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نصف حصيلة ضحايا الذخائر العنقودية في العالم سجلت في سوريا 

بحسب تقرير 2021 للتحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان عضو في التحالف الدولي 

والمصدر األساسي للبيانات عن سوريا

بــيــــــان

أصــدر التحالــف الدولــي للقضــاء علــى الذخائــر العنقوديــة والحملــة 

الســنوي  تقريــره   )ICBL-CMC( األرضيــة  األلغــام  لحظــر  الدوليــة 

العالــم.  العنقوديــة فــي  الثانــي عشــر لرصــد اســتخدام األســلحة 

ويقــود التحالــف جهــود المجتمــع المدنــي العالمــي لصالــح حظــر 

ــا ووضــع حــد  ــد مــن الضحاي ــع وقــوع المزي ــة، ومن ــر العنقودي الذخائ

للمعانــاة التــي تســببها هــذه األســلحة. 

األربعاء 22 أيلول 2021 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.

http://www.icblcmc.org/
http://www.icblcmc.org/
http://www.icblcmc.org/
http://www.the-monitor.org/media/3299403/cluster-munition-monitor-2021_web.pdf?fbclid=IwAR1sg6gjpJ2P0Kd8_-g9owkz5XPYjjcQ9FOseirCk4M6q_-0VoiC4juj_GM
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والشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان عضــو فــي هــذا التحالــف الدولــي، وقــد ســاهمت فــي هــذا التقريــر وفــي تقاريــر 

الســنوات الســابقة بمشــاركة بيانــات الحــوادث التــي تســببت بهــا الذخائــر العنقوديــة ومــا خلفتــه مــن ضحايــا ومصابيــن 

فــي ســوريا.

خلــَص التقريــر إلــى أن ســوريا هــي الدولــة الوحيــدة فــي العالــم التــي تشــهد اســتخدامًا مســتمرًا لألســلحة العنقودية منذ 

عــام 2012، وســجل أعلــى حصيلــة للضحايــا فــي ســوريا فــي عــام 2020، حيــث شــكلت الحصيلــة فــي هــذا العــام )2020( 

فــي ســوريا أكثــر مــن نصــف الحصيلــة اإلجماليــة )52%( للضحايــا علــى مســتوى العالــم، كمــا أشــار التقريــر إلــى أن %44 

مــن إجمالــي الضحايــا كانــوا مــن األطفــال و24% مــن اإلنــاث. كمــا أشــار التقريــر إلــى أن 80% من ضحايــا الذخائر العنقودية 

فــي العالــم منــذ 2012 تــم تســجيلها فــي ســوريا.

ســجل التقريــر مقتــل 35 مدنيــًا جــراء ضربــات جويــة تــم اســتخدام الذخائــر العنقوديــة فيهــا فــي ســوريا، كمــا رصــَد عــدة 

 فــي عــام 2020 مستشــهدًا بتقريــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان “النظــام 
ٍ

هجمــات علــى مــدارس ومشــاف

الســوري يعــود الســتخدام الذخائــر العنقوديــة مــرات عــدة ضــد األحيــاء الســكنية فــي محافظــة إدلــب ومــا حولهــا 

ممــا يشــكل جرائــم حــرب” الصــادر فــي 27 شــباط 2020.

كمــا ذكــر التقريــر أنــه تــم تســجيل 147 ضحيــة جــراء انفجــار مخلفــات ذخائــر عنقوديــة فــي عــام 2020، األمــر الــذي ُيشــير إلــى 

خطــورة انتشــار مخلفــات الذخائــر العنقوديــة وتداعيات اســتخدامها. 

وأشــار التقريــر إلــى اســتخدام قــوات النظــام الســوري الذخائــر العنقوديــة منــذ عــام 2012؛ ممــا تســبب فــي خســائر بشــرية 

ث  هائلــة، وأشــار إلــى معانــاة المدنييــن مــن الهجمــات بشــكل مباشــر ومــن مخلفــات الذخائــر العنقوديــة المتروكــة. وتحدَّ

عــن تســجيل مــا ال يقــل عــن 687 هجومــًا بالذخيــرة العنقوديــة فــي ســوريا منــذ تمــوز/ 2012.

أشــار التقريــر إلــى أن النظــام الســوري هــو المســؤول بشــكل أساســي عــن اســتخدام الذخائــر العنقوديــة، وأوضــَح أن 

النظــام الســوري والقــوات الروســية كثيــرًا مــا نفــذت عمليــات معــًا وتســتخدم طائــرات وأســلحة متشــابهة.

ــح التقريــر أن حصيلــة اســتخدام الذخائــر العنقوديــة أعلــى مــن األرقــام المســجلة، حيــث أن هناك الكثيــر من الهجمات  ورجَّ

التــي لــم يتم تســجيلها.

وقــد القــت األضــرار الناجمــة عــن اســتخدام الذخائــر العنقوديــة التــي تعــرض لهــا المدنيــون فــي ســوريا تغطيــة إعالميــة 

واســعة وإدانــة مــن أكثــر مــن 145 دولــة. وذكــر التقريــر أنــه منــذ أيــار/ 2013، اعتمــدت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 

ثمانيــة قــرارات تديــن اســتخدام الذخائــر العنقوديــة فــي ســوريا، بمــا فــي ذلــك القــرار 75/193 فــي 16/ كانــون األول/ 2020، 

ومنــذ 2014، تبنــى مجلــس حقــوق اإلنســان أزيــد مــن 18 قــرارًا يديــن اســتخدام الذخائــر العنقوديــة فــي ســوريا، فــي حيــن 

أن لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن ســوريا أصــدرت العديــد مــن التقاريــر التــي تضمنــت تفاصيــل الهجمــات 

باســتخدام الذخائــر العنقوديــة. 

https://sn4hr.org/arabic/?p=11952
https://sn4hr.org/arabic/?p=11952
https://sn4hr.org/arabic/?p=11952
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وتعمل الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان ضمن ظروف غاية في الصعوبة لتحقيق األهداف االســتراتيجية للتحالف 

الدولــي للقضــاء علــى الذخائــر العنقوديــة وللحملــة الدوليــة لحظر األلغام األرضية بشــكل جماعي بمــا في ذلك:

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.	 

لقــد خّلــف االســتخدام المســتمر لهــذه األســلحة إرثــًا قاتــاًل سيســتمر فــي تهديــد الســوريين لعقــود. وتســعى الشــبكة 

الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى اإلســهام فــي تســليط المزيــد مــن الضوء علــى مدى فداحة اســتخدام الذخائــر العنقودية 

واأللغام األرضية في ســوريا، وضرورة إنهاء كافة أشــكال اســتخدامها، والحاجة إلى دعم ومســاعدة مادية ولوجســتية 

وتدريبيــة للمنظمــات اإلنســانية العاملــة في ســوريا لمعالجة هــذا اإلرث.

ختامــًا، تؤكــد الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى أنهــا مســتعدة للمســاهمة فــي التقاريــر الدوليــة عــن حالــة حقــوق 

اإلنســان فــي ســوريا، والمســتجدات التــي تطــرأ عليهــا بموضوعيــة وشــفافية، وتضــع قاعــدة البيانــات ومــا تحتويــه مــن 

معلومــات واســعة تــم تســجيلها خــالل عشــر ســنوات فــي خدمــة إظهــار حقيقــة مــا يجــري بحــق المواطــن والدولــة 

الســورية مــن انتهــاكات لحقــوق اإلنســان، وتأمــل أن يســاهم ذلــك فــي تثبيــت تاريــخ وســردية مــا جــرى فــي ســوريا بدقــة، 

وذلــك ســوف يســاهم فــي ردع محــاوالت حثيثــة مــن قبــل مرتكبــي االنتهــاكات وفــي مقدمتهم النظام الســوري وروســيا 

وإيــران لتغييــر ســردية األحــداث ونفــي االنتهــاكات وتبريرهــا، ونشــدد علــى أننــا ســوف نســتمر فــي بــذل أكبــر جهــد ممكــن 

فــي توثيــق مــا يجــري بدقــة وموضوعيــة، ســعيًا لخدمــة الهــدف األوســع وهــو حمايــة المدنييــن فــي ســوريا، والدفــاع عــن 

ــا، ومحاســبة مرتكبــي االنتهــاكات كافــة، والبــدء فــي مســار التغييــر نحــو الديمقراطيــة واحتــرام حقــوق  حقــوق الضحاي

اإلنســان، وشــعارنا هــو: ال عدالــة بــال محاســبة.

التقرير صدر يوم األربعاء 15/ أيلول/ 2021، وباإلمكان االطالع عليه كاماًل عبر الرابط التالي.
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