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القسم 6

األمن
المقدمة
يستمر تهديد اإلرهاب والتهديدات األمنية األخرى يف تقويض
قدرة البلدان عىل توفري البيئة اآلمنة واملأمونة الالزمة
ملواطنيها الستدامة التنمية االقتصادية عىل املدى الطويل.
يف عام  ،2019أدت الهجامت املنسقة املميتة يف كولومبو
ومدن أخرى يف رسيالنكا ،ومقاطعة إيتوري يف جمهورية
الكونغو الدميقراطية ،وكذلك الهجامت يف مايل ونيجرييا
والسودان وأفغانستان ،إىل مقتل أكرث من مائة مدين وإصابة
آخرين ال يحىص عددهم .وقد نُفّذت هذه الهجامت باستخدام
أساليب عمل مختلفة مبا يف ذلك الهجامت االنتحارية وتفجري
السيارات املفخخة وعمليات إطالق النار .وردا ً عىل التهديد
األمني املستمر الذي تفرضه هذه الهجامت ،يواصل برنامج
األمن التابع ملنظمة الجامرك العاملية مساعدة دوله األعضاء يف

أ :التدريب الوطني عىل برنامج الدرع العاملي  PGSيف إندونيسيا .املصدر :الجامرك اإلندونيسية.
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زيادة قدراتها ملكافحة الطيف الواسع من التهديدات القامئة
يف جميع أنحاء العامل.
وملساعدة إدارات الجامرك بشكل أكرث فاعلية يف مكافحة هذه التهديدات
املتنوعة ،نظّم برنامج األمن التابع ملنظمة الجامرك العاملية أنشطته
الخاصة حول العديد من املوضوعات املتعلقة باألمن والتي تشمل:

1.مكافحة التهديد الذي يشكله املقاتلون اإلرهابيون األجانب من خالل
زيادة قدرات مراقبة املسافرين لدى أعضاء منظمة الجامرك العاملية
من خالل استخدام أنظمة االستهداف الخاصة باملعلومات املسبقة عن

املسافرين  APIوسجل أسامء املسافرين  ،PNRمبا يف ذلك نظام
تقييم السفر العاملي ( )GTASالتابع ملنظمة الجامرك العاملية.
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2.الح ّد من قدرة الجامعات اإلرهابية عىل تصنيع واستخدام األجهزة

املتفجرة اليدوية الصنع وذلك من خالل تقييد وصولها إىل السالئف

رب أنشطة برنامج الدرع العاملي التابع ملنظمة
الكيميائية املتفجرة ع َ
الجامرك العاملية.

3.منع اإلرهابيني من إيقاع عدد كبري من املصابني عن طريق الحد
من قدرتهم عىل إنتاج أسلحة الدمار الشامل أو الوصول إليها من
خالل برنامج إنفاذ مراقبة التجارة االسرتاتيجية  STCEالتابع ملنظمة
الجامرك العاملية.
4.تقييد الوصول إىل األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة SALW
التي أصبحت األسلحة املفضلة للجامعات اإلرهابية من خالل توفري
التدريب املتخصص عىل األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة إلدارات
الجامرك.
5.التصدي لقدرة اإلرهابيني عىل متويل أنشطتهم من خالل تقييد
قدرتهم عىل االنخراط يف عمليات تهريب كميات كبرية من األموال
وأنشطة غسيل األموال األخرى.
ب

باإلضافة إىل األنشطة املبيّنة أعاله ،يواصل برنامج األمن التابع ملنظمة

ُعب عن الجامرك داخل املجتمع
الجامرك العاملية القيام بدور الصوت امل ّ

الدويل من خالل املشاركة النشطة مع املنظامت الدولية ذات الصلة
بشأن هذه التهديدات األمنية .عىل سبيل املثال ،منظمة الجامرك العاملية
عضو نشط يف اتفاق األمم املتحدة العاملي لتنسيق مكافحة اإلرهاب،
الذي يتكون من  36كياناً من كيانات األمم املتحدة ،إىل جانب اإلنرتبول

ومنظمة الجامرك العاملية .ويف إطار أنشطة االتفاق العاملي لتنسيق
مكافحة اإلرهاب ،تشارك منظمة الجامرك العاملية يف رئاسة الفريق
العامل املعني بإدارة الحدود وإنفاذ القانون فيام يتعلق مبكافحة
اإلرهاب .يعرض القسم الثاين من هذا الفصل املزيد من التفاصيل حول
هذه األنشطة.
يف عام  ،2019أبلغت  45دولة عن  8,190حالة فريدة من نوعها لالتجار
باألسلحة والذخرية .وتُع ّد هذه زيادة كبرية عن عام  ،2018عندما أبلغت

 42دولة عن  2,869حالة فريدة من نوعها .ونتَج عن حاالت اإلبالغ
التي بلغ عددها  8,190حالة يف عام  2019ما عدده  10,469عملية
ضبط وأسفرت عن مصادرة  716,217قطعة ذخرية و  264,332قطعة

عمليات إتجار واسعة النطاق ،وبلغ متوسط كمية الذخرية امل ُصادرة يف
كل عملية ضبط  532قطعة ،يف حني بلغ العدد الوسيط لهذه الفئة 16
قطعة يف عام  .2019كان متوسط عدد األسلحة ومكوناتها يف كل عملية
ضبط  8قطع ،وكان العدد الوسيط قطعة واحدة .ويشري االختالف الكبري
بني متوسط القطع لكل شحنة والعدد الوسيط للقطع إىل أن غالبية
املضبوطات كانت صغرية وأن عددا ً قليالً نسبياً من املضبوطات كبرية

الحجم ش َّذ عن املتوسط.

منذ عام  2018إىل  ،2019ارتفع عدد الحاالت املبلغ عنها املتعلقة
باألسلحة والذخرية بنسبة  ،185.4٪حيث ارتفع من  2,869حالة يف
عام  2018إىل  8,190حالة يف عام  .2019وازداد عدد القطع املصادرة

بنسبة  12.1٪بني عامي  2018و  ،2019مرتفعاً من  874,262إىل
 980,549قطعة.
نُظِّم هذا القسم عىل النحو التايل:

سالح أو مكونات أسلحة ،ترتاوح بني األسلحة النارية وأسلحة القطع

 1.االتجاهات العامة يف االتجار باألسلحة والذخرية.

كل من الذخرية واألسلحة نتيجة
والطعن .ومل تكن غالبية حاالت مصادرة ٍّ

2.الربامج واملشاريع والعمليات.
بِ :
تقدمة :الجامرك البولندية.
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 .1االتجاهات العامة في االتّ جار باألسلحة والذخيرة
الشكل  1أ :عدد حاالت األسلحة والذخائر يف الواليات املتحدة2019-2018 ،

2018

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة

2019

6,000

4,000

الشكل  1أ و الشكل  1ب مقارنة عدد قضايا األسلحة والذخرية املقدمة
من الدول الخمس عرشة التي تصدّرت قامئة امل ُبلِغني يف عا َمي  2018و

ُ .2019و ِ
ضعت بيانات الواليات املتحدة يف شكلٍ بياين مختلف بسبب

2,000

0

ﻋﺪد اﻟﺤﺎﻻت

يف عام  .2019ومن بني البلدان الخمسة عرش التي تصدّرت الدول
امل ُبلغة ،زادت مثانية بلدان أخرى عدد الحاالت املبلغ عنها يف عام .2019
والجدير بالذكر أن بلجيكا س ّجلت خامس معظم الحاالت يف عام 2019

االرتفاع الكبري لعدد الحاالت املبلغ عنها .بذلك ،تكون الحاالت املبلغ عنها

عىل الرغم من عدم إبالغها عن أي حاالت يف عام .2018

التي تصدّرت قامئة امل ُبلِغني  2,671حالة يف  2018و  8,089حالة يف

عند مناقشة االتجاهات يف هذا القسم ،من املهم وصف اثنني من

من قبل البلدان يف الشكل  1ب أسهل للمقارنة .وقدّمت الدول الـ 15
 ،2019بزيادة  5,418حالة ،أي بنسبة ( .)202.8٪تعكس هذه الزيادة
ارتفاعاً بنسبة  442.2٪يف عدد الحاالت التي أبلغت عنها الواليات
املتحدة .وتُ ثّل هذه وحدها  81.5٪من إجاميل حاالت األسلحة والذخرية
التي أُبلِغَت بها شبكة اإلنفاذ الجمريك التابعة ملنظمة الجامرك العاملية
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املحاذير .األول هو أن صحة االستنتاجات واكتاملها إمنا تعتمدان عىل
صحة بيانات الحاالت وعمليات الضبط املقدمة من أعضاء منظمة
الجامرك العاملية .وهناك أسباب قد تدفع منظامت الجامرك إىل اتخاذ
قرار بعدم اإلبالغ عن أجزاء من بياناتها ،من بينها الحاجة إىل الحفاظ
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الشكل  1ب :عدد حاالت األسلحة والذخائر حسب الدولة2019-2018 ،

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﺎﻤن
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
أﳌﺎﻧﻴﺎ
ﺑﻮﻟﻨﺪا
ﺗﺮﻛﻴﺎ

2018
2019

ﻛﻮﺑﺎ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻛﻮرﻳﺎ
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺮوﳼ
اﳌﻜﺴﻴﻚ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
اﻷرﺟﻨﺘﻦﻴ
أذرﺑﻴﺠﺎن
500
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100

0

ﻋﺪد اﻟﺤﺎﻻت

عىل الرسية يف التحقيقات الجارية .وعليه ،قد ال تعرض األرقام الواردة
يف هذا القسم بالرضورة نظرة شاملة لالتجار العاملي غري املرشوع

باألسلحة والذخرية.

أ ّما التحذير الثاين فهو أن البيانات تعكس أنشطة االتجار التي مل تكتمل
بنجاح .ونتيجة لذلك ،قد تعكس التغيريات يف البيانات تغيريات يف
كفاءة اإلنفاذ أكرث مام تعكس التغيريات يف أنشطة االتجار.
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الشكل  :2عدد املضبوطات من األسلحة والذخائر والكميات املضبوطة حسب النوع2019-2018 ،

ﻋﺪد ﺣﺎﻻت اﻟﻀﺒﻂ

ﻋﺪد اﻟﻘﻄﻊ

ﻣﻜ ّﻮﻧﺎت اﻷﺳﻠﺤﺔ
ذﺧﺮﻴة
ﻣﺴﺪﺳﺎت
ﻣﺨﺎزن
أﺟﻬﺰة ﺗﺼﻮﻳﺐ
أﺳﻠﺤﺔ اﻟﻘﻄﻊ واﻟﻄﻌﻦ
ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺬﺧﺮﻴة
ﺑﻨﺎدق ﻫﺠﻮﻣﻴﺔ

2018

ﺑﻨﺎدق ﺻﺎﻋﻘﺔ ،ﻣﺴﺪﺳﺎت اﻟﺼﻌﻖ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﻲﺋ
واﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﺑﻨﺎدق رﺷﺎﺷﺔ

2019

أﺳﻠﺤﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻬﻮاء /اﻟﻐﺎز اﳌﻀﻐﻮط
ﻣﺴﺪﺳﺎت ﻃﺎﺣﻮﻧﺔ
ﺑﻨﺎدق ﻫﺠﻮﻣﻴﺔ
أﺳﻠﺤﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻴﺪوﻳﺔ اﻟﺤﺎدة
أﺳﻠﺤﺔ أﺧﺮى
اﻷﻗﻮاس  /اﻟﻨﺸﺎب
ﺻﻮاﻋﻖ وﻣﺘﻔﺠﺮات
200,000 400,000 600,000
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يقارن الشكل  2عدد حاالت الضبط وعدد ِقطَع الذخرية و األسلحة التي

يف عام  .2019كام ازداد عدد قطع الذخرية املضبوطة بشكل ملحوظ

ضُ بِطت يف  2018و  .2019مكونات األسلحة و الذخرية هي أكرب

تغي عددها من  25,349قطعة يف عام  2018إىل
يف عام  ،2019إذ ّ

الفئات ،حيث تُ ثّل  52.6٪و  14.1٪من مضبوطات عام  2019امل ُبلغ

 193,319قطعة يف عام .2019

عنها عىل التوايل .ازداد عدد املضبوطات من مك ّونات األسلحة زيادة

تغي من  5٪فقط من املضبوطات يف عام  2018إىل أعىل فئة
كبرية ،إذ ّ
أُبلِغ عنها يف  .2019ويرجع هذا إىل زيادة املضبوطات امل ُبلغ عنها من
مك ّونات األسلحة من ِقبل الواليات املتحدة التي أبلغت عن  ٪ 98.4من

إجاميل عدد املضبوطات من مك ّونات األسلحة .شكّلت مك ّونات األسلحة
ما نسبته ٪ 62.4من املضبوطات التي أبلغت عنها الواليات املتحدة.

ّ
وظل عدد قطع الذخرية املضبوطة مرتفعاً ،بزيادة  37,075قطعة
لتُشكِّل  73٪من إجاميل عدد قطع األسلحة والذخرية التي ضُ بطت
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يقارن الشكل  3عدد األجزاء املكونة لألسلحة املضبوطة يف 2018
و  .2019كانت املخازن هي الجزء املك ِّون األكرث شيوعاً الذي ضُ بِط
يف كال العامني ،حيث ازدادت من  6,563قطعة يف عام  2018إىل
 9,141قطعة يف عام  .2019كام زاد عدد الكواتِم (كواتِم الصوت)
املضبوطة بشكل كبري يف عام  2019إىل  7,646قطعة ،بعد أن كان
عددها  90فقط .وزاد أيضاً عدد قطع مفاتيح التبديل األوتوماتيكية
املضبوطة بشكل كبري يف عام  2019وأصبحت رابع أكرث األجزاء
املك ّونة املضبوطة.
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الشكل  :3عدد األجزاء املك ّونة لألسلحة املضبوطة2019-2018 ،

ﻣﺨﺰن
ﻛﺎﺑِﺖ )ﻛﺎﺗﻢ اﻟﺼﻮت(
ﺟﻬﺎز ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﻣﻔﺘﺎح ﺗﺒﺪﻳﻞ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻲﻜ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
2018

ﻫﻴﻜﻞ

2019

أﺧﺮى )ﻣﻄﺎرق ،ﻣﺰاﻟﺞ ،ﻧﻮاﺑﺾ ،إﻟﺦ(.
ﻛﺎﺑﺢ ﻓﻮﻫﺔ
آﻟﻴﺔ زﻧﺎد )ﺣﺎرق ،ﻗﺎدح ،إﻟﺦ(.
ﺳﺒﻄﺎﻧﺔ
7,500

5,000

يف حني مل ت ُصادَر أجهزة التصويب عىل نح ٍو متوات ٍر كثريا ً يف عام
 2,253( 2019قطعة مقارنة بـ  3,929قطعة يف عام  ،)2018كان
هذا املك ّون ال يزال ثالث أكرث فئة يتم ضبطها.
يطرح االتجار باألسلحة النارية من خالل تفكيكها إىل أجزائها
املك ِّونة العديد من التحديات أمام موظفي الجامرك .أوالً ،يصعب

اكتشاف األسلحة التي فُكِّكت إىل مكونات أصغر عندما يخفيها

2,500

0

املشكلة الثانية فيام يتعلق مبكونات األسلحة النارية وملحقاتها هي أنها

تغي بشكل كبري من مدى فاعلية السالح الناري واستخدامه.
ميكنها أن ّ

عىل سبيل املثال ،ميكن القول إنه ال يوجد استخدام رشعي لكوابت/
كامتات الصوت من ِقبل املدنيني .وباملثل ،فإن إضافة مفتاح اختيار
أوتوماتييك بالكامل ت ُع ّد طريق ًة رخيصة وسهلة نسبياً لتحويل سالح

نصف آيل إىل سالح آيل بالكامل قادر عىل إلحاق إصابات جامعية.
توضح دراسة الحالة أدناه كيف يتم تهريب هذه املكونات إىل بلد ما.

امله ّربون .وت ُظهر الصورة د يف الصفحة التالية صورة باألشعة

السينية ملسدس جرى تفكيكه إىل العديد من مكوناته ووضعه داخل

حظ أنه مل يعد من السهل
حقيبة .عند النظر إىل هذه الصورة ،يُال َ
التعرف عىل املسدس.
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دراسة الحالة 1

شحنات ُم َضلَّ ُ
لة األوصاف تحتوي على مفاتيح تحويل لمسدس غلوك  Glokأوتوماتيكية بالكامل غير

صود َرت في مطار لوس أنجلوس الدولي
ِ
قانونية
يف عام  2019حدد وكالء هيئة الجامرك وحامية الحدود األمريكية
( )CBPثالثة كيانات يف الصني كانت تشحن مفاتيح تبديل أوتوماتيكية
بالكامل ملسدسات غلوك  Glockإىل الواليات املتحدة .وقد أدى ذلك
إىل قيام ضباط إنفاذ القانون يف الواليات املتحدة بالبحث عن اآلالف
من مفاتيح التبديل األوتوماتيكية بالكامل غري القانونية والقادرة عىل
تحويل املسدسات شبه اآللية إىل مسدسات آلية بالكامل.
يتم تسمية املفاتيح بشكل خاطئ عن قصد باسم "مفتاح متعدد
األدوات" أو "مفتاح" أو "مفك براغي" من أجل تج ّنب اكتشافها .عندما
بحث ضباط الجامرك وحامية الحدود يف أكرث من  200عبوة بها هذه
تبي لهم أن
امللصقات يف منفذ الدخول مبطار لوس أنجلوس الدويلّ ،

جميع الحزم كانت تحتوي عىل مفاتيح اختيار أتوماتيكية بالكامل.

واألمر األكرث إثارة للقلق هو أن ضباط إنفاذ القانون املحليني يف لوس
أنجلوس وجدوا أن  30٪من األسلحة النارية املصادرة هي بنادق "شبح"
"محلية الصنع" غري متسلسلة والتي غالباً ما تحتوي عىل هذه األنواع

ج

ج :حقوق النرش :شبكة فوكس ل.أ

د :سالح ناري مفكّك إىل أجزائه املك ِّونة .مصدر الصورة :منظمة الجامرك العاملية.
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من مفاتيح التحديد األوتوماتيكية بالكامل نظرا ً لرواجها بني أفراد
العصابات وكارتالت املخدرات.
وتعترب حيازة مفاتيح التبديل األوتوماتيكية هذه جرمية يف الواليات

املتحدة يعاقَب عليها بالسجن ملدة تصل إىل عرش سنوات .ويعمل ضباط
إنفاذ القانون الفيدراليون األمريكيون مع الصني وهيئة الجامرك وحامية
الحدود ووزارة األمن الداخيل األمريكيتَني ملحاولة وقف تدفق "ملحقات"

األسلحة النارية الخطرة.

املصدر:
فوكس ل .أ ( ،)2019مسدسات السوق السوداء :أكرث من  200طرد غري
مص ّنف تحتوي عىل مفاتيح تبديل أوتوماتيكية بالكامل غري قانونية
من طراز غلوك متت مصادرتها يف منفذ دخول لوس أنجلوس ،لالطّالع
من خالل الرابط https://www.foxla.com/news/black-market-
guns-over-200-mislabeled-packages-containing-illegal-full ،auto-glock-conversion-switches-recovered-at-laxآخر دخول
يف  14نيسان /أبريل .2020

د
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الشكل  :4عدد األسلحة والذخائر املضبوطة والكمية التي تم ضبطها حسب النوع وطريقة النقل2019 ،
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ﻋﺪد اﻟﻘﻄﻊ

ﺑﺎﻟﱪﻳﺪ

ﺑﺎﳌﺮﻛﺒﺎت
ﻣﻜ ّﻮﻧﺎت أﺳﻠﺤﺔ

ﺟ ّﻮا ً

ذﺧﺮﻴة
ﻣﺴﺪﺳﺎت وﻣﺴﺪﺳﺎت ﻃﺎﺣﻮﻧﺔ

ﺑﺎﻟﺴﻔُﻦ

ﻣﺨﺎزن
أﺟﻬﺰة ﺗﺼﻮﻳﺐ

ﻏﺮﻴ ﻣﻌﺮوف

ﺑﻨﺎدق رﺷﺎﺷﺔ وﺑﻨﺎدق آﻟﻴﺔ وﺑﻨﺎدق ﻫﺠﻮﻣﻴﺔ
أﺳﻠﺤﺔ اﻟﻘﻄﻊ واﻟﻄﻌﻦ
أﺳﻠﺤﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻬﻮاء /اﻟﻐﺎز اﳌﻀﻐﻮط

أﺧﺮى

أﺳﻠﺤﺔ أﺧﺮى

ﻣﺸﻴﺎً ﻋﲆ اﻷﻗﺪام

ﺑﺎﻟﻘﻄﺎر
600,000

400,000

200,000

6,000 0

4,000

2,000

0

الشكل  4يبني عدد املضبوطات وكمية قطع األسلحة والذخرية التي تم

ذخرية .ويف الواقع ،شكّل عدد قطع الذخرية املضبوطة  92.7٪من

الجوي وعرب الربيد وبواسطة املركبات والسفن عمليات ضبط من كل فئة

مضبوطات الذخرية والعدد الكبري ملتوسط قطع الذخرية املصادرة يف كل

ضبطها حسب النوع وطريقة النقل يف  .2019شهدت طرق النقل

من فئات األسلحة والذخرية التسع املدرجة يف الشكل  .4ومل يتم اإلبالغ

عن أي مضبوطات يف القطارات يف عام .2019

من بني  10,469عملية ضبط لألسلحة والذخرية يف عام  ،2019كان

إجاميل املضبوطات من أي وسيلة نقل .وهذا نتيجة للعدد الكبري من

عملية ضبط .بلغ متوسط عدد قطع الذخرية يف كل عملية ضبط 532
قطعة يف عام  .2019ويف معظم األحيان ،ضُ بِطت أجزاء األسلحة يف
النقل عن طريق الربيد .وعىل سبيل املقارنة ،كان متوسطها أربع قطع
لكل عملية ضبط.

هناك ما نسبته  ،58.2٪أي ( )6,089عملية ضبط يف النقل عن طريق

الربيد .غري أن هذه املضبوطات شكلت  7.9٪فقط ،أي ( )78,131من

قطع األسلحة والذخائر املضبوطة .الغالبية ،أي ( )70.5٪من القطع
املضبوطة تم ضبطها يف النقل عن طريق السيارات .معظم القطع

الفردية املضبوطة ،أي ( )94.4٪يف عمليات النقل باملركبات كانت
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دراسة الحالة 2

يضبط برنامج جامايكا لمراقبة الحاويات التابع لمنظمة الجمارك العالمية ومكتب األمم المتحدة

المعني بالمخدرات والجريمة مجموعة متنوعة من األسلحة النارية والذخيرة

يف شباط/فرباير  ،2019خالل عمليات املسح الروتينية ،وجد
ٍ
اختالف يف صورة ممسوحة ضوئياً لصندوق
الفاحصون األمنيون أوجه

قيل إنه يحتوي عىل "سلع منزلية وأدوات نظافة وغذاء ومالبس" .وبعد
ذلك أُحيلت الشحنة التي َمنشأُها ميامي بفلوريدا إىل وحدة تصوير
الشحنات التابعة لوكالة الجامرك الجامايكية ملزيد من التفتيش .أجرت

وحدة تصوير الشحنات ،باالشرتاك مع فريق إنفاذ قوانني التهريب

وبرنامج مراقبة الحاويات ،فحصاً للصندوق ووجدت منطقة إخفاء
تحتوي عىل  20سالحاً نارياً (بندقية رشاشة واحدة وخمس بنادق

آلية و  14مسدساً) .يف اليوم التايل ،وبعد إجراء مزيد من الفحوصات،
متكن ضباط الجامرك من اكتشاف سالح ناري آخر ،باإلضافة إىل أكرث
من  800طلقة من الذخرية املتنوعة .وبعد التح ّري ،أُلقي القبض عىل
شخصني ووجهت إليهام التُهم.
املصدر :الجامرك الجامايكية.

و

ه

هـ  ،و :مصدر الصورة :الجامرك الجامايكية /برنامج مراقبة الحاويات التابع ملنظمة الجامرك العاملية.
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الشكل  5أ :عدد حاالت األسلحة والذخرية يف الواليات املتحدة حسب اإلجراءات الجمركية2019 ،

ﺗﺼﺪﻳﺮ
اﺳﺘﺮﻴاد

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
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ﻋﺪد اﻟﺤﺎﻻت

الشكالن  5أ و  5ب يعرضان البلدان الـ 15األوىل التي أبلغت عن حاالت

األسلحة والذخرية يف عام  2019والوجهة التي كانت تسري نحوها
القطع عند اعرتاضهاُ .و ِ
ضعت بيانات الواليات املتحدة يف شكلٍ بياين
مختلف بسبب االرتفاع الكبري لعدد الحاالت املبلغ عنها .ومن خالل

القيام بذلك ،فإن الحاالت املبلغ عنها من قبل البلدان يف الشكل  5ب

تغدو أوضح .كانت البلدان األكرث إبالغاً يف عام  2019هي الواليات
املتحدة واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة .وقد أبلغت

هذه البلدان الثالثة عن  ،93.3٪أي ( )7,545من أصل  8,090حالة

مدرجة يف الشكلني.

ز

ز :املصدر :منظمة الجامرك العاملية.
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الشكل 5ب :عدد قضايا ضبط األسلحة والذخائر حسب إجراءات الجامرك والبلد2019 ،

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﺎﻤن
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
أﳌﺎﻧﻴﺎ
ﺑﻮﻟﻨﺪا

ﺗﺼﺪﻳﺮ

ﺗﺮﻛﻴﺎ

اﺳﺘﺮﻴاد
داﺧﻠﻴﺔ

ﻛﻮﺑﺎ

ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ

ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻛﻮرﻳﺎ
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺮوﳼ
اﳌﻜﺴﻴﻚ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
اﻷرﺟﻨﺘﻦﻴ
أذرﺑﻴﺠﺎن
500
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غالبية الحاالت يف الواليات املتحدة ،والتي س ّجلت  81.5٪من إجاميل

حاالت األسلحة والذخرية ،كانت أثناء االسترياد ( 5,651حالة أو .)84.6٪
يف املجموع ،بلغت الحاالت يف االسترياد ما نسبته  86.2٪من الحاالت
يف هذا الشكل البياين .عىل النقيض من ذلك ،ت ُشكّل حاالت التصدير 8٪

فقط من البيانات املقدّمة يف األشكال البيانية .ومتثل الحاالت الداخلية
وحاالت الرتانزيت  3.6٪و  2٪من الحاالت عىل التوايل .كانت الواليات
املتحدة وأملانيا وبولندا هي الدول األربع الوحيدة بني الدول الخمس

عرشة األكرث إبالغاً التي أبلغت عن حاالت من جميع أنواع النقل األربعة.
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الشكل  :6النسبة املئوية للمضبوطات حسب طريقة الكشف عنها 2019

 0.2٪أﺧﺮى

 0.3٪ﻏﺮﻴ ﻣﻌﺮوف

 0.7٪اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﺸﻮاﻲﺋ

 1.7٪اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎراﻲﺗ

14.9٪

اﻟﻔﺤﺺ اﻻﻋﺘﻴﺎدي

82.2٪
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﺨﺎﻃﺮ

الشكل  6يوضح نِسب مختلف طرق الكشف عن حاالت األسلحة والذخرية
املبلغ عنها يف عام  .2019كانت الطريقة األكرث شيوعاً التي أُب ِلغ عنها
هي تصنيف املخاطر ،والتي شكلت  )6,735( 82.2٪من حاالت .2019

وشكَّل الفحص االعتيادي نسبة  ،14.9٪أي ( )1,219من الحاالت ،فيام

شكّلت التحقيقات التي تستند إىل املعلومات االستخبارية نسبة ،1.7٪
أي ( )138من الحاالت.

عىل الرغم من أن الفحص االعتيادي كان مسؤوالً فقط عن 14.9٪

من الحاالت ،إال أن املسؤولني صادروا أكرب عدد ممكن من قطع

األسلحة والذخرية باستخدام طريقة الكشف هذه .ويف املتوسط،

عرث املسؤولون عىل  407قطع من األسلحة والذخرية أثناء الفحص
االعتيادي ،مقابل متوسط  45قطعة ُع ِث عليها أثناء تصنيف املخاطر.

وأدّت الحاالت املكتشفة من خالل االختيار العشوايئ إىل مصادرة ما

معدله  354قطعة.
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الشكل  :7نسبة مضبوطات األسلحة والذخائر حسب النوع والبلد2019 ،
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الشكل  7يصف نسبة املضبوطات لكل فئة من فئات األسلحة والذخرية

عدد من املضبوطات بشكل عام ،مل يكن لديها أي مضبوطات من أسلحة

العاملية غري املرشوعة يف األسلحة والذخائر من حيث البلدان املترضرة

عن خمس حاالت ضبط أو أكرث .وأبلغت عرشة بلدان عن حاالت ضبط من

التي أبلغت عنها البلدان يف عام  .2019ويعرض الشكل تنوع التجارة

وأنواع املواد التي يتم االتجار بها .أبلغت اململكة العربية السعودية
واإلمارات العربية املتحدة وبولندا عن مضبوطات من جميع األنواع
التسعة من األسلحة والذخرية .الواليات املتحدة ،التي أبلغت عن أكرب

196

القطع والطعن .ومن بني  45دولة مشمولة يف املؤرش ،أبلغت  14دولة

فئة واحدة فقط ،وأفادت كل من هذه الدول العرش بحاالت ضبط بعدد

 11أو أقل من األسلحة والذخرية.
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الشكل 8أ :عدد مضبوطات األسلحة والذخائر والكميات املصنفة حسب الفئة واملنطقة2019-2018 ،

ﻋﺪد ﺣﺎﻻت اﻟﻀﺒﻂ

ﻋﺪد اﻟﻘﻄﻊ
أﺟﺰاء ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻷﺳﻠﺤﺔ
ذﺧﺮﻴة
اﳌﺴﺪﺳﺎت وﻣﺴﺪﺳﺎت اﻟﻄﺎﺣﻮﻧﺔ

أﻣﺮﻴﻛﺎ اﻟﺸﺎﻤﻟﻴﺔ
2019
اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ

ﻣﺨﺎزن
أﺟﻬﺰة ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﺑﻨﺎدق رﺷﺎﺷﺔ وﺑﻨﺎدق آﻟﻴﺔ وﺑﻨﺎدق ﻫﺠﻮﻣﻴﺔ
أﺳﻠﺤﺔ اﻟﻘﻄﻊ واﻟﻄﻌﻦ

أﻣﺮﻴﻛﺎ اﻟﺸﺎﻤﻟﻴﺔ
2018

أﺳﻠﺤﺔ اﻟﻬﻮاء واﻟﻐﺎز واﻟﺼﻌﻖ

اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ

أﺧﺮى

100,000 200,000 300,000 400,000

الشكالن 8أ و 8ب يقارنان عدد املضبوطات وعدد األسلحة والذخائر
املصادرة بحسب املنطقة امل ُب ِلغة يف  2018و  .2019جرى فصل

0

7,500

5,000

2,500

0

نتيجة للنسبة األعىل من اإلبالغ ِمن ِقبل الواليات املتحدة ،مثلام رأينا

يف الشكل 1أ .وتجدر اإلشارة أيضاً إىل أن عدد القطع املضبوطة يف

أمريكا الشاملية والرشق األوسط يف شكل بياين مختلف نظرا ً ألن عدد

الرشق األوسط زاد بنسبة  61.7٪بينام انخفض عدد القطع املضبوطة

املناطق يف الشكل 8ب أوضح .كانت هناك زيادة بنسبة  88.4٪يف

عدد املضبوطات املبلغ عنها يف وسط أفريقيا ظل كام هو يف عامي

الحاالت امل ُبلغ عنها أكرب بكثري .وبذلك فإن الحاالت املبلغ عنها بحسب

مضبوطات األسلحة والذخائر وزيادة بنسبة  12.1٪يف عدد املواد
املضبوطة املبلغ عنها إجامالً يف عام  2019مقارنة بعام  .2018وبينام

شهدت أمريكا الشاملية  66.4٪من املضبوطات يف  ،2018أبلغت دول
املنطقة عن  83.6٪من إجاميل عمليات الضبط يف عام  .2019وهذا

يف أوروبا الغربية ورشق ووسط أوروبا .ومن املثري لالهتامم أن

 2018و ( 2019خمس عمليات ضبط) ،لكن عدد القطع املضبوطة
يف املنطقة ارتفع من  825يف  2018إىل  7,259يف  ،2019ويرجع

ذلك جزئياً إىل عملية ضبط كبرية شملت  4,500قطعة ذخرية يف
جمهورية الكونغو الدميقراطية.
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الشكل 8ب :عدد حاالت ضبط األسلحة والذخائر والكميات املصنفة حسب الفئة واملنطقة2018-2019 ،

ﻋﺪد ﺣﺎﻻت اﻟﻀﺒﻂ

ﻋﺪد اﻟﻘﻄﻊ

أوروﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
أوروﺑﺎ اﻟﴩﻗﻴﺔ واﻟﻮﺳﻄﻰ
ﺟﺰر اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
راﺑﻄﺔ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ

2019

آﺳﻴﺎ واﳌﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

أﺟﺰاء ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻷﺳﻠﺤﺔ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

ذﺧﺮﻴة
اﳌﺴﺪﺳﺎت وﻣﺴﺪﺳﺎت اﻟﻄﺎﺣﻮﻧﺔ

وﺳﻂ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﻣﺨﺎزن

ﻏﺮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

أﺟﻬﺰة ﺗﺼﻮﻳﺐ

أوروﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

ﺑﻨﺎدق رﺷﺎﺷﺔ وﺑﻨﺎدق آﻟﻴﺔ وﺑﻨﺎدق ﻫﺠﻮﻣﻴﺔ
أﺳﻠﺤﺔ اﻟﻘﻄﻊ واﻟﻄﻌﻦ

أوروﺑﺎ اﻟﴩﻗﻴﺔ واﻟﻮﺳﻄﻰ

أﺳﻠﺤﺔ اﻟﻬﻮاء واﻟﻐﺎز واﻟﺼﻌﻖ

ﺟﺰر اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

أﺧﺮى

راﺑﻄﺔ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ

2018

آﺳﻴﺎ واﳌﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
وﺳﻂ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻏﺮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
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دراسة الحالة 3

ضبط مكونات أسلحة مستوردة إلى

الواليات المتحدة

بني أيار /مايو وآب /أغسطس  ،2019ضبطت هيئة الجامرك

املصادر:

 52,601من مكونات األسلحة يف ميناء لوس أنجلوس  /لونج بيتش يف

عادية" ما يقرب من  53,000قطعة سالح صينية .لإلطّالع https://

وحامية الحدود يف الواليات املتحدة األمريكية ثالث سفن تحتوي عىل

كاليفورنيا .كانت هذه الشحنات متجه ًة من الصني إىل الواليات املتحدة،
وكانت تحتوي عىل أجهزة تصويب ومكونات أسلحة ُو ِ
صفَت بأنها
أخا ِمص وفوهات ومقابض .يف عام  ،2019شكلت حاالت االسترياد

 84.6٪من جميع مضبوطات األسلحة والذخرية يف الواليات املتحدة.

اإلذاعة الوطنية العامة ( ،)2019وكالء الجامرك يضبطون "يف عملية غري

www.npr.org/2019/08/23/753687623/ustoms-agents-

make-unusual-seizure-of-nearly-53-000-chinese-gun-

.parts, accessed on 14 April 2020

هيئة الجامرك وحامية الحدود األمريكية ( ،)2019هيئة الجامرك

ص ِّنفت جميع العنارص
مل يكن هناك جهد واضح إلخفاء االسترياد؛ فقد ُ

والحدود يف ميناء لوس أنجلوس  /لونغ بيتش البحري تضبط أكرث

يف الواليات املتحدة .واكتشف ضباط الجامرك وحامية الحدود الطرود

https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/

محققني من مكتب الكحول والتبغ واألسلحة النارية واملتفجرات الذين

 gun-parts-chinaآخر دخول يف  14نيسان /أبريل .2020

الشحنة نحو  378,225دوالرا ً أمريكياً.

شبكة اإلنفاذ الجمريك التابعة ملنظمة الجامرك العاملية.

بشكل صحيح عىل أنها مكونات أسلحة وكان لها بائع وموزع رشع ّيني

من  52,000قطعة سالح غري قانونية من الصني ،لإلطّالع عرب الرابط

أثناء الفحص االعتيادي لعملية االسترياد ثم قاموا بإحالة املواد إىل

cbp-lalong-beach-seaport-seizes-over-52000-illegal-

أكدوا أن استرياد هذه املكونات ينتهك القانون األمرييك .بلغت قيمة

ح

ح :هيئة الجامرك وحامية الحدود األمريكية تصادر أكرث من  52,000قطعة سالح غري قانونية من
الصني .املصدر :هيئة الجامرك وحامية الحدود األمريكية .USCBP
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دراسة الحالة 4

تعاون فرنسي  -أميركي لعرقلة شبكة
التجار األسلحة

يف  27شباط /فرباير  2019ضبط مسؤولو الجامرك الفرنسية 207
قطعة سالح و  770كيلوغراماً من الذخرية من ورشة لتجديد األسلحة
بالقرب من كاركاسون وألقوا القبض عىل ثالثة رجال ترتاوح أعامرهم بني

 47و  50و  54عاماً .استورد الرجال الذين يديرون الورشة أسلحة نارية
بشكل غري قانوين إىل فرنسا من الواليات املتحدة وقاموا بتجديدها واالتجار

بها يف أوروبا .وذكرت وكالة تطبيق القانون األوروبية (يوروبول) أن

هذه الشبكة رمبا قامت بتهريب أكرث من  450قطعة سالح إىل فرنسا يف

عام  .2018وجاءت عملية الضبط نتيجة تحقيق استخبار ّي وتعاون بني

سلطات الجامرك الفرنسية واألمريكية ،وكذلك قوات الرشطة داخل فرنسا
من قبل املديرية الوطنية للتحقيقات االستخبارية والجامرك (.)DNRED

بدأ التحقيق يف حزيران /يونيو  ،2018حيث قاد بحث غري ذي صلة

يف أحد املنازل إىل اكتشاف استرياد هذه املجموعة لألسلحة النارية إىل

فرنسا بشكل غري قانوين .وشارك يف التحقيق أكرث من  30ضابطاً من
الجامرك والرشطة الفرنسية لعدة أشهر .وذكرت وسائل اإلعالم املحلية

أن املسؤولني الفرنسيني اعرتضوا طردا ً بريدياً يف  24شباط /فرباير

 2019أو نحو ذلك يحتوي عىل بندقية آلية ومسدس ومكونات بندقية
رشّ اشة يف هوت سافوي بفرنسا .وقد مكنهم هذا االعرتاض من تحديد

املصادر:
منسقة ضد تهريب األسلحة النارية بني
يوروبول ( ،)2019رضبة
َّ
فرنسا والواليات املتحدة ،لإلطالع عرب الرابط https://www.europol.
europa.eu/newsroom/news/coordinated-hit-against-gun ،smuggling-operation-between-france-and-usآخر دخول يف
 13نيسان /أبريل .2020
Midi Libre (2019),Les Images Impressionnantes de la Saisie
 ،d'Armes de Guerre dans l'Audeمتواجد يف https://www.
midilibre.fr/2019/03/05/les-images-impressionnantes،de-la-saisie-darmes-de-guerre-dans-laude,8051343. php
آخر دخول يف /13نيسان أبريل .2020
La Depeche (2019), Kalachnikovs, Fusils d'Assut: Les
Impressionnantes de la Saisie d'Armes Record près de
 ،Carcassonneلإلطالع عرب الرابط https://www.ladepeche.
fr/2019/03/04/une-tonne-darmes-de-guerre-saisie- pres ،de-carcasonne 8049633.phpآخر دخول يف  24نيسان /أبريل .2020

مكان ورشة التجديد وضبط موجوداتها وتنفيذ االعتقاالت الجنائية.

ط

ط :املصدر :الجامرك الفرنسية.
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الشكل  :9عدد حاالت ضبط األسلحة والذخائر والكميات املصنفة حسب الفئة واملنطقة2019-2018 ،
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الشكل  9يوضح مناذج تدفقات االتّجار باألسلحة والذخائر من وإىل
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الشاملية هي الوجهة املقصودة للتدفقات الثالثة األوىل األكرث شيوعاً،

مناطق اإلبالغ ويف داخلها .تشري هذه التدفقات إىل نقاط املنشأ املبلغ

بينام كانت التدفقات األخرى غري املعروفة تعود ألمريكا الشاملية (2,321

نوعها بني مناطق اإلبالغ ،تكررت  8,190مرة .وظهرت جميع املناطق

أمريكا الشاملية أيضاً الوجهة ألكرب عدد من املناطق األخرى ( .)12من

عنها والوجهات النهائية .وميثل هذا الشكل  68حالة تدفق فريدة من
املبلغة كنقاط منشأ ووجهات يف حالة اتجار واحدة عىل األقل .وكان أكرث

طرق االتّجار شيوعاً هو آسيا واملحيط الهادئ إىل أمريكا الشاملية ،والذي
ظهر يف  )٪ 38.8( 3,180من حاالت االتّجار .يف الواقع ،كانت أمريكا

حالة تدفّق) واالتجار داخل أمريكا الشاملية ( 550حالة تدفّق) .وكانت

املحتمل أن شيوع أمريكا الشاملية يف تدفقات االتجار هذه يعود إىل زيادة

اإلبالغ من قبل الواليات املتحدة يف عام .2019
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الشكل  :10خريطة شدة املخاطر الخاصة بحاالت االتجار باألسلحة والذخائر بحسب البلدان2019 ،

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﺎﻻت
أﻗﻞ ﻣﻦ  5ﺣﺎﻻت
 50-5ﺣﺎﻟﺔ
 500-51ﺣﺎﻟﺔ
أﻛﺮﺜ ﻣﻦ  500ﺣﺎﻟﺔ

يثّل خريطة ِشدّة لحاالت االت ّجار باألسلحة والذخرية املبلغ
الشكل ُ 10

أبلغت الواليات املتحدة والصني واململكة العربية السعودية بأكرب عدد،

املصدر أو الوجهة أو نقطة العبور لواحدة أو أكرث من األسلحة أو الذخرية

الواليات املتحدة يف  52.7٪من حاالت االتجار باألسلحة والذخرية

عنها حسب البلد يف عام  .2019كانت كل دولة مدرجة يف الشكل إما
املضبوطة .من خالل متثيل البيانات بهذه الطريقة ،يشري الشكل  10إىل

جميع البلدان التي كان من املعروف أن األسلحة أو الذخرية يتم االتجار

بها أو يُعتزم االتجار بها من خاللها يف عام  .2019تتضمن الخريطة
 12,950حالة اتجار يف  122دولة.

202

إذ بلغ إجاميل إبالغ هذه الدول مجتمعة أكرث من  500حالة .ظهرت

املسجلة يف عام  ،2019وظهرت الصني يف  24.9٪من الحاالت املبلغ
عنها .والجدير بالذكر أن الواليات املتحدة أبلغت أيضاً عن أعىل عدد من

الحاالت يف عام  ،2019بينام مل تكن الصني ،التي ظهرت يف 3,222

حالة اتجار ،من بني الدول الـ  15األكرث إبالغاً عن هذه الحاالت .كانت
معظم البلدان ( )80.3٪عىل عالقة يف أقل من  20حالة اتجار.
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الشكل  :11حاالت وطرق عبور األسلحة والذخائر حسب املوقع2019 ،

3204

1602

1

اﻟﻮﺟﻬﺔ

الشكل  11يعرض التدفقات غري املرشوعة لألسلحة والذخرية من املنشأ
إىل الوجهة املقصودة .يتضمن ذلك البيانات عىل مستوى املدينة ،حيث
يزداد حجم النقطة مع عدد الحاالت التي تنطوي عىل مغادرين أو وجهات
ِ
تستخدم الخريط ُة عاصمة بلد املنشأ أو الوجهة عندما
داخل مدن محددة.
ال يتم اإلبالغ عن معلومات املدينة .تربط التدفقات نقاط املنشأ املبلغ عنها،
املظلَّلة باللون األصفر ،مع االتجاهات املبلغ عنها ،واملظلَّلة باللون األحمر.

ﺟﻬﺔ اﳌﻐﺎدرة
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عالوة عىل ذلك ،تُ ثل التدفقات عمليات اتجار متقطعة فاشلة؛ وقد تكون

الطرق األخرى سائدة ولكنها مل تُضَ َّمن يف بيانات عام  2019املبلغ عنها.
ميثل الشكل أعاله  5,230حال ًة لالتجار تتألف من  320ثنائية من بلدان
املنشأ إىل بلدان الوجهة ،وتتنقل عرب  131دولة .كانت الواليات املتحدة هي

أرسلَت البضائع إىل  80دولة
املصدر ألكرب عدد من التدفقات البارزة ،حيث َ

مختلفة يف  927حالة تهريب .وبوصفها وجهةً ،تم اإلبالغ عن تدفقات إىل

تصبح التدفقات حمراء عند اقرتابها من نقطة ُوجه ِتها .يشري اللون

الواليات املتحدة من  33دولة مختلفة تشكل  3,746حالة تدفّق .وباملثل،

من املهم مالحظة أن هذه التدفقات ال تشري بالرضورة إىل عمليات اتجار

ولكنها كانت املصدر يف  3,214حالة تدفّق .كان أكرث طرق االتجار شيوعاً،

األغمق من إجاميل التدفقات إىل ظهور تدفقات االتجار بشكل متكرر.

كانت الصني هي املصدر الذي ُس ِّجل يف  11حالة تدفّق فريدة من نوعها،

مكتملة .تشمل العديد من الحاالت املنع يف نقطة املنشأ أو نقطة العبور.

والذي جرى اإلبالغ عنه  3,108م ّرة ،من الصني إىل الواليات املتحدة.
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 .2البرامج والمشاريع والعمليات.

تجارة اسرتاتيجية

األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة

شُ كِّل برنامج إنفاذ مراقبة التجارة االسرتاتيجية ( )STCEيف أعقاب

يف متوز /يونيو  2019شاركت منظمة الجامرك العاملية يف مؤمتر يف

قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم  1540الذي سعى إىل منع
االت ّجار غري املرشوع بأسلحة الدمار الشامل واملكونات املستخدمة يف

إنتاجها ومنع تهريبها ،باإلضافة إىل منع االتجار غري املرشوع باألسلحة

التقليدية ومنع تهريبها .يف كانون األول /ديسمرب  ،2019التقى أمني
عام منظمة الجامرك العاملية ،الدكتور كونيو ميكوريا ،برئيس لجنة
القرار  ،1540سعادة السفري ديان تريانسياه دجاين يف نيويورك .وأكّد

الدكتور ميكوريا خالل اجتامعه التزام منظمة الجامرك العاملية مبساعدة
أعضائها يف تنفيذ فقرات املنطوق التي تركز عىل الجامرك واملبينة يف

قرار مجلس األمن .1540

القاهرة مبرص إلطالق مرشوع جديد لألسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة
والذي تُنفّذه بصورة مشرتك ٍة منظم ُة الجامرك العاملية وبرنامج مسح
األسلحة الصغرية واإلنرتبول .يرمي املرشوع الذي مي ّوله االتحاد األورويب

إىل االستناد إىل تدريب متخصص باألسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة
ُو ِ
ضع كجزء من املرحلة األوىل من مرشوع أمن آسيا واملحيط الهادئ من
خالل تدريب ضباط الجامرك يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
عىل كيفية اكتشاف االتجار غري املرشوع باألسلحة الصغرية والخفيفة.

مراقبة املسافرين
َ
مخاوف أمنية خطرية
ال يزال تهديد املقاتلني اإلرهابيني األجانب يُشكّل

طوال عام  2019واصل برنامج إنفاذ ضوابط التجارة االسرتاتيجية

للبلدان يف جميع أنحاء العامل .واملقاتلون اإلرهابيون هم أفراد تم إغرائهم

وطاجيكستان وتونس باإلضافة إىل ورشة عمل لتدريب املدربني

والقاعدة والعودة إىل بلدانهم األصلية مبهارات جديدة خطرية .ونتيجة

األمني يف أوروبا ،ومكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح،

إىل بلدانهم األصلية.

تقديم التدريبات الوطنية يف البوسنة والهرسك وجامايكا واملغرب

باالنضامم إىل جامعات مثل الدولة اإلسالمية يف العراق والشام (داعش)

يف الواليات املتحدة مع الرشكاء املعنيني مبا يف ذلك منظمة التعاون

لذلك فإنهم يشكلون خطرا ً كبريا ً لتنفيذ هجامت عنيفة مبجرد عودتهم

وبرنامج مراقبة الصادرات وأمن الحدود التابع للواليات املتحدة،

ووزارة الطاقة األمريكية.

ي

ي :إطالق مرشوع األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة .الصورة :منظمة الجامرك العاملية.

ك :تطبيق نظام تقييم السفر العاملي يف جزر املالديف .الصورة :منظمة الجامرك العاملية.
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ملكافحة تهديد املقاتلني اإلرهابيني األجانب ،أطلقت منظمة الجامرك العاملية

العملية إمبيد IMPEDE

اإلرهابيني األجانب وغريهم من األفراد ذوي املخاطر العالية الذين يعربون

منذ إطالق برنامج الدرع العاملي ( )PGSيف عام  ،2010أجرت منظمة

مبادرة مراقبة الركاب لتعزيز قدرة الجامرك عىل تقييد حركة املقاتلني
الحدود الدولية .يستخدم املرشوع بيانات معلومات الركاب املتقدمة ()API

وبيانات سجل أسامء الركاب ( )PNRلتحسني وتطوير تحليلِ مخاط ٍر

وطرقِ استهداف جديدة ميكن استخدامها لتحديد هؤالء األفراد .باإلضافة
إىل توفري التدريب عىل ضوابط الركاب ملوظفي الجامرك ،تُوفّر منظمة

الجامرك العاملية لألعضاء برنامج االستهداف املعروف باسم النظام العاملي

لتقييم السفر  GTASالذي ميكّن إدارات الجامرك من الكشف التلقايئ عن
الركاب ذوي الخطورة العالية باستخدام بيانات معلومات الركاب املتقدمة
جل أسامء الركّاب .باإلضافة إىل قدرتها عىل اكتشاف املقاتلني
وبيانات ِس ّ
اإلرهابيني األجانب ،تُستخدم هذه األنظمة أيضاً للكشف عن أشكال مختلفة

من االتّجار غري املرشوع مبا يف ذلك االتجار باملخدرات .يف عام ،2019
ُش النظام العاملي لتقييم السفر يف باكستان وجزر املالديف.
ن َِ
مرشوع أمن آسيا واملحيط الهادئ
شَ هِد شهر حزيران /يونيو  2019اختتام مرشوع أمن آسيا واملحيط
الهادئ ( )APSPالذي امت ّد لعامني .بنا ًء عىل أنشطة املرشوع يف
العام املايض ،استضاف مرشوع أمن آسيا واملحيط الهادئ التابع
ملنظمة الجامرك العاملية ،بالتعاون مع الجامرك اليابانية ،مؤمترا ً ألمن

آسيا واملحيط الهادئ ضم أكرث من  70مندوباً ميثلون  25عضوا ً يف

منظمة الجامرك العاملية .وناقشت اإلدارات واملنظامت الدولية املشارِكة

خالل املؤمتر دور الجامرك يف أمن الحدود ومكافحة اإلرهاب .كام شهد

املؤمتر اختتام خطة مرشوع أمن آسيا واملحيط الهادئ الذي قدّم مساعدة

لبناء القدرات يف ثالثة مجاالت من األنشطة املتعلقة بأمن الجامرك ()1

مراقبة املسافرين ،مبا يف ذلك استخدام معلومات أنظمة الركاب املسبقة
 /سجل أسامء الركاب )2( ،برنامج الدرع العاملي  ،Global Shieldالذي

يهدف إىل مراقبة االت ّجار يف السالئف املستخدمة يف إنتاج األجهزة

الجامرك العاملية العديد من العمليات التي تركز عىل األجهزة املتفجرة
يدوية الصنع يف آسيا الوسطى وجنوب آسيا والرشق األوسط وشامل

أفريقيا ومناطق آسيا واملحيط الهادئ.

جمعت عملية إمبيد  IMPEDEاثنتي عرشة ( )12إدارة جمركية
(بنغالديش وكمبوديا والهند وإندونيسيا وجمهورية الو الدميقراطية
الشعبية وماليزيا وجزر املالديف وميامنار وباكستان والفلبني

وسنغافورة ورسيالنكا وتايالند) واإلنرتبول ملكافحة تهديد األجهزة
املتفجرة يدوية الصنع .وبدأت مرحلة "الكثافة العالية" للعملية يف الفرتة
من  25ترشين الثاين /نوفمرب إىل  6كانون األول /ديسمرب .2019

هدفت عملية إمبيد  IMPEDEإىل البناء عىل هذه العمليات الناجحة
وتحقيق األهداف التالية:

•تزويد الجامرك بسياق تشغييل دامغ ميكن من خالله أن يكون لها
دور مهم يف مكافحة اإلرهاب من خالل تقييد الوصول إىل املواد
الكيميائية واملكونات السليفة لألجهزة املتفجرة يدوية الصنع.

•تحسني التعاون بني مختلف إدارات الجامرك يف البلدان وكذلك بني
إدارات الجامرك ووكاالت إنفاذ القانون األخرى.

•فهم أفضل ملخاطر هذه السالئف واملكونات من أجل تحديد
الفجوات االستخباراتية.

•كشف الشحنات غري املرشوعة من السلع املستخدمة يف تصنيع
األجهزة املتفجرة يدوية الصنع واعرتاضها وضبطها.

املتفجرة يدوية الصنع؛ و ( )3تهريب األسلحة الصغرية واألسلحة

•دعم التحقيقات يف تحديد هذه الشبكات غري املرشوعة العابرة

والتي ركزت عىل استمرار األنشطة املتعلقة بربنامج الدرع العاملي

•تعزيز التنسيق بني الرشكاء من القطاعني العام والخاص عىل

الخفيفة .بعد االنتهاء من األنشطة األولية لربنامج أمن آسيا واملحيط
الهادئ يف حزيران /يونيو  ،2019أُطلِقت املرحلة الثانية من املرشوع
وبرنامج مراقبة املسافرين التي بدأت يف املرحلة األوىل من املرشوع مبا

يف ذلك عملية إمبيد .IMPEDE

للحدود الوطنية وتعطيلها وتفكيكها.

املستوى الوطني ودون اإلقليمي.

•تزويد إدارات الجامرك بفرصة استخدام التدريب واملعدات املقدمة

من خالل مرشوع أمن آسيا واملحيط الهادئ يف بيئة عمل تشغيلية.
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أبرز أخبار األعضاء:

برنامج مراقبة التجارة االستراتيجية لجمارك هونغ كونغ
تلتزم جامرك هونغ كونغ بدعم وتطبيق نظام فعال ملراقبة السلع
االسرتاتيجية .يضمن نظام املراقبة الذي ُو ِ
ضع موضع التنفيذ عدم

استخدام هونغ كونغ الصينية مم ّرا ً يف محاوالت الكيانات األخرى
للحصول عىل أسلحة دمار شامل أو إنتاجها .نظام املراقبة يف هونغ
كونغ الصينية مدعوم بنظام ترخيص واسع النطاق تديره وزارة التجارة

والصناعة يف هونج كونج ويتم فرضه بقوة من قبل جامرك هونغ

ص ِّمم النظام
كونغ التي تعمل باعتبارها الوكالة التنفيذية الوحيدة .وقد ُ

بطريقة تجعله يبقى فعاالً يف ضامن االمتثال للمعايري الدولية مثل قرار

مجلس األمن  ،1540مع تج ّنب إلقاء عبء ال داعي له عىل املستوردين

واملصدرين الرشعيني .وتُع ِّول هونغ كونغ الصينية أيضاً عىل تعاون

دويل قوي وقد وضعت ترتيبات تعاونية عديدة مع رشكاء تجاريني تعزز
تبادل املعلومات واالستخبارات.

يف عام  ،2019ويف إطار جهود جامرك هونغ كونغ للقضاء عىل النقل

غري املرشوع للسلع االسرتاتيجية ،عايَ َن ضباط جامرك هونغ كونغ:
• 114,429طردا ً من البضائع املستوردة  /املصدرة؛
•وفحصوا  3,486رخصة استرياد  /تصدير؛
•وأمتّوا  192تحقيقا؛

•وقاضوا  59من األفراد والرشكات وأصدروا غرامات بلغ مجموعها
 660ألف دوالر من دوالرات هونغ كونغ.

استرياد صالحة .دفعت هذه املعلومات االستخبارية الجامرك إىل إجراء
فحص للبيانات لتحديد الناقل املسؤول وكذلك التأكد من مكان وجود
الشحنة املستوردة.

وبعد إجراء مزيد من التحقيقات ،متكن ضباط الجامرك من التأكد من أن
البضائع املستوردة ال تزال يف حوزة رشكة النقل ،ما دفعهم إىل مداهمة

مستودع الرشكة إلجراء املزيد من الفحص للبضائع .متكّنت وزارة التجارة

والصناعة من تأكيد أ ّن البضائع عىل األرجح خاضعة للرقابة مبوجب
لوائح استرياد وتصدير (السلع االسرتاتيجية) كاب 60 .ج ()Cap.60G
مام أدى بالضباط إىل مصادرة البضائع ملزيد من التحقيق.

من ناحية أخرى ،داهم ضباط إدارة الجامرك والرضائب بهونغ كونغ مقر
املرسل إليه ،وأكّد املرسل إليه أنه اشرتى البضائع الستخدامه الخاص.
َ

بعد الحصول عىل مواصفات املنتج وبيان املستخدم النهايئ للبضائع
املضبوطة من املرسل إليه ،متكن ضباط الجامرك من تأكيد أن العنرص
الخاضع للرقابة يقع ضمن الفئة ) 4A003(eمن الجدول  1من كاب

60ج .خالل املقابلة مع املرسل إليه ،اعرتف بأن رشكته مل تحصل

عىل ترخيص صالح السترياد البضائع املضبوطة بسبب نقص املعرفة
املرسل إليه السترياده سلعة
باملتطلبات القانونية .يف نهاية املطاف ،أدين َ

اسرتاتيجية بدون ترخيص استرياد وهو ما يعد انتهاكاً لقانون االسترياد

والتصدير ،كاب 60 .وصدرت بحقه غرامة قدرها  5,000دوالر من

دوالرات هونغ كونغ .كام صادرت املحكمة البضائع املضبوطة التي تبلغ

كانت السلع االسرتاتيجية الرئيسية التي يتم التداول فيها ضمن الحاالت

قيمتها حوايل  100ألف دوالر من دوالرات هونغ كونغ.

املتكاملة وأنظمة املعلومات األمنية .وتوضح الحالة أدناه كيف متكنت

املصدر :جامرك هونغ كونغ.

التي متت مقاضاتها هي السلع ذات االستخدام املزدوج مثل الدوائر
جامرك هونغ كونغ من تقييد حركة سلعة اسرتاتيجية بنجاح.

يف عام  ،2019تلقّت إدارة الجامرك والرضائب يف هونغ كونغ معلومات
استخبارية من إدارة الجامرك يف بلد آخر تشري إىل وجود شحنة تتضمن

أنواعاً مختلفة من لوحات الدوائر املطبوعة املزدوجة االستخدام جرى

استريادها إىل هونغ كونغ من الواليات املتحدة دون استخدام رخصة
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اختلفت العملية إمبيد عن العمليات السابقة التي ركّزت عىل برنامج

الدرع العاملي من حيث أنها شجعت اإلدارات املشارِكة عىل استهداف

حركة هذه السلع عند املعابر الحدودية الربية واملطارات ،باإلضافة إىل

مرشوع األمن لغرب ووسط أفريقيا
يف عام  ،2019واصل برنامج األمن التابع ملنظمة الجامرك العاملية
تقديم األنشطة التي أُطلِقت يف عام  2018كجزء من مرشوع األمن

انصب تركيز العمليات السابقة عليها.
البيئات البحرية التي عاد ًة ما
ّ

لغرب ووسط أفريقيا ( )SPWCAالذي يهدف إىل زيادة قدرة أعضاء

وقادت العملية إىل عدة مضبوطات كبرية ،مبا يف ذلك ضبط شحنتني من

للتحديات األمنية التي تفرضها األجهزة املتفجرة املرتجلة .يف كانون

بريوكسيد الهيدروجني يف املوانئ الربية والبحرية يف بنغالديش ،تجاوز
وزن كل منها الط ّن .وقد ُع ِث عىل بريوكسيد الهيدروجني باستخدام

منظمة الجامرك العاملية يف منطقتي غرب ووسط أفريقيا عىل االستجابة

األول /ديسمرب  ،2019ويف إطار برنامج األمن التابع ملنظمة الجامرك
العاملية ،نظّمت منظمة الجامرك العاملية مؤمترا ً أمنياً بعنوان "وجهات

مطياف رامان الذي حصلت عليه جامرك بنغالديش يف إطار برنامج أمن

نظر أفريقية حول التحديات األمنية" يف مقر منظمة الجامرك العاملية يف

متكنت أجهزة مطياف رامان من تحديد كميات كبرية من املواد الكيميائية

دولة ومنظمة ملناقشة التحديات األمنية الفريدة من نوعها التي تؤثر عىل

آسيا واملحيط الهادئ .باإلضافة إىل سالئف األجهزة املتفجرة املرت َ َجلة،

السليفة من غري األجهزة املتفجرة املرتَ َجلة ،وهو ما أدّى إىل ضبط  26طناً
من غالتامات أحادي الصوديوم  MSGيف تايالند ،باإلضافة إىل 12.8

بروكسل ،بلجيكا .شارك يف املؤمتر أكرث من  150مندوباً من أكرث من 50
إدارات الجامرك يف أفريقيا.

طن من اإليثانول.

نجحت العملية يف أنها وفرت إلدارات الجامرك املشرتكة الفرصة

لالستفادة من تدريبها عىل برنامج الدرع العاملي يف سياق عمليّايت
باإلضافة إىل تزويد الضباط بفرصة استخدام معدات مثل ِمطياف رامان
ومجموعات االختبار حتى يتمكنوا برسعة من التعرف عىل السالئف
الخطرة التي ميكن استخدامها إلنتاج األجهزة املتفجرة املرت َجلة.

ومع ذلك فإن اكتشاف الشحنات غري املرشوعة للسالئف الكيميائية

ومكونات العبوات الناسفة املرتجلة األخرى مثل أدوات التفجري

ُيسة مثل الطائرات التجارية بدون طيار ال يزال ميثل
أو املعدات امل ِّ
تحديات كبرية إلدارات الجامرك .كذلك فإن عوامل مثل طبيعة

م

االستخدام املزدوج لهذه السلع ،وحجم التجارة الكبري والتحديات
التقنية املتعلقة بتحديد املواد الكيميائية ،تجعل اكتشاف التجارة غري

املرشوعة يف هذه السلع أمرا ً صعباً.

ل

ن

ل :العملية إمبيد :املصدر :جامرك بنغالديش.

م :جرى توري ُد مطياف رامان يف إطار برنامج أمن آسيا واملحيط الهادئ واستُ ِ
خدم خالل العملية إمبيد .الصورة :الجامرك التايالندية.

ن :مؤمتر األمن األفريقي .الصورة :منظمة الجامرك العاملية.
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أبرز المعلومات المتعلقة باألعضاء

الجمارك السنغافورية تضبط أسلحة يبدو أنها ُشحنت في محاولة النتهاك حظر األسلحة الذي فرضه
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة

يف أواخر شباط /فرباير  2019تلقّت جامرك سنغافورة إخطارات

هناك خطر كبري من أن تكون الوجهة النهائية للبضائع هي السودان

املعلومات الواردة إىل أ ّن الشحنة تحتوي عىل أسلحة نارية وذخائر
شُ ِح َنت من مصنع أسلحة يقع يف الفلبني إىل الوجهة يف جيبويت .وعىل

بندقية رياضية و  11.8مليون طلقة ذخرية تابعة لها .ونظرا ً ألن

بشأن أربع حاويات عىل منت سفينة شحن متر عرب سنغافورة .وأشارت

الرغم من أن الوثائق أظهرت أن األسلحة ُمشرتا ٌة باسمِ وكالة األمن الوطني
الجيبوتية ،إالَّ أ ّن متابعة التحقّق من قبل حكومة جيبويت أكد أن األمر مل

تبي أن الجهة
يكن عىل ذلك النحو .بعد إجراء مزيد من الفحوصات ّ
املبلغة بالشحنة موجودة بالفعل يف السودان ،الذي يخضع حالياً لحظر

توريد لألسلحة صادر عن مجلس اﻷمن التابع لألمم املتحدة .ونظرا ً إىل
أن الشُ حن َة كانت ت ُنق َُل من سفين ٍة إىل أخرى يف بورت سودان ،فقد كان

س

س ،ع :ضبط الذخرية والبنادق .املصدر :الجامرك السنغافورية.
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يف الواقع .نتيجة لهذه املعلومات ،ضبطت الجامرك السنغافورية 2,000
التحقيقات مل تتمكن من إثبات املالك ووجهة الشحنة الحقيق َّيني ،وكذلك
إىل عدم التقدّم مبطالب ٍة بالشحنة من أي جهة ،فقد حصلت جامرك

سنغافورة عىل أم ٍر قضايئ بالتخلص من األسلحة النارية والذخائر يف

حزيران /يونيو .2019

املصدر :الجامرك السنغافورية.
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الجمارك المجرية تضبط أسلحة مخبأة في مركبة تعبر الحدود البرية بين المجر وصربيا.

أوقف ضباط الجامرك املجريون املتمركزون عىل الحدود بني املجر
ورصبيا سيارة ركاب يقودها مواطن رصيب بعد سامع أصوات غري

عادية تنبعث من خزان وقود املركبات .وبعد سامع هذه الضوضاء
املشبوهة ،أجرى ضباط الجامرك فحوصات مادية ثاني ًة للمركبة وعرثوا

عىل  28مسدساً يدوياً ،ورشاشَّ ني ،وتسعة مثبطات  /كامتات صوت ،و
 500طلقة من الذخرية مخبأة داخل أكياس ُمح َّزمة ومفرغة من الهواء
مخبأة يف خزان وقود املركبات.
املصدر :الجامرك املجرية.

ف

ص

ف ،ص :أسلحة مخبأة داخل خزان وقود السيارة .املصدر :الجامرك املجرية.
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شكر وتقدير
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منظمة الجامرك العاملية
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