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حقوق النرش والتأليف

التقرير الكامل متاح باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية عىل الرابط التايل:
www.smallarmssurvey.org/resources

تم النرش يف سويرسا من ِقبل برنامج مسح األسلحة الصغرية

© برنامج مسح األسلحة الصغرية )املعهد العايل للدراسات الدولية والتنموية، جنيف( وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، ۲۰۲۲

تم النرَش ألول مرة يف ترشين الثاين/نوفمرب ۲۰۲۲

تم نرش الرتجمة للغة العربية يف ترشين الثاين/نوفمرب ۲۰۲۲

جميع الحقوق محفوظة. ال يجوز استنساخ أو تخزين أي جزء من هذا املنشور أو إرساله بأي شكل أو بأي وسيلة دون إذن 
خطي ُمسبق من برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ وبرنامج مسح األسلحة الصغرية، أو مبوجب ما يسمح به القانون والبنود املتفق 
عليها مع منظمة حقوق إعادة الطبع والنرش. ينبغي إرسال أي استفسارات متعلقة باالستنساخ خارج نطاق ما ورد أعاله إىل 

منسق النرش واملطبوعات يف برنامج مسح األسلحة الصغرية عىل العنوان التايل:

Small Arms Survey, Graduate Institute of International and Development Studies
Maison de la Paix, Chemin Eugène-Rigot 2E, 1202 Geneva, Switzerland

املؤلفني: نيكوالس فلوركني، حافظ أبو عدوان، جريجيل هيديج، عالء الرتتري

املحررة: إميليا دونجل منسقة اإلعداد: أوليفيا دينونفيل  

محررة النسخة اإلنجليزية: أليساندرا ألني مدقق الحقائق: فرانسوا فابري  

رسام الخرائط: جيليان لوف  املُصحِّحة اللغوية: ستيفاين هويتسون  

املرتجم: أحمد بركات التصميم واإلخراج: ريك جونز  

مراجعة الرتجمة العربية: دارين عطوه تصميم النسخة العربية: واثق زيدان   

ال يتخذ برنامج مسح األسلحة الصغرية أي موقف فيام يتعلق بالوضع القانوين أو باسم البلدان أو األقاليم املذكورة يف 
هذا املنشور.

اآلراء والتحليالت والتوصيات الواردة يف هذا املنشور هي من وجهة نظر املؤلفني وال متثل بالرضورة آراء برنامج األمم املتحدة 
اإلمنايئ أو الدول األعضاء يف مجلسه التنفيذي، أو األمم املتحدة عموًما أو الدول األعضاء فيها.

ال تُعرب التسميات املستخدمة يف هذا التقرير وال طريقة عرض املادة املتضمنة وخريطتها عن أي رأي كان من جانب األمانة 
العامة لألمم املتحدة أو برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ فيام يتعلق بالوضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو 

سلطاتها، أو بشأن تعيني حدودها.

صورة الغالف

رجل من الطوارق يجلس عىل صخرة يف تادرارت أكاكوس، رشق غات، ليبيا. 8 كانون األول/ديسمرب 2005.
Hemis /املصدر: برتنارد ريجري
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نظرة عامة

أن   2017 الصادر عام  إفريقيا"  التطرف يف  املتحدة اإلمنايئ "رحلة إىل  خلص تقرير برنامج األمم 

األفراد الناشئني يف املناطق الحدودية املهمشة ميكن أن يكونوا أكرث ُعرضًة للتجنيد عىل يد الجامعات 

املتطرفة العنيفة. تضمُّ منطقة الساحل عدًدا من هذه األرايض الحدودية حيث تتحرك وتنشُط جامعات 

مسلحة مختلفة، وتَغيب مؤسسات الدولة القوية، وتنترش املجتمعات املحرومة واملهمشة. ولعلًّ اجتامَع 

هذه العوامل يجعل هذه املنطقَة دون اإلقليمية أكرث عرضة للمخاطر، ومستحقًة للمزيد من الدراسة.

الليبية، دون سائر املناطق الحدودية يف الساحل، توفر ظروفًا مؤاتية بوجه خاص  يبدو أن الحدود 

رِِست  مدينة  يف  )داعش(  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  هزمية  فبعد  العنيفة.  املتطرفة  الجامعات  لتوسع 

ه املقاتلون املتطرفون العنيفون نحو جنوب البالد، مثريين املخاوف بشأن  الليبية يف عام 2016، توجَّ

استقرار املناطق الحدودية داخل ليبيا ويف الدول املجاورة مثل تشاد والنيجر والسودان وحتى نيجرييا 

حيث استُخدمت أسلحة يُشكُّ يف أن أصلها ليبي يف أحداث العنف. تتسم األرايض الحدودية الليبية، 

كسائر منطقة الساحل األوسع، مبحدودية فرص الحصول عىل الخدمات العامة، وضعف املؤسسات 

السياسية، وسهولة اخرتاق الحدود، وتعدد التدخالت العسكرية املبارشة، وحضور الجامعات املسلحة، 

وانتشار األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة، وتدخل القوى اإلقليمية والعاملية - وكلها عوامل تُسهُم 

يف زيادة خطر التطرف العنيف.

يسعى هذا التقرير إىل اكتساب فهم أفضل حول ديناميات عوامل الخطر يف املنطقة الحدودية بجنوب 

ليبيا. ويعتمد هذا التقرير عىل الدراسات االستقصائية الكمية ملعرفة تصورات الناس حول العوامل )أو 

الدوافع( والجهات الفاعلة والقيم املرتبطة بالتطرف العنيف. وقد أُجريت يف سياقه 6852 مقابلة يف 

مناطق حدودية مختارة يف شامل تشاد وجنوب ليبيا وشامل رشق النيجر وشامل غرب نيجرييا وغرب 

السودان بني كانون األول/ديسمرب 2020 ومتوز/يوليو2021.

 - املحتمل ترضرها  أو   - املترضرة  املحلية  املجتمعات  العنيف من منظور  التطرف  التقرير  يتناول 

خالل  من  بذلك  ويقوم  وقايئ.  منظور  من  والربامج  السياسات  وضع  عملية  إرشاد  إىل  ويهدف 

لسبعٍة  االستقصائية  بالدراسة  املشمولة  الحدودية  املناطق  يف  املجتمعات  تعرُّض  مدى  تحليل 

 )3( والعدالة،  األمن  كفاية  عدم   )2( والحرمان،  املشقة   )1( وهي:  العنيف،  التطرف  دوافع  من 

 )5( الدينية،  أو  العرقية  الهويات  أهمية  تنامي   )4( األساسية،  الخدمات  إىل  الوصول  محدودية 

انعدام االستقرار واألمن عىل نحو مزمن، )6( حظر املشاركة السياسية وتأثري الجامعات املسلحة 

أن  املرشوع. ويف حني  الخفيفة غري  واألسلحة  الصغرية  األسلحة  انتشار   )7( للدول،  التابعة  غري 

هذه الدوافع – إذا أُخذت يف ُعزلة – قد ال تؤدي بالرضورة إىل التطرف العنيف، ميكن للجامعات 

املتطرفة العنيفة استخدام تصورات التهميش والتمييز ونسجها معاً يف رِسد ُمبسط ميكن أن يكون 

مبثابة حافز للعنف. 
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وعالوة عىل ذلك، يتحرى التقريُر مدى معرفَة املقابَلني باسرتاتيجيات التجنيد التي تستخدمها الجامعات 

املسلحة املختلفة يف مجتمعاتهم، ويستقرئ مواقَفهم إزاء مجموعات متطرفة عنيفة معينة والقيم املرتبطة 

األرايض  يف  الشائعة  التوجهات  من  بعضاً  التقرير  يرُبُز  السكان،  تصورات  عىل  الضوَء  ويُسلِّط  بها. 

مل  العنيفة  املتطرفة  الجامعات  أن  من  الرغم  وعىل  معينة.  تحديات  حول  دقيق  فهم  ويُقدم  الحدودية، 

تسيطر بالرضورة عىل املناطق املشمولة بالدراسة االستقصائية، إال أن التحليل يشري إىل أن الوضع ميكن 

أن يتدهور برسعة ما مل تُتَخذ إجراءات للحيلولة دون وصول الناس إىل "نقطة تحول" محتملة.

االستنتاجات الرئيسية

يف 	  االستقصائية  بالدراسة  املشمولة  الحدودية  املناطق  يف  رئيًسا  تحديًا  والحرمان  املشقة  تُعد 
منطقة الساحل، حيث وَصف 71 و56 يف املائة من املستجيبني يف النيجر والسودان، عىل التوايل، 
حياتهم بوصٍف سلبي. وأفاد ما يزيد عىل نصف املستجيبني يف البلدان الخمسة جميعها بأنهم 

افتقروا إىل الدخل النقدي يف "معظم األحيان" أو "بعض األحيان" يف العام السابق للدراسة. 

نيجرييا 	  أكرث وضوًحا يف  دينية  أو  قبلية  أو  أسس عرقية  والتهميش عىل  بالتمييز  الشعور  كان 
والسودان. وكان الوضع يف السودان جدير باملالحظة بشكل خاص حيث أفاد املستجيبون أيًضا 
مبحدودية الوصول إىل الخدمات األساسية نسبيًا. إن اجتامع هذين الدافعني يبعُث عىل القلق من 

منظور منع التطرف العنيف ألن بإمكانه أن يُؤجَج املظامل ويفاقمها.

األمن 	  الدولة عىل توفري  إزاء قدرة  الحدودية عن تصورات معقدة ودقيقة  املجتمعات  عرّب سكان 
عىل  خاص  بشكل  ساخطني  والسودان  ونيجرييا  ليبيا  يف  املستجيبون  كان  فبينام  والعدالة. 
الحكومة، وبدرجة أقل نسبيًا عىل قوات األمن، كان العكس صحيًحا يف تشاد والنيجر. وقد أشارت 
جميع دراسات الحاالت اإلفرادية أن الثقة يف قوات األمن كانت أعىل قليالً عندما تشاركت كال من 

القوات املحلية )الحكومية أو غري حكومية( والقوات الوطنية أو الفيدرالية يف توفري االمن. 

ففي 	  اإلفرادية.  الحاالت  دراسات  بني  كبريًا  تبايًنا  واألمن  االستقرار  إزاء  التصورات  تباينت 
الشديد يف أحيائهم،  انعدام األمن  أو  بانعدام األمن  املائة من املستجيبني  نيجرييا، شعر61 يف 
مقارنة بـ 12 يف املائة فقط يف النيجر، و17 يف املائة يف ليبيا، و21 يف املائة يف تشاد، و38 

يف املائة يف السودان. 

الحاالت اإلفرادية، حيث 	  أيًضا بني دراسات  إزاء األسلحة الصغرية تبايًنا كبريًا  التصورات  تباينت 
كانت أكرث انتشاًرا يف نيجرييا والسودان حسبام أفاَد املستجيبون. وشملت مصادر تلك األسلحة، 
كام ذكر املستجيبون، السوق غري الرشعية والسوق الرشعية، والتصنيع اليدوي، واملرياث، وسلطات 
إىل  ليبيا  من  السالح  تهريب  أن  إىل  االستقصائية  الدراسة  نتائج  وتشري  العمل.  وأرباب  الدولة، 

البلدان املجاورة يتجاوز تدفقات األسلحة إىل ليبيا.  

أفاد 19 باملائة من املستجيبني يف تشاد والنيجر ونيجرييا والسودان بأنهم عىل دراية بأن جامعات 	 
مسلحة محلية أو أجنبية تعكف عىل التجنيد يف مجتمعاتهم. وقال 11 يف املائة إنهم عىل دراية 

بقيام جامعات متطرفة عنيفة بالتجنيد يف مناطقهم.
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الرجال والنساء، وإن 	  املحلية واألجنبية يتساوى بني  املسلحة  الجامعات  املجندين يف  تكاد نسبة 
كان عدد الرجال والفتيان املجندين أكرث بقليل من عدد النساء والفتيات املجندات. ومع ذلك، كانت 
األدوار التي أسندها املستجيبون إىل النساء والفتيات ضمن هذه املجموعات أقل اتساقًا. ففي تشاد، 
كان دور املقاتلة هو أكرث أدوار النساء ِذكرًا لدى املستجيبني )16 يف املائة(، يف حني أن أسندت 

نسبًة ضئيلة فقط من املستجيبني النيجرييني هذا الدور إىل النساء.

وجهات 	  عن  والسودان  ونيجرييا  والنيجر  تشاد  يف  املستجيبني  من  املائة  يف   3 حوايل  أعرَب 
مجموعة  عىل  شديد  سخط  وعن  الرئيسية،  العنيفة  املتطرفة  الجامعات  تجاه  جًدا  إيجابية  نظر 
من املؤسسات واملجتمعات واملنظامت - مبا فيها كيانات تابعة للدول وغري تابعة للدول وكيانات 
دولية. وأبدت هذه املجموعة الفرعية كذلك تأييًدا قويًا للعنف ضد املدنيني، ومستوياٍت عاليًة من 

االستعداد للموت فداًء للزعيم.

عرّب املستجيبون يف تشاد والنيجر ونيجرييا والسودان عن مستويات متفاوتة من التأييد أو االستياء 	 
املستجيبون  وكان  والشباب.  والقاعدة  داعش  مثل  املعروفة،  العنيفة  املتطرفة  الجامعات  تجاه 
السودانيون أكرث َمن أكّد أنه ميكن احياناً تربير قتل األفراد أو الجامعات للمدنيني )52 يف املائة(، 

يليهم املستجيبون يف نيجرييا )32 يف املائة( وتشاد )22 يف املائة( والنيجر )17 يف املائة(.

مالحظات بشأن السياسات والربامج

مع  متعمقة  مشاورات  عىل  مبنية  وهي  البحث،  استنتاجات  عىل  التالية  السياسات  مالحظات  تستند 

السياسات  واضعي  وتستهدف  اإلمنايئ،  املتحدة  األمم  لربنامج  التابعة  والُقطرية  اإلقليمية  الفرق 

واملامرسني الذين يعملون عىل منع العنف املسلح والتطرف العنيف والتصدي لهام يف املنطقة اإلقليمية 

الدولية  التنمية  ورشكاء  املتحدة  واألمم  األعضاء  الدول  بالفعل  تقوم  وبينام  الدراسة.  بهذه  املشمولة 

تكون مبثابة دعوة  أن  إىل  تهدف  التالية  القامئة  أن  إالّ  بتنفيذ توصيات مامثلة يف سياقات محددة، 

التخاذ إجراءات أكرث منهجية عىل مستوى املنطقة.

املشقة والحرمان

ينبغي للدول األعضاء1 واألمم املتحدة والرشكاء الدوليني يف التنمية أن يراعوا الرابط األشمل بني 	 
املجتمعات  يف  العنيف  التطرف  منع  تدخالت  تصميم  عند  والسالم  والتنمية  اإلنسانية  املساعدة 
متكامل  نحو  األنشطة عىل  تنفيذ  أجل  من  السياق  محددة  الربامج  تكون  أن  وينبغي  الحدودية. 

ودعَم القدرة املستدامة عىل الصمود يف املجتمعات املستهدفة. 

العامة تولُِّد فرًصا 	  الوطنية والنفقات  الخطط االسرتاتيجية  أن تَضمَن بأن  للدول األعضاء  ينبغي 
للنساء والرجال يف  املتاحة، وتَلتزم برؤية إمنائية طويلة األجل  املوارد  ع نطاق  اقتصادية، وتوسِّ

املناطق الحدودية املهمشة.
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قدرة 	  تعزيز  يركزوا عىل  أن  التنمية  الدوليني يف  والرشكاء  املتحدة  واألمم  األعضاء  للدول  ينبغي 
املجتمع عىل الصمود، ودعم جهود تطوير القدرات الستحداث األنشطة االقتصادية، وتنويع أنشطة 

مصادر الدخل للفئات املستضعفة واملهمشة، مبا فيها الشباب والنساء.

ينبغي للدول األعضاء واألمم املتحدة والرشكاء الدوليني يف التنمية أن يعزِّزوا برامج استعادة سبل 	 
 3x6( املعيشة واالستدامة باستخدام أدوات مثل نهج برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ الخاص بالوقاية
ن يف خطة  Approach and Prevention Offer(، وكذلك دعم وعد "عدم إغفال أحد" املتضمَّ
التنمية املستدامة لعام 2030. نهج 3×6 لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ هو برنامج مبتكر لربنامج 
األمم املتحدة اإلمنايئ يروج لسبل العيش املستدامة للفئات املهمشة واملعرضة للخطر كاملجموعات 
املترضرة من الكوارث أو النزاعات. أما برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ الخاص بالوقاية فهوعبارة عن 
جهد مؤسيس للتعبري عن طموح برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ للوقاية وبناء السالم والتشجيع عىل 

تبني منظور تنموي قوي ملنع األزمات وبناء السالم.

ينبغي للدول األعضاء واألمم املتحدة والرشكاء الدوليني يف التنمية أن يدعموا الربامج التي تهدف 	 
إىل تغيري املعايري، مبا يف ذلك معايري نظام املهور، حيث يُنَسب رأس املال االجتامعي والسيايس 

إىل الرجال املتزوجني )وبدرجٍة محدودة، إىل النساء املتزوجات(.

املتعلقة 	  للدخل  املدرة  واملشاريع  االقتصادية  األنشطة  يف  يستثمروا  أن  األعضاء  للدول  ينبغي 
بالتجارة عرب الحدود، ويقدموا الدعم للتجار غري الرسميني عرب الحدود من خالل تشجيعهم عىل 
إضفاء الطابع الرسمي عىل تجارتهم أو أعاملهم وتيسري وصولهم إىل األسواق وتعزيز قدرتهم عىل 

االنخراط يف األنشطة االقتصادية املنتجة.

ينبغي للدول األعضاء واألمم املتحدة والرشكاء الدوليني يف التنمية أن يقدموا الدعم قصري األجل 	 
واملُراعي لظروف النزاع "لسد الفجوات" - مثل مشاريع التنمية املجتمعية، واالئتامنات ميسورة 
التكلفة لتمكني الشباب من إطالق أعاملهم التجارية الخاصة، واملساعدات النقدية - بالتوازي مع 
مواصلة االستثامر يف الرؤى والخطط اإلمنائية األبعد أجاًل. وينبغي لُنظم الحامية االجتامعية يف 
املناطق الحدودية أال تقترص عىل تقديم الدعم الفوري أو قصري األجل للشباب، بل ينبغي أن تهدَف 
أيًضا إىل تحفيز اإلنعاش االجتامعي واالقتصادي يف مناطق التجارة املتخصصة إلجهاض تجنيد 

الشباب يف الجامعات املتطرفة العنيفة.

املتابعة 	  تقييامت  يدعموا  أن  التنمية  الدوليني يف  والرشكاء  املتحدة  واألمم  األعضاء  للدول  ينبغي 
ملصادر الرزق البديلة يف املناطق الحدودية حيث يكون الدخل النقدي محدود أو متقطع بشكل 
دوري من أجل تحديد نقاط الدخول املُحتملة للحد من تعرض السكان املحليني للمشقة والحرمان. 

عدم كفاية األمن والعدالة

املجتمع 	  منظامت  مع  وبالرشاكة  التنمية  يف  الدوليني  الرشكاء  من  بدعٍم  األعضاء،  للدول  ينبغي 
املدين، أن تضمَن أن قطاع األمن ومبادرات إصالح نظام العدالة الجنائية األوسع نطاقاً يعالجون 
إيالء  عىل  ذلك  وينطوي  ُمحددة.  وقضائية  أمنية  ملؤسسات  والرشعية  الثقة  يف  القصور  أوُجه 
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األولوية للرشطة املجتمعية وآليات توفري األمن، مثل املشاركة املدنية العسكرية، وتطوير تدخالت 
للتمييز بحسب تصوراتها. وينبغي ربط هذه  املجتمعات األكرث تعرًضا  الثقة يف  التواصل وبناء 
الجنساين )مثل  بالنوع  املتعلقة  الوطنية  القانونية والسياسات  املبادرات ربطًا رصيًحا باألحكام 
خطط العمل الوطنية املنبثقة عن قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 1325(، والعمل عىل 
رفع مستوى متثيل املرأة يف قوات الدفاع واألمن، مبا يف ذلك من خالل توفري التدريب لهذه القوات 

عىل حامية حقوق املرأة ومنع العنف الجنساين.

ينبغي للدول األعضاء واألمم املتحدة والرشكاء الدوليني يف التنمية أن يُنشؤوا وينفذوا آليات لإلنذار 	 
املحلية،  املجتمعات  يف  األمن  انعدام  وتصورات  واملخاطر  التهديدات  ومراقبة  الكتشاف  املبكر 
أيًضا  العدالة. وينبغي  القامئة عىل األمن ويف مؤسسات  الرئيسية  الجهات  الثقة يف  ومستويات 
واملدنية  العسكرية  الفاعلة  الجهات  بني  التفاعل  تعزز  التي  املبكرة  لالستجابة  نُظاًم  يطوِّروا  أن 
عىل مستوى املجتمع املحيل بهدف تحقيق استجابات أكرث تكاماًل وفاعلية واستدامة يف الرد عىل 

الرسديات واأليديولوجيات املتطرفة العنيفة.

املجتمع 	  منظامت  من  بدعٍم  التنمية،  الدوليني يف  والرشكاء  املتحدة  واألمم  األعضاء  للدول  ينبغي 
املحدقة  التحديات  ملواجهة  املحيل  املجتمع  يقودها  التي  والحوارات  املشاركات  يدعموا  أن  املدين، 
بالتامسك االجتامعي والناتجة عن التنقل املعقد يف املناطق الحدودية، وذلك بهدف تعزيز التامسك 

االجتامعي وبناء مجتمعات محلية قادرة عىل الصمود يف وجه التطرف العنيف.

أن 	  املدين  املجتمع  التنمية ومنظامت  الدوليني يف  املتحدة والرشكاء  للدول األعضاء واألمم  ينبغي 
موا وينفذوا مشاريع مشرتكة مع مجموعات متنوعة من النساء والرجال والفتيات والفتيان  يصمِّ
والعدالة  األمن  احتياجات  تلبية  الجنساين؛ وضامن  العنف  العقاب يف حاالت  اإلفالت من  إلنهاء 
لجميع النساء والرجال والفتيات والفتيان؛ وتعزيز فرص الناجني من العنف الجنساين يف اللجوء 

إىل القضاء والحصول عىل الخدمات العامة.

محدودية الوصول إىل الخدمات األساسية

الخدمات 	  إىل  والوصول  املوارد  توزيع  يف  واملساواة  الشفافية  تضمَن  أن  األعضاء  للدول  ينبغي 
األساسية، مع إيالء اهتامم خاص للمناطق النائية واملجتمعات العابرة للحدود التي تشعر بالتهميش 
وتصبح ضعيفة أمام استغالل الجامعات املتطرفة العنيفة ورِسديتها ودعايتها. مبوازاة ذلك، ينبغي 
املوارد  توزيع  وإطالعها عىل  املحيل،  املستوى  الطبيعية عىل  املوارد  إدارة  املجتمعات يف  إرشاك 
الدعم  يكون  بأن  يضمنوا  أن  التنمية  يف  الدوليني  والرشكاء  املتحدة  لألمم  وينبغي  والسياسات. 
املقدم للمؤسسات الحكومية محدَد السياق ومراعيًا لظروف النزاع يك ال يؤدي إىل تفاقم تصورات 

التهميش والتمييز لدى املجتمعات الحدودية.

ينبغي للدول األعضاء واألمم املتحدة والرشكاء الدوليني يف التنمية أن يفكروا يف إدماج تدخالت 	 
مرحلٍة  منذ  نطاقاً  األوسع  واإلمنايئ  اإلقليمي  االستقرار  تحقيق  جهود  يف  العنيف  التطرف  منع 

مبكرة ملنع الجامعات املتطرفة من استغالل الفراغ أو االفتقار إىل الخدمات الحكومية.
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ينبغي للدول األعضاء واألمم املتحدة والرشكاء الدوليني يف التنمية أن يفكروا يف وضع مخطط 	 
يظهر التوزيع الجغرايف املكاين للنفقات العامة كوسيلة إلحداث زخم سيايس يهدف إىل زيادة 
تغطية املناطق الحدودية والفئات السكانية املهمشة، مبا فيها األرِس املعيشية التي تُعيلها النساء، 
والهوية  الجنيس  امليل  أساس  عىل  التمييز  يعانون  الذين  واألشخاص  والشباب،  والعازبات، 
أن يفكروا يف تبني مامرسات مالمئة  أيًضا  العرقية والدينية. وينبغي لهم  الجنسانية، واألقليات 
فيام يتعلق بدعم التنمية املستدامة يف املناطق املحدودة من حيث مقومات الدولة، والوفاء بالعقد 
االجتامعي أو تجديده من خالل الرشاكات يف تقديم الخدمات مع أصحاب املصلحة اآلخرين، مبن 

فيهم الجهات الفاعلة غري الحكومية مثل قادة املجتمع. 

ينبغي للدول األعضاء أن تحرص عىل توفري التعليم اإللزامي لجميع الفتيات والفتيان يف املناطق 	 
املعرضة للخطر - وفًقا لهدف التنمية املستدامة 4 - بالتوازي مع تنفيذ تدخالت الحامية االجتامعية 

لضامن الحضور يف املدرسة، وال سيام يف املناطق النائية عن املركز أو العاصمة.

تنامي أهمية الهويات العرقية أو الدينية

عوا ويدعموا املبادرات 	  ينبغي للدول األعضاء واألمم املتحدة والرشكاء الدوليني يف التنمية أن يوسِّ
التي تهدف إىل االرتقاء مبستوى الشفافية يف املدارس واإلرشاف عليها، مبا فيها املناهج الدراسية.

ينبغي للدول األعضاء واألمم املتحدة والرشكاء الدوليني يف التنمية أن يستثمروا يف تطوير نُظم 	 
حوكمة شاملة للجنسني وذات قيادة مجتمعية توفر زعامة للشؤون الدينية تكون شفافة وخاضعة 
للمساءلة، وأن يستفيدوا من الدور املهم الذي ميكن أن يؤديه التدريُس الديني باعتباره أحد مصادر 

القدرة عىل الصمود، وأن يدعموا زيادة محو األمية الدينية لدى الفئات املعرضة للخطر.

ينبغي للدول األعضاء، بالتنسيق مع األمم املتحدة والرشكاء الدوليني يف التنمية ومنظامت املجتمع 	 
املدين والقادة الدينيني واملجتمعيني، أن ترشَع يف تنفيذ تدخالت شاملة للجنسني تشجع الحوار 
ملموسة  نتائج  إىل  وتؤدي  للمرأة،  املتساوية  للمشاركة  مساحة  وتوفر  والطوائف،  األديان  بني 

للمجتمعات، مثل مشاركتها يف خطط تنمية املجتمع املحيل التي ميكن أن تدعمها الحكومات.

املدارس 	  مع  ينخرطوا  أن  التنمية  يف  الدوليني  والرشكاء  املتحدة  واألمم  األعضاء  للدول  ينبغي 
وطنية  اسرتاتيجيات  لتطوير  كمدخل  اآلخرين  املصلحة  وأصحاب  الدينيني  والقادة  القرآنية 
وإقليمية ملنع التطرف العنيف بالرشاكة مع األمهات واآلباء، مبا يف ذلك من خالل وضع برامج 
لتشجيع التسامح الديني والعرقي وتحديد املجاالت الرئيسية لإلصالح يف املدارس القرآنية بغية 

تحسني جودة التعليم. 

حظر املشاركة السياسية

ينبغي للدول األعضاء أن تتخَذ اإلجراءات الالزمة، مبا فيها تغيري السياسات واملامرسات، ملعالجة 	 
القضايا الحساسة املتمثلة يف املواطنة والتصويت لدى النساء والرجال يف املجتمعات الحدودية.
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التنمية، بالرشاكة مع وسائل اإلعالم 	  ينبغي للدول األعضاء واألمم املتحدة والرشكاء الدوليني يف 
والخرباء، أن يدعموا مبادرات أو تدخالت اإلعالم والصحافة الحرة واملسؤولة والتي تهدف إىل منع 
خطاب الكراهية والتخفيف من حدته والحيلولة دون إدامة مفاهيم الذكورة املتحجرة، وإىل نرش 
الوعي مبا ينطوي عليه التطرف العنيف من تهديدات ومخاطر. وينبغي أن تتضمَن هذه الجهود 

رسائَل رصيحًة تدعم مساواة املرأة ومنع تهميشها.

عمليات 	  خالل  من  يَعها  وتشجِّ السياسية  املناظرات  يف  املشاركة  رَي  تيسِّ األعضاء  للدول  ينبغي 
تشاركية تشمل الشباب وتُؤدي إىل اعتامد خطط لتنمية املجتمع املحيل.

ينبغي للدول األعضاء واألمم املتحدة والرشكاء الدوليني يف التنمية أن يفكروا يف رعاية وتغذية 	 
ثقافة الحوار واملناظرات التي يقودها املجتمع املدين والتي تشمل الجنسني لجعل العمليات أكرث 
وبرامج  خطط  وتنفيذ  تصميم  بهدف  املدين  املجتمع  منظامت  مع  قوية  رشاكات  ولبناء  شموالً 

التنمية عىل نحو أكرث فاعلية. 

ينبغي للدول األعضاء واألمم املتحدة والرشكاء الدوليني يف التنمية أن يتصدوا بِهمة لتهميش املرأة 	 
يف العمليات السياسية، مبا يف ذلك من خالل تخصيص مقاعد للنساء يف املجالس، وتعزيز املشاركة 
الفاعلة للمرأة كمرشحة ومسؤولة يف العمليات االنتخابية، وإدراج أحكام محددة مُتكِّن النساء من 

إسامع أصواتهن يف الفعاليات اإلعالمية مثل مناظرات املرشحني وأنشطة الحمالت االنتخابية.

انتشار األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة

ينبغي للدول األعضاء واألمم املتحدة والرشكاء الدوليني يف التنمية أن يعزِّزوا ويصّمموا استجابات 	 
محددة السياق وُمراعية لظروف النزاع للتعامل مع انتشار األسلحة، وأن تضمَن يف الوقت نفسه 
إىل  العنيفة  املتطرفة  الجامعات  وصول  من  يحدُّ  مبا  والحدود  املجتمعات  عرب  التدخالت  تنسيَق 
التدخالت عن غري  تتسبب  أال  املقصودة )كضامن  املحتملة غري  الضارة  التبعات  األسلحة، ومينع 

قصد يف إيجاد حوافز لالتجار باألسلحة عرب الحدود(.

رِسيعة 	  تقييامت  ينفذوا  أن  التنمية  يف  الدوليني  والرشكاء  املتحدة  واألمم  األعضاء  للدول  ينبغي 
ولتهريب  تعرًضا،  األكرث  املجتمعات  تصورات  بحسب  الصغرية،  باألسلحة  املرتبطة  للمخاطر 
لتمويل  باعتبارها وسيلًة   - األخرى  القانونية  األنشطة غري  بها – ايل جانب  االتجار  أو  األسلحة 

أنشطة الجامعات املتطرفة العنيفة.

موا ويدعموا املبادرات 	  ينبغي للدول األعضاء واألمم املتحدة والرشكاء الدوليني يف التنمية أن يصمِّ
بشأن  الوعي  لنرش  برامج  تطوير  )مثل  املجتمعات  لها  تتعرض  التي  املخاطر  حدة  تخفف  التي 
أمن وسالمة األسلحة النارية، وتوفري بدائل لحيازة األسلحة كوسيلة للحامية وكسب العيش(، وأن 
يُقرِّوا يف الوقت نفسه بأن جمع األسلحة قد ال يكون واقعيًا عىل املدى القصري يف املناطق املتسمة 

مبستويات عالية من انعدام األمن.

ينبغي للدول األعضاء واألمم املتحدة واملجتمع الدويل أن يدعموا الجهود الرامية إىل عرقلة وصول 	 
التابع  األمن  قرار مجلس  الصغرية، متاشيًا مع  األسلحة  إىل  العنيفة  املتطرفة  املسلحة  الجامعات 

لألمم املتحدة رقم 1970 لسنة 2011 بشأن حظر توريد األسلحة إىل ليبيا.
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التجنيد عىل يد الجامعات املسلحة

ينبغي للدول األعضاء واألمم املتحدة والرشكاء الدوليني يف التنمية أن يعطوا األولوية لتدخالت منع 	 
التطرف العنيف يف املناطق املعتمدة اعتامًدا كبريًا عىل التجارة عرب الحدود.

ويُنفذوا 	  يُصمموا  أن  التنمية  يف  الدوليني  والرشكاء  املتحدة  واألمم  األعضاء  للدول  ينبغي 
اسرتاتيجيات تعالج مكامن الضعف والتصورات املحددة لدى الرجال والنساء باعتبارهم مجندين 
محتملني للجامعات املسلحة )مبا فيها املتطرفة العنيفة وغريها(، باالعتامد عىل البحوث التعاونية 
الهادفة إىل فهم أسباب انضامم النساء والرجال إىل الجامعات املتطرفة. وقد تشمل االسرتاتيجيات 
استحداث فرص اقتصادية بالرشاكة مع الرشكات الصغرية، وإرشاك الشباب وقادة املجتمع وغريهم 

من القادة املعنيني املؤثرين.

ينبغي للدول األعضاء واألمم املتحدة والرشكاء الدوليني يف التنمية أن يطوِّروا، بالرشاكة مع وسائل 	 
العنيفة  املتطرفة  الجامعات  خطاب  ملواجهة  بديلة  ورسائل  رِسديات  الدينيني،  والزعامء  اإلعالم 

واسرتاتيجياتها املستخدمة يف التجنيد عرب شبكة اإلنرتنت.

َع مبادرات التجارة الحدودية وتعززها بهدف ضامن سالمة التجارة 	  ينبغي للدول األعضاء أن تشجِّ
املرشوعة عرب الحدود، ومنع الجامعات املتطرفة العنيفة من استغاللها.

ُمخرجات مؤمتر 	  يدعموا  أن  التنمية  الدوليني يف  والرشكاء  املتحدة  واألمم  األعضاء  للدول  ينبغي 
برلني واتفاق الحوار السيايس الليبي بشأن عملية انسحاب الجامعات املسلحة األجنبية يف املنطقة 
)مثل خطة عمل اللجنة العسكرية املشرتكة 5+5(، وال سيام عملية إعادة إدماج املقاتلني يف بلدانهم 

أو مجتمعاتهم األصلية ملنع انضاممهم إىل الجامعات املتطرفة العنيفة.

االنجذاب إىل التطرف العنيف

ينبغي للدول األعضاء واألمم املتحدة والرشكاء الدوليني يف التنمية أن يولوا األولوية لجهود منع 	 
املجموعات  وصم  دون  العنيف،  التطرف  إىل  نسبيًا  انجذابًا  األكرث  املناطق  يف  العنيف  التطرف 
املجتمعات،  يف  الوعي  ونرش  اإلعالمية  الحمالت  عىل  الخصوص  بوجه  وبالرتكيز  السكانية، 
بالرشاكة مع منظامت املجتمع املدين، ووسائل اإلعالم، والزعامء الدينيني، واملؤسسات التعليمية 

ومعاهد البحث أو الجامعات.

التوجيه 	  خدمات  يدعموا  أن  التنمية  يف  الدوليني  والرشكاء  املتحدة  واألمم  األعضاء  للدول  ينبغي 
املعنوي املجتمعية للمصابني بصدمات، وكذلك مبادرات الصحة العقلية والدعم النفيس االجتامعي 

يف املجتمعات املترضرة. 

برامج 	  وينفذوا  موا  يُصمِّ أن  التنمية  يف  الدوليني  والرشكاء  املتحدة  واألمم  األعضاء  للدول  ينبغي 
وتُركز  معينة،  وثقافة  سياقاً  لِتاُلئم  ُمصممة  الربامج  تكون  بحيث  ومضادة،  بديلة  رسائل  ذات 
عىل األقران، واألمهات واآلباء، والزعامء الدينيني، واملدارس القرآنية كمداخل. ميكن لتلك الربامج 
أن تستفيَد من منظور وصوت املجندين السابقني - مبن فيهم املستجيبون الذين نبذوا التطرف 
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وشاركوا يف دراسة "رحلة إىل التطرف" التي أعدها برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ سنة 2017 - 
كقنوات لبث الرسائل املضادة. ينبغي لهذه املبادرات أن تراعي املامرسات الجيدة التي أرستها برامج 
نبذ التطرف املُنفذة يف بلدان املنطقة وخارجها، مبا يف ذلك الحاجة إىل متكني جهود املصالحة 

املجتمعية واملحلية وإعادة اإلدماج.

املتحدة 	  واألمم  األعضاء  للدول  ينبغي  الخطر،  بعوامل  املعرفة  وزيادة  النتائج  مقارنة  أجل  ومن 
املناطق  من  األفراد  تستهدف  التي  املتابعة  دراسات  يدعموا  أن  التنمية  يف  الدوليني  والرشكاء 

الحدودية الذين انضموا إىل الجامعات املتطرفة العنيفة.



نبذة عن
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

واملعرفة  األدلة  إىل  مستندة  محايدة  معرفة  توليد  مهمته  متميزاً  عاملياً  مركزاً  الصغرية  األسلحة  مسح  برنامج  مُيثل 

السياسية ذات الصلة بكل ما يتعلق باألسلحة الصغرية والعنف املسلح. ويُعد الربنامج املصدَر الدويل الرئييس للخربات 

واملعلومات والتحليل بشأن قضايا األسلحة الصغرية والعنف املسلح، ويشكل مصدًرا للحكومات وواضعي السياسات 

والباحثني واملجتمع املدين. يقع مقر الربنامج يف جنيف بسويرسا يف املعهد العايل للدراسات الدولية والتنموية.

واالقتصاد  والقانون  السياسية  والعلوم  األمنية  الدراسات  واسعة يف  بخربة  يتمتع  دويل  عمٍل  طاقَم  الربنامج  يُضم 

الرشيكة  واملؤسسات  الباحثني  من  عاملية  شبكة  مع  ويتعاون  الجرمية،  وعلم  االجتامع  وعلم  التنموية  والدراسات 

واملنظامت غري الحكومية والحكومات يف أكرث من 50 بلًدا. استفاَد البحث الخاص بهذا التقرير من مدخالت وشبكة 

خرباء مرشوع تقييم األمن يف شامل إفريقيا، وهو مرشوع ميتد عىل مدار عدة سنوات وتابع لربنامج مسح األسلحة 

الصغرية، ويهدف إىل دعم املشاركني يف إيجاد بيئة أكرث أمًنا يف شامل إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء.

www.smallarmssurvey.org/sana و www.smallarmssurvey.org :للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة

Small Arms Survey, Maison de la Paix, Chemin Eugène-Rigot 2E, 1202 Geneva, Switzerland
info@smallarmssurvey.org الهاتف 5777 908 22 41+   الربيد االلكرتوين

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ هو منظمة األمم املتحدة الرائدة التي تكافح من أجل إنهاء الظلم املتمثل يف الفقر وعدم 
املساواة وتغري املناخ. ومن خالل شبكتنا الواسعة من الخرباء والرشكاء يف 170 بلًدا، نساعد الدول عىل بناء حلول 
األمم  لربنامج  التابع  إفريقيا  العنيف يف  التطرف  ملنع  اإلقليمي  املرشوع  يَسهم  والكوكب.  للشعوب  ودامئة  متكاملة 
التنمية من خالل  العربية، يف  والدول  إفريقيا  اإلقليمية يف  الربنامج  ملكاتب  مبادرة مشرتكة  اإلمنايئ، وهو  املتحدة 
التصدي للتحديات التي تواجه القارة، وزيادة الفرص املتعلقة باألولويات والتطلعات التي حددها االتحاد اإلفريقي 

والكيانات اإلقليمية األخرى.

.arabstates.undp.org و africa.undp.org ملعرفة املزيد، يرجى زيارة

إصدار مشرتك بني برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ وبرنامج مسح األسلحة الصغرية، بدعم من حكومتي هولندا والسويد

 نبذة عن
برنامج مسح األسلحة الصغيرة


