عــام 2021 أدنــى معــدل ســنوي مســجل فــي ســوريا منــذ 

ــم أجمــع. ــا الذيــن ســقطوا فــي العال ــع الضحاي عــام 2012 وهــو رب

إلــى أن ســوريا هــي ثانــي أســوأ دولــة فــي العالــم مــن حيــث عــدد ضحايــا الذخائــر  أشــار التقريــر 
العنقوديــة منــذ بــدء حفــظ البيانــات فــي منتصــف ســتينيات القــرن الماضــي حتــى نهايــة عــام 2021 

حيــث ســجلت 4318 ضحيــة.

ــر األطــراف واإلعاقــة؛ بســبب اســتخدام  ــات حــاالت بت ــى أطفــال ســوريا وشــعبها مــن مئ لقــد عان
ــر العنقوديــة بشــكل كثيــف وعلــى مناطــق واســعة، وإنَّ  قــوات النظــام الســوري/ الروســي للذخائ
ل عائقــًا كبيــرًا أمــام عمليات   كثيــف فــي ســوريا ُتشــكِّ

ٍ
هــذه المخلفــات التــي ال تــزال منتشــرة علــى نحــو

ل خطــرًا علــى عمليــة إعــادة  ازحيــن وتحــرُّك عمــال اإلغاثــة والدفــاع المدنــي وآلياتهــم، وُتشــكِّ عــودة النَّ
اإلعمــار والتنميــة.

بقية دول العالم

سوريا



حقــوق 4 لمرصــد  عشــر  الثالــث  الســنوي  التقريــر 
اإلنســان، ربــع ضحايــا الذخائــر العنقوديــة فــي العالــم 
فــي  األســوأ  الدولــة  زالــت  ومــا  ســوريا  فــي  وقعــت 

العالــم
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وتعمــل الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي هــذه الشــراكة لتحقيــق األهــداف االســتراتيجية 
للتحالــف الدولــي للقضــاء علــى الذخائــر العنقوديــة وللحملــة الدوليــة لحظــر األلغــام األرضيــة بشــكل 

جماعــي بمــا فــي ذلــك:
• إيقاف استخدام الذخائر العنقودية واأللغام األرضية المضادة لألفراد.

• خفض عدد األراضي الملوثة بالذخائر العنقودية واأللغام األرضية.
• إحراز تقدم ملموس في نوعية الحياة لضحايا األلغام والذخائر العنقودية.

ــًا  ــدًا حقيقي ــة تهدي ــي اســتخدمت طــوال الســنوات الماضي ــة والت ــر العنقودي ســوف تشــكل الذخائ
 
ٍ
لحيــاة الســوريين وبشــكل خــاص أطفالهــم، وللتخفيــف مــن فداحــة المخاطــر فإننــا بحاجــة إلــى مزيد

مــن الدعــم اللوجســتي لصعوبــة توثيــق األماكــن التــي انتشــرت فيهــا الذخائــر العنقوديــة، كمــا يجــب 
ــي،  ــة هــذه المخلفــات، وبشــكل خــاص الدفــاع المدن ــة فــي إزال ــزداد الدعــم للمنظمــات العامل أن ي

وللمنظمــات الطبيــة العاملــة علــى عــاج حــاالت البتــر واإلعاقــة.

التقرير صدر األربعاء 25/ آب/ 2022، وباإلمكان االطاع عليه كامًا عبر الرابط التالي.

http://www.the-monitor.org/en-gb/reports/2022/cluster-munition-monitor-2022.aspx

