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ما هي الذخيره العنقوديه؟



الذخائر العنقوديه تمثل اشكاليه عند استخدامها

• فالتأثير المساحي الواسع يعني انها ال تستطيع التفرقه بين هدف مدني وهدف 

عسكري

• تستخدم الذخائر العنقوديه في المناطق المأهوله، حيث يسقط المدنيين غالبا 

ضحايا

• أي شخص في نطاق كل ضربه غالبا ما يقتل أو يجرح

.....وبعد فتره طويله

• من المعروف انه ال يعتمد علي الذخائر العنقوديه،فهي تترك ُذخيرات غير منفجره 

خطيره بعد انتهاء المعارك 

لماذا ُحظرت الذخائر العنقوديه



لماذا ُحظرت الذخائر العنقوديه



لماذا ُحظرت الذخائر العنقوديه



• اتفاقية الذخائر العنقوديه ستمنع المزيد–عشرات األالف سقطوا بالفعل ضحايا 

• المدنيون هم الغالبيه العظمى من الضحايا

• األطفال هم غالبا الضحايا األبرياء

لماذا ُحظرت الذخائر العنقوديه



• من الدول :العربيه في الشرق االوسط وشمال افريقيا هناك

- لديهم مخزون من الذخائر العنقوديه15

- انتجوا في الماضي او ال زالوا ينتجون ذخائر عنقوديه3

- استخدموا القنابل العنقوديه7

- دوله ومنطقه واحده 11اٌستخدمت الذخائر العنقوديه في 
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نظره على الدول المتحدثه باللغه العربيه



الـــحــــل

• حول الذخائر العنقوديه2008اتفاقية 

• اتفاقيه دوليه ملزمه قانونا

• حظر عالمي على الذخائر العنقوديه

• نزع سالح وعناصر إنسانيه

• أغسطس 1دخلت حيز النفاذ في  2010
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:يحظر

• الماده )إنتاج وتخزين ونقل الذخائر العنقوديه  1)

:يجب على الدول األطراف

• الماده )تدمير المخزون  3)

• الماده )تطهير المناطق الملوثه  4)

• الماده )مساعدة الضحايا  5)

• الماده)تقديم المساعده الفنيه والماديه للدول األطراف المتأثره بالذخائر العنقوديه 

6)

• الماده )الشفافيه من خالل التقرير حول تنفيذ االتفاقيه  7)

حول الذخائر العنقوديه2008إتفاقية 



تقدم اتفاقية الذخائر العنقوديه

• دوله انضمت لالتفاقيه113

• دوله توقفت عن االنتاج 17

• مليون ٌذخيره مخزنه تم تدميرها130

• يتم تطهير االراضي المتأثره بالذخائر العنقوديه، بمساعده من دول أخرى

• قوة الوصمه ضد الذخائر العنقوديه

.لكي نمنع االستخدام المستقبلي، يجب ان توقع المزيد من الدول على االتفاقيه

مع كل دوله تنضم لالتفاقيه، تقوى القاعده العالميه المناهضه لهذا السالح



لماذا يجب ان تنضم جميع الدول التفاقيه الذخائر العنقوديه

:الذخائر العنقوديه هى

• أسلحه عتيقة الطراز

• أسلحه عكسية النتائج في الحروب الحديثه

• سلحه دفاعيه ضعيفهأ

• مدانه من المجتمع الدولي

لم يعد من المقبول من الناحيه االستراتيجيه أو 

السياسيه استخدام الذخائر العنقوديه
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:هناك العديد من الفوائد من االنضمام لالتفاقيه

• اعده ستجد الدول المتأثره ببقايا الذخائر العنقوديه سبيال للمس

الدوليه لكي تطهر أراضيها وتعيدها لالستخدام المنتج، 

خصوصا االراضي الريفيه

• كذلك يمكن للدول الحصول على الدعم الالزم لتدمير 

المخزون ومساعدة الضحايا

• إظهار تضامن الدول مع  الناس والمجتمعات المتأثره 

بالذخائر العنقوديه في المنطقه، بما فيها لبنان وسوريا
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لماذا يجب ان تنضم جميع الدول التفاقيه الذخائر العنقوديه



:هناك العديد من الفوائد من االنضمام لالتفاقيه

• فقد عانى العالم بما يكفي من استخدام هذه االسلحه -منع المزيد من الضرر للمدنيين

القاتله غير المميزه

• ”أبداً، لن يحدث مره أخرى“إظهار القياده بالوقوف والقول 

• ان تكون ضمن المجموعه المتنوعه من الدول التي رفضت بالفعل هذه االسلحه

• تقوية الوصمه العالميه على االسلحه العنقوديه

• نشر االمان االنساني ومعالجة العنف المسلح

• أن تكون جزء من اتفاقيه تنقذ الحياه وتجعل أطفالك يفخرون بذلك
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لماذا يجب ان تنضم جميع الدول التفاقيه الذخائر العنقوديه
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• إجعل االتفاقيه قضيتك

• انضم التفاقية الذخائر العنقوديه هذا العام

• تحدث بقوه ضد أي استخدام للذخائر العنقوديه

• سبتمبر هذا 5-2شارك بالحضور في االجتماع الخامس للدول االطراف في كوستاريكا 

العام

• وشجع االخرين على االنضمام إليهاروج لالتفاقيه 

الخطوات القادمه


