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نيكوالس فلوركوين يعمل يف مرشوع مسح األسلحة الصغرية ملا يزيد عىل 12 عاًما، وهو حاليًا باحث رئييس 

غري  والذخرية  األسلحة  وتدفقات  املسلحة  الجهات  حول  مشاريع  ينسق  حيث  املنظمة.  يف  لألبحاث  ومنسق 
التعامل مع  املرشوعة يف أماكن مختلفة. وقد عمل سابقاً يف منظمة نداء جنيف، وهي منظمة متخصصة يف 
الجامعات املسلحة غري الحكومية بشأن القضايا اإلنسانية، ويف فريق خرباء األمم املتحدة املعني بليربيا. وهو 

حاصل عىل درجة املاجستري يف اإلدارة العامة من معهد ميدلبوري للدراسات الدولية يف مونتريي.

سيغريد ليبوت باحثة مشاركة يف مرشوع مسح األسلحة الصغرية، تعمل عمل عىل انتشار واالتجار باألسلحة 

الدولية  العلوم  السالم. وهي حاصلة عىل درجتي ماجستري يف  األسلحة وحفظ  املرشوعة وعمليات حظر  غري 
والدبلوماسية من جامعة تريستا ومعهد أبحاث التفاوض )إيطاليا(، ودرجة الدكتوراه يف السياسات عرب الحدود 
الحدودية من جامعة  الدراسات  العليا يف  الدراسات  األوروبية، وشهادة  للدراسات  الدويل  الجامعي  املعهد  من 
فيكتوريا )كندا(. وقد عملت سابقاً يف جمعية املشاريع األوروبية ويف الدائرة األوروبية للشؤون الخارجية يف 
بروكسل، حيث ساهمت يف وضع سياسة الجوار األوروبية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا والرشاكة 
الرشقية. وحصلت أيًضا عىل منحة التميز الحكومي السويرسية ملا بعد الدكتوراه للعلامء األجانب يف عام 2015.

للربامج  فريق  كقائد  سابًقا  عمل  الصغرية.  األسلحة  مسح  مرشوع  يف  رئييس  باحث  وايراجو  فرانسيس 

نريويب.  يف   )RECSA( الصغرية  باألسلحة  املعني  اإلقليمي  املركز  يف  والجندر  البحوث  ورئيس  والعمليات؛ 
واألخالقيات  األمني،  القطاع  وإصالح  الخفيفة،  واألسلحة  الصغرية  األسلحة  مجاالت  يف  منشورة  مؤلفات  وله 
والرصاعات يف منطقة البحريات الكربى والقرن األفريقي. وهو حاصل عىل درجة املاجستري يف إدارة السالم 
واألمن من جامعة أديس أبابا، ودرجة املاجستري يف الفلسفة من جامعة موي يف كينيا، ودبلوم يف السالم واألمن 

يف أفريقيا من جامعة أوبساال يف السويد.

املؤلفون
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الخفيفة وذخائرها واملواد األخرى ذات العالقة

EUاالتحاد األورويب

iARMSمنظومة اإلنرتبول إلدارة سجالت األسلحة املحظورة واقتفاء أثرها

IATGاإلرشادات الفنية الدولية الخاصة بالذخرية

MOSAICموجز التنفيذ املوحد ملراقبة األسلحة الصغرية

ITIصك التعقب الدويل

MINUSMAبعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل

MNJTFفريق العمل املشرتك متعدد الجنسيات ملواجهة جامعة بوكو حرام اإلرهابية

PoA واألسـلحة الصغـرية  باألسـلحة  املشـروع  غـري  االتجـار  ملنع  العمل  برنامج 

الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه

PSC)مجلس السالم واألمن )االتحاد األفريقي
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RBهيئة إقليمية ذات والية خاصة باألسلحة الصغرية

RECمجتمع اقتصادي إقليمي

RECSA والقرن الكربى  البحريات  منطقة  يف  الصغرية  باألسلحة  املعني  اإلقليمي  املركز 

األفريقي والدول املجاورة

SADCمجموعة تنمية الجنوب األفريقي

SARPCCOمنظمـة التعاون بني رؤساء أجهزة الرشطة يف جنوب أفريقيا

SDGهدف تنمية مستدام

SOPإجراء تشغييل موحد

TCCدولة مشاركة بقوات

UNاألمم املتحدة

UN Comtradeقاعدة البيانات اإلحصائية لتجارة السلع األساسية

UNIDIRمعهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح

UNODCمكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية

UNRECمركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح يف أفريقيا

UNSCمجلس األمن

UNSDشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة

USDدوالر أمرييك
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واألمن  السالمة  عىل  خطريًا  تهديًدا  املرشوعة  غري  الخفيفة  واألسلحة  الصغرية  األسلحة  تشكل 
واالستقرار يف أفريقيا. وعىل نحو مامثل، فقد شكلت األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة منذ أمد 
بعيد األدوات األساسية والعوامل املساعدة عىل العنف عىل مر تاريخ الرصاعات يف القارة. ويف 
حاالت النزاع، غالباً ما تستخدم األسلحة الصغرية الرتكاب مجموعة واسعة من تجاوزات حقوق 
القائم عىل  والعنف  القرسي  والترشيد  الجامعي  القتل  ذلك  اإلنساين، مبا يف  والقانون  اإلنسان 
الجندر والهجامت عىل قوات حفظ السالم والعاملني يف املجال اإلنساين. وخارج السياق املبارش 
املحلية  املجتمعات  بني  النزاع  تفاقم  إىل  املرشوعة  غري  الصغرية  األسلحة  تؤدي  املسلح،  للنزاع 

والتنافس عىل املوارد الطبيعية، كام أنها متهد الطريق أمام طيف واسع من األنشطة اإلجرامية.

ولذلك، فإن السيطرة عىل االنتشار والتداول واالتجار غري املرشوع باألسلحة الصغرية واألسلحة 
الخفيفة يقع يف صميم جهود االتحاد األفريقي ملنع النزاعات والتخفيف من آثارها السلبية وإرساء 
السالم. وعىل مدار العقود املاضية، تم تبني سياسات وصكوك وآليات قانونية هامة عىل مستوى 
القارة استجابة لهذه املشكلة، وقد تم إحراز تقدم كبري يف تنفيذها. إال أن هناك ثغرات خطرية ال 

تزال موجودة يف الجهود التي تبذلها أفريقيا للقضاء عىل األسلحة الصغرية غري املرشوعة.

إن اعتامد خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي للخطوات العملية إلسكات البنادق يف أفريقيا 
بحلول عام 2020 يوفر فرصة سانحة لجهود مستمرة وجادة ملعالجة مشكلة األسلحة الصغرية 
غري املرشوعة. وكعنرص أسايس ملحاوالت االتحاد األفريقي لتحقيق هذا االلتزام الجريء عىل أرض 
الواقع، ينبغي أن تشكل الرقابة عىل األسلحة الصغرية غري املرشوعة جزًءا أساسيًا من جهود أفريقيا 
ملنع وإدارة وحل النزاعات. ويتطلب هذا األمر، من بني تدابري أخرى، إيالء اهتامم أكرب بتدفقات 
والجهات  األفراد  ومحاسبة  للنزاعات،  املعرضة  واملناطق  بالنزاع  املتأثرة  املناطق  إىل  األسلحة 
وينبغي  مرشوعة.  غري  بصورة  باألسلحة  الحكومية  غري  املسلحة  الجامعات  تزويد  عن  املسؤولة 
أيضاً توجيه جهود أكرب نحو معالجة العوامل القانونية والسياسية واالجتامعية واالقتصادية التي 

تسهم يف ارتفاع معدل امتالك املدنيني لألسلحة النارية.

تقديم
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لتدفقات األسلحة  أقدم أول دراسة قارية عىل اإلطالق تضع خارطة  أن  املنطلق، يرسين  من هذا 
الصغرية غري املرشوعة يف أفريقيا. وقد ترأست مفوضية االتحاد األفريقي هذه الدراسة، التي تم 
الدول األعضاء وهيئات السياسة يف االتحاد األفريقي واملنظامت بني  إجراؤها أواًل بهدف تزويد 
الحكومية اإلقليمية بتقييم حديث ملدى وطبيعة انتشار األسلحة الصغرية غري املرشوعة يف جميع 
أنحاء القارة. وثانيًا، تحسني تطوير السياسات ذات الصلة باألسلحة الصغرية وتدابري االستجابة 
املستهدفة من خالل جعلها مبنية عىل املعلومات والحقائق. ومن خالل نرش هذه الدراسة، تهدف 
مفوضية االتحاد األفريقي كذلك إىل تعزيز الشفافية عالوة عىل ترسيخ االلتزام بني الدول األعضاء 
املرشوع  غري  واالتجار  والتداول  االنتشار  عىل  للسيطرة  األدلة  إىل  املستندة  املناهج  الستخدام 
باألسلحة الصغرية، وهام مبدآن أساسيان يتضمنان العمل املؤثر والفعال وتحقيق املخرجات القابلة 

للقياس للجهود الرامية إىل معالجة هذا الوباء.

وأود أن أغتنم هذه الفرصة ألعرب عن امتناننا ملرشوع مسح األسلحة الصغرية لتعاونه مع املفوضية 
البحث يف  التي جمعها عىل مدى سنوات من  القيمة  البيانات  الدراسة وملشاركته  يف إجراء هذه 
ردت عىل  التي  األفريقي  االتحاد  األعضاء يف  الدول  أشكر  أن  أود  كام  الصغرية.  األسلحة  مجال 
اإلقليمية ووكاالت  االقتصادية  املجتمعات  إىل  إضافة  الدراسة،  لهذه  أساًسا  الذي شكل  االستبيان 
من  مبجموعة  الدراسة  يف  ساهمت  التي  البحثية  واملؤسسات  الدولية  واملنظامت  املتحدة  األمم 

املعطيات القيّمة.

-  السفري إسامعيل رشقي

مفوض السالم واألمن
مفوضية االتحاد األفريقي
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مذكرة  الصغرية  األسلحة  مسح  ومرشوع  األفريقي  االتحاد  مفوضية  وقعت   ،2015 يونيو  يف 
تفاهم ترمي إىل التعاون يف تنفيذ اسرتاتيجية االتحاد األفريقي للتصدي لألسلحة الصغرية غري 
املرشوعة والعنف املسلح. وبالنسبة ملرشوع مسح األسلحة الصغرية، مثلت هذه االتفاقية فرصة 
مهمة إلرشاك االتحاد األفريقي بشكل مبارش ودعم أحد املجاالت الرئيسية لعمل املنظمة اإلقليمية. 
من  طلب  حيث  التعاون،  اتفاقية  تفعيل  بطلب  جهوده  األفريقي  االتحاد  تابع   ،2016 عام  ويف 
مرشوع مسح األسلحة الصغرية وضع خارطة لتدفقات األسلحة غري املرشوعة يف القارة. واعترب 
االتحاد األفريقي هذه الخارطة مكونًا أساسيًا لخارطة الطريق الرئيسية للخطوات العملية إلسكات 

البنادق يف أفريقيا بحلول عام 2020.

استطاع مرشوع مسح األسلحة الصغرية البدء يف املرشوع الطموح الذي أدى إىل نرش هذا التقرير 
أملانيا. وبالعمل مع  السخي من  املايل  األفريقي والدعم  االتحاد  الهام من  السيايس  الدعم  بفضل 
مسح  مرشوع  استفاد  املتاحة،  واملوارد  السياسية  النهائية  املواعيد  مراعاة  مع  األفريقي،  االتحاد 
األسلحة الصغرية من الشبكة القامئة من املنظامت واملتخصصني الذين يعملون بالفعل عىل قضايا 
األسلحة الصغرية يف القارة. وأوالً وقبل كل يشء، فقد شمل هذا األمر الدول األعضاء يف االتحاد 
21 منها ردوداً كتابية عىل  األفريقي - غالباً من خالل اللجان الوطنية املخصصة – التي قدمت 
استبياناتنا. كام ساهمت املجتمعات االقتصادية اإلقليمية العرش التابعة لالتحاد األفريقي والهيئات 
البحث ومراجعة  الخاصة باألسلحة الصغرية بشكل فعال يف تحديد نطاق  الوالية  اإلقليمية ذات 
النتائج. كام قدم عدد من وكاالت األمم املتحدة املتخصصة ومنظامت املجتمع املدين محتوى قيامً 

ووجهات نظر متعمقة للتقرير.

تدفقات  ملشاكل  رسيع  حل  هناك  فليس  التوقعات:  لتؤكد  واستنتاجاتها  الدراسة  نتائج  وجاءت 
متعددة  العالج  إىل  تحتاج  التي  والتحديات  أفريقيا.  يف  املسلح  والعنف  املرشوعة  غري  األسلحة 
ومعقدة عىل وجه الخصوص. فليس هناك سوق واحد لألسلحة غري املرشوعة يحتاج إىل اإلزالة، 
وال يوجد وسيط وحيد يؤجج الرصاعات يف القارة. ويف كثري من األحيان، تقوم املجتمعات برشاء 

متهيد
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األسلحة غري املرشوعة ألنها تعيش يف مناطق نائية تعجز الدولة عن توفري األمن فيها. وبشكل 
عام، تحدد الدراسة عىل األقل ستة أنواع رئيسية من مصادر األسلحة غري املرشوعة يف أفريقيا. 
بعضها يأيت من خارج القارة، يف حني أن بعضها اآلخر، مثل التصنيع اليدوي غري املرخص، يكون 
مقترًصا عىل دول القارة فقط. ولكل نوع من تدفقات األسلحة الصغرية غري املرشوعة مجموعة 

من الجهات املؤثرة الخاصة به، ويشكل تحديات ميدانية متفردة لكل من يحاول السيطرة عليه.

وعىل نحو مامثل، فإن العديد من الحلول املحتملة ال تزال غري مؤكدة. وكانت القارة نشطة بشكل 
 20 من  أكرث  وفوضت  إقليمية  شبه  اتفاقيات  عدة  تبنت  حيث  الدبلومايس،  الصعيد  عىل  خاص 
لكن  الدولية.  االتفاقيات  من  وغريها  االتفاقيات  هذه  تنفيذ  لدعم  إقليمية  وشبه  إقليمية  منظمة 
مشاركة املعلومات بشأن نجاح وفشل الجهود عىل أرض الواقع ال يزال دون املستوى األمثل، مام 
يعيق مشاركة الدروس املستفادة ووضع إرشادات عملية لتوسيع نطاق املبادرات الواعدة. كام أن 
التحديات التي تواجه تنسيق التنفيذ - مبا يف ذلك أجندات الجهات املانحة - تعني أيًضا أن الجهود 
املبذولة حتى اآلن متيل إىل الرتكيز عىل التعامل مع بعض أنواع تدفقات األسلحة غري املرشوعة، 

وتتجاهل األنواع األخرى إىل حد كبري.

وبالرغم مام سبق، فإن هناك بصيص أمل يدعو للتفاؤل. فالدول األفريقية ومنظامتها اإلقليمية 
وشبه اإلقليمية تتمتع بخربة واسعة يف تطوير اسرتاتيجيات وبرامج للحد من تدفقات األسلحة غري 
املرشوعة. وقد أدرك االتحاد األفريقي التحديات التي تواجه القارة وأظهر روح قيادة لدفع عجلة 
هذه األجندة وإيجاد املجال أمام منظامت املجتمع املدين ملشاركة خرباتها والعمل مع الحكومات 
األفريقية للسيطرة عىل تدفقات األسلحة غري املرشوعة والحد من حاالت العنف املسلح. ويحدونا 
األمل يف أن تساعد هذه الدراسة االتحاد األفريقي يف تنسيق وترتيب أولويات استخدام املوارد لدعم 
الجهود الواعدة للتعامل مع هذه القضايا املرتبطة ببعضها البعض بشكل وثيق. ويقف مرشوع 
اإلقليمية  شبه  واملنظامت  األفريقي،  االتحاد  لدعم  االستعداد  أهبة  عىل  الصغرية  األسلحة  مسح 

املختلفة، والدول األعضاء يف االتحاد األفريقي لتحقيق رؤيتهم يف قارة تصمت فيها البنادق. 

-  إريك جي بريمان

مدير، مرشوع مسح األسلحة الصغرية
جنيف، سويرسا
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يدين املؤلفون بالشكر والعرفان بشكل خاص ملفوضية االتحاد األفريقي لبدء هذا املرشوع ودعمه 
سياسياً وضامن استفادته من عملية تشاورية واسعة النطاق وعالية املستوى. ويتوجهون بالشكر 
املبادرة من بدايتها إىل  التي رافقت ودعمت هذه  الله محمد،  إيناس عثامن عبد  بشكل خاص إىل 
نهايتها، وعملت بال كلل لحشد الخربة واإلرادة السياسية الالزمة، مع املساهمة يف الوقت نفسه يف 
تقديم املعرفة والتوجيه املهمني والكبريين للتقرير. كام نود أن نشكر الدكتور طارق رشيف، الذي 
كانت ثقته يف مرشوع مسح األسلحة الصغرية رضورية لتحريك املبادرة إضافة إىل تسيغو تيفاري 

عىل دعمها اللوجستي املتميز.

الوالية  ذات  اإلقليمية  والهيئات  األفريقي  لالتحاد  التابعة  اإلقليمية  االقتصادية  املجتمعات  لعبت  كام 
الخاصة باألسلحة الصغرية دوراً أساسياً يف توجيه املرشوع، عالوة عىل حشد الدول األعضاء وتنسيق 
التواصل فيام بينها. وكانت املشاركة الفعالة ملمثليهم يف ورشات العمل ومتابعتهم لطلبات الحصول 
عىل املزيد من املعلومات جوهرية يف عملية جمع البيانات وللتحقق من صحة النتائج التي توصلنا إليها.

قام كل من هاردي جيزيندانر ومايك لويس )بحث تسليح النزاعات( وسافانا دو تيسيغي بصياغة 
املتحدة  األمم  اإلنرتبول وبعثة  الدراسة. وقدم  نتائجها يف هذه  أوراق معلومات للخرباء تم دمج 
املتعلقة  طلباتنا  عىل  مفصلة  استجابات  مايل  يف  االستقرار  لتحقيق  األبعاد  املتعددة  املتكاملة 
بالبيانات، بينام وفر معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح إمكانية الوصول إىل التحليل الذي 
جمعه بشأن ضوابط االستخدام النهايئ واملستخدم النهايئ يف أفريقيا. ومن بني املشاركني يف 
بدء املرشوع وورشات التحقق، يستحق كل من ليوناردو الرا )مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات 
والجرمية( وجوناثان ريكيل )بحث تسليح النزاعات(، ومحمد سيساي )إدارة األمم املتحدة للشؤون 

السياسية( شكرًا خاصا عىل متابعتها ملشاركة املواد اإلضافية ولتقديم آراء قيّمة.

يف مرشوع مسح األسلحة الصغرية، سيكون من الواضح للكثريين أن جهود إيريك بريمان طويلة 
األمد يف إرشاك املنظامت األفريقية اإلقليمية وشبه اإلقليمية كانت أساسية لبناء الزخم السيايس 
الالزم إلجراء هذه الدراسة. كام دعم الزمالء واالستشاريون التالية أسامؤهم املرشوع يف مراحله 
املختلفة: جوفانا كارابيتش وأوليفيا دينونفيل وإمييليا دونغل وروبرت هاردينغ وجريجييل هيديج 
كاالجزيوفسيك  وناتاشيا  جونز  وريك  الجاميل  وحسناء  هيوتسون  وستيفاين  هولتوم  وبول 

ولوجي دي مارتينو وماثيو موريالتو وألكس بوتر وميهايال راكوفيتا.

شكر وتقدير
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امللخص التنفيذي

خارطة   ،2017 يناير  يف  املنعقدة  االتحاد،  لجمعية  والعرشون  الثامنة  العادية  الدورة  اعتمدت 
عام  بحلول  أفريقيا  يف  البنادق  إلسكات  العملية  للخطوات  األفريقي  لالتحاد  الرئيسية  الطريق 
2020 )خارطة طريق االتحاد األفريقي( )AU, 2016(. تشمل خارطة طريق االتحاد األفريقي 
عدًدا من الخطوات العملية وطرق العمل ملعالجة الدوافع األساسية للرصاع، باإلضافة إىل األدوات 
والعوامل املساعدة عىل العنف، مبا يف ذلك منع تدفقات األسلحة غري املرشوعة يف القارة ومناطق 
أكرث  بتحليل  األفريقي  االتحاد  األعضاء يف  والدول  السياسة  هيئات  لتزويد  محاولة  النزاع. ويف 
لوضع  الصغرية  األسلحة  مع مرشوع مسح  األفريقي  االتحاد  مفوضية  اشرتكت  وحداثة،  شموالً 
خارطة إقليمية لتدفقات األسلحة غري املرشوعة. ويقدم هذا التقرير مجموعة من املعلومات الهامة 
حول املوضوع تم جمعها من الدول األعضاء يف االتحاد األفريقي واملجتمعات االقتصادية اإلقليمية، 
والهيئات اإلقليمية ذات الوالية الخاصة باألسلحة الصغرية، ومؤسسات املجتمع املدين املتخصصة. 
ويهدف التقرير من خالل ذلك إىل املساعدة يف تحديد االتجاهات واألمناط ذات الصلة بالسياسات 
يف مجال انتشار األسلحة الصغرية غري املرشوعة يف أفريقيا إىل جانب تحديد الفجوات املعرفية 

والسياسية املتبقية.
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النتائج

  ترى الدول األعضاء يف االتحاد األفريقي أن االتجار باألسلحة والذخرية عرب األرايض الحدودية 
الذي يواجهونه. وقد أظهرت الجامعات املسلحة،  التدفق غري املرشوع  الرئييس من  النوع  هو 

مبا يف ذلك التنظيامت اإلرهابية، قدرتها عىل نقل األسلحة عرب الحدود أو عىل شن الهجامت. 

  يف حني تظل غالبية األسلحة غري املرشوعة يف أفريقيا أسلحة قدمية، وغالبا من مناذج حقبة 
الحرب الباردة، فإن عمليات الضبط األخرية لنامذج من مصادر مختلفة تشري إىل موارد جديدة 

وناشئة لألسلحة الصغرية للجهات املؤثرة املسلحة واإلجرامية الناشطة يف القارة.

من  للحظر  املخالفة  النقل  عمليات  املرشوعة  الصغرية غري  لألسلحة  الخارجية  املصادر  تشمل    
وتغيري  للتحويل،  القابلة  املقلدة  النارية  باألسلحة  والتجارة  الرشقية،  وأوروبا  األوسط  الرشق 
وجهة الواردات املرخصة الحديثة من األسلحة والذخائر. ويتم تغيري وجهة بعض هذه املعدات 

برسعة إىل الجامعات املسلحة بعد وصولها إىل األرايض األفريقية.

عرب  بالفعل  املرشوعة  غري  باألسلحة  االتجار  املرشوعة  غري  لألسلحة  اإلقليمية  املصادر  تشمل    
الحدود؛ وتغيري وجهة املخزونات الوطنية - مبا يف ذلك املخزونات التي تحتفظ بها قوات حفظ 
النارية  الفقدان أو الفساد؛ وتصنيع األسلحة  السالم - والحيازات املدنية من خالل الرسقة أو 
اليدوية. وترتاوح األسلحة النارية يدوية الصنع يف القارة من املسدسات والبنادق البدائية إىل 

البنادق الهجومية املتطورة.

املتعلقة بحيازات األسلحة غري املرشوعة تعترب شحيحة، فإن حجم هذه  البيانات  أن  إىل    نظراً 
الظاهرة يف أحسن الحاالت يكون تقديرياً. لكن هناك فهاًم أفضل لهذه الظاهرة يف عدد محدود 
من البلدان التي أجرت تقييامت عىل الصعيد الوطني وتعتمد عىل مصادر متعددة للمعلومات 

وأساليب جمع البيانات.

  مبا أن خارطة طريق االتحاد األفريقي واملعاهدات شبه اإلقليمية ذات الصلة تشكل مثااًل يحتذى 
به، فقد أظهرت الدول األعضاء يف االتحاد األفريقي إرادة سياسية قوية للتصدي آلفة تدفقات 
األسلحة غري املرشوعة. وميكن للخطوات العملية املحددة يف خارطة طريق االتحاد األفريقي، 
إدارة املخزونات، وحفظ السجالت والتعقب، وإتالف  الدول يف مجاالت  بناء قدرات  وال سيام 
األسلحة النارية غري املرشوعة، أن تساهم يف الحد من التهديد. ويكمن أحد التحديات الهامة يف 

تحديد أولويات هذه االلتزامات واملبادرات وتنسيقها وتنفيذها.

التي  املعلومات  لتبادل  الدولية  املحافل  األفريقي يف  االتحاد  األعضاء يف  الدول    كانت مشاركة 
ميكن أن تساعد يف توفري معلومات هامة حول االتجار باألسلحة محدودة للغاية حتى اآلن. إن 
إعطاء األولوية لهذا الجانب ميكن أن يزود القارة باملعلومات املناسبة والعملية بشأن االتجاهات 

الجديدة والناشئة يف مجال االتجار باألسلحة النارية غري املرشوعة.

  لقد استضافت القارة مبادرات مبتكرة، وخصوًصا يف مجاالت جمع األسلحة يف مناطق النزاع 
ومناطق ما بعد النزاع، واملبادرات الحدودية املشرتكة وضوابط املستخدم النهايئ؛ وهي جوانب 

تستحق نرشها وتطويرها إىل إرشادات عملية.
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املوثوقة  والتحليالت  املعلومات  تعد   
انتشار  لفهم مدى وطبيعة وتأثري  حاسمة وهامة 
إجراءات  الصغرية غري املرشوعة؛ ووضع  األسلحة 

فعالة للتعامل مع هذه القضية؛ وتقييم تأثريها.”

16     تقرير يناير 162019     تقرير يناير 2019

املقدمة
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تقر خارطة طريق االتحاد األفريقي أنه يف الوقت الذي تغريت فيه أسباب الرصاعات يف القارة 
والعوامل الدافعة لها، فإن استخدام األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة ظل سمة مشرتكة يف هذه 
الرصاعات. وتوافر األسلحة الصغرية غري املرشوعة له آثار سلبية طويلة األجل وواسعة االنتشار، 
تسببت يف الوفيات وترشيد السكان وتعطيل سبل كسب العيش؛ وفاقمت العنف والنزاعات داخل 
الدول وفيام بينها وأعاقت بناء وتوطيد السالم. تتضمن خارطة طريق االتحاد األفريقي عدًدا من 

الخطوات وسبل العمل، مع الرتكيز عىل منع تدفق األسلحة غري املرشوعة يف جميع أنحاء القارة.

األسلحة  انتشار  وتأثري  وطبيعة  مدى  لفهم  وهامة  حاسمة  املوثوقة  والتحليالت  املعلومات  تعد 
القضية؛  هذه  مع  للتعامل  عالقة  وذات  فعالة  إجراءات  ووضع  وتحديد  املرشوعة؛  غري  الصغرية 
باألسلحة  االتجار  لتعقب  آليات  وضعت  األفريقية  الدول  من  قلة  أن  إال  تأثريها.  وتقييم  ورصد 
والعنف املسلح. عالوة عىل ذلك، يفتقر مجلس السالم واألمن التابع لالتحاد األفريقي حاليًا إىل 
ملنع  األوسع  تقتضيه واليته  الرصاع، حسبام  إىل مناطق  األسلحة  تدفقات  لرصد  الالزمة  األدوات 
األفريقية عىل  املنطقة  قدرة  إعاقة  إىل  التجريبية  املعرفة  النقص يف  ويؤدي  وإدارتها.  النزاعات 

االستجابة بفعالية آلفة تدفقات األسلحة غري املرشوعة ولقياس التقدم املحرز يف ذلك.

ويف ضوء هذه الخلفية، يرسم هذا التقرير الخطوط العريضة ملسألة تدفقات األسلحة غري املرشوعة 
يف أفريقيا، وعىل وجه التحديد، الجهود الرامية إىل:

تسليط الضوء عىل االتجاهات والقضايا الناشئة يف إنتاج وتجارة األسلحة؛ 	 

توفري فهم أفضل لحجم واردات وصادرات وإنتاج األسلحة الصغرية يف أفريقيا؛ 	 

توضيح مصادر التسليح يف مناطق النزاع واملوردين وطرق التوريد واملمولني ذوي العالقة؛ 	 

تحديد الفجوات املتبقية يف املعرفة وإجراءات الرقابة الوطنية؛ 	 

توفري أداة لتحديد أولويات أنشطة مكافحة االتجار ورصدها وتقييمها.	 

ويستند التقرير إىل مراجعة للمعرفة الحالية مقرتنة بأبحاث جديدة، مبا يف ذلك املشاورات التي 
أجريت مع األطراف املعنية املتعددة واملساهامت الواردة من طرفهم، وال سيام الدول األعضاء يف 
االتحاد األفريقي واملجتمعات االقتصادية اإلقليمية والهيئات اإلقليمية ذات الوالية الخاصة باألسلحة 
الصغرية واملؤسسات املتخصصة التابعة لألمم املتحدة واملجتمع املدين. ويف االجتامع التحرضي 
للمرشوع الذي عقد يف أديس أبابا يف 14-13 يونيو 2017، وافقت مفوضية االتحاد األفريقي 
واملجتمعات االقتصادية اإلقليمية والهيئات اإلقليمية ذات الوالية الخاصة باألسلحة الصغرية عىل 
العربية  )باللغات  األفريقي  االتحاد  يف  األعضاء  الدول  إىل  الُقطرية  االستبيانات  إرسال  تسهيل 
واإلنجليزية والفرنسية والربتغالية( وطلبات البيانات إىل الهيئات الدولية وشبه اإلقليمية التي تجمع 
إحدى وعرشون  )Small Arms Survey and AU, 2017(. وقد قدمت  الصلة  ذات  املعلومات 
دولة عضوة1 والعديد من الجهات الفاعلة الدولية2 ردوًدا كتابية عىل االستبيانات يف الفرتة ما بني 
واملستمرة  الحديثة  األبحاث  مشاريع  من  أيًضا  التقرير  ويستفيد   .2018 ويونيو   2017 نوفمرب 
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الخرباء  من  املقدمة  الخطية  املساهامت  إىل  إضافة  القارة،  يف  الصغرية  األسلحة  مسح  ملرشوع 
 CAR, 2017; de Tessières,( يف املوضوع واملنظامت املتخصصة مثل بحث تسليح النزاعات
استضافت   ،2018 سبتمرب   20 إىل   19 من  الفرتة  يف    .)2018c; Giezendanner, 2018
مفوضية االتحاد األفريقي ورشة عمل للتحقق يف أديس أبابا الستعراض مسودة التقرير ومواصلة 
تطوير التوصيات السياسية التي يقدمها. وشارك يف ورشة العمل ثالثة وعرشون مشاركاً ميثلون 
الدول األعضاء يف مجلس السالم واألمن التابع لالتحاد األفريقي3 واملجتمعات االقتصادية اإلقليمية 
التابعة لألمم  الخاصة باألسلحة الصغرية واملؤسسات املتخصصة  الوالية  والهيئات اإلقليمية ذات 
املتحدة واملجتمع املدين. وما مل يتم تحديد خالف ذلك، فإن املعلومات التي متت مراجعتها تغطي 

الفرتة بني 2011 ومنتصف 2018.

االجتامع  خالل  تحديدها  تم  التي  املوضوعات  تتقىص  رئيسية  أقسام  ثالثة  إىل  التقرير  ينقسم 
يف  املرشوعة  غري  األسلحة  وتوافر  حجم  يف  األول  القسم  يبحث   .2017 يونيو  يف  التحضريي 
أفريقيا، مبا يف ذلك نقاش حول املؤرشات الرئيسية املتاحة واستعراض املعرفة الحالية حول أنواع 
الرئيسية  الخصائص  بتحليل  الثاين  القسم  ويقوم  القارة.  يف  وتوزيعها  املرشوعة  غري  األسلحة 
الطرق  يف  يبحث  حيث  املرشوعة،  غري  األسلحة  تدفقات  يف  املؤثرة  والجهات  التوريد  وأمناط 
املختلفة التي يتم بها تغيري وجهة األسلحة القانونية إىل مستخدمني غري مرخصني ويبحث أيًضا 
يف مصادر األسلحة غري املرشوعة بالفعل. ويستعرض القسم 3 أمثلة عىل املامرسات املثىل الحالية 
ويلخص التوصيات التي تم تطويرها يف ورشة التحقق الخاصة باملرشوع للتصدي لهذه التدفقات 
غري املرشوعة. ويختتم التقرير بسلسلة من املالحظات ذات الصلة بالسياسات فيام يتعلق بحالة 
املعرفة  جوانب  يف  املتبقية  والثغرات  أفريقيا،  يف  املرشوعة  غري  األسلحة  تدفقات  بشأن  املعرفة 

واملامرسات املثىل، وأولويات العمل.

يف حني يركز التقرير عىل تحديد االتجاهات والقضايا املشرتكة، فإن قضية تدفقات األسلحة غري 
املرشوعة يف أفريقيا تعترب ذات خصوصية كبرية فيام يتعلق بالسياق. ومن أجل فهم تصورات 
التهديدات واألولويات عىل املستوى الوطني، جمع مرشوع مسح األسلحة الصغرية تقارير موجزة 
املرشوع  يف  املشاركة  األفريقي  االتحاد  يف  األعضاء  الدول  تقارير  تلخص  الدول  مستوى  عىل 
التقارير  هذه  توفري  سيتم  األسلحة.  ملراقبة  الدولية  األطر  إىل  قدمتها  التي  الرسمية  واملعلومات 

املوجزة عىل موقع االتحاد األفريقي. 
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 يف حني أن هناك زخاًم سياسيًا عىل 
لتدفقات  للتصدي  واإلقليمي  العاملي  الصعيدين 
األسلحة الصغرية غري املرشوعة، فإن قياس التقدم 
املحرز نحو تحقيق هذا الهدف يواجه تحديا يتمثل 
متتاز  التي  وطبيعتها  التجارة  هذه  رسية  يف 

بتعقيدها وتعدد أوجهها وخصوصية سياقها.”

القسم 1. تقييم نطاق ومدى توفر األسلحة غري 

املرشوعة يف أفريقيا
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تتجاوز املخاوف بشأن آثار تدفقات األسلحة الصغرية غري املرشوعة حدود القارة األفريقية. ففي عام 
2015، اعتمدت الدول األعضاء يف األمم املتحدة أهداف التنمية املستدامة، التي حددت العنف وتدفقات 
األسلحة غري املرشوعة باعتبارها معوقات للتنمية. ومبوجب الهدف 16.4 من أهداف التنمية املستدامة، 
التزمت الدول األعضاء يف األمم املتحدة “بتقليل تدفقات األسلحة غري املرشوعة بشكل ملحوظ” بحلول 
عام UNGA, 2015( 2030(. ويف الوثيقة الختامية ملؤمتر املراجعة الثالث لعام 2018 لربنامج العمل 
ملنع االتجـار غـري املشـروع باألسـلحة الصغـرية واألسـلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته 
والقضاء عليه، أعلنت الدول األعضاء يف األمم املتحدة أنها ال تزال مقتنعة بأن التنفيذ الكامل والفعال 
لكل من )برنامج عمل منع االتجار والصك الدويل للتعقب( رضوري للحفاظ عىل السالم، وتعزيز 

.)UNGA, 2018, p. 7( املصالحة واألمن، وحامية األرواح وتعزيز التنمية املستدامة

األسلحة  لتدفقات  للتصدي  واإلقليمي  العاملي  الصعيدين  عىل  سياسيًا  زخاًم  هناك  أن  حني  يف 
الصغرية غري املرشوعة، فإن قياس التقدم املحرز نحو تحقيق هذا الهدف يواجه تحديا يتمثل يف 
رسية هذه التجارة وطبيعتها التي متتاز بتعقيدها وتعدد أوجهها وخصوصية سياقها. يستعرض 
املؤرشات  عىل  عالوة  القارة،  يف  الصغرية  األسلحة  قضايا  بشأن  والشفافية  اإلبالغ  القسم  هذا 
الرئيسية املتاحة لرصد تدفقات األسلحة غري املرشوعة يف أفريقيا. ويتم بعد ذلك مناقشة املعرفة 

الحالية حول توزيع األسلحة الصغرية يف القارة وأنواع املعدات الرئيسية املتداولة.

نيويورك.  املتحدة يف  األمم  املعقود( خارج مقر  املسدس  )أو  للعنف”  أمام متثال “ال  يلتقطان صورة  وابنه  نيجري  أب 

املصدر: كيم هاوتون/ صور األمم املتحدة.



خارطة تدفقات األسلحة الصغيرة في أفريقيا    23 22     تقرير يناير 2019

تعريف األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة
األسلحة الصغرية

األسلحة الخفيفة

األسلحة النارية

األسلحة الصغرية غري املرشوعة

املسدسات الدوارة واملسدسات ذاتية التلقيم، والبنادق والبنادق الصغرية، واملسدسات الرشاشة والبنادق الهجومية واملدافع الرشاشة الخفيفة

املسدسات الدوارة واملسدسات ذاتية التلقيم؛ والبنادق والبنادق الصغرية؛ وبنادق الصيد؛ واملسدسات الرشاشة؛ واملدافع الرشاشة الخفيفة والثقيلة

أسلحة يتم إنتاجها أو نقلها أو االحتفاظ بها أو استخدامها بصورة تنتهك القانون الوطني أو الدويل

األسلحة الصغرية

املسدسات الدوارة
واملسدسات ذاتية التلقيم

املسدسات الرشاشة

 البنادق والبنادق
الصغرية

املدافع الرشاشة
الخفيفة

 البنادق الهجومية

األسلحة الخفيفة

مدافع الهاون من عيار أقل
من 100 ملم

قاذفات القذائف والصواريخ املحمولة املضادة للدبابات

املدافع
الرشاشة الثقيلة

البنادق عدمية
االرتداد

األسلحة املحمولة
املضادة للدبابات
واملضادة للطائرات

قاذفات القذائف املحمولة
املضادة للطائرات

قاذفات القنابل
اليدوية

املسدسات الدوارةاألسلحة النارية
واملسدسات
ذاتية التلقيم البنادق والبنادق الصغرية

بنادق الصيد

املسدسات الرشاشة

املدافع الرشاشة
الخفيفة والثقيلة

تنتهك القانون الوطني أو الدويل

االستخدام غري املرشوع بصورة

األسلحة الصغرية غري املرشوعة

اإلنتاج
غري املرشوع

عمليات النقل
غري املرشوعة

الحيازة غري املرشوعة

 املدافع الرشاشة الثقيلة وقاذفات القنابل اليدوية واألسلحة املحمولة املضادة للدبابات واملضادة للطائرات والبنادق عدمية االرتداد وقاذفات القذائف
والصواريخ املحمولة املضادة للدبابات وقاذفات القذائف املحمولة املضادة للطائرات ومدافع الهاون من عيار أقل من 100 ملم
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1.1 التعريفات واملؤرشات

الصغرية  الخفيفة” ليشمل األسلحة  الصغرية واألسلحة  التقرير مصطلح “األسلحة  يستخدم هذا 
واألسلحة الخفيفة من الطراز العسكري إضافة إىل األسلحة النارية التجارية )املسدسات والبنادق 
الطويلة(. باستثناء ما متت اإلشارة إليه بخالف ذلك، فإن التعريف يتبع خطى التعريف املستخدم 
 UNGA,( املتحدة  لألمم  التابع  الصغرية  باألسلحة  املعني  الحكوميني  الخرباء  فريق  تقرير  يف 

:)1997

األسلحة الصغرية: املسدسات الدوارة واملسدسات ذاتية التلقيم، والبنادق الصغرية، واملسدسات 	 
الرشاشة، والبنادق الهجومية، واملدافع الرشاشة الخفيفة؛

املحمولة 	  واألسلحة  اليدوية  القنابل  وقاذفات  الثقيلة  الرشاشة  املدافع  الخفيفة:  األسلحة 
املضادة للدبابات واملضادة للطائرات والبنادق عدمية االرتداد وقاذفات القذائف والصواريخ 
املحمولة املضادة للدبابات وقاذفات القذائف املحمولة املضادة للطائرات ومدافع الهاون من 

عيار أقل من 100 ملم.

التقرير لإلشارة إىل األسلحة الصغرية واألسلحة  يستخدم مصطلح “األسلحة الصغرية” يف هذا 
الخفيفة وذخائرها )كام هو الحال يف “االتجار باألسلحة الصغرية”(، ما مل يدل السياق عىل خالف 
ذلك، يف حني أن مصطلحي “األسلحة الخفيفة” و”الذخرية” يشريان عىل وجه التحديد إىل هذه 
التالية  الفئات  تحت  تندرج  التي  األسلحة  أنواع  إىل  النارية”  “األسلحة  العنارص. يشري مصطلح 
فقط: املسدسات الدوارة واملسدسات ذاتية التلقيم؛ والبنادق الصغرية؛ وبنادق الصيد؛ واملسدسات 

الرشاشة؛ واملدافع الرشاشة الخفيفة والثقيلة.

يعرف هذا التقرير األسلحة الصغرية غري املرشوعة عىل أنها “أسلحة يتم إنتاجها أو نقلها أو االحتفاظ 
بها أو استخدامها بصورة تنتهك القانون الوطني أو الدويل” )Schroeder, 2012, p. 314( 4. ويقر 
األسلحة  تدفقات  األسلحة غري املرشوعة، ويشمل  لتدفقات  املختلفة  املتعددة  باألشكال  التعريف  هذا 

الصغرية والذخرية داخل البلد وعرب الحدود.

التنمية املستدامة 16.4  الغاية من هدف  التقدم نحو  املتفق عليه لرصد  املتحدة  أما مؤرش األمم 
)الحد من تدفقات األسلحة غري املرشوعة( – وهو املؤرش -16.4.2 فهو “نسبة األسلحة املضبوطة 
أو املوجودة أو التي تم تسليمها والتي تم تعقب أو تحديد منشئها أو سياقها غري املرشوع من قبل 
سلطة مختصة مبا يتامىش مع الصكوك الدولية )UNGA, 2017(. وإذا كانت البيانات املتعلقة 
أن  ميكن  فإنها   16.4.2 املؤرش  إطار  يف  الوارد  النحو  عىل  الكفاية،  فيه  مبا  مفصلة  بالضبط 
تقدم “ملحة مفيدة بشأن تدفقات األسلحة غري املرشوعة”، غري أنها ال تستطيع أن تصف متاما 
التجارة غري املرشوعة، خصوصا أنه مل يتم ضبط سوى جزء صغري من األسلحة غري املرشوعة. 
وبشكل جوهري، فإن املؤرش يُعنى بخلق الزخم وبناء القدرات من أجل توليد معلومات أفضل 
عن تدفقات األسلحة غري املرشوعة، بقدر ما هو معني مبراقبة التجارة غري املرشوعة يف األسلحة 

.)McDonald, Alvazzi del Frate, and Ben Hamo Yeger, 2017, p. 8(
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املصدر: مرشوع مسح األسلحة الصغرية )بدون تاريخ(

وقد أبرزت التقييامت املتعلقة بجدوى رصد تدفقات األسلحة غري املرشوعة يف الدول األفريقية العديد 
من التحديات املرتبطة باملؤرش 16.4.2. ففي النيجر، عىل سبيل املثال، ويف الوقت الذي تقوم فيه 
قوات األمن املختلفة بضبط األسلحة والذخرية واالحتفاظ بسجالت مفيدة، فإن جودة هذه البيانات 
ليست محصورة يف مكان واحد بصورة تسمح  الصلة  ذات  املعلومات  أن  ذلك  تختلف، واألهم من 

1,000 كم

 تحذير: الحدود واألسامء الظاهرة واملسميات
 املستخدمة يف هذه الخارطة ال تشري إىل مصادقة
وطنية أو موافقة من االتحاد األفريقي

15.0–19.9

10.0–14.9

5.0–9.9

1–4.9

>1.0

ال يوجد بيانات

 الوفيات الناجمة عن العنف
 بسبب األسلحة النارية لكل
100.000 نسمة

الخارطة -1 الوفيات الناجمة عن العنف بسبب األسلحة النارية لكل 100.000 نسمة يف الدول األفريقية، 2016
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بتحليلها )de Tessières, 2017, p. 3(. وبينام تعمل الدول عىل مواءمة مامرساتها مع إطار مراقبة 
أهداف التنمية املستدامة وتحسني حفظ سجالتها فيام يتعلق بضبط األسلحة، فإن عدًدا من املؤرشات 
التكميلية، التي غالباً ما تكون محددة السياق، تعترب مفيدة لرصد التغريات يف طبيعة وشدة تدفقات 
األسلحة غري املرشوعة. وهي تشمل بيانات حول استخدام األسلحة الصغرية يف أعامل العنف - عىل 
سبيل املثال، معدالت الوفيات الناجمة عن العنف بسبب األسلحة النارية )راجع الخارطة 1(؛ التقلبات 
يف أسعار األسلحة والذخرية؛ والتحليل النوعي لتطور التهديدات األمنية وشبكات االتجار التي ميكن 
 Carlson, 2016, p. 1; de Tessières, 2017, pp.( املؤثرة الجهات  أن تنجم عن مجموعة من 
Florquin, 2013 ;10 ,3(. ويف حني يأخذ هذا التقرير باالعتبار إحصاءات الضبط املتاحة، فإنه 
يستخدم أيضاً منهجية أوسع لدراسة تدفقات األسلحة غري املرشوعة يف القارة من خالل االعتامد 

عىل البيانات التي تجمعها مختلف الجهات املؤثرة الحكومية وغري الحكومية.

2.1 الشفافية واإلبالغ

عىل الرغم من تزايد االهتامم الدويل بالقضايا املتعلقة باألسلحة الصغرية منذ بداية القرن، فإن 
كان  األسلحة  مبراقبة  املرتبطة  األساسية  القضايا  بشأن  الدول  وشفافية  إبالغ  يف  املحرز  التقدم 
عام  فقد وجدت نسخة  املرخصة:  بالتجارة  يتعلق  فيام  الشفافية  ذلك  األمثلة عىل  محدوًدا. ومن 
2018 من مقياس الشفافية الصادر عن مرشوع مسح األسلحة الصغرية أن املصّدرين الرئيسيني 
لألسلحة الصغرية يف العامل وعددهم 49 مصّدًرا سجلوا يف املتوسط 12.35 نقطة فقط من أصل 
أن  من  الرغم  وعىل  السابقة.  السنوات  بنتائج  مقارنة  طفيفاً  تحسناً  وأظهروا  ممكنة،  نقطة   25
الصغرية  اعتبارها مصّدًرا رئيسيًا لألسلحة  األفريقي ميكن  االتحاد  األعضاء يف  الدول  املزيد من 
وفًقا لتعريف مقياس الشفافية5، إال أن جنوب أفريقيا فقط ظهرت يف نسخة 2018، وحصلت عىل 

 .)Holtom and Pavesi, 2018a, pp. 7–8( 11.50 درجة

عىل نحو مامثل، وجد استعراض للبيانات املتعلقة باملخزونات العاملية من األسلحة الصغرية أنه يف 
الوقت الذي تتوفر فيه معلومات رسمية أكرث تفصيالً عن الحيازات املدنية يف عام 2018 عام كانت 
عليه يف عام 2007، ال يزال هناك القليل من الشفافية فيام يتعلق مبخزون القوات املسلحة ووكاالت 
املدنيني من  بحيازة  النارية  األسلحة  بيانات تسجيل  تتوفر  الواقع، يف حني  القانون. ويف  إنفاذ 
133 بلداً وإقليامً يف جميع أنحاء العامل، مل يقم سوى 28 بلداً بإصدار معلومات عن مخزوناتها 
العسكرية، يف حني أن العدد نفسه أصدر بيانات فيام يتعلق بحيازات وكاالت إنفاذ القانون فيها من 
األسلحة النارية )Karp, 2018a; 2018b; 2018c(. وأخريًا، ال تزال املعلومات املتعلقة باإلنتاج 
الصناعي املرخص وعمليات النقل املرخصة لألسلحة الصغرية والذخرية غري مكتملة عىل الصعيد 
العاملي ويف أفريقيا )راجع اإلطار 1(. وتعمل محدودية مشاركة املعلومات بني الحكومات حول 
التجارة القانونية لألسلحة الصغرية عىل إبراز التحديات التي تواجه محاوالت رسم صورة موثوقة 

عن التدفقات غري املرشوعة، التي تتسم بدرجة أكرب من الرسية ويشكل توثيقها تحديا أكرب. 

تقييم  ويكشف  مختلطا.  الصغرية  األسلحة  قضايا  عن  اإلبالغ  يف  األفريقية  الدول  سجل  يعترب 
للتقارير الوطنية حول تنفيذ برنامج عمل منع االتجـار وصك التعقب الدويل أن %44 من الدول 
تقارير  2017-2012، قدمت  للفرتة بني عامي  املتحدة، وباملتوسط  األمم  األعضاء يف  األفريقية 



خارطة تدفقات األسلحة الصغيرة في أفريقيا    27 26     تقرير يناير 2019

اإلطار 1 اإلنتاج وعمليات النقل املرخصة لألسلحة يف أفريقيا

ويف حني أن تطور صناعة األسلحة يف أفريقيا كان راكًدا نسبيًا، فإن العديد من البلدان لديها القدرة عىل 
 Wezeman and Béraud-Sudreau, 2011, p. 8; Holtom( إنتاج أو صيانة األسلحة الصغرية أو الذخرية
and Pavesi, 2018b(. وأبلغت 19 دولة أفريقية مؤخراً عن قدراتها عىل إنتاج لألسلحة الصغرية أو الذخرية 
)الجدول 1(6. تاريخياً، أنتجت سبع دول عىل األقل بنادق من طرازAK، يف حني أنتجت 11 دولة ذخرية من 

.)AK )Chivers, 2016 عيار 7.62 × 39 ملم )العيار الرئييس املرتبط بنادق من طراز

املتاحة كام  أفريقيا غري موثقة نسبياً. وتستند اإلحصاءات  التجارة املرخصة باألسلحة الصغرية إىل  تعترب 
هي مسجلة يف قاعدة البيانات اإلحصائية لتجارة السلع األساسية إىل اإلبالغ الطوعي للدول، وبالتايل قد ال 

الجدول 1 القدرات التصنيعية لألسلحة الصغرية والذخرية املبلغ عنها حديثًا يف أفريقيا بحسب املنطقة الفرعية 

وفًقا لتصنيف األمم املتحدة

املنطقة الفرعية وفًقا لتصنيف 
األمم املتحدة*

الدول األعضاء يف االتحاد األفريقي التي أبلغت عن تصنيع مستمر 
أو حديث لألسلحة الصغرية أو الذخرية

الذخريةاألسلحة الصغرية

الجزائرشامل أفريقيا
مرص

السودان

الجزائر
مرص

السودان

الكامريوننيجريياغرب أفريقيا
مايل

نيجرييا

أنغوالجمهورية الكنغو الدميقراطية **وسط أفريقيا
تشاد **

جمهورية الكنغو الدميقراطية
جمهورية الكونغو

أثيوبيا**رشق أفريقيا
كينيا **

تنزانيا
أوغندا **
زميبابوي

أثيوبيا
كينيا

مدغشقر
تنزانيا
أوغندا

زميبابوي
ناميبياجنوب أفريقياجنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

* يشري هذا التقرير إىل املناطق الفرعية األفريقية وفًقا لتصنيف شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة، كام هو وارد يف امللحق 1. يشري هذا 

التصنيف إىل وسط أفريقيا باعتبارها منطقة فرعية، رغم أن املصطلح األكرث شيوعا هو أفريقيا الوسطى. ** غري مؤكد/ مشكوك فيه

تاريخ(؛  )بدون   Globalsecurity.org )2018(؛  األفريقي  واالتحاد  الصغرية  األسلحة  مسح  )2018ب(؛  وبافييس  هولتوم  املصدر: 

التقييم األسايس لألمن البرشي )2014(؛ دائرة معلومات السالم الدويل )بدون تاريخ(؛ فيزمان وبريود-سودرو )2011، ص 8-11(
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متثل سوى جزء من الصورة الفعلية. يف الواقع، فإن أقل من نصف الدول األفريقية يقوم باإلبالغ إىل هذه 
املنصة، يف حني أن بعض املصّدرين الرئيسيني ال يبلغون عن عمليات النقل التي يقومون بها إىل أفريقيا.

تشري اإلحصاءات املتوفرة إىل بعض االتجاهات العامة - والتي يجب تفسريها بحذر. وعىل الرغم من أنه 
يبدو أن أفريقيا تستورد كميات أقل من األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة والذخرية من املناطق األخرى، 
فإن قيمة وارداتها املبلغ عنها آخذة يف التزايد منذ بداية هذا القرن عىل األقل. ويف الفرتة من عام 2001 إىل 
عام 2014، تضاعفت القيمة السنوية للواردات األفريقية من األسلحة الصغرية املسجلة يف قاعدة البيانات 
اإلحصائية لتجارة السلع األساسية ثالثة أضعاف تقريبًا حيث زادت من 82 مليون دوالر إىل 237 مليون 
دوالر )UN Comtrade, n.d.(. وتعترب ذخرية األسلحة الصغرية الفئة األكرب من العتاد الذي يتم استرياده 
 Holtom and( 2014 من إجاميل القيمة لعام )إىل القارة، وهو ما ميثل %37 )87 مليون دوالر أمرييك
Pavesi, 2017, pp. 24–25(.  وشامل أفريقيا هي املنطقة الفرعية التي تستورد معظم األسلحة الصغرية، 
مبتوسط قدره 62 مليون دوالر أمرييك سنويا خالل الفرتة من 2001 إىل 2014، يليها غرب أفريقيا )35 
أكرب زيادة  أفريقيا  أفريقيا )27 مليون دوالر سنويا(. شهدت منطقة رشق  مليون دوالر سنويا( وجنوب 

ملنطقة فرعية يف قيمة واردات األسلحة الصغرية بني عامي 2013 و2014 )راجع الجدول 2(.

وبرتتيب أبجدي، تعترب كل من جنوب أفريقيا والسودان وكوت ديفوار )ساحل العاج( ومرص واملغرب أكرب 
خمسة مستوردين لألسلحة الصغرية يف القارة خالل الفرتة ما بني عامي 2001 - 2014. وكان رشكاؤهم 
التجاريون الرئيسيون لعام 2014 عىل النحو التايل؛ الواليات املتحدة وإيطاليا وجمهورية التشيك مع جنوب 
أفريقيا؛ وتركيا وروسيا وكوت ديفوار )ساحل العاج( مع السودان؛ وفرنسا مع كوت ديفوار )ساحل العاج(؛ 
 Holtom( وجمهورية التشيك وإيطاليا ورصبيا مع مرص؛ وإيطاليا والواليات املتحدة وإسبانيا مع املغرب
إىل  وتركيا  الصني وروسيا  من  املرخصة  النقل  عمليات  أن سجالت  and Pavesi, 2017, p. 27(. ورغم 
البلدان األفريقية غري كاملة، فإن املعلومات املتاحة تشري إىل أن هؤالء املصّدرين الثالثة هم موردون مهمون 

  .)Holtom and Pavesi, 2018b( لألسلحة الصغرية إىل القارة

البيانات  قاعدة  يف  واردة  هي  كام  األفريقية،  الفرعية  املناطق  إىل  املوردة  الصغرية  األسلحة  قيمة   2 الجدول 

اإلحصائية لتجارة السلع األساسية، 2011-2014 

املنطقة الفرعية 
وفًقا لتصنيف 
األمم املتحدة*

% التغيري يف قيمة واردات األسلحة الصغرية املبلغ عنها )مليون دوالر(
قيمة الواردات، 

2013 مقابل 
2014

املتوسط، 20012014
  2001-2014

التغيري، 
   2001-2014

%2293627151شامل أفريقيا

%204135217غرب أفريقيا

%1758274124جنوب أفريقيا

%17362120130رشق أفريقيا

%69846وسط أفريقيا

* يشري هذا التقرير إىل املناطق الفرعية وفًقا لتصنيف شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة، كام هو وارد يف امللحق 1.

املصدر: هولتوم وبافييس )2017، ص. 27(، استناًدا إىل املبادرة الرنويجية بشأن عمليات نقل األسلحة الصغرية )بدون تاريخ( 
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ونظراً للطابع الطوعي لإلبالغ إىل قاعدة البيانات اإلحصائية لتجارة السلع األساسية، فإن هذه االتجاهات 
متثل بشكل أسايس عمليات النقل بني الدول األكرث شفافية. عالوة عىل ذلك، فإن البيانات ال تتيح تحديد 
سياق عمليات نقل معينة، أو مثال متييز املخصصة منها لتجهيز قوات حفظ السالم املشاركة يف عمليات دعم 
السالم. وإىل أن تبلغ الدول األفريقية بشكل كامل إىل سجل األمم املتحدة لألسلحة التقليدية أو معاهدة تجارة 
األسلحة بشأن صادراتها ووارداتها من األسلحة الصغرية، فليس هناك حل سوى التخمني بشأن عمليات نقل 

األسلحة الصغرية بني الدول اإلقليمية - وهو أمر له تأثرياته أيضا عىل االتجاهات العامة يف املنطقة.

اإلنتاج املرخص لألسلحة الصغرية يف أفريقيا

إنتاج األسلحة الصغرية

إنتاج الذخرية

املعلومات غري مؤكدة/ مشكوك فيها

 الدول األعضاء يف االتحاد األفريقي التي
 أبلغت عن إنتاج حديث أو مستمر لألسلحة
الصغرية أو الذخرية

 تحذير: الحدود واألسامء الظاهرة والتسميات املستخدمة
 يف هذه الخارطة ال تشري إىل تصديق أو موافقة رسمية

من قبل االتحاد األفريقي
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وطنية خالل السنوات التي عقد فيها اجتامع للدول أو مؤمتر للمراجعة مرة كل سنتني. وهذا األمر 
يضع القارة وراء معدالت اإلبالغ يف أوروبا )%75( واألمريكيتني )%45(، ولكن قبل آسيا )36%( 
وأوقيانوسيا )Holtom and Ben Hamo Yeger, 2018, p. 27( )21%(. وخالل نفس الفرتة، 
أشار %93 من الدول املبلغة يف أفريقيا أن لديها وكالة تنسيق وطنية يف بلدها - وهو معدل أعىل 
بكثري من املناطق األخرى )تأيت أوقيانوسيا يف املرتبة الثانية بنسبة %71( - وأبلغت جميع الدول 
Holtom and Ben Hamo Yeger, 2018, pp. 32–( اتصال وطنية  نقطة  بوجود  األفريقية 
33(. غري أن مدى تعمق التقارير املتاحة من قبل الدول األفريقية غري متناسق، خاصة فيام يتعلق 
باملسائل التي تخص ضوابط التصنيع، وإجراءات التحقق من شهادات املستخدم النهايئ، وتنظيم 
 Holtom and( أنشطة السمرسة، واإلجراءات املتخذة للتعامل مع الفائض واألسلحة التي تم جمعها

 .)Ben Hamo Yeger, 2018, pp. 31–62

الدول  إىل جميع  استبيان  تقديم  الحالية عن طريق  املعلومات  تكمل  أن  الحالية  الدراسة  حاولت 
قامت  والذي  والربتغالية،  والفرنسية  واإلنجليزية  العربية  باللغات  األفريقي  االتحاد  األعضاء يف 
مفوضية االتحاد األفريقي ومختلف املجتمعات االقتصادية اإلقليمية والهيئات اإلقليمية ذات الوالية 
الخاصة باألسلحة الصغرية بنرشه عىل أعضائها املعنيني. وتشري الردود البالغ عددها 22 والتي 
وردت من 21 دولة7 يف الفرتة ما بني نوفمرب 2017 ويونيو 2018 إىل أن الدول األعضاء ملتزمة 
املرشوعة.  غري  األسلحة  تدفقات  قضية  معالجة  يف  الدويل  املجتمع  مع  باملشاركة  متزايد  بشكل 
النارية الصادرة عن مكتب  العاملية لألسلحة  باملقابل، قدمت مثاين دول أفريقية بيانات للدراسة 
األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية التي أجراها عام UNODC, 2015, p. 4( 2015(. لكن 
تجدر اإلشارة إىل أن عمق الردود الواردة يف إطار دراسة وضع الخارطة هذه قد اختلف أيًضا، وأن 
متثيل بعض املناطق الفرعية كان أقل من املستوى املطلوب )عىل سبيل املثال، تم تلقي رد واحد 

فقط من دول شامل أفريقيا ومل يتم الحصول عىل أي رد من الدول الناطقة بالربتغالية(.

ومع وضع هذه القيود بعني االعتبار، متثل التقارير الحالية التي تقدمها الدول األعضاء يف االتحاد 
األفريقي أساًسا مفيًدا لفهم التحديات التي تواجهها الدول فيام يتعلق بتدفق األسلحة غري املرشوعة 
ووجهات نظرها بشأن أولويات التصدي لها. وسيتم توفري ملفات للدول املختلفة تعمل عىل جمع 
املعلومات التي تبلغ عنها الدول يف االستبيان الُقطري ولألطر الدولية مثل خطة عمل منع االتجار 
عىل موقع االتحاد األفريقي. وقد تم تضمني واالستشهاد باملعلومات املحددة واالتجاهات الشاملة 

من هذه امللفات يف األقسام ذات الصلة من هذا التقرير.

3.1 تقدير التوزيع يف املناطق الفرعية

شدد املشاركون يف ورشة العمل التحرضية يف يونيو 2017 عىل أهمية تسليط الضوء عىل حجم 
األسلحة النارية غري املرشوعة يف القارة )Small Arms Survey and AU, 2017(. ويف الواقع، 
فإن إنشاء بيانات أساسية موثوقة بشأن األسلحة غري املرشوعة يعترب أمرًا هاًما لرصد وتقييم نجاح 
املبادرات مثل برامج جمع األسلحة الطوعية )Faltas, 2018, p. 20(. غري أنه يصعب الحصول 
املستوى  عىل  سواء،  حد  عىل  املرشوعة  وغري  املرشوعة  األسلحة  بحيازات  املتعلقة  البيانات  عىل 
العاملي-وعىل وجه الخصوص- يف أفريقيا. ومن بني 21 دولة ردت عىل استبيان مرشوع مسح 
األسلحة الصغرية واالتحاد األفريقي، فإن 9 دول فقط قدمت عدًدا رسميًا لألسلحة النارية املسجلة، 
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بينام قدمت 4 دول تقديرات للتسجيالت. وقدمت 8 دول تقديرات لحيازات األسلحة النارية بصورة 
مثل  البحثية  املؤسسات  أو  اإلقليمية  املنظامت شبه  أو  الوطنية  السلطات  غري مرشوعة وضعتها 
مرشوع مسح األسلحة الصغرية )Small Arms Survey and AU, 2018(. وهذا يعني أنه من 
بني الدول التي ردت عىل االستبيان، كان أقل من النصف قادرين عىل تقديم أي أرقام أو تقديرات 

حول األسلحة النارية املرشوعة وغري املرشوعة املوجود بحيازة الجهات املدنية يف دولهم.

النارية  لألسلحة  العاملية  تقديراته  بتحديث  الصغرية  األسلحة  قام مرشوع مسح   2018 عام  يف 
 Karp, 2018a; )راجع  العسكرية  والقوات  القانون  إنفاذ  ووكاالت  املدنيني  بحيازة  املوجودة 
2018b; 2018c(. ويعتمد التحديث عىل التقارير الرسمية للدول، مثل البيانات املقدمة إىل استبيان 
مرشوع مسح األسلحة الصغرية واالتحاد األفريقي، ومجموعة متنوعة من املصادر األخرى، مبا يف 
ذلك استقصاءات األرس املعيشية التي تبحث يف حيازة املدنيني لألسلحة النارية والتقديرات التي 
قدمها الخرباء. ومن بني 55 دولة عضو يف االتحاد األفريقي موجودة يف قاعدة بيانات حيازات 
األسلحة  حول  البيانات  فإن  الصغرية،  األسلحة  مسح  مبرشوع  الخاصة  العاملية  النارية  األسلحة 
10 دول من استقصاءات األرس  النارية بحيازة املدنيني متوفرة لعرشين دولة، يف حني تستفيد 
 Small Arms Survey,( املعيشية التي تلقي الضوء عىل نسبة األفراد أو األرس التي متتلك سالًحا
القانون  إنفاذ  قوات  بحيازة  املوجودة  الصغرية  باألسلحة  املتعلقة  الرسمية  البيانات  أما   .)2018
والقوات العسكرية يف القارة فهي أقل اكتاماًل )Karp, 2018b; 2018c(. ونتيجة لذلك، يعتمد 
الفهم الحايل لحجم األسلحة الصغرية وتوزيعها يف القارة اعتامًدا كبريًا عىل اإلجراءات التقديرية 

وتقييامت الخرباء.

األسلحة  حجم  حول  فكرة  الحالية  التقديرات  توفر  باالعتبار،  البيانات  عىل  القيود  هذه  وبأخذ 
املؤثرة  الجهات  أن  ترى  وهي   .)3 )الجدول  أفريقيا  يف  الفرعية  املناطق  يف  وتوزيعها  الصغرية 
املدنية األفريقية، التي تضم أفرادا عاديني، ورشكات مسجلة مثل رشكات األمن الخاصة، والجامعات 

الجدول 3 تقديرات توزيع األسلحة النارية املدنية يف املناطق الفرعية األفريقية، 2017 

املنطقة الفرعية 
وفقا لتصنيف األمم 

املتحدة*

عدد األسلحة النارية السكان
بحيازة املدنيني

األسلحة النارية بحيازة 
املدنيني لكل 100 

نسمة

1,246,505,00040,009,0003.2إجاميل أفريقيا

416,676,0007,802,0001.9رشق أفريقيا

161,237,0004,981,0003.1وسط أفريقيا

232,186,00010,241,0004.4شامل أفريقيا

63,854,0006,012,0009.4جنوب أفريقيا

372,551,00010,972,0002.9غرب أفريقيا

* تستند التصنيفات يف هذا التقرير إىل املناطق الفرعية األفريقية حسب تصنيف شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة، كام هو وارد يف امللحق 1.

املصدر: مرشوع مسح األسلحة الصغرية )2018(
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املسلحة غري الحكومية، متلك أكرث من 40 مليون قطعة سالح - أو ما يقرب من -%80 من جميع 
األسلحة الصغرية يف القارة. باملقابل، متلك القوات املسلحة ووكاالت إنفاذ القانون يف القارة أقل من 
11 مليون قطعة سالح صغرية. ومن بني 40 مليون سالح ناري يف حيازة املدنيني يف أفريقيا، تم 

الخارطة 2 تقديرات توزيع األسلحة النارية املدنية لكل 100 نسمة يف أفريقيا، 2017

املصدر: مرشوع مسح األسلحة الصغرية )2018(

1,000 كم

15.0–19.9

10.0–14.9

5.0–9.9

1–4.9

>1.0

ال يوجد بيانات

 عدد األسلحة املدنية لكل
100 نسمة

 تحذير: الحدود واألسامء الظاهرة واملسميات
 املستخدمة يف هذه الخارطة ال تشري إىل مصادقة
وطنية أو موافقة من االتحاد األفريقي
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توثيق 5،841،200 قطعة سالح باعتبارها مسجلة رسمياً، يف حني أن 16.043.800 قطعة سالح 
.8 )Small Arms Survey, 2018( ال تزال غري مسجلة، مع بقاء وضع األسلحة املتبقية غري واضح

وبأعداد مطلقة، ميلك غرب أفريقيا العدد األكرب )حوايل 11 مليون( من األسلحة النارية بحيازة 
املدنيني -املرشوعة وغري املرشوعة- يف القارة، يليه شامل أفريقيا )10.2 مليون( ورشق أفريقيا 
)7.8 مليون( )الجدول 3(. وعند تطبيق هذه األرقام عىل توزيع السكان، فإن جنوب أفريقيا هي 
املنطقة اإلقليمية الفرعية التي متلك أكرب عدد من األسلحة النارية بحيازة املدنيني لكل 100 نسمة 
)9.4(، تليها شامل أفريقيا )4.4( ووسط أفريقيا )3.1(. وتتوافر التقديرات عىل املستوى الوطني 
لدى مرشوع مسح األسلحة الصغرية )2018( وسوف تُدرج يف بيانات الدول عىل اإلنرتنت، يف 
حني توفر الخارطة 2 تصوراً للتوزيع النسبي لألسلحة النارية املدنية عىل صعيد الدول. ومن املثري 
لالهتامم، أن بعض الدول مثل ليبيا والصومال تجمع بني ارتفاع معدالت حيازة املدنيني لألسلحة 
النارية وارتفاع معدالت الوفيات الناجمة عن العنف بسبب األسلحة النارية )خارطة 1(، إال أن هذا 
األمر ال ينطبق عىل الجميع. وال يعني ذلك أن األسلحة النارية ال تسهم يف العنف يف القارة؛ بل إنه 
يبني الحاجة إىل معلومات دقيقة - مبا يف ذلك التقييامت النوعية – حول أنواع األسلحة املتاحة، 

والجهات املؤثرة التي متلكها، والطرق السائدة للرقابة عليها واستخدامها.

يف حني تبدو هذه التقديرات هامة للوهلة األوىل، إال أنها يف الواقع متواضعة نسبياً عىل املستوى 
العاملي. وفعليًا، فإن معدل أفريقيا الذي يبلغ 3.2 سالح صغري بحيازة املدنيني لكل 100 نسمة 
أقل من معدل مناطق أخرى يف العامل، وهو أقل بكثري من معدل األمريكيتني )46.3 لكل 100 
نسمة(. وباألرقام املطلقة، متلك أفريقيا أقل من %5 فقط من األسلحة النارية بحيازة املدنيني يف 
الحاجة  األرقام يف منظورها، تظهر  )Small Arms Survey, 2018(. وعند وضع هذه  العامل 
لرصد  املتداولة  األسلحة  تقديرات  مجرد  تتجاوز  املؤرشات  من  أوسع  مجموعة  عىل  االعتامد  إىل 
وتقييم نجاح التدخالت املتعلقة باألسلحة النارية )Faltas, 2018, p. 20(. ويشمل هذا األمر فهاًم 
أكرث تفصيالً ألنواع ومناذج األسلحة الصغرية املتداولة بطريقة غري مرشوعة ولها أكرب التأثريات 
السلبية. وأخريًا، يجب أن تعطي هذه النتائج األمل يف إمكانية مواجهة التحدي املتمثل يف انتشار 

األسلحة الصغرية غري املرشوعة يف أفريقيا.

4.1 أنواع األسلحة غري املرشوعة

وفيام  املؤثرة.  والجهات  بالسياق  مرتبط  القارة  يف  املتداولة  املرشوعة  غري  األسلحة  تصنيف  إن 
يتعلق باألسلحة النارية غري املرشوعة التي ميلكها األفراد، يبدو أن األسلحة التي ميكن إخفاؤها هي 
املفضلة. ومن بني الدول الخمس عرشة األعضاء يف االتحاد األفريقي التي قدمت معلومات حول 
هذه املسألة يف ردودها عىل استبيان مرشوع مسح األسلحة الصغرية واالتحاد األفريقي، فإن 9 
دول حددت املسدسات و3 دول حددت األسلحة يدوية الصنع باعتبارها أكرث أنواع األسلحة الصغرية 
الطويلة  البنادق  فقط  دولتان  حددت  باملقابل،  بلدانهم.  يف  األفراد  ميلكها  التي  املرشوعة  غري 
 Small Arms( عسكرية الطراز املصنوعة يف املصانع باعتبارها النوع األكرث انتشارا بني األفراد
Survey and AU, 2018(. وتوضح هذه الردود الطلب بني األفراد عىل املسدسات التي يسهل 
إخفاءها. ويف هذا الصدد، فإن تزايد تداول املسدسات املقلدة القابلة للتحويل بسهولة واألسلحة 
يدوية الصنع يف أفريقيا أمر مثري للقلق، ألن هذه األسلحة عادة ما تكلف جزءاً ضئيالً من سعر 
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املسدس العادي يف السوق غري املرشوعة - راجع أدناه وكينغ )2015(. وقد أفادت الدول األعضاء 
يف االتحاد األفريقي يف جنوب أفريقيا أن األنواع األساسية من األسلحة التي يتم االتجار بها عرب 
حدودها هي املسدسات التي تستخدم يف عمليات السطو والبنادق املستخدمة يف الصيد الجائر. 
باملقابل، أشارت الدول األعضاء يف غرب ورشق أفريقيا بشكل أسايس إىل املسدسات الرشاشة مثل 
البنادق من طراز AK باعتبارها األسلحة الرئيسية التي يتم االتجار بها عرب الحدود إلذكاء النزاعات 
وتزويد الجامعات املسلحة، مع مالحظة بعض الدول أيًضا عمليات نقل لبنادق الصيد واألسلحة 

.)Small Arms Survey and AU, 2018; Small Arms Survey, 2015( .يدوية الصنع

املتأثرة  املناطق  املسلحة يف  الجامعات  بني  املتداولة  املرشوعة  األسلحة غري  غالبية  فإن  وعموًما، 
بالنزاعات هي بنادق عسكرية وأنظمة أسلحة خفيفة تم إنتاجها يف كثري من األحيان منذ عقود 
)راجع UNODC, 2013; Florquin, 2014b(. ويكشف استعراض األسلحة غري املرشوعة التي 
وثقتها فرق األمم املتحدة التي تراقب العقوبات الدولية يف أفريقيا أن أغلبية هذه األسلحة )أكرث 
من %60( هي البنادق العسكرية يليها املسدسات )%21( والبنادق الرشاشة )%11(، واألسلحة 
النارية املقلدة )Brehm( )4%، سيصدر قريبًا(. واألسلحة التي اسرتجعها فريق العمل املشرتك 
متعدد الجنسيات ملواجهة جامعة بوكو حرام خالل عملياته ضد الجامعة يف منطقة بحرية تشاد 
تشمل يف املقام األول بنادق من طراز AK- و G3 و FAL وقاذفات قنابل M80، الذخرية املرتبطة 
 RPG7 بها. كام يتم تداول املدافع املضادة للطائرات ومدافع هاون من عيار 60 و82 ملم وقاذفات
يف القارة. تم تصنيع أغلب هذا العتاد يف مثانينيات القرن املايض يف بلدان تشمل بلجيكا وأملانيا 
الغربية يف ذلك الوقت، واالتحاد السوفييتي آنذاك. وتم تهريب األسلحة يف املقام األول من ليبيا، 
ولكن أيًضا أصبح لها مصادر أخرى يف أعقاب الهجامت يف الكامريون والنيجر ونيجرييا التي 

كانت تهدف إىل االستيالء عىل املعدات من القوات الحكومية لهذه الدول9.

وعىل نحو مامثل، حددت بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل 
منطقة  يف  املتداولة  املرشوعة  غري  األسلحة  من  الرئييس  النوع  باعتبارها   AK طراز  من  بنادق 
دول  يف  إنتاجه  تم  وكالهام   ،PKM نوع  من  الرشاشة  املسدسات  أقل  بدرجة  يليها  عملياتها، 
االتحاد السوفيايت السابق والصني منذ ستينيات القرن املايض فصاعدا. كام تستخدم الجامعات 
املسلحة يف مايل صواريخ عيار 122 ملم وقذائف هاون من عيار 120 ملم من إنتاج سوفييتي 
يف سبعينيات ومثانينيات القرن املايض لتنفيذ هجامت إطالق النريان غري املبارشة. ونُهبت هذه 
الذخائر من مخزونات الجيش املايل يف شامل البالد يف عام 2012. ومنذ عام 2014، يستخدم 
ومثانينيات  سبعينات  يف  تصنيعها  تم  ملم   81 عيار  من  فرنسية  هاون  قذائف  أيًضا  املتمردون 
القرن املايض، وعبوات ناسفة مصنوعة من ألغام مضادة للمركبات بلجيكية الصنع تم رشاؤها يف 
التواصل  للبيع عىل مجموعات وسائل  ليبيا10. وعىل نحو مامثل، فإن معظم األسلحة املعروضة 
االجتامعي يف ليبيا من أواخر 2014 إىل أواخر 2015 تسبق تاريخ حظر األسلحة الذي فرضته 
Jenzen-( القدمية”  النارية  “األسلحة  من  كبرية  كميات  وشملت   ،2011 عام  يف  املتحدة  األمم 

.)Jones and McCollum, 2017, p. 15

لكن هناك أيضا أدلة عىل تداول األسلحة والذخائر غري املرشوعة التي صنعت حديثًا نسبيًا. وتعترب 
قاعدة بيانات iTrace الخاصة باألسلحة غري املرشوعة التي وضعها بحث تسليح النزاعات مفيدة 
تسليح  بحث  وثقها  التي  املرشوعة  غري  والذخائر  األسلحة  غالبية  أن  حني  يف  الصدد.  هذا  يف 
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 iTrace اإلطار 2 املعلومات العامة لألسلحة والذخرية املوثقة يف قاعد بيانات

منذ عام 2014، عمل بحث تسليح النزاعات بالرشاكة مع قوات األمن األفريقية وبعثات حفظ السالم التابعة 
دول يف شامل ورشق  تسع  املرشوعة يف  والذخائر غري  األسلحة  لتوثيق  املتحدة  واألمم  األفريقي  لالتحاد 
نظام  من  جزءاً  العمل  هذا  وشّكل  املسلح.  اإلرهاب  عنف  أو  املسلح  بالنزاع  تأثرت  أفريقيا  وغرب  ووسط 
األسلحة  لتدفق  لرسم خارطة   2013 نوفمرب  نشأت يف  مبادرة  وهو  األسلحة،  عن  لإلبالغ  العاملي   iTrace
غري املرشوعة14. يف أفريقيا حتى أواخر عام 2017، قام بحث تسليح النزاعات بتوثيق ما يزيد عن 1900 
قطعة مختلفة من األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة، وأكرث من 326،000 طلقة من الذخرية املرتبطة بها. 
وتراوح العتاد من األسلحة والذخائر املضبوطة من املدنيني املسلحني ويف حيازة الجامعات املتمردة من غري 
الحكومية إىل األسلحة املستخدمة يف الهجامت اإلرهابية. ويقدم الجدول 4 ملحة عامة عن األسلحة والذخائر 
املوثقة يف البلدان التسع خالل الفرتة 2014 - 2017، إضافة إىل سنوات تصنيع أحدث األسلحة، مام يوضح 

تداول األسلحة غري املرشوعة حديثة التصنيع يف جميع أنحاء القارة.

الدول  يف  النزاعات  تسليح  بحث  وثقها  التي  والذخرية  الخفيفة  واألسلحة  الصغرية  األسلحة   4 الجدول 

األفريقية، 2014-2017

األسلحة الصغرية 
واألسلحة الخفيفة 
)األسلحة الفردية(

الذخرية 
)الكمية(

آخر سنة 
تصنيع 

)األسلحة(

آخر سنة 
تصنيع 

)الذخرية(

15896020152011بوركينا فاسو

3658,47520112015جمهورية أفريقيا الوسطى

1531,55720002007جمهورية الكونغو الدميقراطية

397,55520052013ليبيا

531,31920112013مايل

3079,38920162013النيجر

5660420072014نيجرييا

215291,19120142015جنوب السودان

5795,65520122016الصومال

1,925326,705اإلجاميل

مالحظة: تم جمع بعض من عينات النيجر خالل العمل امليداين املشرتك مع املستشارين العاملني مع كل من بحث تسليح النزاعات ومسح األسلحة 

الصغرية. قد تكون السنوات األخرية من التصنيع غري مكتملة، ألنه ويف العديد من الحاالت ال ميكن تحديد سنة صنع األسلحة والذخرية من عالماتها.

املصدر: بحث تسليح النزاعات )2017(



36     تقرير يناير 2019

احتاملية  )رغم  املايض  القرن  وتسعينيات  سبعينيات  بني  إنتاجها  تم  قد  القارة  يف  النزاعات 
تداولها يف كل منطقة من  يتم  نسبياً  الصنع  األسلحة حديثة  فإن  األخرية(،  اآلونة  تصديرها يف 
مناطق النزاع املسلح أو العنف املسلح قام بحث تسليح النزاعات بتوثيق العتاد غري املرشوع فيها. 
وما بني %1 من األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة غري املرشوعة املوثقة يف الصومال و%3 من 
األسلحة التي تم فحصها يف بوركينا فاسو تم تصنيعها منذ عام 2010، وما بني %9 من الذخائر 
تم  الصومال  بشأنها يف  التحقيق  تم  التي  الذخرية  فاسو و%17 من  بوركينا  التي شوهدت يف 
تصنيع منذ عام 2010 )راجع اإلطار 2(11. وميكن مقارنة هذه األرقام مع أرقام نزاعات الرشق 
املصنعة  الصغرية  األسلحة  ذخرية  إنتاج  تم  وقد   .)CAR, 2017( وسوريا  العراق  مثل  األوسط 
حديثًا )منذ عام 2010( التي تم اسرتجاعها يف منطقة الساحل وجنوب السودان يف بلدان من 
مناطق مختلفة، مبا يف ذلك بلغاريا والصني وروسيا والسودان12. وغالبًا ما يكون من الصعب 
تحديد سلسلة العهدة والنقطة املحددة لتغيري وجهة هذا العتاد. وتشري بعثة األمم املتحدة املتكاملة 
املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل إىل أنه من املرجح أن الذخرية من عيار 7.62 × 39 ملم 
التي تحمل عالمات إنتاج عام 2015 قد أنتجت يف دولة تقع يف شامل أفريقيا وأن الخراطيش التي 
تحمل عالمات إنتاج عام 2013 قد أنتجت يف دولة تقع يف جنوب رشق أوروبا، قد تم االستيالء 

عليها من مخزونات الدولة أو يف ساحة املعركة يف مايل13.  
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االتجار  يتم  التي  األسلحة  تتباين   
بها يف القارة من حيث أنواعها ومنشئها، وتضم 
واألسلحة  املنطقة  من  رشاؤها  يتم  التي  املعدات 
التي يتم رشاؤها بصورة غري مرشوعة من أجزاء 

أخرى من العامل”

القسم 2. الخصائص وأمناط التوريد والجهات 

املؤثرة الرئيسية
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القارة  عىل  تؤثر  التي  املرشوعة  غري  األسلحة  لتدفقات  الرئيسية  األنواع  القسم  هذا  يستعرض 
الربية،  الحدود  عرب  االتجار  عىل  عامة  بلمحة  القسم  ويبدأ  املعنية.  املؤثرة  والجهات  األفريقية 
املرشوعة  للتدفقات غري  الرئييس  النوع  بأنه  األفريقي  االتحاد  األعضاء يف  الدول  والذي حددته 
التي تواجههم. ثم يبحث القسم يف منشأ األسلحة غري املرشوعة املتداولة يف القارة، والذي ميكن 
تقسيمه إىل فئتني عامتني: تغيري وجهة األسلحة الصغرية املرشوعة إىل مستخدمني أو استخدامات 

غري مرخصة، ومصادر قارية لألسلحة غري املرشوعة بالفعل. 

1.2 االتجار عرب الحدود وتجارة النمل

 يعترب االتجار باألسلحة عرب الحدود يف أفريقيا أهم مصدر لألسلحة غري املرشوعة يف القارة. ويف 
الواقع، يف ردودهم عىل االستبيان الُقطري، صنفت الغالبية العظمى من الدول األعضاء )15 من 
أصل 19 من الذين ردوا عىل هذا السؤال( االتجار عرب الحدود عن طريق الرب باعتباره النوع األبرز 
 .)Small Arms Survey and AU, 2018( من تدفق األسلحة غري املرشوعة التي تؤثر عىل بلدانهم
وميكن أن يرتاوح هذا االتجار من قوافل مخصصة تحمل بشكل حرصي األسلحة والذخرية بأعداد 
كبرية إىل ما يسمى “تجارة النمل”، وهي الطرف اآلخر من الطيف. عىل الرغم من أن تجارة النمل 
تشري عموًما إىل حركة األسلحة الصغرية عىل نطاق صغري والتي يتم تهريبها عرب الحدود بأعداد 
صغرية - عادًة أقل من اثني عرش قطعة يف كل مرة - إال أن األثر الرتاكمي لعمليات النقل املتعددة 

من هذا النوع ميكن أن يكون له تأثري كبري وميكن أن يؤدي أيًضا إىل إذكاء الجرمية والنزاع. 

من  كال  وتشمل  ومنشئها،  أنواعها  حيث  من  القارة  يف  بها  االتجار  يتم  التي  األسلحة  تختلف 
أجزاء  من  بشكل غري مرشوع  يتم رشاؤها  التي  واألسلحة  املنطقة  يتم رشاؤها يف  التي  املعدات 
 UNREC,( العامل. وهي تشمل أسلحة قدمية يتم إعادة تدويرها من رصاعات سابقة أخرى من 
p. 37 ,2016(، إضافة إىل أسلحة تم تغيري وجهتها مؤخرًا من املخزونات الوطنية، مثل تدفقات 
املخزونات الوطنية الليبية بعد عام 2011. إن ذخرية بنادق الصيد التي تم تهريبها من الكامريون 
أسابيع  قبل  أوروبا  من  استرياده  تم  وبعضها   ،2014 عام  يف  الوسطى  أفريقيا  جمهورية  إىل 
فقط، توضح كيف ميكن تغيري وجهة عمليات النقل املرخصة برسعة والوصول إىل أطراف النزاع 
من خالل تجارة النمل )UNSC, 2014b, Annexe 18(. وتشمل األسلحة التي يتم االتجار بها 
عن طريق الرب بأعداد صغرية األسلحة النارية يدوية الصنع، كام أفادت غينيا وليربيا، إىل جانب 
األسلحة النارية املقلدة القابلة للتحويل وتغيري وجهتها بسهولة15. وأخرياً، أشارت عدة دول إىل 
وجود اتجاه ناشئ يف االتجار بأجزاء ومكونات األسلحة النارية، والتي يسهل إخفاءها يف املركبات 

.)Small Arms Survey and AU, 2018( أو بني السلع األخرى

املسلح  بالنزاع  املتأثرة  املناطق  إلمداد  الحدود  عرب  األسلحة  نقل  يف  املتخصصة  املؤثرة  الجهات  إن 
املستمر متيل إىل أن تكون منظامت وشبكات معقدة. ويف غرب أفريقيا فإنها تشمل الجامعات املسلحة 
والعصابات اإلجرامية واملصنعني املحليني ومسؤويل األمن الفاسدين وعنارص حفظ السالم العائدين 
 UNODC, 2012, p. 36; UNREC, 2014, p. 22; Small Arms Survey and( )5 راجع اإلطار(
AU, 2018(. ويف منطقة بحرية تشاد، يشارك تجار املخدرات، والتجار غري القانونيني، والجامعات 
اإلرهابية يف االتجار باألسلحة )راجع أيضا اإلطار 3(16. يف رشق أفريقيا، تفيد زمبابوي عن مشاركة 

.)Small Arms Survey and AU, 2018( منظامت الصيد الجائر يف االتجار باألسلحة
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مصادر األسلحة غ� املرشوعة بالفعل
بالفعل  املرشوعة  غ�  لألسلحة  مصدران  األقل  عىل  هناك 

(األسلحة التي � تكن قانونية أبدا)

• التصنيــع اليــدوي غــ� املرخــص لألســلحة 
النارية

• التحويــل غــ� املــرشوع لألســلحة الناريــة 
املقلدة إىل أسلحة قاتلة

من؟
• الج�عات املسلحة

• مسؤولو األمن الفاسدون
• العصابات اإلجرامية

• تجار املخدرات 
• التجار غ� القانوني�

• املصنعون املحليون
• منظ�ت الصيد الجائر

• عنارص حفظ السالم العائدين 
• املنظ�ت والشبكات املعقدة

• الج�عات اإلرهابية

ماذا؟
• األسلحة القدªة التي تتم إعادة تدويرها 

من الرصاعات السابقة 
مؤخرا  وجهتها  تغي�  تم  التي  األسلحة   •

من املخزونات الوطنية
• األسلحة النارية يدوية التصنيع

• األسلحة النارية املحولة
التي  النارية  األسلحة  ومكونات  أجزاء   •
يسهل إخفاؤها يف املركبات أو ب� السلع 

األخرى
• الذخ�ة 

صنفت الغالبية العظمى من الدول األعضاء االتجار عرب الحدود عن طريق الرب باعتباره النوع األبرز من تدفق األسلحة غ� املرشوعة 
التي تؤثر عىل بلدانهم - ويرتاوح هذا االتجار من قوافل مخصصة تحمل بشكل حرصي األسلحة والذخ�ة بأعداد كب�ة إىل ما 

يسمى "تجارة النمل"، وهي الطرف اآلخر من الطيف.

االتجار عرب الحدود وتجارة النمل

األنواع الرئيسية لتدفقات األسلحة غ� املرشوعة يف أفريقيا

تغي� وجهة األسلحة غ� املرشوعة
يف  املرخص  غ�  التغ�  إىل  الوجهة  تغي�  مصطلح  يش� 

حيازة أو استخدام األسلحة القانونية أصال

• تغي� وجهة عمليات النقل
ــا يف  ــة (� ــات الوطني ــة املخزون ــ� وجه • تغي

ذلك عمليات السالم)
• تغي� وجهة الحيازات املدنية
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عبور الحدود بني بوركينا فاسو وكوت ديفوار )ساحل العاج(. املصدر: ماتياس نواك/ مسح األسلحة الصغرية
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الجهات  النطاق مجموعة متنوعة من  النمل صغري  اتجار  أن يشمل  النقيض من ذلك، ميكن  عىل 
بني  العرقية  العالقات  وتسهل  الحدودية.  املحلية  املجتمعات  أعضاء  غالبا  ذلك  يف  مبا  املؤثرة، 
الجامعات الرعوية العابرة للحدود عملية االتجار عرب الحدود: فجامعات توركانا من كينيا، ودودوث 
من أوغندا، وتوبوسا يف جنوب السودان، عىل سبيل املثال، قد تاجروا باألسلحة عرب حدود البلدان 
الثالثة، مبا يف ذلك البنادق من طرازAK  وطراز HK G3، من أجل تسليح أنفسهم لحامية مواشيهم 
التي  األبحاث  وأشارت   .)The Guardian, 2014; Small Arms Survey and AU, 2018(
أجريت يف املناطق الرعوية يف شامل كينيا، وأرض الصومال )الصومال(، ورشق االستوائية )جنوب 
السودان(، ومنطقة كاراموجا يف شامل رشق أوغندا، إىل عدد األشخاص يف هذه املجتمعات الذين 
يشرتون أسلحة نارية لغايات الحامية. ويعيش الرعاة حياة البدو بحثًا عن املاء واملراعي لقطعانهم، 

اإلطار 3 حصول اإلرهابيني عىل األسلحة الصغرية: حالة الجامعات املرتبطة بالقاعدة يف غرب أفريقيا 

إن أمناط حصول املنظامت اإلرهابية عىل األسلحة غري مفهومة نسبياً، سواء يف القارة األفريقية أو يف 
أي مكان آخر. يف الواقع، غالباً ما يأخذ تحليل األسلحة اإلرهابية أهمية متدنية مقارنة بالتحقيقات يف 
التمويل، والحركات. غري أن التحقيقات املتعلقة باألسلحة ميكن  شبكات عنارص املهاجمني، ومصادر 
أن توفر معلومات حيوية لجهود مكافحة اإلرهاب بشأن مصادر دعم املهاجمني وارتباطاتهم بشبكات 
اإلرهاب والجرمية املنظمة األوسع نطاقا. وميكن أن تساعد املعلومات املتعلقة برشاء مناذج محددة من 
الرقابة، مام يسمح  تحديد فجوات  اإلمداد، يف  ذلك مصادر  الذخرية، مبا يف  وأنواع  النارية  األسلحة 

للحكومات باتخاذ إجراءات ترشيعية وتنفيذية محددة استجابة لهذا األمر.

املرابطني  إرهابية محددة، كتيبة  املستخدمة يف هجامت  األسلحة  التحقيق يف  األمثلة عىل قيمة  ومن 
عن  التنظيم مسؤوليته  أعلن   ،2011 عام  ففي  القاعدة.  لتنظيم  تابعة  مايل  من  وهي جامعة مسلحة 
الهجوم الذي وقع يف 7 أغسطس عىل دار ضيافة تابع لألمم املتحدة يف سيفار يف مايل، قتل خالله 
مثانية أشخاص. وقد فحص محققو بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف 
مايل املعدات التي استخدمها املهاجم، مبا يف ذلك بندقية من طراز AKMS من عيار 7.62 × 39 ملم 
بنادق هجومية  املالية. وعىل جانب من األهمية، فقد استخدمت  الوطنية  املخزونات  مل يكن مصدرها 
من نفس الطراز، والجهة املصنعة، وسنة الصنع يف هجامت الحقة من قبل الجامعات املسلحة التابعة 
العاج(،  )ساحل  ديفوار  كوت  بسام،  وغراند  فاسو،  بوركينا  وواغادوغو،  مايل،  باماكو،  يف  للقاعدة 
وغاو، مايل )Anders, 2018, p. 5(. يف الواقع، معظم البنادق من النوع 1-56 التي تم استخدامها 
يف هذه الهجامت، والتي تم تصنيعها يف املصنع الحكومي 26 يف الصني يف عام 2011، كان لها أرقام 
تسلسلية متسلسلة، وتم محو عالماتها جزئيًا بطريقة ميكانيكية متشابهة، مام يشري إىل أنها جاءت من 

.)CAR, 2016a; 2017( نفس عملية النقل غري املرشوعة

ويف الوقت الذي تستمر فيه جهود التعقب لتحديد نقطة تغيري وجهة هذه األسلحة، فإن األدلة املتاحة 
تثبت بقوة قدرة هذه الجامعات عىل نقل املعدات عرب الحدود لتنفيذ هجامت يف مواقع مختلفة عرب 
التي  األسلحة  حول  االستخبارية  املعلومات  تبادل  ساعد  باملالحظة  جديرة  قدرة  وهذه  أفريقيا.  غرب 

استخدمتها الجهات اإلرهابية يف الكشف عنها.
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توفر  وازدياد  املنافسة.  القبائل  أرض  عىل  التعدي  عند  النزاعات  إىل  يؤدي  أن  ميكن  الذي  األمر 
النزاعات تتصاعد يف كثري من األحيان  أن هذه  املناطق يعني  الحديثة يف هذه  األسلحة الصغرية 
إىل عنف مسلح. كام يشارك بعض أفراد املجتمعات املحلية بسهولة أكرب يف عمليات السطو املسلح 
ورسقة املاشية، مام أدى إىل تفاقم املفاهيم املحلية لعدم األمان، وبالتايل ازدياد الطلب عىل األسلحة 
الصغرية واالتجار بها )Wepundi et al., 2014, pp. 1–2(. بالتايل، فإن التصدي لهذا النوع من 
اتجار النمل يشكل تحديًا عىل وجه الخصوص، وستتطلب التدخالت بالرضورة إرشاك املجتمعات 

.)Faltas, 2018( املحلية لضامن تلبية احتياجاتهم األمنية واستدامة سبل املعيشة القانونية

يف حني متيل الجهات املؤثرة املحلية املشاركة يف اتجار النمل باألسلحة النارية إىل القيام بذلك 
العصابات  تقوم  القانونية،  السلع  تهريب  املتمثل يف  الرئييس  نشاطها  إىل جانب  جانبي  كعمل 
اإلجرامية يف بعض الحاالت، من أجل البقاء بعيدا عن األعني، بتوكيل جهات مؤثرة محلية بنقل 
أدى  والصحراء،  الساحل  منطقة  يف   .)Mangan and Nowak, 2018( واملخدرات  األسلحة 
الرصاع يف مايل وليبيا وما تاله من انتشار الجامعات املسلحة يف املناطق الحدودية إىل تسليح 
وزيادة النشاطات اإلجرامية عىل طرق التجارة التقليدية، التي وقعت تحت سيطرة الجهات املؤثرة 
املسلحة القوية )Kartas and Arbia, 2015, p. 5(. والحظ املشاركون يف الدراسة الحالية أن 
عامة السكان، مبا يف ذلك املهاجرون والالجئون، يستخدمون يف بعض األحيان كـ “بغال” لنقل 
األسلحة )Small Arms Survey and AU, 2018(. فعىل سبيل املثال، الحظت أوغندا مشاركة 
النساء يف هذا االتجار، يف حني حاولت امرأة برفقة طفلها يف عام 2014 يف جمهورية أفريقيا 
الوسطى تهريب ذخرية لبنادق الصيد من الكامريون يف كيس من البصل؛ كانت الذخرية مخصصة 
.)Small Arms Survey and AU, 2018; UNSC, 2014b, Annexe 18( مليليشيا أنتي باالكا

تختلف وسائل النقل املستخدمة من قبل املتاجرين عىل نطاق واسع. وقد كشفت البحوث استخدام 
دراجات األجرة النارية )املعروفة باسم “بودا بوداس” يف أوغندا(، واملركبات الشخصية، وشاحنات 
النقل، والقوارب الصغرية )Small Arms Survey and AU, 2018(. فعىل سبيل املثال، تم نقل 
األسلحة والذخائر بني بوروندي وجمهورية الكونغو الدميقراطية يف كل من املركبات والقوارب 
 Opongo, 2017, p. 14; UNSC, 2017c,( تنجانيكا  بحرية  أو عرب  روزيزي  نهر  عىل طول 
التي يتم تفكيكها  para. 49; 2017d, para. 92; 2018, para. 198(. ويتم إخفاء األسلحة، 
أحيانًا إىل أجزاء، يف مقصورات مخفية يف املركبات أو بني سلع أخرى مثل الغساالت أو السيارات 

.)Small Arms Survey and AU, 2018( املحطمة

الطرق املستخدمة يف مثل هذا االتجار هي يف الغالب طرق تجارية تقليدية تستخدم لنقل مجموعة 
متنوعة من السلع عرب الحدود )Kartas, 2013; Tubiana and Gramizzi, 2017, Map 3(. يف 
بعض الحاالت، يتم بيع األسلحة التي يتم االتجار بها يف أسواق املفتوحة بالقرب من املناطق عالية 
الطلب، مثال بالقرب من مواقع التنقيب عن الذهب الحرفية يف شامل النيجر، حيث يشعر املنقبون 
17. وافتقار الدول إىل القدرة عىل 

 )Pellerin, 2017, p. 8( بالحاجة إىل السالح لحامية أنفسهم
أنشطة  مواجهة  خاص  بشكل  الصعب  من  يجعل  الطويلة  الحدود  طول  عىل  التحركات  مراقبة 
 Alusala, 2015, p. 5; Hennop, Jefferson, and McLean, 2011; Opongo,( االتجار 
التصدي لألنشطة غري  الدولية إىل  املؤثرة  الجهات  أو  السلطات  p. 14 ,2017(. وعندما تسعى 
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املرشوعة عىل الطرق الرئيسية، يلجأ املتاجرون والتجار بداًل من ذلك إىل مسارات ومعابر حدودية 
أقل شيوًعا- وغالبًا ما تكون غري آمنة - مام يؤدي إىل زيادة الجهات املؤثرة يف مجال اإلتجار 

 .)Kartas, 2013; Tubiana and Gramizzi, 2017(

الذخرية التي تم تسليمها من قبل الجامعات املسلحة إىل بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف جمهورية أفريقيا الوسطى 
مبوجب إطار ما قبل نزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج يف بوار، جمهورية أفريقيا الوسطى. الصورة: ماتياس نواك/ مسح األسلحة الصغرية
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الخارطة 3 طرق التجارة واالتجار يف املنطقة الحدودية بني تشاد وليبيا والسودان، 2017

املصدر: توبيانا وغراميزي )2017، ص 126-127(
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تحذير: الحدود واألسامء الظاهرة واملسميات 
املستخدمة يف هذه الخارطة ال تشري إىل مصادقة 
وطنية أو موافقة من االتحاد األفريقي
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2.2 تغيري وجهة األسلحة غري املرشوعة

كثري من األسلحة الصغرية غري املرشوعة املتداولة يف أفريقيا كانت يف البداية منتجة أو مملوكة 
بصورة قانونية ثم تم تغيري وجهتها بعد ذلك فقط إىل الجامعات املسلحة أو املجرمني أو غريهم 
من املستخدمني غري املرخصني يف مرحلة ما من دورة حياة األسلحة. لذلك، يشري تغيري الوجهة 
 .)Parker, 2016, p. 118( إىل تغيري غري مرخص يف حيازة أو استخدام األسلحة القانونية أصاًل
ويتم فيام ييل مناقشة ثالثة أمناط رئيسية لتغيري الوجهة يف السياق األفريقي وهي تغيري وجهة 
عمليات النقل، وتغيري وجهة املخزونات الوطنية )مبا يف ذلك من عمليات حفظ السالم(، وتغيري 

وجهة الحيازات املدنية.

1.2.2 تغيري وجهة عمليات النقل

للرقابة  خاضعة  مواد  “نقل  إىل  عام  بوجه  األسلحة”  نقل  عمليات  وجهة  “تغيري  مصطلح  يشري 
مرخص بتصديرها إىل مستخدم نهايئ واحد، ولكن يتم تسليمها إىل مستخدم نهايئ غري مرخص 
 Schroeder, Close, and( مرخصة”  غري  بطرق  املرخص  النهايئ  املستخدم  يستخدمها  أو 
Stevenson, 2008, p. 114(. ميكن أن يحدث تغيري وجهة عمليات النقل يف مراحل مختلفة من 
سلسلة النقل، مبا يف ذلك يف بلد املنشأ )نقطة االنطالق(، وأثناء عملية النقل، ويف وقت التسليم 
إىل املستلم املقصود أو بعد ذلك بوقت قصري. ميكن أن تكون النتيجة هي فقدان أو رسقة أو عمليات 
.)Schroeder, Close, and Stevenson, 2008, p. 115( إعادة نقل مقصودة ولكن غري مرخصة

املايض  القرن  تسعينات  يف  أفريقيا  يف  معتاًدا  حدثًا  األسلحة  نقل  عمليات  وجهة  تغيري  كان 
التي تم فيها تغيري  والسنوات األوىل من العقد األول من القرن الحادي والعرشين، وهي الفرتة 
للتحايل عىل حظر  غالبًا  القارة،  إىل  السابق  السوفييتي  االتحاد  من  املحمية  األسلحة غري  مسار 
األسلحة الذي تفرضه األمم املتحدة )Florquin, 2014a, pp. 103–4; UNSC, 2001a(. ومنذ 
تعتمد عىل طرق  النزاعات  املؤثرة يف  الجهات  أن  بدا  الحادي والعرشين،  القرن  األول من  العقد 
القارة،  يف  بالفعل  املتوفرة  الصغرية  األسلحة  عىل  الحصول  يف  وترسيًخا  وتعقيًدا  تنوًعا  أكرث 
مبا يف ذلك من خالل االتجار عرب الحدود باألسلحة املعاد تدويرها من النزاعات األخرى وتغيري 
وجهة املخزونات الوطنية )Khakee, 2005, p. 159(. وكام يوضح هذا التقرير، فقد ظلت أمناط 
إمدادات األسلحة يف مناطق النزاعات متنوعة يف السنوات األخرية وتعتمد إىل حد ما عىل املواد 

املتاحة محليًا. ومع ذلك، ال يزال تغيري وجهة عمليات نقل األسلحة من املخاوف الهامة.

وأفضل الطرق لفهم وتوثيق حاالت تغيري وجهة عمليات نقل األسلحة يف اآلونة األخرية هي يف 
سياق عمليات حظر األسلحة. فاعتباًرا من أغسطس 2018، كان الحظر اإللزامي عىل األسلحة الذي 
2013( وإريرتيا  تفرضه األمم املتحدة فاعال بالنسبة لجمهورية أفريقيا الوسطى )منذ ديسمرب 
)منذ ديسمرب 2009( وليبيا )منذ فرباير 2011( والصومال )منذ يناير 1992( وجنوب السودان 
)منذ يوليو 2018(، والسودان )إقليم دارفور، منذ يوليو SIPRI, n.d( 2004.(.  ويف إطار هذه 
العقوبات، تقوم لجان العقوبات التابعة لألمم املتحدة بتعيني لجان الخرباء أو مجموعات الخرباء 
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العامة  التقارير  وتوفر  املحتملة.  االنتهاكات  يف  والتحقيق  االمتثال  لرصد  املراقبة  مجموعات  أو 
لهيئات الرصد هذه مصدرا غنيا باملعلومات عن تدفقات األسلحة غري املرشوعة من وإىل البلدان 
التي تخضع لعقوبات األمم املتحدة. حيث تقوم هذه الهيئات بجمع معلومات مبارشة عن عمليات 
من  املضبوط  العتاد  تعقب  املشرتية  أو  املصنعة  الدول  من  الطلب  أيًضا  األسلحة وميكنها  ضبط 
 de( املرشوعة  غري  األسواق  إىل  الوجهة  تغيري  نقاط  وتحديد  النقل  عمليات  سلسلة  توثيق  أجل 

  .)Tessières, 2017, pp. 8–9

عىل  العقوبات  بأنظمة  املتعلقة  التقارير  هذه  من  معلومات  الصغرية  األسلحة  مسح  استخرج 
أجل  من  والسودان  السودان18  وجنوب  إريرتيا   / والصومال  وليبيا  الوسطى  أفريقيا  جمهورية 
19. ويشري التحليل 

تحليل االتجاهات بشأن تدفقات األسلحة الصغرية التي حدثت منذ عام 2011 
األويل للبيانات إىل أن أكرب حاالت لتغيري وجهة عمليات النقل تم توجيهها إىل ليبيا، وال سيام قبل 
تعزيز حظر األسلحة عىل هذا البلد يف منتصف عام 2014. فعىل سبيل املثال، كشف فريق خرباء 
األمم املتحدة املعني بليبيا أن وسيطًا ألبانيًا ورشكة أوكرانية نظمت نقل 800000 خرطوشة من 
عيار 12.7 × 108 ملم من ألبانيا إىل ليبيا يف عام 2011. وقد وقعت اإلمارات العربية املتحدة 
تم  قد  العتاد  بأن  بيانًا  وأصدرت  الذخرية  نقل  إعادة  عدم  تحدد  التي  النهايئ  املستخدم  شهادة 
تسليمه بالفعل )راجع أيضاً اإلطار 4 بشأن الفجوات يف ضوابط املستخدم النهايئ(. غري أن فريق 
الخرباء متكن من إثبات أن ناقاًل أرمنيًا شحن الذخرية جواً بشكل مبارش من ألبانيا إىل بنغازي 
يف ليبيا يف الفرتة من 10 إىل 12 سبتمرب 2011 يف انتهاك للحظر املفروض عىل األسلحة. كام 
تبني أيضا أن الذخرية املنقولة قد تم إنتاجها بني أوائل ستينات وأواخر سبعينيات القرن املايض، 
مام يوضح كيف أن حاالت تغيري وجهة عمليات النقل التي حدثت مؤخراً ميكن أن تتضمن معدات 

  .)UNSC, 2013, pp. 20–21, 75–76( عمرها عقود من الزمن

وكانت هناك أيًضا حاالت ملواطنني أفارقة يسهلون انتهاكات الحظر. وفقاً ملجموعة مراقبة إريرتيا 
التابعة لألمم املتحدة، قام مواطن سوداين بتنظيم شحنة عرب القارب تتألف من 25.000 مسدس 
صوت قابل للتحويل بسهولة من تركيا إىل إريرتيا يف يناير 2017. وبحسب وثائق الشحن، كانت 
الجهة املرسل إليها النهائية هي رشكة استرياد وتصدير إريرتية مملوكة للدولة مقرها يف أسمرة. 
تم  إريرتيا،  ميناء مصوع يف  البداية يف  الشحنة يف  تنقل  كانت  التي  السفينة  ويف حني رست 
ضبطها بعد أسبوعني يف ميناء كساميو يف الصومال. وذكر املالك السوداين أنه كان يريد تفريغ 
األسلحة يف إريرتيا لنقلها عن طريق الرب لبيعها إىل تجار التجزئة يف السودان. يف الوقت الذي 
السودانية  الحكومة  السودان، تفرض  النارية يف  يبدو فيه وجود سوق كبرية ملثل هذه األسلحة 
قيوًدا عىل عدد املواد التي ميكن استريادها وتطبق قوانني ترخيص صارمة عىل املستوردين، والتي 
رمبا سعى الوسيط يف هذه الحالة إىل تجنبها مبحاولة التهريب األسلحة عن طريق الرب عرب طريق 
إريرتيا. غري أن مجموعة املراقبة مل تتمكن من تأكيد أن األسلحة كانت متوجهة إىل السودان وليس 
إىل إريرتيا أو الصومال، ومل تقدم مربرات لتوجه الشحنة إىل الصومال بعد أن رست يف إريرتيا 

 .)UNSC, 2017e, paras. 14–17(

بشكل عام، تظهر املشاركة املتكررة لدول الرشق األوسط يف عمليات نقل األسلحة غري املرشوعة 
إىل أفريقيا كتوجه قوي. وتحدد تقارير لجان الخرباء التابعني لألمم املتحدة دول الرشق األوسط 
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اإلطار 4 الفجوات يف ضوابط االستخدام النهايئ واملستخدم النهايئ20 

وضعيفة  الفعالة  غري  النهايئ(  )املستخدم  النهايئ  االستخدام  مراقبة  أنظمة  دخلت  األفريقية،  القارة  يف 
التطبيق دائرة االهتامم الدويل يف تسعينات القرن املايض يف سياق عقوبات األمم املتحدة. يف ذلك الوقت 
لحظر  الخاضعة  الحكومية  الحكومية وغري  الجهات  إىل  والذخائر  األسلحة  إمداد  فقد ساهمت يف متكني 
األسلحة الذي فرضته األمم املتحدة يف أنغوال )UNSC, 2000b( وليبرييا )UNSC, 2002( وسريا ليون 
)UNSC, 2000a; 2001b( والصومال )UNSC, 2003b(. لقد مثّل الرصاع يف ليبيا مؤخراً حالة أدى فيها 
عدم وجود نظام فعال ملراقبة االستخدام النهايئ )املستخدم النهايئ( إىل املساهمة يف تغيري وجهة األسلحة، 

مع عواقب وخيمة بالنسبة للعديد من الدول يف القارة21.

أدت أنظمة الرقابة عىل االستخدام النهايئ )املستخدم النهايئ( غري الفعالة إىل تغيري وجهة تم فيها استخدام 
وثائق االستخدام النهايئ )املستخدم النهايئ( للحصول عىل األسلحة بطريقة غري مرشوعة من خالل تزوير 
الوثائق أو نسخها أو استخدامها بصورة احتيالية أو من خالل مسؤولني فاسدين. ويف حاالت أخرى، تم 
نقل األسلحة واستريادها بشكل قانوين، ولكن تم إعادة تصديرها من قبل الدولة املستوردة بصورة مخالفة 
للتأكيدات املقدمة إىل الدولة املصدرة األصلية بعدم إعادة تصدير األسلحة دون إخطارها أو ترخيصها بشكل 
مسبق. ويف حاالت أخرى، نتج تغيري وجهة األسلحة عن انعدام قدرة الدول املستوردة عىل رصد ومراقبة 
االستخدام النهايئ )االستخدامات النهائية( واملستخدم النهايئ )املستخدمني النهائيني(، مبا يف ذلك إخفاقها 

.)UNIDIR, 2016a( يف إدارة مخزون األسلحة املستوردة بشكل آمن

ورًدا عىل ذلك، وضعت دول مثل بوركينا فاسو وجنوب أفريقيا واملنظامت شبه اإلقليمية مثل املجموعة االقتصادية 
لدول غرب أفريقيا )راجع اإلطار 8( أنظمة مراقبة وطنية وشبه إقليمية عىل االستخدام النهايئ )املستخدم النهايئ( 
التحديد،  النهائيني. عىل وجه  النهائية واملستخدمني  للتصدي للفجوات يف التصديق والتحقق من االستخدامات 

ترى هذه التجارب أن اإلجراءات التالية ستكون واعدة بشكل خاص ملنع تغيري وجهة عمليات نقل األسلحة:

  إنشاء سلطة وطنية ونظام مشرتك بني الوزارات و / أو بني الوكاالت لضوابط عمليات نقل األسلحة، مبا 
يف ذلك نظام وطني للرقابة عىل االستخدام النهايئ )املستخدم النهايئ(؛ 

  تطوير نظام توثيق وطني لالستخدام النهايئ )املستخدم النهايئ( يتبع املامرسات املثىل الدولية املوىص 
بها بشأن املستخدمني النهائيني، واالستخدامات النهائية، وإعادة تصدير األسلحة؛ 

  الحد من عدد املسؤولني ممن لهم صالحية التفويض بالتوقيع عىل وثائق االستخدام النهايئ )املستخدم 
النهايئ( وتقديم مناذج توقيعاتهم إىل البعثات الدبلوماسية األجنبية، األمر الذي ميكن أن يساعد الدولة 

املصدرة يف التصديق والتحقق من طلبات الحصول عىل الرتخيص؛ 

الرتخيص،  تسبق  التي  املراحل  خالل  واملستوردة  املصدرة  الدول  بني  التعاونية  اإلجراءات  استخدام    
والتسليم، والنقل، ومرحلة ما بعد التسليم؛ 

الرقابة عىل عمليات نقل األسلحة بإجراءات فعالة إلدارة مخزونات األسلحة والذخرية ملنع     ربط نظام 
تغيري وجهة األسلحة.

لكن ال تزال بعض الدول املصدرة تقوض هذه الجهود بعدم امتثالها أو عدم معرفتها باآلليات شبه اإلقليمية 
للرتخيص؛ أو أنظمة اإلخطار بحظر األسلحة التي وضعتها لجان العقوبات التابعة لألمم املتحدة؛ أو أنظمة 
الدول  وضعتها  التي  واإلجراءات  والوثائق  النهايئ(  )املستخدم  النهايئ  االستخدام  عىل  الوطنية  الرقابة 
املراقبة  الدول املصدرة لتعزيز أنظمة وآليات  التعاون والحوار مع  املستوردة. لذلك هناك حاجة إىل تعزيز 

الوطنية وشبه اإلقليمية عىل االستخدام النهايئ )املستخدم النهايئ( يف القارة األفريقية.

املصدر: جيزيندانر )2018(
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كنقاط منشأ للعديد من عمليات النقل غري املرشوع لألسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة والذخرية 
إىل البلدان الخاضعة للحظر )Brehm، سيصدر قريبا(. وأفاد بحث تسليح النزاعات عن انتشار 
عامي  تم تصنيعها بني  الصنع  تركية  للتحويل  قابلة  اآللية ومسدسات صوت  الصيد شبه  بنادق 
2012 و2016 يف األسواق السوداء أو يف سياق ضبط األسلحة يف شامل الصومال وشامل النيجر 
وشامل /جنوب رشق نيجرييا. وكانت األسلحة التي لوحظت يف الصومال ونيجرييا متطابقة مع 
أنواع / مناذج أسلحة محددة تم اعرتاضها عام 2017 كجزء من الشحنات البحرية الكبرية غري 
املرشوعة إىل كل بلد )CAR, 2017(. والحظ بحث تسليح النزاعات كذلك عمليات النقل البحري 
املستمرة إىل الصومال، وال سيام اعرتاض ثالث شحنات خالل فرباير ومارس 2016 قبالة القرن 
فعىل  مشرتكة.  خصائص  ذات  مرشوعة  غري  وذخرية  صغرية  أسلحة  جميعها  حملت  األفريقي، 
AKM غري معروفة املنشأ  2000 بندقية من طراز  سبيل املثال، شملت عمليات الضبط أكرث من 
قناص  بندقية  و46  ما؛  دولة  مخزون  يف  جاءت  أنها  إىل  يشري  مام  متسلسلة،  تسلسلية  بأرقام 
أرقاما تسلسلية متسلسلة  أيضا مع تحمل  الصنع، وهي  إيرانية   SVD “هوشدار-إم” من طراز  

.)CAR, 2016b; 2017(

تسليم  بعد  حدثت  ألسلحة  نقل  عمليات  مسار  تغيري  من  حاالت  هناك  كانت  ذلك،  عىل  وعالوة 
الشحنات. فعىل سبيل املثال، تم تغيري وجهة األسلحة التي تم شحنها بشكل قانوين إىل ليبيا بعد 
عام 2011 مبوجب إجراءات استثناء الحظر املفروض عىل األسلحة من األمم املتحدة بعد وصولها 
إىل األرايض الليبية. وسمح قرار مجلس األمن رقم 2009 الصادر يف سبتمرب 2011 باستثناءات 
وتم  الوطنية  للسلطات  موجهة  النقل  عمليات  تكون  أن  رشيطة  األسلحة  عىل  املفروض  للحظر 
اللجنة  ترفض  مل   ،2014 أغسطس  وحتى  مسبقاً.  املتحدة  لألمم  التابعة  العقوبات  لجنة  إخطار 
أي إخطارات من هذا القبيل، والتي بلغ عددها يف ذلك الوقت 60000 مسدس، و65000 بندقية 
 UNSC,( هجومية، و15000بندقية آلية، و4000 مدفع رشاش، و60 مليون طلقة من الذخرية
2015a, paras. 118–19(. يف حني ال ميكن تحديد النسبة الدقيقة من هذه األسلحة التي تم 
اإلبالغ عنها والتي تم تسليمها بالفعل إىل ليبيا، فمن الواضح أن البعض قد ذهبت إىل جهات غري 
 M93 25 مرخصة بعد الوصول إىل البالد. وهذه هي الحالة، عىل سبيل املثال، الثنتني من بنادق
املضادة للعتاد البالغ التي سلمتها رصبيا إىل وزارة الدفاع الليبية يف عام 2014 مبوجب عملية 
اإلخطار، والتي تم الحًقا الرتويج لبيعها عىل مجموعات وسائل التواصل االجتامعية عىل اإلنرتنت 
 Jenzen-Jones and Rice, 2016, p. 7; UNSC,( ليبيا  يف  األسلحة  تجارة  يف  املستخدمة 
2017b, p. 141(. وعالوة عىل ذلك، كشف فريق خرباء األمم املتحدة املعني بكوت ديفوار )ساحل 
العاج( عن عدة أمثلة ملعدات غري قاتلة كانت قد استوردت يف البداية مبوجب نظام اإلخطار يف ظل 
الحظر وتم تحويلها الحًقا بصور تتيح استخدامها ألغراض قاتلة. وكانت هذه مثاًل حالة املركبات 
املدنية التي تم تحويلها إىل مركبات مسلحة عن طريق إضافة وتركيب مدافع رشاشة ثقيلة عليها، 
يف حني أعرب فريق الخرباء أيًضا عن قلقه من أن بعض أنواع قاذفات القنابل األقل خطورة التي 
 UNSC,( القاتلة الذخرية  األقل من  قليل عىل  أيًضا ميكن استخدامها إلطالق عدد  تم استريادها 

.)2014c, paras. 53–55, 63; 2015b, paras. 98–101
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وأخرياً، كشفت جهود األمم املتحدة للمراقبة أن أفريقيا ليست مجرد متلٍق لعمليات نقل األسلحة 
الحال  هو  هذا  العمليات.  هذه  ملثل  مصدر  األحيان  بعض  يف  أيضاً  إنها  بل  الحظر،  تنتهك  التي 
بالنسبة لعمليات نقل األسلحة خارج ليبيا، التي تقع ضمن نطاق حظر األسلحة عىل ليبيا والذي 
يحظر استرياد أو تصدير األسلحة. بحلول عام 2014، كان فريق خرباء األمم املتحدة يحقق يف 
عمليات نقل األسلحة غري املرشوعة من ليبيا إىل ما ال يقل عن 14 دولة يف شامل ورشق وغرب 

.)UNSC, 2014a, pp. 5, 26–49( ووسط أفريقيا، وحتى إىل الرشق األوسط

2.2.2 تغيري وجهة املخزونات الوطنية

تخضع  التي  والذخائر  األسلحة  فقدان  إىل  الوطنية”  املخزونات  وجهة  “تغيري  مصطلح  يشري 
الدولة. وميكن أن تتخذ أشكاالً عديدة، مبا يف ذلك الرسقة من  الدفاع واألمن يف  لسيطرة قوات 
جانب املوظفني والجهات املؤثرة الخارجية من مرافق التخزين أو أثناء العمليات القتالية، وغالباً 
 Parker, 2016, pp.( الفعلية  األمن  إجراءات  وتدين  الرقابة  ضعف  خالل  من  تسهيلها  يتم  ما 
21–120(. تشدد خارطة طريق االتحاد األفريقي عىل أهمية الجهود املبذولة ملنع تغيري الوجهة 

.)AU, 2016, p. 10( من املخزونات الوطنية، وال سيام يف حاالت النزاع

يف أفريقيا تم إيالء اهتامم كبري آلثار النزاع املسلح يف ليبيا يف عام 2011، الذي أدى إىل فقدان 
سيطرة الدولة عىل مخزون األسلحة الوطني الكبري الذي تراكم يف فرتة حكم معمر القذايف ونهبه 
)UNODC, 2013, pp. 33–38(. خالل الفرتة بني عامي 2014-2012، تم االتجار باألسلحة 
ذات املنشأ الليبي يف عدد من الدول املجاورة ورمبا حتى يف جمهورية أفريقيا الوسطى والصومال 
)UNSC, 2014a, pp. 26–49(. يف تشاد والنيجر تم بانتظام اعرتاض قوافل كبرية من املقاتلني 
 de( واألسلحة يف الفرتة بني عامي 2011 و2013 تنتقل إىل بلدان أخرى مثل مايل والسودان
Tessières, 2018b, pp. 44–45; Tubiana and Gramizzi, 2017, p. 13( )راجع الخارطة 
4(. ومن بني العتاد املنهوب، فُقدت مئات - إن مل يكن اآلالف - من أنظمة الدفاع الجوي املحمولة 
يف  الحقاً  منها  العديد  اسرتجاع  مع  الدولة،  قبضة  من  التجارية  الطائرات  إسقاط  عىل  القادرة 
الوسطى  أفريقيا  جمهورية  إىل  وصوال  ورمبا  ولبنان،  وتونس  مايل  يف  غريها  والعديد  ليبيا 

.)Schroeder, 2015, pp. 3–7(

وتشري مصادر متعددة إىل أن االتجار باألسلحة القادمة من املخزون الوطني الليبي قد انخفض إىل 
حد ما يف السنوات األخرية، ال سيام بسبب استئناف الرصاع وزيادة الطلب الناتجة عىل األسلحة 
يف ليبيا نفسها، وانتشار القوات الدولية وشبه اإلقليمية يف منطقة الساحل، وتعزيز حظر األسلحة 
 .)de Tessières, 2018b, p. 45( 2014 الذي تفرضه األمم املتحدة عىل ليبيا يف منتصف عام
وهناك حاليًا ديناميكيات أكرث تنوعاً يف مجال االتجار، وهي قادرة عىل إمداد الطلب عىل األسلحة 
يف املنطقة الفرعية )راجع الخارطة 4(. ال يزال االتجار من ليبيا قامئًا، ولكن عىل نطاق محدود 
للغاية. ففي شامل تشاد والنيجر، عىل سبيل املثال، تألف االتجار بشكل رئييس مؤخرًا من أعداد 
 Tubiana and Gramizzi,( صغرية من األسلحة الفردية التي يتم تهريبها إلمداد الطلب املحيل

.)2017, p. 13; Pellerin, 2017
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الخارطة 4 تدفقات األسلحة والعنارص املسلحة غري الحكومية املوثقة يف منطقة الساحل، 2011 - 2017 

املصدر: بحث تسليح النزاعات )2017(

ال تزال عمليات تغيري وجهة املخزونات الوطنية مصدر قلق رئييس يف بلدان أخرى يف منطقة 
الساحل والصحراء وما وراءها )UNREC, 2016, p. 22(. فقد نفذت جامعة بوكو حرام هجامت 
يف الكامريون والنيجر ونيجرييا استهدفت عىل وجه التحديد االستيالء عىل املعدات من القوات 
الحكومية لهذه الدول22. ووفقاً ملسؤولني يف بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق 
االستقرار يف مايل، فإن الهجامت عىل مواقع وقوافل الجيش املايل متثل اآلن مصدراً مهامً للعتاد 
للجامعات اإلرهابية املسلحة يف شامل مايل عىل سبيل املثال. وهذا الرشاء املحيل يكمله استمرار 
االتجار باملخزونات املحولة من دول مختلفة يف املنطقة الفرعية، مبا يف ذلك ليبيا، ولكن أيًضا، إىل 
حد متزايد، من بلدان أخرى يف الجزء الجنويب ملنطقة الساحل23. فعىل سبيل املثال، تم استعادة 
ورمبا  الساحل،  منطقة  يف  البلدان  من  مجموعة  يف  اإليفوارية  املخزونات  من  القادمة  األسلحة 
وصواًل إىل جمهورية أفريقيا الوسطى، يف حني أن األسلحة القادمة من املخزونات املالية قد وجدت 
طريقها إىل أماكن أخرى يف منطقة الساحل )CAR, 2016a, pp. 35, 43(. وقد أبلغت غانا عن 
حالة تتعلق بعملية ضبط يف 14 ديسمرب 2015 ملخبأ لألسلحة النارية والذخرية يف كومايس، 
شملت 21 قطعة سالح )مبا يف ذلك 11 بندقية من طراز )AK و9450 طلقة من عيارات مختلفة. 
وكانت خمس من بنادق من طراز AK تحمل عالمات الجامعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، األمر 
الذي مّكن السلطات الغانية من أن تحدد برسعة أن األسلحة قد تم تغيري وجهتها مؤخرًا من كوت 

تحذير: الحدود واألسامء الظاهرة واملسميات 
املستخدمة يف هذه الخارطة ال تشري إىل مصادقة 
وطنية أو موافقة من االتحاد األفريقي

طريق اتجار

ليبيا

مايل

1.000 كم

كوت
ديفوار

معروف
غري معروف
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اإلطار 5 فقدان األسلحة والذخرية خالل عمليات السالم

مستوى  عىل  سالم  عملية   100 عىل  يزيد  مبا  املتحدة  األمم  بخالف  منظمة   25 من  أكرث  قامت  لقد 
العامل، وقد تم معظمها يف أفريقيا. وميكن أن تكون الرقابة عىل العتاد املنشور خالل العديد من هذه 
البعثات غري كافية. ونتيجة لذلك، ميكن فقدان أو رسقة األسلحة أو الذخائر من الدول املشاركة بقوات، 
أو خالفًا لذلك تغيري وجهتها خالل الدوريات ومهام الحراسة، وكذلك خالل عمليات إعادة اإلمداد، أو 
تناوب القوات، أو اإلعادة إىل الوطن )Berman, Racovita, and Schroeder, 2017(. يف الحوادث 
امللحوظة )أي الهجامت التي تضمنت خسارة أكرث من عرشة أسلحة أو أكرث من 500 طلقة( املوثقة يف 
جنوب السودان والسودان وحدها، خرس جنود حفظ السالم أكرث من 500 قطعة سالح - مبا يف ذلك 
املسدسات والبنادق ذاتية التلقيم واملدافع الرشاشة قاذفات القنابل، واألسلحة املضادة للدبابات، ومدافع 
الهاون - وأكرث من 750.000 طلقة )Berman and Racovita, 2015(. لكن هذه األرقام تقلل إىل 

حد كبري من املدى الكامل للمشكلة.

وقد أطلقت املنظامت اإلقليمية التي ترصح بعمليات السالم مبادرات لتحسني املامرسات الحالية ملنع 
الصغرية،  األسلحة  مع مرشوع مسح  بالتعاون  األفريقي،  االتحاد  مفوضية  تقوم  الخسائر.  هذه  مثل 
بوضع وثيقة سياسة لالتحاد األفريقي حول إدارة األسلحة املستعادة خالل عمليات دعم السالم التي 
شبه  الصكوك  تحتوي  كام  قريبًا(.  سيصدر   ،Brehmو  ،Berman )راجع  األفريقي  االتحاد  يفرضها 
االقتصادية  املجموعة  اتفاقية  11 من  املادة  تتطلب  األعضاء:  للدول  التزامات ذات صلة  اإلقليمية عىل 
لدول غرب أفريقيا يف عام 2006 بشأن األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة وذخائرها واملواد األخرى 
ذات العالقة )ECOWAS, 2006( واملادة 22 من اتفاقية كينشاسا )2010( من قوات الدول األعضاء 
يف هاتني املنطقتني توثيق األسلحة والذخرية التي تدخلها وتخرجها من مناطق البعثة )مبا يف ذلك 
أجزاءها ومكوناتها( قواعد البيانات شبه اإلقليمية املركزية. وتتشاور املجموعة االقتصادية لدول غرب 
أفريقيا حاليًا مع الدول املشاركة بقوات من املنطقة بشأن تنقيح مناذج اإلبالغ عن كل من عمليات النقل 

هذه وعن األسلحة والذخرية التي تسرتدها قوات حفظ السالم أثناء خدمتها.

 Small Arms( وهو ما أكدت السلطات اإليفوارية رًدا عىل إجراء التعقب ،)ديفوار )ساحل العاج
 )Survey and AU, 2018

الحكومية  للقوات  سابقاً  تابعة  كانت  التي  األسلحة  توثيق  تم  الوسطى،  أفريقيا  جمهورية  يف 
املسلحة  الجامعات  وقامت   .)UNREC, 2016, p. 28( وتشاد  الدميقراطية  الكونغو  لجمهورية 
خالل  من  الوطنية  املخزونات  من  والذخائر  األسلحة  بتأمني  الدميقراطية  الكونغو  جمهورية  يف 
الهجامت املستهدفة عىل املستودعات العسكرية أو من خالل البيع أو نقل العتاد املبارش من قبل 
أفراد عسكريني ))UNSC, 2018, para. 180(. يف الصومال، فإن ترسيب وبيع أسلحة الدولة 
إىل الجامعات غري الحكومية، باإلضافة إىل مصادرة األسلحة التابعة للحكومة الفيدرالية الصومالية 
األسلحة  مجموعة  توسيع  يف  ساهم  املعركة،  ميدان  يف  الصومال  يف  األفريقي  االتحاد  وبعثة 
والذخائر غري املرشوعة )Carlson, 2016, p. 1(. وتشمل عمليات تغيري وجهة املخزونات الوطنية 
أيًضا األسلحة املفقودة أو املضبوطة من القوات املنترشة يف سياق عمليات السالم )راجع اإلطار 5(. 
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القلق أيًضا يف املناطق األفريقية الفرعية  ويعترب تغيري وجهة املخزونات الوطنية مسألة تثري 
اإلعالمية يف مدغشقر  التقارير  أبرزت  املثال،  املسلح. فعىل سبيل  بالرصاع  تأثراً  األقل  األخرى 
عدة حاالت لضباط رشطة سابقني يأخذون أسلحة من الرتسانات الرسمية دون إعادتها، وحاالت 
ألسلحة نارية مفقودة أو مرسوقة من مراكز الرشطة )Madagascar Tribune, 2012(. ويف 
اإلبالغ عن رسقتها  تم  قد  ناري  740 قطعة سالح  بأن  الربملان  الرشطة  أبلغت  أفريقيا،  جنوب 
 Bopape, 2014, p.( 2011/2012 أو فقدانها من قبل مسؤويل الرشطة خالل السنة املالية
13(. يف بعض دول رشق أفريقيا، قامت قوات األمن بحسب املزاعم بتوفري األسلحة والذخرية 
للرعاة لتأمني بعض املناطق الحدودية والدفاع عن أنفسهم ضد الجامعات املنافسة عرب الحدود 

   .)Matthysen et al., 2010, pp. 16–17(

3.2.2 تغيري وجهة الحيازات املدنية

تشمل الحيازات املدنية القانونية األسلحة والذخرية التي تحتفظ بها مجموعة من الجهات املؤثرة، مبا 
يف ذلك مصنعو األسلحة النارية وتجار الجملة ومحالت السالح ورشكات األمن الخاصة والصيادين 
وغريهم من املاّلك الرشعيني من األفراد. وميكن أيضاً رسقة أو ترسيب هذه األسلحة إىل جهات غري 
مرخصة، وبالتايل املساهمة يف الجرمية والعنف املسلحني )Bevan, 2008, p. 62(. من الصعب 
قياس مدى تغيري وجهة الحيازات املدنية يف أفريقيا، ألن قلة من البلدان تنرش إحصاءات وطنية 
حول هذا املوضوع. وعالوة عىل ذلك، قد ال متثِّل البيانات الحالية نطاق املشكلة، ألن ماّلك األسلحة 

النارية الذين يفقدون أسلحتهم قد ال يبلغون الرشطة عن خسائرهم بصورة منتظمة.

أثرها  واقتفاء  املحظورة  األسلحة  سجالت  إلدارة  اإلنرتبول  منظومة  هو  املعلومات  مصادر  أحد 
العامل تسجيل معلومات مفصلة عن األسلحة  أنحاء  iARMS. وميكن لوكاالت الرشطة يف جميع 
يف  تهريبها  أو  بها  االتجار  تم  أو  مرسوقة  أو  مفقودة  باعتبارها  عنها  اإلبالغ  تم  التي  النارية 
قاعدة بيانات iARMS. وهذا بدوره يجعل من املمكن التحقق مام إذا كانت األسلحة التي ضبطها 
بيانات  قاعدة  السابق يف  إدخالها يف  تم  قد  بلد  أي  القانون يف  إنفاذ  أفراد وكالت  أو اسرتجعها 
معني.  بسالح  الخاصة  العهدة  سلسلة  يف  التحقيق  إىل  تؤدي  أدلة  توفر  قد  وبالتايل،   ،iARMS
املرسوقة  النارية  األسلحة  حول  إحصائيات  أفريقية  دولة   12 قدمت   ،2017 أكتوبر  من  واعتباًرا 
واملفقودة إىل قاعدة بيانات iARMS منذ إطالقها يف بداية عام 2013. ويشمل ذلك بيانات عام 
تم  والتي   – والبنادق  الصيد  بنادق  يليها  املسدسات،  رئييس  بشكل   – ناريًا  سالًحا   424 مجمله 
رسقة 48 منها وفقدان 376. وسجلت معظم هذه األسلحة النارية من قبل قوات الرشطة يف جنوب 
أفريقيا، تليها دول غرب ورشق أفريقيا. وعىل النقيض من ذلك، مل يقدم أي بلد من بلدان الرشق 
 .24)5 الجدول  )انظر  الفرتة  تلك  iARMS خالل  بيانات  لقاعدة  أفريقيا تقارير  أو شامل  األوسط 
وعالوة عىل ذلك، تشمل قاعدة بيانات iARMS سجالت األسلحة النارية التي فقدت أو رُسقت من 
قوات األمن الوطنية واملالكني املدنيني. ويف حني مل يكن من املمكن الحصول عىل بيانات مفصلة 
لهذه الدراسة، فقد أبلغ مسؤول اإلنرتبول أن األسلحة النارية من غرب أفريقيا املدخلة يف قاعدة 
فإن  تناميها،  ورغم  أنه  املفهوم  ومن  الدولة25.  مخزونات  من  غالبيتها  يف  تأيت   iARMS بيانات 
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املشاركة يف قاعدة بيانات iARMS ال تزال جزئية، مام يعني أن هذه األرقام ال متثل نطاق األسلحة 
النارية املفقودة أو املرسوقة يف القارة. 

غري أن املعلومات املتاحة األخرى تبني أن تغيري وجهة الحيازات املدنية ميكن أن يكون كبريًا، ويف 
املثال،  أفريقيا، عىل سبيل  الوطنية. ففي جنوب  املخزونات  تغيري وجهة  أكرب من  الحاالت  بعض 
وخالل السنة املالية 2015/2016، تم رسقة 20 قطعة سالح ناري باملتوسط من أفراد عاديني يف 
اليوم الواحد )بعبارة أخرى، أكرث من 000 7 قطعة سالح يف السنة(، مقارنة برسقة قطعتي سالح 
باملتوسط من أفراد الرشطة يف اليوم )GFSA and ISS, 2017(. وتشري التقارير اإلعالمية إىل أن 
العصابات اإلجرامية يف البالد ال تستهدف األفراد العاديني فحسب، بل أيًضا حراس األمن الخاصني 

 .)Wicks, 2018( لغرض رسقة أسلحتهم النارية

وهناك أيًضا أدلة عىل قيام جامعات مسلحة باستخدام الحيازات املدنية التي تم تغيري وجهتها، ال 
سيام ذخائر بنادق الصيد. وشمل ذلك ذخرية صيد منتجة بشكل قانوين يف مصانع يف جمهورية 
القوات غري الحكومية والجامعات اإلجرامية يف أماكن  التي وصلت فيام بعد إىل  الكونغو ومايل 

.)Holtom and Pavesi, 2018b( أخرى يف املنطقة

كام تم تهريب ذخرية بنادق الصيد التي تم استريادها من مناطق أخرى واملوجهة للسوق املدنية 
املثال، يف  املتحدة. فعىل سبيل  األمم  تفرضه  الذي  األسلحة  لحظر  دول خاضعة  إىل  أفريقيا  يف 

األسلحة النارية املبلغ عنها من قبل املناطق الفرعية األفريقية باعتبارها مرسوقة أو مفقودة يف   5 الجدول 

قاعدة بيانات -iARMS، 2013 أكتوبر 2017، وفًقا للمناطق الفرعية بحسب تصنيف األمم املتحدة 

املنطقة الفرعية 
وفًقا لتصنيف 
األمم املتحدة*

إجاميل األسلحة 
املدخلة إىل منظومة 

اإلنرتبول إلدارة 
سجالت األسلحة 

املحظورة واقتفاء أثرها

األسلحة 
املرسوقة

األسلحة 
املفقودة

العيارات 
الرئيسية

األنواع الرئيسية

9  ملم37229343جنوب أفريقيا 
قياس12  

PAR 9  ملم
7.65  ملم
7.62  ملم

مسدسات 
وبنادق وبنادق 

صيد

حجم 12 10100رشق أفريقيا
7.62  ملم

مسدسات 
وبنادق صيد

7.62  ملم42933غرب أفريقيا
22  ملم

9  ملم

مسدسات 

42448376اإلجاميل 

* يشري هذا التقرير إىل املناطق الفرعية األفريقية وفًقا لتصنيف شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة، كام هو وارد يف امللحق 1.

املصدر: مراسالت خطية مع مسؤول يف اإلنرتبول، أكتوبر 2017
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بعثة  بدعم من  الوسطى،  أفريقيا  الجامرك يف جمهورية  2014، صادرت سلطات  وأبريل  فرباير 
الدعم الدولية التي تقودها أفريقيا يف جمهورية أفريقيا الوسطى، عدة صناديق من الذخائر من 
قياس 12املصنعة يف إسبانيا عىل الحدود الكامريونية كانت عىل ما يبدو موجهة ملقاتيل ميليشيا 
أنتي باالكا. وكشفت التحقيقات التي أجراها فريق خرباء األمم املتحدة أن الذخرية قد ُشحنت من 
النارية يف  إسبانيا كجزء من شحنة تضم 528،000 خرطوًشا إىل تاجر تجزئة مسّجل لألسلحة 
ياوندي، الكامريون، يف 9 يناير 2014. وعىل الرغم من أن تاجر التجزئة قد وقع تعهد املستخدم 
النهايئ باالستخدام الحرصي يف الكامريون، فقد تم ضبط بعض الخراطيش يف جمهورية أفريقيا 
الوسطى بعد أسابيع فقط )UNSC, 2014b, Annexe 18(. وقد استخدمت ميليشيا أنتي باالكا 
يف جمهورية أفريقيا الوسطى ذخرية بنادق من هذا النوع، التي تم تعديلها أحيانًا إلطالق املزيد من 
 .26

 )CAR, 2015; 2017; UNSC, 2014b, Annexe 18( الكريات القاتلة أو املقذوفات املغلفة
وتوضح مثل هذه الحاالت كيف ميكن تغيري وجهة هذه الذخرية املخصصة للسوق املدنية برسعة 

كبرية الستخدامها يف مناطق النزاع، حتى بعد فرتة وجيزة من استريادها بشكل مرخص.

3.2 مصادر األسلحة غري املرشوعة بالفعل

مصدران  األقل  عىل  هناك  القانوين،  املجال  من  وجهتها  تغيري  يتم  التي  األسلحة  إىل  باإلضافة 
لألسلحة غري املرشوعة بالفعل )أي األسلحة التي مل تكن قانونية أبداً( املتداولة يف القارة األفريقية. 
وهي تشمل التصنيع اليدوي غري املرخص لألسلحة النارية والتحويل غري املرشوع لألسلحة النارية 

املقلدة إىل أسلحة ألغراض قاتلة.

1.3.2 التصنيع اليدوي

التصنيع اليدوي لألسلحة الصغرية هو إنتاج األسلحة خارج نطاق رقابة الدولة، بشكل يدوي وبكميات 
صغرية وبقدرة مخفضة )Berman, 2011, p. 1; Nowak and Gsell, 2018, p. 4(. وعموًما، من 
 .)RECSA, 2013, p. 29( املعتقد أن معظم البلدان األفريقية تستضيف نوًعا من التصنيع اليدوي
ومتكن املرشوع الحايل من جمع تقارير عن التصنيع اليدوي لألسلحة الصغرية و / أو الذخرية فيام 
ال يقل عن 26 بلًدا يف القارة، تغطي معظم املناطق اإلقليمية الفرعية )الخارطة 5(. ومن املرجح جًدا 
أال يعطي هذا التمثيل صورة صحيحة عن التوزيع الجغرايف لهذا النشاط وهو يعكس صورة للبلدان 

التي أجريت فيها بحوث محددة لتوثيق التصنيع اليدوي لألسلحة النارية.

وبشكل عام، يربز التصنيع اليدوي باعتباره املصدر الثاين األبرز لألسلحة غري املرشوعة للبلدان 
التي ردت عىل االستبيان الُقطري، رغم أنه بعيد إىل حد كبري عن عمليات النقل غري املرشوعة عرب 
الحدود عن طريق الرب. وأبلغت سبع دول عن وجود مثل هذا التصنيع عىل أراضيها27، يف حني 
28. وقد صنفت كوت ديفوار 

أبلغت خمس دول عن ضبط أو اسرتجاع هذه األسلحة منذ عام 2011 
)ساحل العاج( وسريا ليون التصنيع اليدوي املحيل باعتباره أهم مصدر لألسلحة غري املرشوعة 
جنبًا  األوىل  املرتبة  اليدوي  التصنيع  احتل  العاج(،  )ساحل  ديفوار  لكوت  )بالنسبة  بلدانهام  يف 
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الخارطة 5 التصنيع اليدوي لألسلحة الصغرية املبلغ عنه

فاسو  بوركينا  أفريقيا:  غرب  املتحدة(:  األمم  يف  اإلحصاءات  شعبة  تصنيف  حسب  األفريقية  الفرعية  املناطق  تصنيفات  )وفق  املصادر 
 Small( ؛ غانا)Small Arms Survey and AU, 2018( ؛ كوت ديفوار)Mack, 2017, p. 7( ؛ كاب فريدي)UNREC, 2016, p. 21(
Arms Survey and AU, 2018; Pokoo, Aning, and Jaye, 2014, p. 35(؛ غينيا )Small Arms Survey and AU, 2018( ؛ غينيا 
 Pézard and Glatz,( ؛ موريتانيا)Small Arms Survey and AU, 2018; UNREC, 2016, p. 21( ؛ مايل)Mack, 2017, p. 7( بيساو
 Small( ؛ السنغال)UNREC, 2016, p. 35; Nowak and Gsell, 2018( ؛ نيجرييا)Pellerin, 2017, p. 9( ؛ النيجر)2010, p. 37
 UNREC,( ؛ توغو)Small Arms Survey and AU, 2018( ؛ سريا ليون)Arms Survey and AU, 2018; UNREC, 2016, p. 37
p. 56 ,2014(. وسط أفريقيا: الكامريون )UNREC, 2016, pp. 21, 26(؛ جمهورية أفريقيا الوسطى )UNREC, 2016, p. 28(؛ تشاد 
 RECSA,( أفريقيا: كينيا الدميوقراطية )RECSA, 2013, Annexe 2, p. 23(. رشق  الكونغو  )UNREC, 2016, p. 30(؛ جمهورية 
 Mack, 2017, p.( ؛ موزمبيق)RECSA, 2013, p. 71( ؛ مالوي)Small Arms Survey, 2011, p. 81( ؛ مدغشقر)2013, Annexe 2
 Small Arms Survey and AU,( ؛ تنزانيا)UNSC, 2017a, p. 41( ؛ جنوب السودان)RECSA, 2013, Annexe 2, p. 85( ؛ رواندا)7

.)South Africa Today, 2018( جنوب أفريقيا: جنوب أفريقيا .)RECSA, 2013, Annexe 2( ؛ زمبابوي)2018
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إىل جنب مع التدفقات عرب الحدود عن طريق الرب(، يف حني ذكرت غينيا أن عمليات النقل غري 
املرشوعة لألسلحة يدوية الصنع عرب الحدود عن طريق الرب هي مصدر قلقها الرئييس. وصنفت 
الثاين األبرز لألسلحة غري املرشوعة  اليدوي املحيل باعتباره املصدر  ست دول أخرى29 التصنيع 

.)Small Arms Survey and AU, 2018(

وتم توثيق انتشار األسلحة املصنعة يدويا بأفضل ما ميكن يف غرب أفريقيا، مع إجراء دراسات 
 omNat-ALPC, 2017;( ونيجرييا  وغانا  العاج(  )ساحل  ديفوار  كوت  يف  سيام  ال  متعمقة 
Nowak and Gsell, 2018(. ويف غانا، فإن %8 من الجرائم املتعلقة باألسلحة تتضمن األسلحة 
)Small Arms Survey and AU, 2018(. ويف  غانا  الرشطة يف  لجهاز  وفًقا  الصنع،  يدوية 
نيجرييا، يعترب امتالك األسلحة يدوية الصنًع أمراً شائعاً: إذ ميتلكها %17 من ماليك األسلحة يف 
 Nowak and( املناطق الريفية، مقابل %10 من ماليك األسلحة النارية الذين يعيشون يف املدن

  .)Gsell, 2018, p. 3

ترتاوح األسلحة التي يتم تصنيعها من أسلحة الصيد البدائية والتقليدية إىل األسلحة النارية األكرث 
 Assanvo,( الصنع  الذخرية محلية  الهجومية، إضافة إىل  البنادق  تطوراً، مبا يف ذلك نسخ من 

مسدس يدوي الصنع يف موقع رسي يف نيجرييا. املصدر: ماتياس نواك/ مسح األسلحة الصغرية
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األسلحة  Nowak and Gsell, 2018, p. 3; UNREC, 2016, p. 35 ;2017(. ويتم تصنيع 
النارية اليدوية يف ورش عمل رسية ورشكات صغرية ومنازل خاصة. يبدو أن التصنيع اليدوي 
يرتكز بشكل خاص يف غرب أفريقيا، حيث يبدو أن معظم البلدان يوجد فيها املنتجون اليدويون. 
أنها محدودة. وطبيعة ومقدار  أفريقيا، ولكن يبدو  اليدوية يف وسط  التصنيعية  القدرات  توجد 
قدرات التصنيع اليدوي غري مفهومة بشكل جيد يف رشق وجنوب أفريقيا، عىل الرغم من أن املزاعم 
 RECSA,( تشري إىل استخدام األسلحة يدوية الصنع هناك ألغراض الصيد والصيد غري املرشوع

  .)2013, p. 71

سهولة الوصول والسعر )تبلغ تكلفة األسلحة الحرفية أحيانًا أربع مرات أقل من نظريتها من األسلحة 
الصناعية( تجعل األسلحة النارية يدوية الصنع جذابة بشكل خاص بني األفراد واملجتمعات التي 
تحتاج إىل أسلحة نارية من أجل الحامية الذاتية. كام أن العوامل الثقافية تغذي الطلب، ال سيام يف 
املناطق التي تفتخر بتاريخ إنتاج باألسلحة أو عندما تكون ملكية األسلحة رمزًا للمكانة االجتامعية. 
غري أن التصنيع اليدوي هو أيضاً مصدر لألسلحة بالنسبة للجامعات املسلحة واإلجرامية، مبا يف 

 .)Nowak and Gsell, 2018, p. 3( ذلك املنظامت التي تعترب إرهابية مثل جامعة بوكو حرام

غالبًا ما يتم التصنيع اليدوي خارج نطاق سيطرة الدولة. والحظت املنظامت شبه اإلقليمية وجود 
عجز عام يف األنظمة املتعلقة بحفظ وتسجيل األسلحة الصغرية يدوية الصنع: وثالث دول أفريقية 
فقط لديها إجراءات ترشيعية واضحة تتناول وضع العالمات عىل األسلحة الصغرية يدوية الصنع 
اليدوي يف  التصنيع  عن  أبلغت  التي  السبع  الدول  بني  )RECSA, 2013, pp. 22–23(. ومن 
أن هذه  إىل  أربع دول  أشارت  األفريقي،  الصغرية واالتحاد  األسلحة  استبيان مسح  ردودها عىل 
 Small( أو ترخيصها  أنه ميكن تسجيلها  إىل  أشارت ثالث دول  املامرسة غري منظمة، يف حني 

.)Arms Survey and AU, 2018

والسياسات التي تركز يف املقام األول عىل تجريم التصنيع اليدوي من شأنها أن تزيد من خطر 
توجه املنتجني إىل املزيد من الرسية، ويف الوقت نفسه التأثري عىل االقتصادات املحلية. وقد الحظ 
الخرباء أن التعامل مع هذه القضية سيتطلب وضع اسرتاتيجيات شاملة وخاصة بالسياق تجمع 
تحت  العرض  وجعل  الطلب،  عوامل  ومعالجة  التنظيمي،  اإلطار  لتعديل  التدابري  من  مزيج  بني 

.)Nowak and Gsell, 2018, pp. 14–17( سيطرة أكرب من الدولة

2.3.2 التحويل غري املرشوع لألسلحة النارية املقلدة

األسلحة النارية املقلدة هي أشياء تشبه األسلحة الحقيقية، وخاصة املسدسات، يف مظهرها وطريقة 
عملها، ولكنها مصممة لخدمة أغراض غري قاتلة. ميكن لبعض هذه األسلحة، مثل أسلحة الصوت، 
إطالق رصاصات فارغة من الذخرية، يف حني أن أسلحة أخرى قد تطلق حبيبات صغرية مصنوعة 
السهل  من  املقلدة  النارية  األسلحة  أن بعض مناذج  ثبت  وقد  الخفيفة.  املعادن  أو  البالستيك  من 
تحويلها إلطالق الذخرية الحية دون الحاجة إىل مهارات أو أدوات متخصصة. توصف هذه النامذج 
بعض مسدسات  بشكل خاص عىل  ينطبق  هذا  كان  وقد  بسهولة”.  للتحويل  “قابلة  بأنها  عادة 
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الصوت تركية الصنع، والتي يتم ضبطها بانتظام بشكل املحّول يف أوروبا، ويف القارة األفريقية 
كذلك )Florquin and King, 2018, pp. 19, 27–30(. وعىل نحو مامثل األسلحة النارية يدوية 
الصنع، ال تكلف األسلحة النارية املحولة سوى جزء - يف بعض األحيان أقل من ُعرش - من مثن 

نظريتها القاتلة، مام يجعل الوصول إىل املسدسات غري املرشوعة أكرث سهولة.

هناك أدلة متزايدة عىل تداول األسلحة النارية املقلدة عرب القارة األفريقية. ويبدو أن بعض الدول 
لديها أسواق منظمة كبرية نسبياً لألسلحة املقلدة. فعىل سبيل املثال، أعلن بائع تجزئة يف السودان 
ملراقبي األمم املتحدة أنه باع باملتوسط 1500 سالح صوت كل سنة. ويبلغ سعر الرشاء بالجملة 
لكل سالح حوايل 9 دوالرات أمريكية، يف حني يبلغ سعر التجزئة يف السودان 150-130 دوالًرا 
 UNSC,( املرشوعة  السوق غري  أمرييك يف  دوالر   200 مقابل  املحولة  األسلحة  وتباع  أمريكيًا. 

.)2017e, paras. 14–17

كان انتشار األسلحة النارية املقلدة القابلة للتحويل بسهولة يف البداية ذا أهمية خاصة يف شامل 
يف  مبا  النهائيون،  واملستخدمون  التجار  يقوم  حيث  ليبيا،  يف  الخصوص  وجه  وعىل  أفريقيا، 
 Jenzen-Jones and McCollum, 2017, p. 15; King,( ذلك الجامعات املسلحة، بتحويلهم
pp. 7–8; UNSC, 2017b, p. 64, Annexe 46 ,2015(. وقد تم اعرتاض شحنات كبرية من 
يف  أو  والسودان  والصومال  وليبيا  ومرص  جيبويت  يف  تركيا  من  للتحويل  قابلة  صوت  أسلحة 
طريقهم إىل هذه الدول )King, 2015, pp. 7–8(. وشملت تلك الشحنات عملية الضبط اآلنفة ملا 
 UNSC,( ال يقل عن 000 25 مسدس صوت تركية يف عام 2017 يف ميناء كساميو بالصومال
2017e, paras. 14–17(. ويبدو من هذه املواقع أنه تم تهريبها عن طريق الرب وضبطها بشكلها 
 Pellerin, 2017;( املحول يف مجموعة من الدول املجاورة، مبا يف ذلك كينيا والنيجر والصومال
King, 2015, pp. 7–8(. كشفت استقصاءات أخرى قام بها مرشوع مسح األسلحة الصغرية عن 
تداول املسدسات املقلدة يف بوركينا فاسو، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، وغانا، وغينيا، 
 Florquin and King, 2018, p. 29; Small Arms Survey and AU,( وموريتانيا، وزمبابوي

.)2018

األسلحة  وثيقة مع خرباء  إجراء مشاورات  يتطلب  تقييم منهجي، مام  إىل  القامئة  تستند هذه  ال 
النارية من وكاالت إنفاذ القانون يف جميع أنحاء القارة. ويف الواقع، من الصعب عىل العني غري 
املدربة تحديد األسلحة النارية املقلدة، وبالتايل قد ال يتم تسجيلها بشكل منهجي عىل أنها أسلحة 
مقلدة يف إحصاءات الضبط عىل الصعيد الوطني. وهذا يجعل من الصعب بشكل خاص قياس 
النطاق الحقيقي للمشكلة. ونظراً للتحديات التي يطرحها هذا النوع من األسلحة يف مناطق أخرى، 
والثغرات  املشكلة  من  لكل  الدراسة  من  األفريقية مبزيد  الدول  تقوم  أن  األهمية مبكان  من  يبدو 
التنظيمية التي قد تسهل انتشار هذه األسلحة. من هنا، فقد ترغب الدول التي ال تصنف ترشيعاتها 
القيود(،  بعض  مع  ببيعها  تسمح  )وبالتايل  حقيقية  نارية  أسلحة  باعتبارها  املقلدة  األسلحة 
واملنظامت اإلقليمية وشبه اإلقليمية، يف اعتامد معايري تقنية لضامن عدم سهولة تحويل النامذج 

التي يتم بيعها يف القارة30. 
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هناك  تزال  ال  الجوانب  بعض  يف   
ويف  الحرجة،  املعرفية  الثغرات  سد  إىل  حاجة 
املامرسات  لتحسني  حاجة  هناك  أخرى،  جوانب 
من  والتنفيذ  التنسيق  يعترب  بينام  الجيدة، 

األولويات الرئيسية يف مجاالت أخرى.”

القسم 3. املامرسات الجيدة والتوصيات
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يستعرض هذا القسم املامرسات الجيدة ويقدم سلسلة من التوصيات بشأن طرق التصدي لتدفقات 
األسلحة غري املرشوعة يف القارة األفريقية استناًدا إىل نتائج البحوث للدراسة الحالية واملدخالت 
الواردة خالل ورشة عمل التحقق من الدراسة يف أديس أبابا. ويف الواقع، ركز جزء من االجتامع 
من  الستة  األنواع  ملعالجة  واملرغوبة  الحالية  املبادرات  بشأن  املشاركني  آراء  عىل  الحصول  عىل 
مناقشات  تلخيص  وتم  السابق.  القسم  يف  استعراضها  تم  التي  املرشوعة  غري  األسلحة  تدفقات 
ورشة العمل يف امللحق 2، الذي يقدم أمثلة عىل املامرسات الجيدة والتوصيات لالتحاد األفريقي 

واملنظامت شبه اإلقليمية والدول األعضاء يف االتحاد األفريقي.

ثالثة  إىل  بها  املوىص  اإلجراءات  ويصنف  عامة  إرشادات  القسم  هذا  من  الرسدي  الجزء  ويقدم 
مستويات عامة من التدخل.

عمل التقييامت لسد الفجوات املعرفية؛ 	 

تطوير إرشادات وأدوات عملية؛ 	 

دعم وتنسيق تنفيذ هذه اإلجراءات املوىص بها.	 

اتخاذها وفقا ملا هو مطلوب  التي يجب  التدابري املمكنة  هذه املستويات من اإلجراءات تفرق بني 
يف سياق معني. ففي بعض الجوانب ال تزال هناك حاجة إىل سد الثغرات املعرفية الحرجة، ويف 
جوانب أخرى، هناك حاجة لتحسني املامرسات الجيدة، بينام يعترب التنسيق والتنفيذ من األولويات 

الرئيسية يف مجاالت أخرى.

1.3 عمل التقييامت ملعالجة الفجوات املعرفية

كان أحد أهداف دراسة وضع الخارطة هو تحديد الثغرات املعرفية امللحة التي يتعني سدها من أجل 
تطوير استجابات قامئة عىل األدلة لتدفقات األسلحة غري املرشوعة. ويف حني أن الدراسة توفر 
تصنيًفا لفهم تدفقات األسلحة غري املرشوعة وتصنيفها، وتستعرض عدًدا من الحاالت امللموسة، 
فمن الواضح أن هناك حاجة إىل املزيد من جمع املعلومات يف عدد من املجاالت. ويعني الطابع 
جديدة  مصادر  وأن  الوقت؛  مبرور  ستتطور  أنها  املرشوعة  غري  التدفقات  لهذه  والتكيفي  املرن 
لألسلحة غري املرشوعة سوف تستمر يف الظهور؛ وأن الرصد والتحليل املنتظمني لهذه التهديدات 

عىل املستويات القارية وشبه اإلقليمية والوطنية ستكون رضورية لضامن استجابات فعالة.

بناء عىل هذه الدراسة، يضطلع االتحاد األفريقي واملنظامت األفريقية شبه اإلقليمية بدور هام يف 
لهذه  الجندرية  واألبعاد  املرشوعة.  غري  األسلحة  بتدفقات  املتعلقة  البحوث  نطاق  توسيع  توجيه 
املعالجة )راجع  إىل  أهمية خاصة، ولكنها تظل غري مفهومة بشكل جيد وتحتاج  التدفقات ذات 
اإلطار 6(. وعىل نحو مامثل، ال يزال الفهم الحايل لعوامل الطلب التي تدفع هذه التدفقات غري 
مكتمل، مبا يف ذلك مصادر انعدام األمن التي تؤثر عىل املجتمعات وتحفزها إىل تسليح أنفسها، 
وأدوار سكان املناطق الحدودية والجامعات املسلحة يف االتجار. وميكن أن يوفر جمع البيانات يف 
املناطق الحدودية معلومات قيّمة من أجل عملية صنع السياسة القامئة عىل املعلومات. وبالفعل، 
أظهر بحث مجموعات الرتكيز مع املجتمعات الرعوية يف القرن األفريقي أنه يف الوقت الذي ينظر 
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التوصيات واملامرسات الجيدة*

*املصدر: بناء عىل مدخالت املشاركني يف ورشة التحقق التي عقدت يف مقر االتحاد األفريقي، أديس أبابا، 20-19 سبتمرب 2018.

تقييم الفجوات*

هناك حاجة لجمع املزيد من املعلومات يف عدد من الجوانب

إرشادات عملية*

تطوير أدوات وإرشادات عملية مصممة خصيصا للسياق األفريقي

املراقبة والتحليل املنتظم للمصادر الجديدة لألسلحة غري املرشوعة 

يف املستويات القارية وشبه اإلقليمية والوطنية.

تطوير إرشادات تساعد العاملني يف إدارة املخزونات عىل التنبؤ 

بشكل أفضل ومعالجة اآلثار الجندرية لتدخالت إدارة األسلحة 

والذخائر.

النظر يف برامج وضع العالمات عىل األسلحة وأنواع آالت الوسم 

األكرث مالءمة لغرض الحفاظ عىل السجالت اإللكرتونية يف املنطقة.

النظر يف إجراءات متميزة للرقابة عىل األسلحة مثل:

دراسة زيادة املبادرات الحدودية املشرتكة.

تطوير إرشادات تبسط وتضمن سهولة إجراءات تسجيل األسلحة 

اململوكة قانونيا ومنتجي األسلحة اليدوية لزيادة معدالت التسجيل.

تسجيل معلومات عن األسلحة املسرتجعة، مبا يف ذلك تلك 

املخصصة لإلتالف.

النظر يف تجميع ونرش قامئة بإرشادات ومعايري الرقابة عىل 

األسلحة اإلقليمية وشبه اإلقليمية الحالية التي من شأنها أيضا 

تحديد الثغرات الرئيسية.

تكوين فهم أفضل لنطاق وطبيعة أنواع معينة من تدفقات األسلحة، 

مبا يف ذلك:

زيادة نطاق استقصاءات األرس املعيشية حول التصورات املتعلقة 

باألسلحة الصغرية لوضع أهداف قابلة للقياس ومراقبة التقدم 

املحرز يف تحقيقها.

إحصاءات حول تدفقات األسلحة غري املرشوعة لتكميل جهود الدول 

األعضاء يف االتحاد األفريقي.

النطاق والتوزيع الجغرايف لألسلحة النارية املقلدة املحولة بشكل 

غري مرشوع يف أفريقيا والفجوات التنظيمية املصاحبة لها

تحديد اإلجراءات العملية ملعالجة األسلحة النارية يدوية الصنع 

وإجراء إحصاء عىل املستوى الوطني للجهات التي تقوم 

بالتصنيع اليدوي.

القيام بتحليالت إضافية لقضايا معينة واملناطق الجغرافية، مبا يف 

ذلك املناطق التي ال توجد فيها نزاعات.

إيصال املعلومات حول تدفقات األسلحة غري املرشوعة يف أفريقيا 

إىل األطراف املعنية التي ميكنها صناعة الفارق.

تكوين فهم أفضل لألبعاد الجندرية لتدفقات األسلحة غري املرشوعة 

ومعالجتها.

تكوين فهم أفضل لعوامل الطلب التي تحرك تدفقات األسلحة غري 

املرشوعة، مبا يف ذلك:

مصادر انعدام األمن التي تؤثر عىل املجتمعات وتدفعها إىل 

تسليح نفسها، و

أدوار سكان املناطق الحدودية والجامعات املسلحة يف االتجار، 

مع القيام بجمع البيانات يف املناطق الحدودية.

برامج جمع األسلحة املدنية (مبا يف ذلك برامج العفو، ومبادلة األسلحة 

من أجل مشاريع التنمية، ونزع السالح والترسيح، وإعادة اإلدماج)

ضوابط االستخدام (املستخدم) النهايئ شبه اإلقليمية والوطنية، و

اآلليات شبه اإلقليمية لتعقب ومراقبة نشاطات السمرسة.
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*املصدر: بناء عىل مدخالت املشاركني يف ورشة التحقق التي عقدت يف مقر االتحاد األفريقي، أديس أبابا ، 20-19 سبتمرب 2018.

دعم وتنسيق التنفيذ*

عىل املستوى الدويل واإلقليمي والوطني

املستوى الدويل

املستوى اإلقليمي

املستوى الوطني

تشجيع املصدرين الرئيسيني لألسلحة إىل أفريقيا عىل اإلبالغ عن صادراتهم من األسلحة إذا مل يكونوا 

بالفعل يقومون بذلك، من أجل منع تغيري وجهة عمليات النقل.

توعية مصدري األسلحة بوجود آليات مراقبة شبه إقليمية عىل االستخدام (املستخدم) النهايئ.

الدخول يف حوار مع الرشكات املصنعة لألسلحة النارية املقلدة لضامن أن تستويف األصناف التي 

تصدرها إىل أفريقيا املعايري الفنية التي متنع تحويلها إىل أسلحة نارية فتاكة.

تعزيز التعاون وتبادل املعلومات مبا يف ذلك من خالل:

املستوى اإلقليمي

املستوى الوطني

تعزيز عمليات إنفاذ القانون املشرتكة لتعطيل شبكات االتجار غري املرشوع باألسلحة بشكل منتظم- 
ورمبا دائم.

إنشاء قواعد بيانات شبه إقليمية ووطنية ملراقبة االتجاهات وتسهيل جهود التعقب- من خالل تحديد 
نقاط تغيري الوجهة،

زيادة تبادل املعلومات من خالل استخدام املنصات املوجودة،
تشجيع الشفافية واإلبالغ بشكل عام.

تنسيق جهود املساعدة وبناء القدرات حتى تستجيب بشكل أفضل لالحتياجات التي تعرب عنها السلطات 
الوطنية.

استخدام البيانات القطرية التي تم تجميعها يف البحث الحايل لتحديد األولويات الوطنية ومضاهاة 
االحتياجات باملوارد املتاحة.

موامئة الترشيعات الوطنية؛ و
ضامن معالجة الترشيعات الوطنية لقضايا التصنيع اليدوي واألسلحة النارية املقلدة؛ و

تطبيق وإنفاذ حظر األسلحة؛ و
توفري التدريب ملكافحة االتجار عرب الرب والبحر؛ و

تسهيل الوصول إىل املساعدة الدولية؛ و
تطوير قدرات املؤسسات الجنائية الوطنية لتعقب األسلحة غري املرشوعة.

دعم مبادرات بناء القدرات مبا يف ذلك:

املستوى الدويل
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فإنهم  الذاتية،  للحامية  هامة  أدوات  باعتبارها  النارية  األسلحة  إىل  الحدودية  املناطق  فيه سكان 
يعرتفون أيًضا باألخطار الكامنة لألسلحة. واقرتح أعضاء املجتمع املحيل الذين متت استشارتهم 
لهذه الدراسة مجموعة من التدابري للحد من إساءة استخدام األسلحة الصغرية، مبا يف ذلك برامج 
والجوانب  السالم  بناء  يتعلق  فيام  أوسع  ومبادرات  اآلمن  التخزين  عىل  والتدريب  السالح؛  نزع 

.)Wepundi et al., 2014, pp. 1–2( االجتامعية والتعليمية

اإلطار 6 األبعاد الجندرية لتدفقات األسلحة غري املرشوعة

تتسم بيانات العنف املسلح املصنفة حسب الجنس بالندرة عىل وجه الخصوص يف أفريقيا، مام يعوق 
التقييامت حول مدى وطبيعة اآلثار الجندرية لألسلحة الصغرية عىل القارة. ففي عام 2016، كان حوايل 
%84 من األشخاص الذين لقوا حتفهم يف جميع أنحاء العامل نتيجة للعنف من الرجال والفتيان، وبناًء 
عىل املعلومات املتاحة، يظهر الرجال والفتيان يف أغلب األحيان يف إحصائيات الضحايا يف أفريقيا. ومع 
ذلك، ال تزال النساء والفتيات، يف جميع أنحاء العامل، أول ضحايا جرائم القتل الناتجة عن عنف الرشيك 
 Mc Evoy and Hideg, 2017,( الحميم، ويعترب وجود األسلحة النارية عامالً خطرًا مهامً ملثل هذا العنف
pp. 63–65(. وعىل الرغم من عدم توفر إحصاءات موثوقة لجميع املناطق الفرعية، فمن املقدر أن جنوب 
أفريقيا تشهد أعىل معدل للوفيات الناجمة عن العنف بني اإلناث يف العامل، مبتوسط 9.4 لكل 100.000 

.)Mc Evoy and Hideg, 2017, p. 65( 2011-2016 امرأة خالل الفرتة ما بني عامي

ويلزم إجراء املزيد من التقارير واألبحاث املنهجية لرسم صورة مفصلة لألبعاد الجندرية للعنف املرتبط 
إىل  املادي  األمن  تتجاوز  الصغرية  لألسلحة  السلبية  اآلثار  فإن  ذلك،  عىل  وعالوة  النارية.  باألسلحة 
املجالني االجتامعي واالقتصادي. فعىل سبيل املثال، أبرز املشاركون يف ورشة عمل التحقق من هذه 
الدراسة حاجة ملحة لوضع إرشادات ملساعدة الجهات القامئة عىل التنفيذ عىل فهم وتوقع ومعالجة 

اآلثار الجندرية لتدابري الرقابة عىل تدفقات األسلحة وإدارة مخزونات األسلحة والذخائر.

وعىل نحو مامثل، هناك حاجة إىل مزيد من املعلومات لفهم التجنيد والدور والوسائل والدوافع لدى النساء 
والفتيات الضالعات يف االتجار باألسلحة الصغرية. ويف حني يفرتض يف كثري من األحيان أن الرجال هم 
الجهات املؤثرة الرئيسية يف هذا االتجار، فقد أشار هذا التقرير إىل حاالت تشارك فيها النساء بشكل مبارش 
يف تهريب األسلحة أو الذخرية عرب الحدود، كام أفادت أوغندا وفريق خرباء األمم املتحدة املعني بجمهورية 

 .)Small Arms Survey and AU, 2018; UNSC, 2014b, Annexe 18( أفريقيا الوسطى

وأخرياً، ميكن االعرتاف بأدوار النساء والفتيات كعوامل للتغيري ودعمها عىل نحو أفضل. ففي ليبيا، 
دعمت دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام، بالتعاون مع مرشوع مسح األسلحة الصغرية، 
الصغرية  باألسلحة  املتعلقة  مالخاطر  من  مجتمعاتهن  يف  الوعي  زيادة  عىل  يعملن  اللوايت  النساء 
وتدابري الرقابة من خالل جلسات التوعية باملخاطر، وتوزيع مواد التوعية باملخاطر، والربامج اإلذاعية. 
)UNSMIL, 2017(. كام كانت الحاجة إىل تعزيز مشاركة املرأة يف عمليات صنع القرار عىل جميع 
املستويات قاساًم مشرتكاً يف املناقشات الرامية إىل تعزيز تنفيذ الصكوك الدولية للرقابة عىل األسلحة 
الرقابة  الغاية، يقوم مرشوع مسح األسلحة الصغرية، بالتعاون مع خرباء  لهذه  الصغرية31. وتحقيقاً 
عىل األسلحة والجندر، بوضع كتيب للجندر والرقابة عىل األسلحة يهدف إىل تيسري املشاركة الكاملة 
والعادلة والهادفة لصانعي السياسات والجهات املعنية من اإلناث والذكور يف الجهود الدولية للرقابة 
عىل األسلحة32. ويف أفريقيا، سيكون فهم األبعاد الجندرية املتعددة لتدفقات األسلحة غري املرشوعة 

والتصدي لها عنرًصا أساسيًا يف التنفيذ الناجح لجدول أعامل إسكات البنادق.
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هناك قضايا محددة ومناطق جغرافية تتطلب أيًضا تحليالت إضافية. وتعترب املعرفة الحالية بشأن 
لحظر  الخاضعة  أو  املسلحة  بالنزاعات  املتأثرة  املناطق  يف  نطاقًا  أوسع  االتجار  وطرق  مصادر 
املعرفة بتدفقات  أن يؤدي تعزيز  السياقات. وميكن  الدويل بهذه  االهتامم  األسلحة بسبب زيادة 
األسلحة غري املرشوعة يف املناطق التي ال توجد فيها نزاعات إىل تحديد املشاكل - والحلول القابلة 
للتطبيق - ذات الصلة مبجموعة أوسع من املناطق. وعىل نحو مامثل، هناك حاجة إىل فهم أفضل 
لحجم وطبيعة أنواع معينة من تدفقات األسلحة. ويشمل ذلك الحجم والتوزيع الجغرايف لألسلحة 
النارية املقلدة املحوَّلة بطريقة غري مرشوعة يف أفريقيا، والفجوات التنظيمية املرتبطة بها. وفيام 
إمكانية  يف  النظر  إىل  الحاجة  عىل  العمل  ورشة  يف  املشاركون  اليدوي، شدد  بالتصنيع  يتعلق 
الواقع، فإن من شأن هذه  النارية يدوية الصنع. يف  التصنيع والسالمة لألسلحة  تطوير معايري 
املامرسة وكيفية تنظيمها. وأشار  إذا كانت ستنظم هذه  ما  الدول عىل تحديد  أن تساعد  املعايري 
املشاركون أيًضا إىل املامرسة الجيدة املتمثلة يف إجراء إحصاء عىل املستوى الوطني للجهات التي 
تقوم بالتصنيع اليدوي كخطوة أوىل نحو تقييم نطاق وطبيعة الظاهرة ووضع خيارات ملعالجتها.

حدث يف مقر األمم املتحدة حول موضوع “أطر االتحاد األفريقي واألمم املتحدة لتعزيز الرشاكات حول السالم واألمن وتنفيذ أجندة أفريقيا 
لعام 2063 وأجندة عام 2030: من السياسة إىل التنفيذ. املصدر: ريك بايورناس/ صور األمم املتحدة.
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وعىل املستوى الوطني، يشري هذا التقرير إىل أن عرش دول فقط يف القارة أجرت استقصاءات 
األرس املعيشية عن التصورات املتعلقة باألسلحة الصغرية، عىل الرغم من قدرة هذه االستقصاءات 
عىل تحسني معرفة البلد بحيازات األسلحة النارية املرشوعة وغري املرشوعة. وعندما تكون هذه 
االستقصاءات جزًءا من التقييامت األساسية الوطنية، فإنها تساعد أيضا يف إرساء أسس السياسات 
وخطط العمل الوطنية الشاملة املصممة للتصدي للتحديات ذات الصلة باألسلحة الصغرية. وكأداة 
هامة لصنع السياسات، ميكن تعزيزها يف جميع أنحاء القارة واستخدامها بطريقة أكرث منهجية 

لوضع أهداف قابلة للقياس ورصد التقدم نحو تحقيقها.

تعترب عمليات دعم السالم مصدًرا محتماًل آخر للبيانات واإلحصائيات حول تدفقات األسلحة غري 
املرشوعة التي من شأنها دعم جهود الدول األعضاء يف االتحاد األفريقي. وقد وفرت قرارات مجلس 
األمن الدويل إطاًرا لرصد الحظر من قبل بعثات األمم املتحدة لحفظ السالم، باإلضافة إىل الواليات 
املحددة للبعثات لرصد األسلحة غري املرشوعة أو دعم أعامل مراقبة الحظر الخاصة بلجان أو فرق 
خرباء األمم املتحدة )Anders, 2018, p. 3(.  )Anders، ومع ذلك، فإن هذه البعثات ال تدرك يف 
كثري من األحيان مساهمتها املحتملة يف مكافحة تدفقات األسلحة غري املرشوعة أو ال متلك الطواقم 
وألسباب  الحاالت،  بعض  يف   .)Anders, 2018, p. 3( بالكامل  الدور  هذا  ألداء  الالزمة  الفنية 
تتعلق بالرسية، قد يتعذر عليهم تقديم سجالت مفصلة لألسلحة والذخرية التي تم اسرتجاعها إىل 

الجهات املؤثرة التي ال تعترب جزء من نظام األمم املتحدة33. 

ويشمل سد الثغرات املعرفية الهامة أيًضا نقل املعلومات املتعلقة بتدفقات األسلحة غري املرشوعة يف 
أفريقيا إىل األطراف املعنية التي ميكنها إحداث الفارق. وميكن أن يشمل ذلك نرش نتائج الدراسة 
الحالية عىل املستويات شبه اإلقليمية واإلقليمية والدولية. اقرتح املشاركون يف ورشة العمل، عىل 
لتبادل  للتعاون الرشطي  االتحاد األفريقي  آلية  االتحاد األفريقي مع  إمكانية تعاون  املثال،  سبيل 
املعلومات حول اإلتجار باألسلحة غري املرشوعة بني الدول األعضاء يف االتحاد وتعزيز املنهجيات 

املشرتكة للتعامل مع املشكلة.

2.3 تطوير اإلرشادات واألدوات العملية

وكام يوضح امللحق 2، فقد نفذت الدول األعضاء عددا من املبادرات ملعالجة تدفقات األسلحة غري 
دولها  التي فوضتها  القارة  العاملة يف  اإلقليمية  املنظامت شبه  عدد  ذلك يف  ويتجىل  املرشوعة. 
األعضاء للتصدي لجانب أو عدة جوانب من مسألة األسلحة الصغرية. يف عام 2016، عىل سبيل 
املثال، حدد مرشوع مسح األسلحة الصغرية 52 منظمة إقليمية يف جميع أنحاء العامل تعمل عىل 
الخفيفة من  الصغـرية واألسـلحة  االتجـار غـري املشـروع باألسـلحة  العمل ملنع  تنفيذ برنامج 
 Berman and( أفريقيا  موجودة يف  منها   22 وكانت  عليه،  والقضاء  ومكافحته  جميع جوانبه 
Maze, 2016, p. 7(. غري أن املنهجيات الحالية تتمتع مبستويات مختلفة من النضج من حيث 
أهمية  األكرث  التدابري  هي  املامرسات  أفضل  تكون  أن  املحتمل  ومن  املستفادة.  الدروس  تحديد 
لتحسني إدارة األسلحة والذخائر اململوكة للدولة وفقاً للمعايري الدولية مثل موجز التنفيذ املوحد 
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ملراقبة األسلحة الصغرية واإلرشادات الفنية الدولية الخاصة بالذخرية. وذلك إىل حد كبري نتيجة 
إىل الدعم الدويل الكبري املقدم ملبادرات إدارة املخزونات.

ومع ذلك، فإن قطاع إدارة األسلحة والذخرية سيستفيد من تطوير أدوات وتوجيهات عملية مصممة 
املخزونات  تجعل  محددة  حاالت  عىل  خاص  بشكل  هذا  وينطبق  األفريقي.  للسياق  خصيصاً 
اململوكة للدولة فريسة سهلة لتغيري الوجهة. عىل سبيل املثال، شدد املشاركون يف ورشة العمل 
عىل الحاجة إىل تطوير بروتوكوالت لقوات حفظ السالم للسامح لهم مبساعدة الدول املضيفة يف 
النزاع. كام أوصوا بوضع إرشادات من شأنها مساعدة القامئني عىل  تأمني مخزونها يف حاالت 
األسلحة  إدارة  لتدخالت  الجندرية  اآلثار  مع  أفضل  بشكل  والتعامل  التنبؤ  عىل  املخزونات  إدارة 
والذخرية. عالوة عىل ذلك، يف حني ساعدت التقييامت عىل تحديد الدروس املستفادة من برامج 
وضع عالمات عىل األسلحة وأنواع آالت الوسم األكرث مالءمة للغرض، ال تزال الدول تواجه مشاكل 
يف وضع عالمات األسلحة يف جميع أنحاء أراضيها وتواجه صعوبات يف الحفاظ عىل السجالت 

.)Bevan and King, 2013 ( اإللكرتونية املحدثة

إتالف ألسلحة تم جمعها نظمه جهاز الرشطة يف زامبيا يف مقره يف لوساكا. املصدر: كريستوفر كارلسون/ مرشع مسح األسلحة الصغرية



خارطة تدفقات األسلحة الصغيرة في أفريقيا    69 68     تقرير يناير 2019

اإلطار 7 املشهد املتغري لنزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج

إن معظم برامج نزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج التي نفذت حتى اآلن كانت يف أفريقيا، وأصبحت أداة 
هامة ملعالجة تدفقات األسلحة غري املرشوعة عرب القارة. يف الواقع، تحدد خارطة طريق االتحاد األفريقي 
برامج فعالة لنزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج باعتبارها واحدة من التدابري الرئيسية لتحقيق جدول 

.)AU, 2016, pp. 11–12( أعامل إسكات البنادق

يف حني أجرت الحكومات الوطنية عدداً صغرياً من برامج نزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج يف أفريقيا، 
فقد قادت ونظمت األمم املتحدة الغالبية العظمى منها، وهي تشكل جزءاً من سلسلة أوسع من التدابري الرامية 
املناهج  تطورت  الفعلية،  الناحية  ومن  النزاعات.  بعد  وما  بالنزاعات  املتعلقة  األمنية  للتحديات  التصدي  إىل 
الخاصة بإدارة األسلحة والذخائر يف إطار برنامج نزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج بشكل كبري خالل 
الثالثني سنة املاضية. ويجري تطوير برامج نزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج بصورة متزايدة يف سياقات 
تتسم بازدياد أعداد الجامعات املسلحة ومستويات حادة من انتشار األسلحة؛ وتتسم فيها النزاعات والعنف، 

مبا يف ذلك اإلرهاب، باالستمرارية؛ وتكون فيها اتفاقات السالم إما غائبة أو غري مطبقة بشكل جزيئ فقط.

نزع  بربنامج  مرتبطة  تكون  لألسلحة،  شاملة  ومراقبة  ومنهجية  مبتكرة  منهجيات  األماكن  هذه  وتتطلب 
املتحدة  األمم  السالم يف  إدارة عمليات حفظ  قامت  لذلك،  منها  وإدراكًا  اإلدماج.  وإعادة  والترسيح  السالح 
والترسيح  السالح  نزع  القامئني عىل  دليل ملساعدة  بتطوير  املتحدة  األمم  السالح يف  نزع  ومكتب شؤون 
 de( الفني  واملستوى  الربامج  مستوى  عىل  والذخائر  األسلحة  أنشطة  وتنفيذ  تصميم  يف  اإلدماج  وإعادة 
وإعادة  والترسيح  السالح  نزع  بيئات  لبعض  التالية  الجيدة  املامرسات  Tessières, 2018a(. وتم تطوير 

اإلدماج، وينبغي تطبيقها عىل نطاق أوسع وبشكل مكثف:

  إجراء تحليل أكرث شموالً مللكية األسلحة بني الجهات املسلحة والبيئات األمنية املرتبطة بها؛ 

  جمع البيانات وإدارتها بشكل مستمر، مبا يف ذلك حفظ سجالت األسلحة، ألغراض تصميم ورصد تنفيذ 
الربامج املرتبطة بالسياق؛ 

أنها بحاجة إىل  التي يبدو  الجيدة  الحدودية املشرتكة مجااًل جديًدا من املامرسات  املبادرات  ومتثل 
تطوير إرشادات شبه إقليمية أو إقليمية. وتشمل هذه املبادرات إنشاء هيئات حدودية مشرتكة، ولجان 
عرب الحدود، وهيئات ثالثية ورباعية، واسرتاتيجيات أمنية شبه إقليمية عرب الحدود. وبينام يصعب 
يف كثري من األحيان قياس آثار هذه اآلليات عىل تدفقات األسلحة عرب الحدود، فإن ردود الفعل املتأتية 
الحدودية  القوة  املثال، متكنت  إيجابية. فعىل سبيل  كانت  املتأثرة  الحدودية  املجتمعات  من بعض 
املشرتكة بني تشاد والسودان، عىل الرغم من عدم متكنها من مراقبة الحدود املشرتكة املمتدة عىل 
مسافة 700 كيلومرت، من بناء الثقة مع السكان املحليني بالرتكيز عىل املناطق الحدودية األكرث كثافة 
بالسكان وتقديم املساعدات الطبية والتعليمية لهذه املجتمعات. وقد أسفرت هذه الجهود عن اعتقال 
تجار األسلحة ومنتجات الحياة الربية )Faltas, 2018, pp. 6, 15, 22(.  كام قامت منظامت غري 
حكومية مثل مجموعة نزع األلغام الدمناركية بدعم اللجان املحلية التي تعمل عىل نزع فتيل التوترات 
العملية  الدروس املستفادة واإلرشادات  الحدود بني تونس وليبيا34. ومن شأن تطوير  عىل جانبي 
القارة أن يفيد املنظامت شبه اإلقليمية  املبادرات املامثلة يف  املبادرات وغريها من  عىل أساس هذه 

والدول األعضاء يف االتحاد األفريقي التي تضع اسرتاتيجيات ملكافحة االتجار عرب الحدود. 
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وتشمل التدابري املتميزة ملراقبة األسلحة املتميزة باالعتبار األخرى املحددة يف هذه الدراسة برامج 
جمع األسلحة املدنية )مبا يف ذلك برامج العفو، ومبادلة األسلحة من أجل مشاريع التنمية، ونزع 
السالح والترسيح وإعادة اإلدماج؛ )راجع اإلطار 7(، وضوابط االستخدام )املستخدم( النهايئ شبه 
السمرسة.  نشاطات  ومراقبة  لتعقب  اإلقليمية  اآلليات شبه   ،)8 اإلطار  )راجع  والوطنية  اإلقليمية 
وأشار املشاركون يف ورشة العمل أيًضا إىل الحاجة إىل إرشادات تبسط وتضمن سهولة إجراءات 
تسجيل األسلحة اململوكة قانونيًا ومنتجي األسلحة اليدوية لزيادة معدالت التسجيل. كام أوصوا بأن 
تقوم السلطات الوطنية بتسجيل املعلومات األساسية حول األسلحة املسرتجعة املخصصة لإلتالف 
وذلك ملنع تغيري الوجهة وتوليد معلومات عن األسلحة التي يتم تغيري وجهتها، مع الحفاظ عىل 

الرسية التي تعطى عادة ملاليك األسلحة خالل برامج العفو.

عند توحيد اإلرشادات العملية للقارة األفريقية، ميكن لجهة مؤثرة إقليمية مثل االتحاد األفريقي أن 
تقوم بتجميع ونرش قامئة بإرشادات ومعايري الرقابة عىل األسلحة اإلقليمية وشبه اإلقليمية الحالية 

التي من شأنها أيًضا تحديد الثغرات الرئيسية يف هذه املعايري واإلرشادات.

  تبادل املامرسات الجيدة واملبتكرة املستخدمة يف مختلف برامج نزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج 
يف أفريقيا، وخاصة يف األماكن التي تفتقر إىل اتفاقات السالم و/ أو املترضرة من اإلرهاب، وحيث قد 

ال يكون نزع السالح ممكناً؛ 

  استخدام معايري األهلية املالمئة للسياق لضامن جمع األسلحة الصالحة لالستعامل، مع منع استبعاد أنواع 
معينة من املقاتلني، مبن فيهم النساء واألطفال؛ 

إجراءات  واعتامد  اإلدماج،  وإعادة  والترسيح  السالح  لنزع  قوية  ومؤسسية  قانونية  وطنية  أطر  إنشاء    
تشغيل موحدة إلدارة األسلحة والذخائر لضامن التطبيق املتسق للمامرسات الجيدة والحد من املخاطر 
التي تؤثر عىل إدارة األسلحة والذخائر واملتفجرات ذات الصلة بنزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج؛ 

  عند االقتضاء ويف السياقات التي يتعذر فيها نزع السالح، تطوير قدرة العنارص املسلحة، مبا يف ذلك 
الجهات املؤثرة غري الحكومية، عىل إدارة األسلحة والذخائر بشكل صحيح35؛ 

  تحديد املواد ذات العيار األكرب والتخلص منها، مبا يف ذلك األسلحة الخفيفة والثقيلة والذخرية ذات الصلة، 
فضال عن املتفجرات. وأصبحت هذه األنواع من األسلحة بارزة بشكل متزايد يف النزاعات األخرية وتتطلب 

إجراءات تشغيلية موحدة ومرافق لوجستية محددة؛ 

  إتالف األسلحة والذخائر التي تم جمعها خالل عملية نزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج، من أجل الحد 
من مخاطر تغيري الوجهة واالنفجارات غري املتوقعة وتجنب تكاليف التخزين غري الرضورية؛ 

  التحديد الدقيق ووضع العالمات املنهجي وتسجيل جميع عتاد نزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج ملنع 
أو تحديد تغيري الوجهة؛ 

  تبادل البيانات مع الهيئات الدولية ذات الصلة، مثل لجان خرباء األمم املتحدة التي ترصد حظر األسلحة، أو 
اإلنرتبول أو منظامت البحوث املتخصصة، من أجل دعم تتبع عن عمليات النقل غري املرشوعة واستخدام 

عتاد نزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج يف النشاط اإلجرامي.

املصدر: دو تيسيغي )2018أ؛ 2018ج(
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3.3 دعم وتنسيق التنفيذ

ال يوجد نقص يف الصكوك األفريقية شبه اإلقليمية وعىل مستوى القارة املصممة للحد من تدفقات 
خالل  من  ذلك  يف  مبا  االلتزامات،  بهذه  الوفاء  فإن  ثم،  ومن  املرشوعة.  غري  الصغرية  األسلحة 

التنسيق الفعال وبناء القدرات، ينبغي أن يوفر األساس لجهود تحقيق أجندة إسكات البنادق.

عىل املستوى الدويل، ميكن للهيئات السياسية التابعة لالتحاد األفريقي، وال سيام مجلس السالم 
التي  للتحديات  التصدي  أجل  الخارجيةمن  الجهات  مع  التعامل  مهامً يف  دوراً  تلعب  أن  واألمن، 
املثال، تشجيع  ذلك، عىل سبيل  أن يشمل  األفريقي. وميكن  االتحاد  األعضاء يف  الدول  تواجهها 
إذا مل يكونوا  اإلبالغ عن صادراتهم من األسلحة  أفريقيا عىل  الرئيسيني لألسلحة إىل  املصدرين 
الوجهة-وبالتايل منعها. وقد ينطوي ذلك  بالفعل يقومون بذلك، من أجل تحديد عمليات تغيري 
تستويف  أن  لضامن  املقلدة  النارية  لألسلحة  املصنعة  الرشكات  مع  الدخول يف حوار  عىل  أيضاً 
فتاكة.  نارية  أسلحة  إىل  تحويلها  متنع  التي  الفنية  املعايري  أفريقيا  إىل  تصدرها  التي  األصناف 
آليات  األسلحة عىل وجود  إطالع مصدري  التوعية يف  األنواع من  أن تساعد هذه  وأخريًا، ميكن 

مراقبة شبه إقليمية )راجع اإلطار 8(.

يعترب التعاون الدويل وتبادل املعلومات رضوريني لرصد تدفقات األسلحة غري املرشوعة، وتحديد 
الواقع،  ويف  االستجابات.  وتنسيق  فعالة،  استخباراتية  معلومات  وتوفري  الجديدة،  التهديدات 
تتضمن االتفاقيات شبه اإلقليمية الرئيسية أحكاما إلنشاء قواعد بيانات شبه إقليمية43 ووطنية44 
لتسهيل هذا التعاون. فإضافة إىل مراقبة االتجاهات، ميكن استخدام قواعد البيانات لتسهيل جهود 
البيانات  قواعد  عىل  بناء  برسعة  فحصها  ميكن  املسرتجعة  املرشوعة  غري  األسلحة  ألن  التعقب، 

لتحديد مالكها القانوين األخري كخطوة أوىل يف عملية تحديد نقطة تغيري الوجهة. 

ومع ذلك، فإن ألفريقيا سجاًل متبايًنا من حيث استخدام منصات مشاركة املعلومات الدولية الحالية 
ووضع قواعد بيانات جديدة. فالبيانات املتعلقة باألسلحة النارية املدنية املسجلة متاحة للجمهور 
التي  الشفافية فيام يتعلق باألسلحة  من  فقط، وهناك قدر ضئيل جداً  أفريقياً  بلداً   20 العام يف 
استخدام  إىل  أيًضا  األفريقية  الدول  )Karp, 2018a; 2018b; 2018c(. ومتيل  الدولة  متلكها 
منصات مشاركة املعلومات الدولية الخاصة بالتعقب وإنفاذ القانون بشكل محدود. وبني عامي 
الوطنية  تقاريرها  اإلنرتبول يف  مع  التعاون  أفريقيًة فقط عن  دولة   18 أبلغت  2012 و2017، 
بشأن تنفيذ برنامج العمل ملنع االتجـار غـري املشـروع باألسـلحة الصغـرية واألسـلحة الخفيفة 
 .)Holtom and Ben Hamo Yeger, 2018, p. 59( من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه
وفقاً لإلنرتبول، فإن 14 دولة فقط، يف الفرتة ما بني 2013 وأكتوبر 2017، يف غرب وجنوب 
أفريقيا قدمت ما مجموعه 3482 طلب تعقب من خالل قاعدة بيانات iARMS الخاصة باملنظمة45. 
يرد  ومل  أيًضا.  منخفضة   iARMS بيانات  قاعدة  من  التعقب  لطلبات  االستجابة  معدالت  أن  كام 
عدم  أيًضا  يعني  للمنصة  املحدود  واالستخدام  التعقب46.  طلبات  عىل   )20%( رداً   683 سوى 
حدوث “مطابقات” مبارشة اعتباًرا من أكتوبر 2017، مام يعني أن أي من األسلحة املسرتجعة يف 
القارة والتي تم التحقق منها وفق النظام كانت مطابقة لألسلحة املسجلة سابًقا عىل أنها مفقودة 
متت  عديدة  حاالت  هناك  كانت  لإلنرتبول،  ووفقاً  لكن   .iARMS بيانات  قاعدة  يف  مرسوقة  أو 
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لدول غرب  االقتصادية  املجموعة  التفاقية  وفًقا  النهايئ  )املستخدم(  االستخدام  مراقبة  آلية   8 اإلطار 

أفريقيا بشأن األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة وذخائرها واملواد األخرى ذات العالقة36 

بذلت الدول جهوًدا كبرية لتعزيز أنظمة الرقابة الوطنية وشبه اإلقليمية عىل االستخدام )املستخدم( النهايئ يف 
القارة األفريقية، ووضعت أطراً معيارية وعمليات إدارية وإرشادات سياسية لهذا الغرض.

الصغرية  األسلحة  نقل  عمليات  تحظر  أفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية  املجموعة  اتفاقية  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
واألسلحة الخفيفة إىل أرايض الدول األعضاء يف املجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ومن خاللها وعربها37. 
كام تضع إجراءات إعفاء لعمليات نقل األسلحة التي تتطلب من الدول األعضاء التقدم بطلب للحصول عىل شهادة 
إعفاء وتقديم وثائق االستخدام )املستخدم( النهايئ إىل مفوضية املجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا قبل أي 
عملية نقل. وإذا متت املوافقة عىل طلب اإلعفاء بعد إجراء تقييم فني ومراجعة من قبل املفوضية والدول األعضاء 

األخرى38، يتم منح تفويض لنقل األسلحة إىل الدولة العضو صاحبة الطلب.

غرب  لدول  االقتصادية  املجموعة  أمانة  ستقوم  أفريقيا،  غرب  لدول  االقتصادية  املجموعة  اتفاقية  رشوط  ومبوجب 
أفريقيا بإدخال املعلومات الواردة يف الشهادات التي تطلب اإلعفاء ووثيقة مراقبة االستخدام )املستخدم( النهايئ يف 
قاعدة بيانات شبه إقليمية، وإدارة ورصد طلبات اإلعفاء. لكن ال يزال نظام قاعدة البيانات بحاجة إىل حوسبة39. ومن 
الناحية النظرية، يضع هذا النظام آلية شبه إقليمية ملراقبة االستخدام النهايئ واملستخدم النهايئ. ومن الناحية العملية، 
تعتمد قدرة أمانة املجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا والدول األعضاء يف املجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا 
التزام الدول  النهائيني من خالل اآللية شبه اإلقليمية إىل حد كبري عىل  يف مراقبة االستخدام النهايئ واملستخدمني 
الواردة يف اتفاقية املجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن اإلعفاءات، وتبادل املعلومات  املصدرة باإلجراءات 
ذات الصلة فيام بني الدول األعضاء يف املجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ومستوى مركزية أنظمة الرقابة عىل 
االستخدام )املستخدم( النهايئ يف الدول املستوردة ، ووثائق االستخدام )املستخدم( النهايئ التي ترافق طلبات اإلعفاء.

ومل تلتزم الدول األعضاء يف املجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا بعد بقرار مجلس األمن الدويل رقم 1467 
نهايئ موحدة  استخدام )مستخدم(  وثائق  تقديم  إىل  املتحدة  األمم  األعضاء يف  الدول  يدعو  الذي   ،2003 لعام 
أفريقيا  غرب  منطقة  يف  النهايئ  )املستخدم(  االستخدام  وثائق  مواءمة  عدم  يؤدي   .)UNSC, 2003a( إقليميا 
اآللية  عمل  إضعاف  إىل  الوطني  املستوى  عىل  النهايئ  )املستخدم(  االستخدام  مراقبة  أنظمة  واستمرار  الفرعية 
بصياغة وثائقها  أفريقيا حالياً  االقتصادية لدول غرب  املجموعة  اإلقليمية. وقد قامت ثالث دول أعضاء يف  شبه 
أنظمة  معظم  أن  غري  ونيجرييا40.  وغانا  فاسو  بوركينا  وهي  النهايئ  )املستخدم(  باالستخدام  الخاصة  الوطنية 
مراقبة االستخدام )املستخدم( النهايئ الوطنية يف غرب أفريقيا تتسم بالالمركزية، مام يؤدي إىل استخدام وكاالت 
األمن والدفاع الوطنية ووزارات البلد نفسه لوثائق استخدام )مستخدم( نهايئ مختلفة، ودون وجود آلية أو سلطة 
لتنسيق طلبات اإلعفاء مبوجب اتفاقية املجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا وتوجيهها بشكل مركزي. واعتباًرا 

 .)UNIDIR, 2016b, p. 25( من عام 2016، كانت نيجرييا هي الوحيدة ذات نظام مركزي

أفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية  املجموعة  يف  األعضاء  الدول  معظم  جانب  من  األسلحة  تجارة  معاهدة  اعتامد  يوفر 
فرصة لتعزيز أنظمة الرقابة عىل االستخدام )املستخدم( النهايئ وبناء الثقة وتعزيز مراقبة األسلحة عىل املستوى شبه 
اإلقليمي. وقد حددت معاهدة تجارة األسلحة أيضاً تحديات التنسيق الداخيل القامئة التي تواجه بعض الدول األعضاء 
يف املجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، وأظهرت أن جهات وطنية مختلفة هي املسؤولة عن تنفيذ معاهدة تجارة 
األسلحة واتفاقية املجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا. تنطبق آلية الرقابة شبه اإلقليمية عىل االستخدام )املستخدم( 
عىل  الصلة،  ذات  واإلجراءات  اإلعفاء  شهادات  ذلك  يف  مبا  أفريقيا،  غرب  لدول  االقتصادية  للجامعة  التابعة  النهايئ 
األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة وأجزائها ومكوناتها وذخائرها. وكانت هناك حاالت بحسب املزاعم لدول أعضاء 
قدمت طوعاً طلبات استثناء ووثائق استخدام )مستخدم( نهايئ ألنظمة األسلحة ذات العيار األكرب التي تغطيها معاهدة 
تجارة األسلحة، ولكن ليس اتفاقية املجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا41. وقد قاد ذلك إدارة الشؤون السياسية 
والسالم واألمن التابعة للمجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا الستكشاف أوجه التكامل والتوافق بني الصكني، مبا 
يف ذلك التوسيع املحتمل لنطاق اتفاقية املجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ملواءمتها مع معاهدة تجارة األسلحة42.

املصدر: جيزيندانر )2018(
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فيها مطابقة األسلحة املسرتجعة يف أفريقيا مع األسلحة النارية التي أُبلغ عنها بأنها مفقودة يف 
 .47 iARMS السجالت الوطنية ولكنها مل تُدمج بعد يف قاعدة بيانات

وتشري هذه اإلحصاءات إىل أن التعاون وتبادل املعلومات حول األسلحة النارية غري املرشوعة بني 
الدول األفريقية ميكن تعزيزهام بشكل كبري، األمر الذي من شأنه أن يساعد وكاالت إنفاذ القانون 
إىل حد كبري يف جهودها ملكافحة االتجار، والجهات الفاعلة يف سعيها إىل رصد االتجاهات العامة 
دوراً  تلعب  أن  اإلقليمية  واملنظامت شبه  األفريقي  لالتحاد  باألسلحة48. وميكن  لالتجار  والناشئة 
مهامً يف هذه العملية من خالل تشجيع تبادل املعلومات من خالل استخدام املنصات القامئة، ودعم 

تطوير قواعد البيانات الوطنية وشبه اإلقليمية، وتشجيع الشفافية واإلبالغ بشكل عام.

وأشار املشاركون يف ورشة العمل إىل عمليات إنفاذ القانون املشرتكة األخرية باعتبارها أمثلة عىل 
املامرسات الجيدة يف تنسيق اإلجراءات الرامية إىل تعطيل شبكات االتجار غري املرشوع باألسلحة. 
التعاون بني رؤساء أجهزة الرشطة يف  االتجار بني منظمـة  التعاون يف مكافحة  اعتربوا  حيث 
يحتذى  منوذجا  أفريقيا  جنوب  يف  الرشطة  أجهزة  رؤساء  بني  التعاون  ومنظمـة  أفريقيا  رشق 
به يف هذا الصدد. ومثال آخر هو عملية Trigger III، التي نسقها اإلنرتبول بالتعاون مع مكتب 
األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية ومنظمة الجامرك العاملية يف نوفمرب 2017. وقد شملت 
العملية 11 دولة مجاورة يف شامل أفريقيا ومنطقة الساحل وأسفرت عن ضبط 152 قطعة سالح، 
واعتقال 159 شخصاً بتهم الحيازة غري املرشوعة أو غريها من الجرائم ذات الصلة باألسلحة النارية 
)Desmarais, 2018, p. 14(. وإضافة إىل نتائجها الفورية، فإن هذه العمليات املشرتكة تساعد 
تشجع  أن  ميكن  كام  االتجار.  مكافحة  وكاالت  بني  التعاون  وتوطيد  البلدان  بني  الثقة  بناء  عىل 
أو تعزيز قواعد  املعلومات وتطوير  تبادل  البيانات يف منصات  املساهمة مبزيد من  البلدان عىل 
التنسيق  جهود  تشجيع  يف  قيمة  هناك  أن  العمل  ورشة  يف  املشاركون  ورأى  الوطنية.  البيانات 

املامثلة بشكل منتظم- ورمبا بشكل دائم.

املساعدة  تنسيق جهود  الحاجة إىل  العمل إىل  املشاركون يف ورشة  أشار  الوطني،  املستوى  عىل 
وبناء القدرات حتى تستجيب بشكل أفضل لالحتياجات التي تعرب عنها السلطات الوطنية. ويف هذا 
الصدد، ميكن أن تكون البيانات القطرية التي تم تجميعها كجزء من البحث الحايل مبثابة أساس 
بيانات  قاعدة  يف  وإدماجها   - البيانات  هذه  تطوير  شأن  ومن  الوطنية.  األولويات  لتحديد  مفيد 
عىل اإلنرتنت - أن يساعد السلطات الوطنية ورشكائها الدوليني عىل مضاهاة االحتياجات باملوارد 
إال أن  للغاية لكل دولة،  الوطنية إىل أن تكون محددة  املتاحة. يف حني متيل احتياجات املساعدة 
املشاركني يف ورشة العمل قاموا بتسليط الضوء عىل ما ييل باعتبارهم أولويات عامة لبناء القدرات:

موامئة الترشيعات الوطنية مع أحكام الصكوك الدولية؛	 

ضامن معالجة الترشيعات الوطنية لقضايا التصنيع اليدوي واألسلحة النارية املقلدة؛ 	 

تطبيق وإنفاذ حظر األسلحة؛ 	 

توفري التدريب واملساعدة الفنية ملكافحة االتجار باألسلحة الصغرية عرب الرب والبحر49؛ 	 

تسهيل الوصول إىل آليات املساعدة والتمويل الدولية؛ 	 

تطوير قدرات املؤسسات الجنائية الوطنية لتعقب األسلحة غري املرشوعة50. 	 
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االتحاد  يف  األعضاء  للدول  ميكن   
األفريقي أن تشعر بالثقة بأن عزميتها السياسية 
للتنفيذ  قيّمة  أصواًل  ستشكل  الجامعية  وخربتها 

الناجح ألجندة إسكات البنادق.”

الخالصة
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الجرمية  األفريقية، مام يغذي  القارة  األسلحة غري املرشوعة يف زعزعة استقرار  تستمر تدفقات 
من  واحًدا  نوًعا  يوجد  ال  أنه  هذا  الخارطة  وضع  تقرير  أظهر  وقد  اإلرهابية.  واألنشطة  والنزاع 
هذه  وأن  القارة،  يف  املرشوعة  غري  األسلحة  تجارة  عىل  تهيمن  التي  األسواق  أو  املؤثرة  الجهات 
القضية معقدة وخاصة بالسياق، وميكن أن تشمل مجموعة متنوعة من الجهات املؤثرة. وتشري 
مقارنة  القارة محدود  املتداولة يف  املرشوعة  النارية غري  األسلحة  أن عدد  إىل  املتاحة  التقديرات 
باملناطق األخرى، مام يشري إىل أن املهمة املطروحة بالتأكيد ليست مستعصية عىل الحل. وبالفعل، 
أبرزت البيانات التي تم جمعها يف هذا التقرير كيف ميكن تحديد األسلحة الصغرية والذخائر غري 
املرشوعة وتصنيفها حسب دورة حياة األسلحة، مام يوفر نقاط انطالق ملموسة التخاذ اإلجراءات..

وشددت الدول األعضاء يف االتحاد األفريقي بشكل خاص عىل التهديد الذي يشكله االتجار باألسلحة 
عرب حدودها الربية. وبالفعل، فإن تداول األسلحة غري املرشوعة داخل أفريقيا يثري القلق يف جميع 
أنحاء القارة. وتعاين املناطق الفرعية املتأثرة بالنزاع املسلح املتكرر من األشكال األكرث تنظيامً لالتجار 
الربي، والذي يشمل يف بعض األحيان كميات كبرية من األسلحة والجامعات املسلحة املتخصصة. ويف 
جميع أنحاء القارة، تسهم “تجارة النمل” بكميات صغرية من األسلحة )التي ميكن أن ترتاكم مبرور 
الوقت( يف تلبية الطلب املحيل الذي تغذيه نسبة الجرمية املتدنية والصيد غري املرشوع والحاجة إىل 
الحامية الذاتية. ويف حني تداخل الطرق املستخدمة مبدئياً مع طرق التجارة الحدودية التقليدية، إال أنها 
غري ثابتة، وغالباً ما تنتقل إىل مناطق حدودية نائية لتفادي الدوريات. ويشكل ضبط الحدود الوطنية 
الشاسعة يف القارة تحديًا فنيًا وإنسانيًا، ألن ُسبل عيش املجتمعات املحلية غالبًا ما تعتمد عىل التجارة 
عرب الحدود، وليس لدى هذه املجتمعات سوى خيارات قليلة لتلجأ إليها من أجل توفري األمن لنفسها. إن 
عمليات مكافحة اإلتجار التي تعطل أيضاً التجارة املحلية يف السلع األخرى قد تؤدي إىل دفع الجهات 

املؤثرة املحلية إىل االنخراط يف أنشطة إجرامية أكرث ربحية وتهديد صمودها الهش بالفعل.

تأيت األسلحة غري املرشوعة املتداولة من داخل وخارج أفريقيا. وهي تدخل السوق غري املرشوعة 
يف كل مرحلة فعليًا من مراحل دورة حياة األسلحة. فيام يتعلق مبرحلة التصنيع، أعربت الدول 
التصنيع  ميثله  الذي  الدائم  التهديد  إزاء  خاص  بشكل  قلقها  عن  األفريقي  االتحاد  يف  األعضاء 
تطوًرا  املقلدة  للمسدسات  املرشوع  التحويل غري  ويعترب  النارية.  لألسلحة  املرخص  اليدوي غري 
جديًدا يتيح تداول املسدسات غري املرشوعة املميتة بتكلفة أقل بكثري. كام وجدت األسلحة والذخرية 
تغيري وجهة  يهيمن  ال  قد  النزاعات.  مناطق  إىل  أفريقيا طريقها  إنتاجها يف  تم  التي  العسكرية 
عمليات نقل األسلحة عىل العناوين الرئيسية إىل املدى الذي وصل إليه يف أواخر تسعينيات القرن 
النقل غري  لكن عمليات  الحادي والعرشين،  القرن  األول من  العقد  األوىل من  املايض والسنوات 
املرشوعة إىل القارة ما زالت موثقة يف سياق عمليات حظر األسلحة، مبا يف ذلك االتجاه الناشئ 
أفريقيا  األزمات يف جمهورية  أوضحت  وقد  األوسط.  الرشق  دول  يشمل  الذي  الوجهات  لتغيري 
الوسطى وليبيا ومايل اآلثار طويلة األجل لتغيري وجهة املخزونات الوطنية الضخمة الذي ميكن أن 
يحدث يف سياق النزاع املسلح. وكشف تقرير وضع الخارطة هذا عن أن تغيري وجهة املخزونات 
عىل نطاق صغري يحدث أيضا يف مناطق فرعية مختلفة وميكن أن يشمل األسلحة النارية التي 
والفقدان. وأخريًا، هناك مجال  للرسقة  أيًضا عرضة  والتي هي  قانونية،  املدنيون بصورة  ميلكها 
لتحسني املامرسات املتعلقة بالتخلص من واألسلحة الفائضة والتي تم جمعها، مبا يف ذلك األسلحة 

املسرتجعة يف سياق عمليات السالم، من أجل منع إعادة تداولها بصورة غري مرشوعة.
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ليس هناك حل سهل لهذه التحديات املتعددة. وسيتطلب األمر تحسني الضوابط يف مختلف مراحل 
الدولية  الصكوك  وتتضمن  املرشوعة.  غري  األسلحة  تدفقات  تهديد  ملواجهة  األسلحة  حياة  دورة 
الصغـرية  باألسـلحة  املشـروع  االتجـار غـري  ملنع  العمل  األسلحة وبرنامج  مثل معاهدة تجارة 
واألسـلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، واالتفاقيات شبه اإلقليمية الرئيسية 
التزامات ميكن أن تسهم إىل حد كبري، إذا تم وضعها موضع التنفيذ، يف منع تدفقات األسلحة غري 
املرشوعة إىل القارة والحد منها. وتحدد خريطة طريق االتحاد األفريقي كذلك الخطوات العملية 
ذات الصلة واملناسبة من حيث التوقيت لتحقيق هذه الغاية، مع الرتكيز بشكل خاص عىل التصديق 
عىل الصكوك وتنفيذها؛ والتحقيق بشأن موردي األسلحة غري املرشوعة وتسميتهم وإلحاق العار 
بهم؛ وبناء قدرات الدول يف مجاالت إدارة املخزونات وحفظ السجالت والتعقب، وإتالف األسلحة 
النارية غري املرشوعة )AU, 2016, pp. 6–7(. كام أن ضامن سامح الترشيعات الوطنية بإنفاذ 
الحظر عىل األسلحة وشمول التهديدات الناشئة مثل انتشار األسلحة النارية املقلدة القابلة للتحويل 

بسهولة هو جزء مهم أيضا من الخطوات الواجب اتخاذها.

املحدودة  واملوارد  املتنافسة  األولويات  فإن  جبهات،  عدة  عىل  مطلوب  العمل  أن  من  الرغم  عىل 
تتطلب االستثامر يف مناطق معينة يحتمل أن تحقق أكرب قدر من الفوائد. وتوضح الطبيعة املعقدة 
الوقت  ويف  موثوقة  معلومات  إىل  الحاجة  القارة  يف  املرشوعة  غري  األسلحة  لتدفقات  واملتغرية 
لها  الجديدة لإلمداد والتصدي  املصادر  الكشف عن  املستوى االسرتاتيجي من أجل  املناسب عىل 
بصورة فعالة. وبسبب القدرات الوطنية غري املتساوية، يساهم خليط من الجهات املؤثرة يف رسم 
هذه الصورة االستخبارية، مبا يف ذلك الدول، والقوات العسكرية الدولية، وعمليات حفظ السالم، 
ومنظامت املجتمع املدين. وتشري املشاركة املحدودة الحالية للدول األعضاء يف االتحاد األفريقي 
يف املنصات الدولية لتبادل املعلومات إىل أن القارة ميكن أن تؤدي بشكل أفضل يف مجال مراقبة 
األسلحة غري املرشوعة وتبادل املعلومات. وميكن للمنظامت شبه اإلقليمية أن تؤدي أدوارا هامة 
يف هذا الصدد، بإضافة ثقل سيايس إىل املنصات والعمليات القامئة، وتنسيق التقييامت العادية 
عىل املستوى الوطني. ومن شأن توفري املساعدة املالية والتقنية املعقولة يف هذا املجال، إىل جانب 
التواصل والتوعية التي تستهدف صانعي القرار الوطنيني، أن يقطع شوطًا طوياًل نحو مساعدة 

الدول عىل تحديد أولويات استجاباتها.

عالوة عىل ذلك، استضافت بعض الدول األعضاء يف االتحاد األفريقي، يف السنوات األخرية، أو 
طبقت مامرسات وتدخالت مبتكرة وتعلمت بالتايل دروًسا مهمة ستكون ذات صلة ويف الوقت 
املناسب يف جميع أنحاء القارة وخارجها. ويشمل ذلك الخربة التي اكتسبتها عدة دول ومنظامت 
شبه إقليمية يف مجال الضوابط عىل االستخدام النهايئ واملستخدم النهايئ، التي ينبغي نرشها 
وتحويلها إىل إرشادات عملية للدول األخرى املهتمة. وعىل نحو مامثل، اضطرت جهود نزع السالح 
والترسيح وإعادة اإلدماج إىل مواجهة تحديات معقدة وناشئة ستظهر يف عدد من األماكن األخرى. 
هذا ال يعني أن املامرسات الجيدة الناشئة يف القارة تقترص عىل هذه الجوانب، بل ستكون ذات 
قيمة يف االستثامر يف التعلم من هذه التدخالت وزيادة الوعي بها لصالح القارة واملناطق األخرى. 
السياسية  عزميتها  بأن  بالثقة  تشعر  أن  األفريقي  االتحاد  يف  األعضاء  للدول  ميكن  الواقع  يف 

وخربتها الجامعية ستشكل أصواًل قيّمة للتنفيذ الناجح ألجندة إسكات البنادق. 
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املالحق



80     تقرير يناير 2019

لتصنيف  وفقا  اإلحصائية   )M49( الفرعية  املناطق   .1 ملحق 
األمم املتحدة *

رشق أفريقيا
بوروندي إقليم املحيط الهندي الربيطاين 
جيبويت جزر القمر   

أثيوبيا إريرتيا   
كينيا املناطق الجنوبية لفرنسا  

ماالوي مدغشقر   
مايوت موريشيوس   

ريونيون موزمبيق   
سيشيل رواندا   

جنوب السودان الصومال   
تنزانيا أوغندا   

زميبابوي زامبيا   

وسط أفريقيا
الكامريون أنغوال   

تشاد جمهورية أفريقيا الوسطى 
غينيا االستوائية جمهورية الكونغو الدميوقراطية 

جمهورية الكونغو الغابون   
ساو تومي وبرينسيبي

شامل أفريقيا
مرص الجزائر   

املغرب ليبيا   
تونس السودان   

الصحراء الغربية

جنوب أفريقيا
اسواتيني  بوتسوانا   

ناميبيا ليسوتو   
جنوب أفريقيا

غرب أفريقيا
بوركينا فاسو بنني   

كوت ديفوار )ساحل العاج( كاب فريدي   
غانا غامبيا   

غينيا بيساو غينيا   
مايل ليبرييا   

النيجر موريتانيا   
سانت هيالنة نيجرييا   

سريا ليون السنغال   
توغو

* مالحظة: ال يتبنى مرشوع مسح األسلحة الصغرية أي موقف فيام يتعلق بوضع أو أسامء الدول أو املناطق الواردة 
يف اإلصدار.

املصدر: شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة )بدون تاريخ(
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ية
من

األ
ريا 

س
 و

نيا
غي

 و
ربيا

ولي
 )

اج
لع

ل ا
ح

سا
(

ن(
يو

ل  
	

رب 
 ع

ار
ج

الت
ة ا

ح
اف

مك
ىل 

 ع
ب

ري
تد

ال
د(

شا
)ت

ت 
ريا

ح
لب

وا
ر 

ها
ألن

وا
رب 

ال  
	

ني 
/ ب

ية
ود

حد
 ال

كة
رت

ش
امل

ت 
ليا

عم
ال

ة 
مـ

ظ
من

ني 
ن ب

او
تع

)ال
ة 

مي
قلي

اإل
ة 

رشط
 ال

زة
جه

ء أ
سا

رؤ
ني 

ن ب
او

تع
ال

ن 
او

تع
 ال

ـة
ظم

من
 و

قيا
ري

أف
ب 

نو
ج

يف 
ق 

رش
يف 

ة 
رشط

 ال
زة

جه
ء أ

سا
رؤ

ني 
ب

Tr
ig

ge
r 

II
I ة

ملي
 ع

يا،
يق

فر
أ

 
	

ر 
اد

ص
 م

أن
ش

ث ب
ح

لب
ق ا

طا
ع ن

سي
تو

ال 
ر، 

جا
الت

ل ا
كا

ش
ع أ

مي
ج

ق 
طر

و
ن 

 م
ين

عا
ال ت

ي 
لت

ق ا
ط

ملنا
يف ا

ام 
سي

ت
ما

ألز
ا  

	
ت 

اءا
جر

اإل
 و

ت
دا

شا
إلر

ع ا
ض

و
ت 

را
اد

مب
 لل

دة
ح

ملو
ة ا

يلي
شغ

لت
ا

كة
رت

ش
امل

ة 
دي

دو
ح

ال  
	

ت 
سا

س
ملؤ

ل ا
ال

خ
ن 

 م
مل

لع
ا

ي 
يق

فر
األ

د 
حا

الت
ة ا

آلي
( 

صة
ص

خ
ملت

ا
ن 

ألم
ة ا

هز
ج

ة أ
جن

ول
ي 

رشط
 ال

ون
عا

للت
م 

فه
 ال

يز
عز

لت
 )

ية
يق

فر
األ

ت 
برا

خا
وامل

ار
ج

الت
ا ا

ضاي
لق

ك 
رت

ش
امل

 
	

ت 
ال

خ
تد

ل ل
خو

لد
ط ا

قا
د ن

دي
ح

ت
ج 

ام
رن

يف ب
ة 

سي
رئي

 ال
ار

ج
إلت

ة ا
ح

اف
مك

مبا 
 و

ي،
ود

حد
 ال

ي
يق

فر
اإل

د 
حا

الت
ا

ي 
يق

فر
اإل

د 
حا

الت
ة ا

قي
فا

 ات
مع

ىش 
ام

يت
ود

حد
 ال

رب
 ع

ون
عا

لت
ن ا

شأ
ب

 
	

ىل 
 ع

ب
ري

تد
 ال

/ 
ت

را
قد

 ال
اء

بن
ق 

سي
تن

ار
ج

الت
ة ا

ح
اف

مك
ري 

داب
ت  

	
ذ 

فا
إلن

م 
دائ

 ال
ون

عا
لت

ز ا
زي

تع
ة 

ط
ش

 أن
ال

ج
 م

يف
ق 

سي
تن

 ال
ن/

نو
قا

ال
ىل 

 ع
يز

رتك
 ال

مع
( 

ار
ج

الت
ة ا

ح
اف

مك
ى(

خر
األ

ع 
سل

وال
ة 

ري
لنا

ة ا
ح

سل
األ

 
	

ود
حد

 ال
رة

دا
ط إ

ط
خ

ر 
وي

ط
ز ت

زي
تع

 
	

ت 
انا

بي
 ال

ت
عا

مو
ج

 م
اء

ش
إن

ىل 
 ع

من
األ

ظ 
حف

ة 
ط

ش
ألن

ة 
مي

قلي
اإل

ت
را

خبا
ست

اال

 
	

ن 
جا

/ ل
ت 

ضيا
فو

 م
اء

ش
 إن

سة
را

د
ق 

ط
ملنا

“ا
يف 

ر 
جا

الت
ن ا

شأ
ة ب

رتك
ش

م
ة”

خن
سا

ال  
	

ب 
س

لك
ت 

جيا
تي

رتا
س

ع ا
ض

و
ة 

رك
شا

وم
ني 

حلي
امل

ن 
كا

س
 ال

د”
يي

“تأ
ة 

ط
ش

 أن
يف

ة 
دي

دو
ح

 ال
ت

عا
تم

ج
امل

ار
ج

الت
ة ا

ح
اف

مك
 

	
ة 

ح
اف

مك
ل 

جا
 م

يف
ن 

او
تع

 ال
دة

زيا
ء 

بنا
 و

رة
او

ج
ملت

ل ا
دو

 ال
ني

ر ب
جا

الت
ا

ن 
 م

ين
عا

ال ت
ي 

لت
ق ا

ط
ملنا

يف ا
ة 

ثق
ال

ت
ما

ألز
ا  

	
ظ 

حف
ة 

ط
ش

وأن
د 

دو
ح

 ال
بة

راق
 م

دة
زيا

ية
مع

جت
امل

ن 
ألم

ا  
	

ني 
ت ب

ما
كو

ح
 ال

ني
ن ب

او
تع

 ال
يز

عز
ت

ار
ج

الت
ة ا

ح
اف

ملك
ة 

ني
ط

لو
ة ا

مي
كو

ح
ال  

	
ة 

ئي
جنا

 ال
لة

عدا
 ال

بة
جا

ست
ز ا

زي
تع

ة 
قب

مرا
م 

دع
 و

حة
سل

األ
ر ب

جا
الت

ل
ن 

 م
عة

رشو
امل

ري 
 غ

حة
سل

األ
ت 

قا
دف

ت
ية

طن
لو

ة ا
ئي

جنا
 ال

ت
سا

س
ملؤ

ب ا
جان
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ت 
ع تدفقا

أنوا

ري 
غ

حة 
سل

أل
ا

عة
رشو

امل

جيدة
ت ال

سا
امر

ىل امل
ع

مثلة 
أ

ت
صيا

التو

ي
ألفريق

حاد ا
الت

ل
مية

إلقلي
شبه ا

ت 
ام

ظ
من

لل
ي

ألفريق
حاد ا

الت
يف ا

ضاء 
ع

أل
ول ا

للد

ت 
جهة عمليا

ري و
تغي

النقل
 

	
خدم دون اإلقليمية 

ست
ط امل

ضواب
صادية لدول 

جموعة االقت
)اتفاقية امل

ب أفريقيا( 
 غر

	
طقة 

يف من
طة 

سا
مبادرة الو

ي
ب األفريق

جنو
جموعة تنمية ال

 م
	

ىل 
ت ع

الما
ضع الع

ت تعزيز و
مبادرا

ت وتعقبها
ال

ج
س

ظ ال
حف

حة و
سل

األ

 
	

حة وتعزيز 
سل

ظر األ
ح

دعم تنفيذ 
جان 

ت ول
جان العقوبا

التعاون مع ل
حدة

ألمم املت
رباء التابعة ل

خ
 ال

	
شبه 

تعزيز املواءمة اإلقليمية و
ت 

رشيعا
ظمة / ت

اإلقليمية ألن
ت

حة وتبادل املعلوما
سل

سمرة األ
سم

 ل
	

جارة 
ىل معاهدة ت

صادقة ع
تعزيز امل

ى 
ستو

ىل امل
طبيقها ع

حة وت
سل

األ
يل

ح
امل

 
	

شبه إقليمية 
ت 

ط وآليا
ضواب

شاء 
إن

صد 
ب ور

يئ لتعق
خدم النها

ست
للم

رسة
سم

طة ال
ش

 أن
	

ت اإلقليمية 
ربوتوكوال

تعزيز تنفيذ ال
حة 

سل
ىل األ

ت ع
الما

ضع الع
شأن و

ب
ستوردة

امل

 
	

طر 
جعة وتعزيز وإنفاذ األ

مرا
رسة، 

سم
القانونية املتعلقة بال

خدم( 
ست

خدام )امل
ست

ط اال
ضواب

و
حة

سل
ظر األ

ح
يئ، وتنفيذ 

 النها
	

ري 
حول تغي

ت 
حقيقا

يف الت
التعاون 

ت النقل
جهة عمليا

 و
	

ىل 
ت اإلقليمية ع

ربوتوكوال
إنفاذ ال

حة 
سل

ىل األ
ت ع

الما
ضع الع

و
ستوردة

امل

سار 
ري م

تغي
طنية

ت الو
خزونا

امل
 

	
حول 

ت الدولية 
شادا

ري/ اإلر
املعاي

ي، 
رية )أ

خ
رية والذ

صغ
حة ال

سل
األ

حة 
سل

حد ملراقبة األ
جز التنفيذ املو

مو
ت الفنية الدولية 

شادا
رية واإلر

صغ
ال

رية(
خ

صة بالذ
خا

 ال
	

حة 
سل

سقة إلدارة األ
جهود املن

ال
ت 

ى الديناميا
صد

ي تت
خائر الت

والذ
حدة 

حدود )مثل مركز األمم املت
رب ال

ع
يف 

الح 
س

الم ونزع ال
س

ي لل
اإلقليم

أفريقيا(

 
	

ت مراقبة 
جراءا

ق إ
طا

سيع ن
تو

مبا 
الم 

س
ت دعم ال

يف عمليا
حة 

سل
األ

ي
حاد األفريق

سة االت
سيا

ىش مع 
ام

 يت
	

شأن 
ت أفريقية ب

شادا
طوير إر

ت
خدام 

ست
خائر، با

حة والذ
سل

إدارة األ
ت الدولية املتعلقة 

شادا
ري / اإلر

املعاي
طة 

خائر كنق
رية والذ

صغ
حة ال

سل
باأل

امن توافقها مع 
ض

جعية، مع 
مر

ي
ق األفريق

سيا
 ال

	
ت 

جراءا
إل

ت ل
طوير بروتوكوال

ت
ني 

امن تأم
ض

حدة ل
شغيلية املو

الت
طق 

يف منا
طنية 

ت الو
خزونا

امل
ت

النزاعا

 
	

حة قبل 
سل

ت األ
جمع بيانا

جيع 
ش

ت
ط 

خرائ
ضع 

سهيل و
الفها لت

إت
رشوعة

ري امل
حة غ

سل
 األ

	
حة 

سل
ىل األ

ت ع
الما

ضع ع
دعم و

ب 
سهيل التعق

ت لت
ال

ج
س

ظ ال
حف

و
جنائية

ت العدالة ال
جابا

ست
 وا

	
حدة 

شغيلية مو
ت ت

جراءا
ضع إ

و
خائر 

حة والذ
سل

واقعية إلدارة األ
يف 

مبا 
ي(، 

ريها من العتاد األمن
)وغ

رصيح” 
حقق والت

ت “الت
جراءا

ذلك إ
حة املفقودة 

سل
الغ ومراقبة األ

واإلب
رسوقة 

وامل

 
	

حة( مثل 
ت املتا

ستفادة من األدوا
اال

ي وإدارة 
صفوفة األمن املاد

“م
جية( 

رتاتي
س

ط اال
ط

خ
خزون وال

امل
جهود إدارة 

ت 
ب أولويا

سيق وترتي
لتن

ى 
ستو

ىل امل
خائر ع

حة والذ
سل

األ
ي

طن
 الو

	
حة 

سل
ري إدارة األ

تعزيز معاي
سبة 

ط بالن
س فق

خائر لي
والذ

ت األمنية 
ش، ولكن للوكاال

جي
لل

ى
خر

ت إنفاذ القانون األ
ووكاال
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جهة 
ري و

تغي
ت املدنية

حيازا
ال

 
	

جمعها 
حة و

سل
برامج العفو عن األ

الح 
س

الفها، برامج نزع ال
وإت

رسيح وإعادة اإلدماج
 والت

	
ال، 

الح )مث
س

برامج التنمية مقابل ال
صادية لدول 

جموعة االقت
رشوع امل

م
يب

حاد األورو
ب أفريقيا واالت

 غر
	

ت 
يف االتفاقيا

حكام الواردة 
األ

ني 
حيازة املدني

شأن 
شبه اإلقليمية ب

رية
صغ

حة ال
سل

أل
 ل

	
طنية 

ت الو
ستبيانا

ت / اال
ام

التقيي
رية

صغ
حة ال

سل
أل

سية ل
سا

األ

 
	

ىل 
ب ع

طل
سة عن ال

جراء درا
إ

يف 
مبا 

جار بها، 
حة ودوافع االت

سل
األ

ستقرار / انعدام 
صادر عدم اال

ذلك م
ت والدول، وأدوار 

جتمعا
األمن للم

يف 
حة 

سل
ت امل

امعا
ج

ت وال
جتمعا

امل
حة

سل
جار باأل

 االت
	

ت 
خدام قواعد بيانا

ست
تعزيز ا

جودة، مثل 
حة النارية املو

سل
األ

الغ عن 
إلب

iA، ل
R

M
S ت

قاعدة بيانا
صدها.

رسوقة ور
حة النارية امل

سل
 األ

	
شهر العفو 

ضاء ب
توعية الدول األع

ألفريقيا أ

 
	

شبه اإلقليمية 
تعزيز املواءمة 

حيازة 
طنية املتعلقة ب

ظمة الو
ألن

ل
رية

صغ
حة ال

سل
أل

ني ل
 املدني

	
طنية 

ت الو
ستبيانا

تعزيز ودعم اال
ت 

سا
امر

ىش مع امل
ام

مبا يت
سية 

سا
األ

جيدة
 الدولية ال

	
ىل 

ني( ع
ح

ضاء )واملان
جيع األع

ش
ت

طنية 
ط العمل الو

ط
خ

ث 
حدي

ت
 وتنفيذها

	
حة 

سل
جمع األ

ت 
جيع مبادرا

ش
ت

طوعية
ال

 
	

ص 
خي

جيل / تر
س

ت ت
جراءا

ط إ
سي

تب
حة النارية 

سل
 األ

	
يف 

حة النارية 
سل

جيل األ
س

جيع ت
ش

ت
حدودية / النائية

ت ال
جتمعا

 امل
	

ري هادفة تعالج دوافع 
خاذ تداب

ات
حة 

سل
 انعدام األمن وتدفق األ

	
حة 

سل
ت األ

ال
ج

س
ظ 

حف
ني أمن و

س
ح

ت
رتجعة

س
طة / امل

ضبو
امل

ي
صنيع اليدو

الت
 

	
ش البديلة 

سبل العي
رتويج ل

ال
ي

صنيع اليدو
ت الت

جها
سبة ل

 بالن
	

صنيع 
ت الت

جها
ظيم 

حيد وتن
تو

ت
جا

 واملنت
	

ت 
جها

طنية ل
ت و

جراء تعدادا
 إ

صنيع
 الت

	
سهيل 

ت لت
الما

ضع الع
جيل وو

س
الت

ب
 التعق

	
صنيع 

ت الت
جها

ظمة ل
التوعية املنت

القة
ت الع

ضايا ذا
ي بالق

اليدو

 
	

طوير 
ى لت

جدو
جراء تقييم 

- إ
حة 

سل
أل

المة ل
س

صنيع / ال
ري الت

معاي
صنع

النارية يدوية ال

 
	

شبه اإلقليمية 
جيع املواءمة 

ش
ت

صنيع 
طنية املتعلقة بالت

ظمة الو
ألن

ل
ت 

ال
حوي

يف ذلك الت
مبا 

ي، 
اليدو

جية
 التكنولو

	
حة 

سل
حديد األ

ت لت
دعم بناء القدرا

صنع
يدوية ال

 
	

ت 
جها

طنية ل
ت و

جراء تعدادا
إ

حو تقييم 
ىل ن

طوة أو
خ

صنيع ك
الت

ي
صنيع اليدو

ق الت
طا

 ن
	

ي
صنيع اليدو

ت ملراقبة الت
ضع آليا

 و
	

جزًءا من 
جيل 

س
شكل الت

عندما ي
ت 

جراءا
ط إ

سي
طنية، تب

ظمة الو
األن

ي
صنيع اليدو

ت الت
جها

جيل ل
س

 الت
	

حة 
سل

ىل األ
ت ع

الما
ضع ع

دعم و
صنع

 النارية يدوية ال
	

ىل 
ت ع

ظمة والعقوبا
ضيح األن

تو
رشوع

ري امل
ي غ

صنيع اليدو
الت
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ت 
ع تدفقا

أنوا

ري 
غ

حة 
سل

أل
ا

عة
رشو

امل

جيدة
ت ال

سا
امر

ىل امل
ع

مثلة 
أ

ت
صيا

التو

ي
ألفريق

حاد ا
الت

ل
مية

إلقلي
شبه ا

ت 
ام

ظ
من

لل
ي

ألفريق
حاد ا

الت
يف ا

ضاء 
ع

أل
ول ا

للد

رشوع
ري امل

حويل غ
الت

 
	

حة النارية 
سل

ظر األ
ح

ت 
سا

سيا

حة 
سل

ظيمها باعتبارها أ
املقلدة أو تن

حقيقية
نارية 

 
	

ي 
صنع

حوار وتوعية م
يف ال

شاركة 
امل

شأن 
حة النارية املقلدة ب

سل
األ

يف أفريقيا 
حولة 

يف املواد امل
جار 

االت

صلة
ت ال

طر ذا
خا

 وامل
	

حول 
طة 

خار
ضع 

سة لو
جراء درا

إ

حة النارية املقلدة 
سل

شار األ
انت

يف 
سهولة 

حويل ب
القابلة للت

ت 
جوا

يف ذلك تقييم الف
مبا 

القارة، 

ظيمية
التن

 
	

رشوع 
ري امل

حويل غ
ي بالت

زيادة الوع

ضاء
ني الدول األع

 ب
	

شبه اإلقليمية 
جيع املواءمة 

ش
ت

حة 
سل

طنية املتعلقة باأل
ظمة الو

ألن
ل

 النارية املقلدة
	

جيل 
س

ىل ت
ضاء ع

جيع الدول األع
ش

ت

ىل 
رشوعة ع

ري امل
ت غ

ال
حوي

ت الت
حاال

الل 
خ

ت من 
ضيها وتبادل املعلوما

أرا

ت اإلقليمية
 اآلليا

	
ب 

حديد تعق
ت وت

دعم بناء القدرا

حولة
حة النارية امل

سل
األ

 
	

حة 
سل

أل
ين ل

ضع القانو
ضيح الو

تو

ت 
رشيعا

يف الت
النارية املقلدة 

طنية
 الو

	
ري 

ت غ
ال

حوي
ت الت

حاال
جيل 

س
ت

ري 
ىل أنها غ

الغ عنها ع
رشوعة واإلب

امل

حة 
سل

ط األ
ضب

ت 
صاءا

ح
رشوعة إ

م

مية
جر

ت ال
صاءا

ح
وإ

خلة
ضايا املتدا

الق
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هذه الدول هي بوتسوانا وبوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار )ساحل العاج( وجمهورية . 1
ورواندا  وناميبيا  ومايل  ومالوي  وليبرييا  وكينيا  وغينيا  وغانا  وإثيوبيا  وإسواتيني  الدميقراطية  الكونغو 

والسنغال وسريا ليون والسودان وتنزانيا وأوغندا وزميبابوي.
مبا يف ذلك ممثلني عن مفوضية االتحاد األفريقي، واإلنرتبول، وبعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد . 2

لتحقيق االستقرار يف مايل، وشعبة شؤون مجلس األمن، ووزارة الخارجية الفرنسية.
شاركت نيجرييا وسريا ليون يف ورشة العمل.. 3
يتسق هذا التعريف عموما مع التعريف الوارد يف مختلف الوثائق املتعددة األطراف، رغم أنه أكرث إيجازًا . 4

اعتبارها غري  ينبغي  قانونية  أعامل غري  املستخدمة يف  القانونية  النارية  األسلحة  أن  أوضح  ويبني بشكل 
مرشوعة. هناك تعريفات أخرى أكرث تحديًدا، مبا يف ذلك التعريف الوارد يف صك التعقب الدويل والذي 
ينص عىل أن “األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة” تعترب غري مرشوعة ‘إذا: )أ( تم اعتبارها غري مرشوعة 
مبوجب قانون الدولة التي تم العثور عىل األسلحة الصغرية أو الخفيفة ضمن نطاق اختصاصها وحدودها. 
املتحدة؛ )ج( ال  )ب( تم نقلها بصورة تخالف حظر األسلحة املفروض من مجلس األمن وفقا مليثاق األمم 
تحمل عالمات وفقا ألحكام هذا الصك؛ )د( تم صنعها أو تجميعها دون ترخيص أو إذن من السلطة املختصة 
يف الدولة التي يحدث فيها التصنيع أو التجميع؛ أو )هـ( تم نقلها دون ترخيص أو إذن من سلطة وطنية 

مختصة )الجمعية العامة لألمم املتحدة، 2005، الفقرة 6(.
أسلحة صغرية وأسلحة خفيفة . 5  - أنها تصدر  يُعتقد  أو   - التي تصدر  البلدان  الرئيسيني هم  املصدرين  إن 

10 ماليني دوالر أمرييك عىل األقل يف السنة. يتضمن مقياس  وأجزائها وملحقاتها وذخائرها مبا قيمته 
الشفافية لعام 2018 أي دولة تم اعتبارها مصدرا رئيسيا مرة واحدة عىل األقل خالل الفرتة ما بني عامي 
2015-2001؛ ويقيم أنشطة تجارة األسلحة لعام 2015، وهي آخر سنة تتوفر بشأنها البيانات  )هولتوم 
وبافييس، 2018، ص 9( لكن إدراج دولة واحدة فقط من الدول األعضاء يف االتحاد األفريقي – وهي جنوب 
أفريقيا – باعتبارها حققت هذه املعايري من هو تقليل شبه مؤكد للواقع، ألن هناك بلدان أفريقية أخرى قد 
صّدرت ما قيمته 10 ماليني دوالر أو أكرث من األسلحة الصغرية يف سنة واحدة منذ عام 2001 دون اإلبالغ 

عن هذه املعامالت مبوجب اآلليات القامئة )انظر اإلطار 1(.
راجع الجدول 1. من بني هذه الدول، قامت 9 دول أفريقية بتبليغ عملية برنامج عمل منع االتجار والصك . 6

والخفيفة  الصغرية  األسلحة  بتصنيع  تقوم  بأنها   2012-2017 عامي  بني  الفرتة  خالل  للتعقب  الدويل 
)هولتوم وبن حمو يغري، 2018، ص 36(.

قدمت القوات املسلحة يف سريا ليون واملفوضية الوطنية حول األسلحة الصغرية يف سريا ليون ردودا.. 7

املالحظات
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يف الواقع، قد يكون بعض األسلحة النارية املقدرة املتبقية مسجال، لكن البيانات غري متوفرة. عالوة عىل . 8
فحتى  وبالتايل  تسجيلها،  دون  قانونيا  النارية  األسلحة  أنواع  بعض  امتالك  الدول  بعض  يف  ميكن  ذلك، 

األسلحة النارية املوثقة باعتبارها غري مسجلة قد ال تكون غري قانونية بالرضورة.
مراسالت خطية بني فريق دعم بعثة االتحاد األفريقي ومسؤول فريق العمل املشرتك متعدد الجنسيات، 6 . 9

ديسمرب 2017.
مراسالت خطية مع مسؤول يف بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل، 30 . 10

أكتوبر 2017.
األرقام من قاعدة بيانات iTrace. ستتغري هذه اإلحصاءات مع ازدياد التوثيق ومن املرجح أ، تكون أقل من . 11

الواقع، حيث أنه يف العديد من الحاالت يكون من الصعب تحديد سنة صنع األسلحة الصغرية والخفيفة من 
العالمات )وخصوصا من دول حلف وارسو(. وينبغي أخذ األرقام كمؤرشات فقط، فكام يبني الجدول 4، 

فإنه يف بعض الحاالت تكون العينات الخاصة بدولة معينة والتي يتم أخذ األرقام بناء عليها صغرية جدا.
بحث تسليح النزاعات )2016أ، ص. 10(؛ ليف وليربون )2014، ص 45-44، 69(؛ دو تيسيغي )2018ب، . 12

امللحق(؛ مراسالت خطية مع مسؤول يف بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف 
مايل، 30 أكتوبر 2017. راجع اإلطار 3.

مراسالت خطية مع مسؤول يف بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل، 30 . 13
أكتوبر 2017.

األورويب . 14 االتحاد  قرارين صادرين عن مجلس  األسلحة مبوجب  لإلبالغ عن  العاملي   iTrace نظام تأسس 
أكتوبر   22 يف  الصادر   CFSP/2015/1908و  2013 نوفمرب   25 يف  الصادر   CFSP/2013/698(
الدميقراطية  الكونغو  الوسطى وجمهورية  أفريقيا  فاسو وجمهورية  بوركينا  التسع هي  والدول   .)2015

وليبيا ومايل والنيجر ونيجرييا وجنوب السودان والصومال.
مسح األسلحة الصغرية واالتحاد األفريقي )2018(؛ دو تيسيغي )2018ب(؛ دسامرياس )2018(؛ بلريين )2017(. 15
مراسالت خطية مع فريق دعم بعثة االتحاد األفريقي التابع ملسؤول فريق العمل املشرتك متعدد الجنسيات . 16

ملواجهة جامعة بوكو حرام، 6 ديسمرب 2017.
تم اإلبالغ عن األسواق املفتوحة حيث ميكن رشاء األسلحة يف العديد من الدول األفريقية وعرب معظم املناطق . 17

أعاله،  املذكور  النيجر  مثال  لفرتة محدودة فقط. وإضافة إىل  ما تعمل  غالباً  أنها  الرغم من  الفرعية، عىل 
فقد شمل هذا األمر تقارير عن أسواق كهذه يف طرابلس، ليبيا )جنزن-جونز ومالكوم، 2017، ص 25(؛ 
ورفح، مرص )مارش، 2017، ص 86(؛ وأوكوا، نيجرييا )ركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح 
يف أفريقيا، 2016، ص 35(؛ ومقديشو، الصومال )فلوركوين، 2013، ص 254(؛ وبتنغاسو وتييس يف 
جمهورية أفريقيا الوسطى )مجلس األمن، 2016، ص 16، 34، 42(؛ وعدة بلدات أخرى يف غانا حيث يعترب 

إنتاج األسلحة النارية يدوية الصنع نوعا من التقاليد )انينغ، 2005(. 
عىل الرغم من اعتامدها يف مارس 2015، إال أن العقوبات املفروضة عىل جنوب السودان مل تتضمن حظرًا . 18

السودان بـ  املعني بجنوب  الخرباء  إنشائها، تم تفويض فريق  2018. لكن منذ  عىل األسلحة حتى يوليو 
“فحص وتحليل املعلومات املتعلقة بإمداد أو بيع أو نقل األسلحة والعتاد ذو الصلة واملساعدات العسكرية 
أو غريها، مبا يف ذلك طرق متويل هذه األنشطة ورشاء هذه املواد من خالل شبكات االتجار غري املرشوع 
إىل األفراد والكيانات التي تقوض تنفيذ االتفاق أو تشارك يف األعامل التي تنتهك القانون الدويل لحقوق 

اإلنسان أو القانون اإلنساين الدويل )مجلس األمن، 2015ج، الفقرة 18 ج(.  
تشمل مجموعة البيانات الناتجة معلومات عن أكرث من 76،000 سالح صغري، و1303 سالح خفيف، و88 مليون . 19

طلقة، و148000 قنبلة يدوية، و5800 صاروخ تم تسجيلها )بريهم، سيصدر قريبا(. وشملت أنواع الحوادث 
املجمعة، وحوادث  الضبط  عمليات  وتقارير  املخبأة،  املخزونات  املحظورة، وعمليات ضبط واسرتجاع  الشحنات 
يتم فيها نقل األسلحة من قبل متاجرين ينقلون بضائع أخرى، وعمليات التسليم الطوعي، واألسلحة التي تُباع يف 

أسواق األسلحة، والرسقة وتغيري الوجهة، والشحنات املكتملة، وعمليات االسرتجاع أثناء أو بعد املعارك.
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هذا اإلطار مأخوذ إىل حد كبري من جيزيندانر )2018( ويستند جزئياً إىل مرشوع بحث ملعهد األمم املتحدة . 20
لبحوث نزع السالح الذي فحص الخيارات عىل املستوى الدويل والتفاهامت املشرتكة عىل املستوى اإلقليمي 
من أجل تعزيز أنظمة مراقبة االستخدام النهايئ )املستخدم النهايئ( للتصدي لتغيري وجهة األسلحة )معهد 
اإلضافية  املكتبية  البحوث  خالل  من  استكامله  وتم   .)2015-2017 السالح،  نزع  لبحوث  املتحدة  األمم 

واملقابالت التي أجريت لهذه الدراسة.
راجع أعاله ومجلس األمن )2014أ(.. 21
مراسالت خطية مع فريق دعم بعثة االتحاد األفريقي التابع ملسؤول فريق العمل املشرتك متعدد الجنسيات . 22

ملواجهة جامعة بوكو حرام، 6 ديسمرب 2017.
مراسالت خطية مع مسؤول يف بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل، 30 . 23

أكتوبر 2017. راجع أيضا اندرز )2018، ص 180-174(؛ وبحث تسليح النزاعات )2016أ(.
مراسالت خطية مع مسؤول يف اإلنرتبول، أكتوبر 2017.. 24
25 . iARMS يف غرب أفريقيا، نادراً ما يتم اإلبالغ عن األسلحة املرسوقة أو املفقودة من املدنيني إىل قاعدة بيانات

ألن عدداً قليالً من الدول لديها سجالت وطنية مركزية ومحوسبة لألسلحة النارية املدنية. عالوة عىل ذلك، 
البلدان التي ال ميكن فيها استكامل  عند وجود مثل هذه السجالت، فإنها متيل إىل أن تكون محدودة يف 
إجراءات التسجيل إال يف العاصمة، وبالتايل يصعب الوصول إليها بالنسبة للعديد من ماليك األسلحة النارية 

)مراسالت خطية مع مسؤول يف اإلنرتبول، أكتوبر 2018(.
26 .165E21F1F0091440C وتحديدا القضية املرجعية ،iTRace راجع أيضا قاعة بيانات

)itrace.conflictarm.com(؛ مراسالت تعقب بحث تسليح النزاعات مع الحكومة اإليطالية وموزع ذخرية 
الصيد الكامريوين، 2016-2017.

كوت ديفوار وغانا وغينيا ومايل والسنغال وسريا ليون وتنزانيا.. 27
جمهورية أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار وغانا وغينيا وليبرييا.. 28
غينيا ومايل وناميبيا والسنغال وتنزانيا وزمبابوي.. 29
عىل سبيل املثال، سيصدر االتحاد األورويب مثل هذه املعايري الفنية يف عام 2018 ملعالجة انتشار األسلحة . 30

النارية القابلة للتحويل بسهولة واللوائح التنظيمية غري املتناسقة بني الدول األعضاء يف االتحاد )فلوركوين 
وكينغ، 2018، ص. 50-52(.

راجع مثال الجمعية العمومية لألمم املتحدة )2018(.. 31
من املقرر إصدار هذا الكتيب يف املؤمتر الخامس للدول األطراف يف معاهدة تجارة األسلحة يف عام 2019، . 32

ويتم تطويره كجزء مرشوع عيون الجندر لدعم واستدامة الرقابة عىل األسلحة التابع ملرشوع مسح األسلحة 
الصغرية.

مراسالت خطية مع مسؤول يف بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل، 30 . 33
أكتوبر 2017.

تعمل مجموعة نزع األلغام الدمناركية يف جنوب رشق تونس منذ عام 2014، حيث تنفذ مشاريع تهدف . 34
املنظمة  وّسعت   ،2018 عام  أوائل  يف  الرئيسية.  الحدودية  املدن  يف  واملرونة  املجتمعي  األمن  تعزيز  إىل 
برامجها الخاصة بالسالمة املجتمعية ومنع العنف من بن قردان والذهيبة يف تونس لتعرب الحدود إىل مدن 
زوارة ونالوت ووازن عىل الحدودية الليبية. وقد حاول هذا الربنامج معالجة إدارة الحدود بشكل شمويل، 
مع الرتكيز عىل الديناميات املتعددة واملعقدة يف الغالب والتي تسبب التوتر داخل وعرب املجتمعات وتغذي 
انعدام األمن والتجارة غري املرشوعة يف جميع أنحاء املنطقة الحدودية. ونتيجة لذلك، نجحت مجموعة نزع 
األلغام الدمناركية يف إنشاء لجان إلدارة النزاعات يف كل مدينة، وشجعت فرًص تبادل املعلومات واملبادرات 
املشرتكة إلدارة النزاعات عرب الحدود والتي تسهم يف استقرار املنطقة الحدودية )مراسالت خطية مع ممثل 

مجموعة نزع األلغام الدمناركية 2 أكتوبر 2018(.
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قد يشمل ذلك دعاًم لتخزين أو حجز األسلحة الثقيلة، وإزالة بقايا منصات األسلحة الثقيلة، ونقل الذخرية . 35

إلدارة  األساسية  املشورة  وتقديم  سكانها،  أمن  عىل  تهديًدا  تشكل  التي  املناطق  عن  بعيًدا  واملتفجرات 

املخزونات. ويعترب بناء قدرات الجهات املؤثرة غري الحكومية مسألة حساسة بشكل خاص تتطلب تخطيطًا 

دقيًقا وتحليالً للمخاطر. وفعليًا، فإنها قد تساهم إىل حد ما يف بناء القدرات العسكرية للجامعات املسلحة، 

يف  لكن  اإلدماج.  وإعادة  والترسيح  السالح  نزع  لعملية  بالنسبة  عكسية  نتائج  إىل  تؤدي  قد  وبالتايل 

الوقت نفسه، ميكن أن تكون مخاطر عدم اتخاذ أي إجراءات مرتفعة بنفس القدر يف بعض السياقات، ألن 

مخزونات األسلحة والذخرية التي تحتفظ بها الجامعات املسلحة هي نفسها عرضة ملزيد من تغيري الوجهة أو 

أنها مخزنة بطرق تعرض السكان املحليني للخطر. وقد يؤدي الدعم املحدود إىل تحسني إحصاء مخزونات 

الجامعات املسلحة عن طريق زيادة اإلرشاف من جانب العديد من األطراف املعنية، واملساعدة يف الحد من 

مخاطر السالمة وتصورات انعدام األمن املرتبطة بهذه املخزونات. وتشدد املامرسات الجيدة الحالية عىل أن 

السلطات الوطنية ينبغي أن توافق عىل أنشطة بناء القدرات هذه، وأن هذه األنشطة يجب أن تتم كجزء من 

االسرتاتيجية األوسع لنزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج، وأنه ينبغي لها أن تتبع إجراءات تشغيل موحدة 

مصممة خصيًصا للسياق املحيل )دو تيسيغي، 2018أ، ص. 47-49(. 

هذا اإلطار مقتبس إىل حد كبري من جيزيندانر )2018( ويستند إىل حٍد ما عىل مرشوع بحث معهد األمم . 36

املتحدة لبحوث نزع السالح الذي يدرس الخيارات عىل املستوى الدويل والتفاهامت املشرتكة عىل املستوى 

اإلقليمي من أجل تعزيز أنظمة الرقابة عىل االستخدام )املستخدم( النهايئ للتصدي لتغيري وجهة األسلحة 

)معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح )2017-2015(. وتم تكميله ببحث مكتبي إضايف ومقابالت تم 

إجراؤها لغايات الدراسة الحالية.

املجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا )2006، املادة 3(.. 37

املجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا )2006، املادة 5(.. 38

املجموعة . 39 مفوضية  اإلقليمي،  واألمن  السالم  حفظ  مديرية  أدامو،  ساين  الدكتور  مع  املؤلف  مراسالت 

االقتصادية لدول غرب أفريقيا، 6 ديسمرب 2017.

املجموعة . 40 مفوضية  اإلقليمي،  واألمن  السالم  حفظ  مديرية  أدامو،  ساين  الدكتور  مع  املؤلف  مراسالت 

االقتصادية لدول غرب أفريقيا، 6 ديسمرب 2017.

املجموعة . 41 مفوضية  اإلقليمي،  واألمن  السالم  حفظ  مديرية  أدامو،  ساين  الدكتور  مع  املؤلف  مراسالت 

االقتصادية لدول غرب أفريقيا، أبريل 2017.

املجموعة . 42 مفوضية  اإلقليمي،  واألمن  السالم  حفظ  مديرية  أدامو،  ساين  الدكتور  مع  املؤلف  مراسالت 

االقتصادية لدول غرب أفريقيا، 4 نوفمرب 2017.

43 . )10-1 إقليمية )املادة  اتفاقية املجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا إىل إنشاء قاعدة بيانات شبه  تدعو 

وتحتوي عىل أحكام لسجل األسلحة لعمليات السالم )املادة 11(. وعىل نحو مامثل، فإن بروتوكول نريويب 

ومراقبتها  األفريقي  والقرن  العظمى  البحريات  منطقة  الخفيفة يف  واألسلحة  الصغرية  األسلحة  منع  بشأن 

الصغرية  لألسلحة  وطنية  بيانات  قواعد  “إنشاء  إىل  الدول  يدعو   )2004 نريويب،  )بروتوكول  منها  والحد 

واألسلحة الخفيفة من أجل تسهيل تبادل املعلومات عن واردات وصادرات وعمليات نقل األسلحة الصغرية 

واألسلحة الخفيفة )املادة 16 د(، و”إنشاء وتحسني قواعد البيانات الوطنية، وأنظمة االتصاالت، والحصول 

عىل معدات لرصد ومراقبة تحركات األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة عرب الحدود” )املادة 4 ج(. ومبوجب 

املادة 16 )ب( من الربوتوكول املتعلق مبراقبة األسلحة النارية والذخرية وغريها من املواد ذات الصلة التابع 

ملجموعة تنمية الجنوب األفريقي )بروتوكول مجموعة تنمية الجنوب األفريقي، 2001(، تتعهد الدول األطراف 

بـ “إنشاء قواعد بيانات وطنية لألسلحة النارية لتسهيل تبادل املعلومات عن واردات وصادرات وعمليات نقل 

األسلحة الصغرية “.
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وتبادل . 44 “الشفافية  وعنوانه   - أفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية  املجموعة  اتفاقية  من  الرابع  الفصل  ينص 
الدول األعضاء إنشاء سجالت وقواعد بيانات وطنية محوسبة ]مكرر[  أنه” يتعني عىل  املعلومات” -عىل 
لألسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة “)املجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، 2006، املادة 9.1(. وعىل 
أي عالمات؛ وأسامء  للمنتج؛ ومحتوى  الوطنية وصفاً  السجالت  تتضمن هذه  أن  ينبغي  الخصوص،  وجه 
وعناوين املالكني السابقني والحاليني، واملالكني الالحقني، إن أمكن ذلك؛ وتاريخ التسجيل ومعلومات عن 

كل معاملة.
%99( من طلبات التعقب، يف حني أن الدول يف . 45 قدمت دول جنوب أفريقيا الغالبية العظمى )3452 أو 

املناطق الفرعية األخرى مل تستخدم النظام إال بشكل طفيف. وتم إرسال معظم الطلبات )2552 أو 74%( 
%17( ومناطق أخرى  أو  البقية إىل دول أوروبية )497  الدول األفريقية األخرى يف حني تم إرسال  إىل 
)426 أو %12( )مراسالت خطية مع مسؤول يف اإلنرتبول، أكتوبر 2017(. وال تشمل هذه األرقام طلبات 
التعقب املقدمة نتيجة للعمليات األخرية، مثل عملية Trigger III يف أفريقيا يف 11 نوفمرب 2017، والتي 

أدت بحسب املزاعم إىل املزيد من التعقب عرب قاعدة بيانات iARMS )دسامرياس، 2018، ص. 12(.
كان معدل االستجابة متشابه تقريبًا بني الدول يف أفريقيا )%21( وأوروبا )%20(، ولكنه أقل بكثري يف . 46

املناطق األخرى )%12( )مراسالت خطية مع مسؤول يف اإلنرتبول، أكتوبر 2017(.
مراسالت خطية مع مسؤول يف اإلنرتبول، أكتوبر 2017.. 47
ينطبق األمر نفسه عىل تبادل املعلومات حول املقذوفات. وشبكة اإلنرتبول للمعلومات املتصلة باملقذوفات . 48

هي شبكة املعلومات املستخدمة لتبادل البيانات املتعلقة بالبنادق املستخدمة يف الجرائم وأغلفة خراطيشها 
كانت   ،2018 أغسطس  وحتى  الدولية.  الحدود  من  كم   80 مسافة  ضمن  الجرمية  موقع  من  تُجمع  التي 
للمعلومات  اإلنرتبول  األعضاء يف شبكة  األفريقية  الدول  بوتسوانا وإسواتيني وناميبيا وأوغندا هي فقط 
املتصلة باملقذوفات، يف حني ال يزال انضامم جنوب أفريقيا إىل الشبكة معلقا )اإلنرتبول، بدون تاريخ(. 
مطابقات  بعد  النظام  يولد  مل   ،2017 نوفمرب  فإنه وحتى  بدايته،  يزال يف  ال  القارة  عمله يف  ألن  ونظرًا 
للمقذوفات مع الدول األفريقية، ولكن من املتوقع أن يتم ذلك، كام هو الحال يف مناطق أخرى، مع ازدياد 

انضامم واستخدام الدول لهذه املنصة )مقابلة مع ممثيل اإلنرتبول، ليون، 15 نوفمرب 2017(. 
راجع مثاًل، التدريب األويل الذي قدمه مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية إىل السلطات التشادية . 49

يف عام 2018 بشأن التحقيق يف قضايا االتجار غري املرشوع باألسلحة النارية ومقاضاة مرتكبيها )مكتب 
األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية، 2018(. يعترب مرشوع FRONTCHAD بني الحكومة التشادية 
واملفوضية األوروبية ومدته 18 شهراً مثاالً عىل املساعدة املقدمة ملكافحة االتجار عرب بحرية تشاد ونهري 
شاري ولوغون. وتضمن مرشوع FRONTCHAD زيادة عدد موظفي وكالة رشطة املياه الوطنية املنترشة 
لتسيري الدوريات يف بحرية تشاد، وتدريب األفراد عىل القيام بدوريات يف النهر وتحسني البنية التحتية 
األمنية يف كل من بحرية تشاد ونهري شاري ولوغون. وقد أدى تحسن الوضع األمني إىل إعادة فتح أنشطة 
صيد األسامك وتربية األسامك لغايات التجارة يف املنطقة عىل الرغم من التهديد املستمر الذي تشكله جامعة 

بوكو حرام )املفوضية األوروبية، 2018(.
تتبع بشكل . 50 ال  القضائية  السلطات  أن  الساحل  الجنائية يف منطقة  املؤسسات  لقدرات  تقييم حديث  أظهر 

إىل  املسرتجعة  األسلحة  جميع  تقدم  ال  وبالتايل  الجرمية  مرسح  يف  للتحقيق  القامئة  اإلجراءات  منهجي 
الرشطة العلمية أو الوحدات الجنائية للتحليل. يف حني أن هناك حاجة إىل املساعدة الفنية والتدريب يف 
بعض الدول، إال أنه من الرضوري بنفس القدر العمل مع القطاع القضايئ لضامن حصول الخرباء الجنائيني 
صحيح  بشكل  فحصها  من  يتمكنوا  حتى  املسرتجعة  النارية  األسلحة  إىل  منهجية  وصول  إمكانية  عىل 

)دسامرياس، 2018، ص. 3(.
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