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 :التماسك إلى الفوضى من
 العالم مستوى على النارية األسلحة من المخزونة الكميات

 

 المتعلقة الحادة المشكالت من الكثير برز

 بسبب 2003 عام في الصغيرة باألسلحة

 األسلحة من المخزونة الكميات إدارة قضية

 تبدو قضية وهي عليها، والسيطرة الصغيرة

 ستثنائيةاال الحاالت ففي. ظاهرها في بسيطة

 ماليين على السيطرة فقد ساعد بعيد، حد إلى

 على الخفيفة واألسلحة الصغيرة األسلحة

 الحاالت وفي. بكاملها الدولة استقرار تقويض

         الصغيرة التسربات أسهمت األخرى،
   العنف وفي الجريمة ارتكاب في منها      

 ).العرقي أو (اإلثني             

 

". السالح فوضى "لتعبير مرادفاً العراق اسم أصبح وقد

 ناري سالح قطعة ماليين 8 إلى 7 عن يقل ال ما يملكون أنفسهم العراقيون وجد حسين، صدام هزيمة فغداة

 كثيراً يشبهه فشيء (نوعه من فريداً وضعاً يكن لم العراق في الوضع ولكن. األمن قوات بها تحتفظ كانت

 وعنصر الفريد حجمه حيث من فقط بجالء العراق في الوضع برز حيث). 1997 عام ألبانيا في حدث

 النارية، األسلحة على العراقي الطلب في السريع االرتفاع إلى أدى مما األسلحة، ملكية انتقال في المفاجأة

 وجه على العراق إلى المستوردة الصغيرة األسلحة وتدفقت وتجاوزه، العرض مستوى مع تعادل لذيا

 .السرعة

 

 464 مجتمعة سكانها عدد والبالغ الفصل هذا وضعها يناقش التي عشرة، اإلحدى الالتينية أمريكا دول تمتلك

 أمريكا في النارية لألسلحة لنسبةبا تمييزاً األكثر والصفة. ناري سالح قطعة مليون 80-45 نسمة، مليون

 االستثنائية اإلماتة أو الفتك درجة ولكن األسلحة، لهذه المطلقة األعداد ليست الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية

 أعلى بين من يعتبر القتل ألغراض المنطقة هذه في معهود ناري سالح استخدام فاحتمال. بها تتصف التي

 مثيرة (دراماتيكية بصورة يتباين اإلماتة معدل فإن ذلك، ومع). 4-2 الجدول انظر (العالم في المعدالت

 إلى150 لكل سنوياً واحدة قتل حالة هناك المثال، سبيل على اإلكوادور، ففي. أخرى إلى دولة من) لالهتمام

 من جندي: الخطر من مأمن غير في أسلحة

 عثر نارياً سالحاً يتفحص األمريكي الجيش

 تشرين في بغداد في مداهمة أثناء عليه

 .2003 نوفمبر/الثاني

وي
ج

 
دل
راي

/
ور
ص

 
تي
غي

 

 صدام هزيمة غداة

 وجد حسين،

 أنفسهم العراقيون

 يقل ال ما يملكون

 8 إلى 7 عن
 سالح قطعة ماليين

 .ناري



 2      الفصل ملخص: 2004-الصغيرة األسلحة سحم

 لكل سنوياً واحدة قتل حالة هناك حيث تشيلي في كبيراً اختالفاً الوضع هذا ويختلف. سالح قطعة 380

 .مدني ناري سالح قطعة 24.400 – 17.000
 

 في المخزونة األسلحة عن الناتج اإلماتة معدل: إماتةً األكثر األسلحة استعمال: 4-2 الجدول

 الالتينية أمريكا دول من تسعٍ
 )اريةالن األسلحة عن الناجمة لإلماتة األعلى المعدالت حسب مرتبة العالم، من أخرى أماكن من مختارة أمثلة مع(
 

 األسلحة مجموع الدولة

 المدنية النارية

 )بالمليون(

 القتل حاالت عدد

 السنوية

 باستعمال

 النارية األسلحة

 القتل حاالت عدد

 عن الناتجة

 النارية األسلحة

 100.000 لكل

 نسمة

 النارية األسلحة عدد

 ناتجة قتل حالة لكل

 استعمالها عن

 حاالت عدد

 لكل القتل
100.000 

 سالح قطعة

 رينا

 660-260 380-150 10.16 1.321 0.5-0.2 اإلكوادور
 520-220 470-190 49.54 21.898 10.2-4.2 كولومبيا
 450-90 1.100-220 21.04 5.408 6.0-1.2 فنزويال
 128-85 1.170-780 14.35 25.603 30.0-20.0 البرازيل
 156-33 3.000-640 5.27 5.452 16.5-3.5 المكسيك
 23-17 5.940-4.350 2.45 942 5.6-4.1 األرجنتين

 32-16 6.200-3100 0.59 161 1.0-0.5 بيرو
 12-7 11.400-8.650 3.05 104 1.6-0.9 األورغواي

 5.9-4.1 24.400-17.000 0.52 82 2.0-1.4 تشيلي
 560-230 440-180 16.97 450 0.2-0.08 جامايكا
 302.0 330 30.17 13.572 4.5 إفريقيا جنوب
-243.0 المتحدة ياتالوال

281.0 
10.310 3.45 24.000-28.000 3.76-4.2 

 2.2 48.000 0.54 170 7.9 كندا
-129.000 0.19 155 30.0-20.0 ألمانيا

194.000 
0.5-0.8 
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 اإلحصائية البيانات أن حين وفي. األساس المرجعية السنوات من مستقاة الشكل هذا في المعروضة البيانات: مالحظة

 آخر من مأخوذة النارية اَألسلحة باستخدام القتل بيانات فإن ،2003-2002 عامي إلى ترجع لناريةا لألسلحة

 هذه تعود التي جامايكا باستثناء ،2001-1998 من السنوات العادة في وهي فيها، البيانات هذه توافرت سنة

 حاالت حول محددة بيانات إلى فتقاراال بسبب والباراغوي بوليفيا استبعاد تم وقد. 1995 عام إلى فيها البيانات

 لكل النارية األسلحة عدد: "المعنون العمود في الواردة األرقام تدوير تم وقد. النارية األسلحة باستعمال القتل

" ناري سالح قطعة 100.000 لكل القتل حاالت عدد: "المعنون والعمود ،"استعمالها عن ناتجة قتل حالة

 .الزائفة الدقة لتفادي
 

 من النارية األسلحة استعمال عن الناتجة القتل حاالت بيانات – 2-2و 1-2 الجدولين من ومصنّفة مجمعة: لمصادرا

 المخزونة األسلحة بيانات). 2003 (سي دي أو إن يو). 1998 (المتحدة األمم. الجريمة). 2000 (تشيتي

 الصغيرة األسلحة مسح ،)2002 (سي. بي. جي). 2003 (وآخرون كروس من أخرى، لدول المدنين لدى

)2002.( 

 
 مالكي جميع لدى أكبر االهتمام من بدرجة النارية األسلحة من المخزونة الكميات أمن يحظى أن يجب

 األخرى هي فإنها األسلحة، من الكبرى) األسلحة مستودعات (بالتراسانات تحتفظ الحكومات وألن. اَألسلحة

 إلى الصغيرة األسلحة انتقال َأن كما. مخزونة كميات من لديها ما على السيطرة في المشكالت أعوص تواجه

 وتعمل. أساسه على الدولة سلطة تقوم الذي االجتماعي للعقد خيانة يعد المتمردين أو المجرمين أيدي

 وحاالت صغيرة بكميات السرقات تيسير على الشخصية المسؤولية إلى واالفتقار الضعيفة التخزين ممارسات

 عمليات طريق عن المجرمين أيدي إلى طريقها الشرطة أسلحة تجد ما وكثيراً. أسبابها المفسرة غير لفقدا

. األسلحة صانعو بها يقوم التي السمسرة عمليات خالل من الشرطة لدى القديمة النارية األسلحة مقايضة

 في تقريباً دائمة بصورة يتمثّل معها تعامللل األمثل الحال فإن اإلهمال، إلى اآليلة أو الزائدة لألسلحة وبالنسبة

 تملكها صغيرة سالح قطعة ماليين ثمانية من أكثر أن هو السياق هذا في ذكره الجدير. األسلحة هذه تدمير

 .الماضي العقد خالل تدميرها تم قد المتخصصة المؤسسات

 

 فقدان أو سرقة وتمثّل. العالم أرجاء في سنوياً مدني ناري سالح قطعة مليون عن يقل ال ما يفقَد أو يسرقُ

 غيرها من نجاحاً أكثر الدول هذه بعض أن مع العملية، الناحية من دولة كل في خطيرة مشكالت األسلحة هذه

 النارية األسلحة َأن واسع نطاق على به المعترف ومن). 1-2 الشكل (الفقدان أو السرقة تلك مكافحة في

 بصورة وبالتركيز. العنف جرائم في الستعمالها تُسرق أنها المرجح من التي اَألسلحة بين من هي المسروقة

 تخفق البلدان من كثير في الراهنة الممارسات أن نجد الشوارع، مجرمو يرتكبها التي السرقات على حصرية

 تعرض قابلية في المتمثّلة ،)السرقة مع األهمية في تتساوى التي (المهمة األخرى الجوانب مع لتعاملا في

 فقدانهم على األسلحة مالكي يعاقب ال البلدان من الكثير إن. للمخاطر األسلحة من المخزونة الكميات

 من المزيد بذل ينبغي العالم، ءأنحا من الكثير في نسبياً المتسامحة التحكم ثقافات ضوء وعلى. ألسلحتهم

 عن يقل ال ما

 قطعة مليون

 ناري سالح

 أو تُسرق مدني

 في سنوياً تُفقَد

 .العالم رجاءأ



 2      الفصل ملخص: 2004-الصغيرة األسلحة سحم

 خلق يكون أن وينبغي. أيضاً فقدانها إلحباط بل فحسب، النارية األسلحة سرقة عمليات إلحباط ال الجهد

 .باألسلحة الخاصة للسياسة رئيساً هدفاً المسؤولية تحمل ثقافات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2001-1994 فقدها، أو قتهاسر عن التبليغ تم التي الكندية النارية األسلحة: 1-2 الشكل
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 النارية األسلحة عدد: عمودياً

 )15.000 ،10.000 ،5.000 صفر،(

 

 السنة: أفقياً

)1994، 1995، 1996، 1997، 1998، 1999، 2000، 2001( 

 

 2.706 2.733 3.378 3.613 4.183 4.409 4.792 5.130 المسروقة 

 932 1.122 2.166 2.219 2.253 7.445 9.818 1.375 المفقودة 

 3.638 3.855 5.544 5.832 11.8546.436 14.610 6.505 المجموع 

 

 )2003 (هنْغْ: المصدر
 
 مع تتعامل أقوى قوانين بسن االزدياد في اآلخذ االهتمام المشكالت، هذه حول المتنامي القلق نتائج إحدى من

 تغيير موضوع تناول بهدف حالياً الموجودة القوانين إصالح: شكلين على التوجه هذا أتيوي. النارية األسلحة

 ففي. النارية لألسلحة العامة الملكية تنظِّم جديدة قانونية أنظمة وتأسيس أفضل، بطريقة العامة األولويات

 حين في اإلصالح، نهوج على حصرية بصورة النقاش يركِّز المثال، سبيل على األمريكية، المتحدة الواليات

 .تنفيذها أو جديدة قانونية أنظمة بمناقشة أخرى بلدان تقوم

 

 تكون أن العالم، دول من للكثير بالنسبة السياسات أجرأ إحدى وهي الصغيرة، األسلحة تسجيل لسياسة يمكن

 تسجيل طفق تتضمن "خاملة جزئية "أو جميعهم، النارية األسلحة مالكي مشاركة تتطلب "نشطة عمومية"

 سجلت حيث )النشطة العمومية( األولى السياسة على البارزة األمثلة من كندا وتعتبر. حديثاً المشتراة األسلحة

 يوليو/تموز من ابتداء سالح قطعة مليون) 6.5 (األخيرة السنوات في األسلحة لتسجيل طموحاً األكثر المبادرة

 الدولي المناخ صياغة إلعادة الجهد من مزيداً يبذل أن يمكنه الكندي فالنظام: محتدماً الجدل يزال وال. 2003

 ،2003 ديسمبر/األول كانون وفي. به مقارنته الممكن من سبقه تدبير أي يفوق الشخصية األسلحة لتسجيل

 وتغيير النارية األسلحة انتشار مكافحة إلى يهدف األسلحة على للسيطرة جديداً رئيساً نظاماً البرازيل وضعت

 في األكبر الجذري التغيير على ينطوي الذي الجزء ويتمثّل. جذرياً تغييراً النارية لَألسلحة الوطنية فةالثقا

 يطلق قد الذي األمر النارية، األسلحة أنواع جميع بيع لحظر عام استفتاء إجراء على الجديد النظام برنامج

 البرازيل حذو ستحذو التي الدولة تايالند نتكو وربما. النارية لألسلحة" نشط عمومي "تسجيل نظام في العمل

 .ذلك في
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 الخاضعة األماكن من المفقودة أو المسروقة الصغيرة األسلحة من الضخمة األعداد تؤدي أن في غرابة وال

 بطريقة األسلحة هذه من المخزونة الكميات بإدارة المتنامي االهتمام إلى الدول جانب من الرسمية للسيطرة

 مشكالت على فاضحاً مثاالً العراقية الصغيرة األسلحة مشكلة وتعتبر. العالم من كثيرة أنحاء في أفضل

 ضمان إن. العالم أرجاء في المجرمين أيدي إلى العام القطاع من لألسلحة الثابت التدفق عن المسؤولة اإلدارة

 كل في به االرتقاءو تحسينه يمكن شيء والمدني الرسمي المستويين على الصغيرة األسلحة مخزون أمن

 .المعمورة من مكان

 

 


