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 ‘In words and images, the Small Arms Survey 2014, with its usual analytical rigour, helps us 
understand the latest developments—and future possibilities—in arms control, peace, and 
security. I have no hesitation recommending it to all those interested in these vital topics.’

—Angela Kane

United Nations High Representative  

for Disarmament Affairs

 ‘The Small Arms Survey 2014 offers important insights into how and why armed violence 
continues to plague the lives of many women and girls around the world—along with some 
of the options we have for building a safer future.’

—Zainab Hawa Bangura  

Special Representative of the United Nations  

Secretary-General on Sexual Violence in Conflict

About the Small Arms Survey 2014
The Small Arms Survey 2014 considers the multiple roles of women in the context of 
armed violence, security, and the small arms agenda. The volume’s thematic section com-
prises one chapter on violence against women and girls—with a focus on post-conflict 
Liberia and Nepal—and another on the recent convergence of the small arms agenda with 
that of women, peace, and security. Complementing these chapters are illustrated testimo-
nies of women with experience as soldiers, rebels, and security personnel. The ‘weapons 
and markets’ section assesses the potential impact of the Arms Trade Treaty, presents the 
2014 Transparency Barometer and an update on the authorized small arms trade, and 
analyses recent ammunition explosions in the Republic of the Congo. In addition, it exam-
ines ammunition circulating in Africa and the Middle East, maps the sources of insurgent 
weapons in Sudan and South Sudan, and evaluates crime gun records in the United States. 
The chapters are:

 • In War and Peace: Violence against Women and Girls 
 • Converging Agendas: Women, Peace, Security, and Small Arms 
 • Women behind the Gun: Aiming for Equality and Recognition
 • Breaking New Ground? The Arms Trade Treaty 
 • Trade Update: Transfers, Retransfers, and the ATT
 • Countdown to Catastrophe: The Mpila Ammunition Depot Explosions
 • Across Conflict Zones: Ammunition Profiling 
 • Signs of Supply: Weapons Tracing in Sudan and South Sudan 
 • On the Record: Illicit Weapons in the United States

About the project
The Small Arms Survey is an independent research project located at the Graduate Institute 
of International and Development Studies in Geneva, Switzerland. It serves as the prin-
cipal source of public information on all aspects of small arms and armed violence and as 
a resource centre for governments, policy-makers, researchers, and activists. The project 
has an international staff with expertise in security studies, political science, law, eco-
nomics, development studies, sociology, and criminology and collaborates with a network 
of partners in more than 50 countries.

مسح األسلحة الصغيرة 2014
نساء وبنادق

ياأخذ م�صح الأ�صلحة ال�صغرية 2014 بعني الإعتبار الأدوار املتعددة للمراأة يف �صياق اأجندة العنف امل�صلح والأمن والأ�صلحة 
ال�صغرية. ويتاألف اجلزء املو�صوعي للمجلد من ف�صل واحد حول العنف �صد الن�صاء والفتيات، مع الرتكيز على ليبرييا 
ونيبال يف مرحلة ما بعد ال�صراع، وف�صل اآخر حول التقارب الأخري لأجندة الأ�صلحة ال�صغرية مع تلك للمراأة وال�صالم 
والأمن. وتكملًة  لهذه الف�صول تاأتي �صهادات لن�صاء اكت�صنب خربة من العمل يف �صفوف اجلنود واملتمردين واأفراد الأمن. 
ويقيم ق�صم "الأ�صلحة والأ�صواق" التاأثري املحتمل ملعاهدة جتارة الأ�صلحة، ويعر�س مقيا�س ال�صفافية لعام 2014 وحتديثًا 
ب�صاأن جتارة الأ�صلحة ال�صغرية املرخ�صة، ف�صاًل عن حتليل لإنفجارات الذخرية التي �صهدتها موؤخرا جمهورية الكونغو. 
وبالإ�صافة اإىل ذلك، يناق�س الق�صم م�صاألة الذخرية املنت�صرة يف اأفريقيا وال�صرق الأو�صط، ويتعقب م�صادر الأ�صلحة التي 

يحملها املتمردين يف ال�صودان وجنوب ال�صودان، ويقيم �صجالت �صالح اجلرمية يف الوليات املتحدة.

يتم اإ�صدار م�صح الأ�صلحة ال�صغرية �صنويا من جانب فريق من الباحثني املقيمني يف جنيف يف �صوي�صرا و�صبكة عاملية من الباحثني املحليني. وتزايد تقدير 
�صناع ال�صيا�صات والدبلوما�صيني واملنظمات غري احلكومية لقيمته باعتباره م�صدرًا مهمًا لتحليل الق�صايا املتعلقة بالأ�صلحة ال�صغرية وا�صرتاتيجيات 

احلد من العنف امل�صلح.

اإ�صادة من اأجنيال كني، ممثلة الأمم املتحدة ال�صامية ل�صوؤون نزع ال�صالح، مب�صح الأ�صلحة ال�صغرية 2014:

امل�صتقبلية- يف جمال  والحتمالت  التطورات-  اآخر  فهم  على  املعتادة  التحليلية  بدقته  ال�صغرية 2014  الأ�صلحة  م�صح  ي�صاعدنا  وال�صور،  "بالكلمات 
احلد من الت�صلح، وال�صالم والأمن. ولي�س لدي اأدنى تردد يف تو�صيته جلميع اأولئك املهتمني بهذه املوا�صيع ال�صرورية".

النتائج الرئي�صية

العنف �صد الن�صاء والفتيات
• تكون معدلت العنف املنزيل اأعلى يف احلالت التي يكون فيها مقبوًل اجتماعيا كرد فعل مربر للخالفات املنزلية.	
• املواقف التي تتغا�صى عن العنف �صد الن�صاء والفتيات غالبًا ما تكون �صابقة للنزاعات، ولكنها تتاأجج اأثناء احلروب وغالبا ما ت�صتمر لفرتة طويلة 	

بعد وقف الأعمال العدائية ر�صميا.
• يف ليبرييا، الن�صاء هن اكرث تاأكيدًا مبرتني من الرجال على اأن قيام الزوج ب�صرب زوجته له ما يربره اأحيانًا، مما ي�صري اإىل اأن العديد من الن�صاء 	

اأعتدن اجتماعيا على قبول العنف املنزيل املمار�س �صدهن. 
• يف نيبال، يبدو اأن النظام الطبقي والنق�صامات العرقية والقت�صادية وامللف ال�صخ�صى لل�صحية لها تاأثريها على نوع وانت�صار العنف �صد الن�صاء 	

والفتيات. وعلى �صبيل املثال، فاإن الن�صاء من الفئات املهم�صة هن اأكرث عر�صة ب�صكل ملحوظ لبع�س اأنواع الإيذاء يف حياتهن.
• على ال�صعيد العاملي، ي�صعى املمار�صني يف قطاع التنمية اإىل تغيري العراف الجتماعية التي لها يد يف العنف �صد الن�صاء والفتيات؛ وينظر اإىل هذه 	

اجلهود باعتبارها خطوة ل غنى عنها من اأجل حت�صني اأمن الن�صاء والفتيات على املدى الطويل.

الن�صاء وال�صالم والأمن
• اإ�صاراتها اإىل نزع ال�صالح والت�صريح واإعادة 	 حتى عام 2013، مل تتطرق قرارات جمل�س الأمن الدويل ب�صاأن الن�صاء وال�صالم والأمن، وحتى يف 

الإدماج )DDR(، للموا�صيع املتعلقة بالأ�صلحة ال�صغرية ونزع ال�صالح.
• اأربعة تفوي�صات يف قرارات جمل�س الأمن ب�صاأن املراأة وال�صالم والأمن بالأ�صلحة ال�صغرية، وهذه التفوي�صات 	 ربطت اجلهات الفاعلة الرئي�صية 

هي حماية املدنيني، مبا يف ذلك من العنف اجلن�صي؛ وم�صاركة املراأة يف �صنع القرارات املتعلقة بال�صلم والأمن؛ ودعم املبادرات املحلية الن�صائية 
لل�صالم وحل ال�صراعات؛ ونزع ال�صالح والت�صريح واإعادة الإدماج.

• ت�صمل اأطر الر�صد احلديثة لالأمم املتحدة لقرار جمل�س الأمن رقم 1325 موؤ�صرات واأهداف حمددة تت�صل بالأ�صلحة ال�صغرية ونزع ال�صالح.	
• يف حني اأن ربع خطط العمل الوطنية القائمة لتنفيذ قرار جمل�س الأمن رقم 1325 تتعلق بالأ�صلحة ال�صغرية، فاإنها نادرا ما تقوم بتفعيل هذا الربط 	

لل�صيا�صات من خالل ا�صرتاط وجود اإجراءات ملمو�صة. وباملثل، يف حني يتم ذكر الن�صاء يف بع�س الأحيان يف خطط العمل الوطنية ب�صاأن الأ�صلحة 
ال�صغرية، فاإن ذلك ل ُيرتجم اإىل اأفعال مطلوبة.

• تربط معاهدة جتارة الأ�صلحة وقرارات جمل�س الأمن التي اعتمدت يف عام 2013 ب�صاأن املراأة وال�صالم والأمن، وب�صاأن الأ�صلحة ال�صغرية، بني 	
هاتني الأجندتني الدوليتني ب�صكل �صريح.
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معاهدة جتارة الأ�صلحة 
• اأدت التنازلت الالزمة للتو�صل اإىل اتفاق على ن�س معاهدة جتارة الأ�صلحة اإىل ترك املعاهدة مع عدد قليل من اللتزامات القانونية غري امل�صروطة.	
• تغطي معاهدة جتارة الأ�صلحة جمموعة وا�صعة من الأن�صطة والبنود ذات ال�صلة بالنقل، اإل اأن عدم وجود تعريفات والفتقار للتف�صيل الإلزامي 	

قد يوؤدي اإىل تنفيذ متفاوت وغري متنا�صق.
• تقدم معاهدة جتارة الأ�صلحة م�صاهمة كبرية لالأطر القانونية القائمة من خالل اإدخال معايري جديدة للنقل الدويل لالأ�صلحة التقليدية. ومع ذلك، 	

فاإن هذه املكا�صب تعترب اأكرث توا�صعا مقارنة بالتدابري املطبقة ملراقبة الأ�صلحة ال�صغرية.
• بالنظر اإىل اأن املعاهدة تنطبق على الدول امل�صدرة وغري امل�صدرة على حد �صواء، كانت الأخرية و�صتبقى طرفًا يف مناق�صات املعاهدة املتعلقة بنقل 	

الأ�صلحة، وكذلك يف تطوير املعايري العاملية للحد من العمليات غري امل�صوؤولة لنقل الأ�صلحة.
• اأثارت عملية معاهدة جتارة الأ�صلحة م�صتوى من الهتمام والتدقيق لهذه الق�صية على امل�صتوى العاملي، و�صت�صتمر بال �صك بالقيام بذلك. وهذا 	

بدوره يحمل يف طياته القدرة على تغيري �صلوك الدول.
• التوجيهية 	 النقل غري امل�صرح بها، حتدد ال�صكوك الأخرى واملبادئ  اإعادة  اإىل  التحديد  الأ�صلحة ل ت�صري على وجه  اأن معاهدة جتارة  يف حني 

للممار�صات اجليدة تدابري ذات �صلة بهذه امل�صاألة. ومع ذلك، يعترب التوجيه نادرًا عندما يتعلق الأمر بكيفية ال�صتجابة حلالت ال�صتباه باإعادة 
النقل غري امل�صرح بها اأو احلالت التي يتم ك�صفها.

عمليات نقل الأ�صلحة ال�صغرية امل�صرح بها
• يف عام 2011، كان اأكرب م�صدري الأ�صلحة ال�صغرية والأ�صلحة اخلفيفة )ممن ل تقل �صادراتهم ال�صنوية عن 100 مليون دولر اأمريكي(، وفقا 	

لبيانات اجلمارك املتوفرة )برتتيب تنازيل(، الوليات املتحدة واإيطاليا واأملانيا والربازيل والنم�صا و�صوي�صرا واإ�صرائيل ورو�صيا الحتادية وكوريا 
اجلنوبية وبلجيكا وال�صني وتركيا وا�صبانيا وجمهورية الت�صيك.

• يف عام 2011، كان اأكرب م�صتوردي الأ�صلحة ال�صغرية والأ�صلحة اخلفيفة )ممن ل تقل وارداتهم ال�صنوية عن 100 مليون دولر اأمريكي(، وفقا 	
لبيانات اجلمارك املتوفرة )برتتيب تنازيل(، الوليات املتحدة وكندا واأملانيا واأ�صرتاليا وتايالند واململكة املتحدة وفرن�صا واإيطاليا.

• وفقًا لإح�صاءات جتارة ال�صلع الأ�صا�صية لالأمم املتحدة، ت�صاعفت قيمة التجارة العاملية يف الأ�صلحة ال�صغرية والأ�صلحة اخلفيفة تقريبا بني عامي 	
2001 و2011. و�صهدت فئة ذخرية الأ�صلحة ال�صغرية الزيادة الأعلى )959 مليون دولر اأمريكي اأو %205(.

ال�صفافية يف جتارة الأ�صلحة ال�صغرية
• حدد اإ�صدار معيار ال�صفافية لعام 2014 لتجارة ال�صلحة ال�صغرية �صوي�صرا واأملانيا و�صربيا واململكة املتحدة باعتبارها الأكرث �صفافية �صمن الدول 	

الرئي�صية امل�صدرة، يف كانت اإيران وكوريا ال�صمالية واململكة العربية ال�صعودية ودولة الإمارات العربية املتحدة هي الأقل �صفافية.
• على الرغم من اأن ال�صفافية الإجمالية �صهدت حت�صنا طفيفا مقارنة بالعام ال�صابق، وذلك مع قيام املزيد من الدول بتح�صني م�صتواها من ال�صفافية 	

اأو احلفاظ عليه، يبني معيار ال�صفافية اأن ما يزيد عن ن�صف البلدان امل�صمولة بالدرا�صة ل تقدم اأي معلومات عن الرتاخي�س املمنوحة اأو املرفو�صة 
على الرغم من الأهمية ال�صاملة لتلك الفئات بالن�صبة لل�صفافية.

• تقدم معاهدة جتارة الأ�صلحة فر�صة هامة لزيادة ال�صفافية يف عمليات نقل الأ�صلحة ال�صغرية. ولكن لتحقيق هذا الهدف، حتتاج األيات الإبالغ يف 	
معاهدة جتارة الأ�صلحة اإىل اأن ت�صتمد الإلهام، لي�س فقط من �صجل الأمم املتحدة لالأ�صلحة التقليدية،واإمنا اأي�صا من قاعدة البيانات الإح�صائية 

لتجارة ال�صلع الأ�صا�صية لالأمم املتحدة وتقارير �صادرات الأ�صلحة الوطنية.

انفجارات م�صتودع الذخرية يف مبيال
• بتاريخ 4 اآذار 2012، دمرت �صل�صلة من النفجارات عدة ثكنات ع�صكرية يف منطقة مبيال يف برازافيل يف جمهورية الكونغو، مما اأ�صفر عن مقتل 	

300 �صخ�س على القل وا�صابة اكرث من 2500 �صخ�س وت�صريد اأكرث من 120.000 �صخ�س.
• وفقا للتقنيني املتخ�ص�صني بالذخرية والذين لهم خربة بالتخل�س من الذخائر املتفجرة فاإن ال�صبب الأ�صا�صي لنفجارات م�صتودع الذخرية يف 	

مبيال كان الإدارة غري املنا�صبة ملخزونات الذخرية.
• ت�صمنت اأنواع الذخرية لتي تعر�صت للتدمري مزيجًا من اللعاب النارية وذخائر الأ�صلحة ال�صغرية وقنابل يدوية واألغام اأر�صية وقذائف من العيار 	

الكبري و�صواريخ وقذائف وقنابل طائرات خمزنة ب�صكل ع�صوائي يف م�صتودعات الذخرية يف مبيال.
• التو�صع غري املنظم لل�صكان املدنيني حول منطقة تخزين متفجرات قابلة لالنفجار حتتوي على مثل هذه الأنواع والكميات من الذخرية من �صاأنه اأن 	

يعر�س حياة النا�س خلطر كبري يف حالة وقوع انفجار.
• ت�صري التقديرات اجلزئية حلجم الأ�صرار واخل�صائر، ويف مقدمتها التاأثري املادي املبا�صر على القطاع اخلا�س، اإىل ما يتجاوز 336 مليار فرنك 	

و�صط اأفريقي )672 مليون دولر اأمريكي(.
• يف وقت كتابة هذا التقرير، كان التقدم يف ممار�صات اإدارة املخزونات بعد النفجار بطيئًا، مما يدل على عدم وجود عمليات �صراء من ال�صلطات 	

الكونغولية، ف�صال عن اإعياء املانحني واحلذر من الرعاة املحتملني.
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تعقب الذخرية يف مناطق النزاع
• يظهر حتليل خ�صائ�س الذخائر ذات العيار ال�صغري املوثقة منذ عام 2010 يف �صبعة بلدان واأقاليم: �صاحل العاج وليبيا وال�صومال واأر�س ال�صومال 	

وجنوب ال�صودان وال�صودان و�صوريا، اأنها اأٌنتجت يف 39 دولة خمتلفة.
• الأكرب جمتمعة )37%( من 	 الآن رو�صيا الحتادية( احل�صة  ت�صكل  التي  ال�صوفييتي )الأرا�صي  ال�صني والحتاد  الواقعة يف  الإنتاج  متثل م�صانع 

عينات الذخرية. كما اأن انت�صار اخلراطي�س ال�صودانية والإيرانية ال�صنع هو اأمر جدير بالذكر اأي�صا.
• كان اأكرث من ثالثة اأرباع عينات الذخرية عبارة عن خراطي�س لعيارات اأ�صلحة بلدان الكتلة ال�صرقية، واأنتج اأكرث من الن�صف خالل فرتة احلرب 	

الباردة- الأمر الذي يربز دور الذخرية القدمية يف تاأجيج ال�صراع امل�صلح ويوؤكد على اأهمية احلد من فوائ�س املخزونات.
• يو�صح وجود الذخرية املنتجة حديثا يف عدة بلدان مدى ال�صرعة التي ميكن من خاللها حتويل هذا العتاد اأو اإعادة نقله يف حالت النزاع امل�صلح.	
• اأنواع خمتلفة من اخلراطي�س التي ل حتمل و�صم يف جميع البلدان والأقاليم امل�صمولة بامل�صح، با�صتثناء واحدة، عقبات جديدة اأمام 	 يثري وجود 

جهود ر�صد الأ�صلحة. والو�صم على بع�س ال�صناديق ي�صري اإىل اأثيوبيا كجهة م�صنعة لبع�س من هذه الذخائر، ولكن يف احلالت الأخرى كان من 
ال�صعب حتديد املنتجني ب�صكل قاطع.

تعقب الأ�صلحة يف ال�صودان وجنوب ال�صودان
• لدى اجلماعات امل�صلحة غري احلكومية يف ال�صودان وجنوب ال�صودان اإمكانية الو�صول اإىل جمموعة وكميات متنوعة من الأ�صلحة والذخرية، مبا يف 	

ذلك اأ�صلحة حقبة احلرب الأهلية، اإىل جانب الأ�صلحة والذخرية ال�صينية وال�صودانية الأكرث حداثة.
• وثق املحققون وجود ذخرية حديثة )بعد 2000( �صودانية ال�صنع من العيارين ال�صغري واملتو�صط بكميات كبرية بني اأيدي اجلماعات امل�صلحة غري 	

احلكومية يف ال�صودان وجنوب ال�صودان.
• خمزونات احلكومة ال�صودانية هي امل�صدر الرئي�صي لأ�صلحة اجلماعات امل�صلحة غري احلكومية على اختالف ولئها يف ال�صودان وجنوب ال�صودان، 	

وذلك من خالل الت�صليح املتعمد والغنائم التي مت احل�صول عليها يف �صاحة املعركة.
• ك�صفت التحقيقات امتالك اجلماعات امل�صلحة يف جنوب ال�صودان لعدد متزايد من الأ�صلحة التي مت اإزالة عالمات الو�صم عنها، مبا يف ذلك الأرقام 	

الت�صل�صلية، وهو تكتيك يهدف اإىل اإف�صال التعرف على منتجيها وتعقبهم. 
• من خالل ا�صتجابتها لطلبات املعلومات من املحققني، اأظهرت الدول امل�صدرة ا�صتعدادها للتعاون يف عملية تعقب الأ�صلحة و الذخرية يف مناطق 	

ال�صراع.

الأ�صلحة غري امل�صروعة يف الوليات املتحدة
• مثلت امل�صد�صات اأكرث من ثالثة اأرباع )77%( الأ�صلحة النارية التي مت �صبطها مع املجرمني وجتار املخدرات واأفراد الع�صابات يف ثماين مدن 	

وبلدات �صملتها الدرا�صة يف الوليات املتحدة.
• كان ما ل يقل عن 70% من امل�صد�صات امل�صبوطة عبارة عن م�صد�صات ن�صف اتوماتيكية خمتلفة ال�صنع والطراز والعيار- وكانت النوع الكرث 	

�صيوعا لالأ�صلحة النارية التي مت �صبطها مع املجرمني يف البلديات التي �صملتها الدرا�صة.
• ن�صب م�صادرة امل�صد�صات والبنادق الطويلة يف الوليات املتحدة هي عك�س تلك املوجودة يف املك�صيك، حيث كان ما يقرب من 72% من الأ�صلحة 	

امل�صبوطة هناك يف املرحلة الثانية من هذا امل�صروع عبارة عن بنادق طويلة.
• مل ت�صكل البنادق العادية �صوى جزء �صئيل من الأ�صلحة النارية امل�صبوطة: اأقل من 12%، ن�صفها تقريبا من طراز ن�صف اتوماتيكي، مبا يف ذلك 	

تلك املعروفة با�صم "البنادق الهجومية". وهذا اأمر جدير باملالحظة بالنظر اإىل امتالك املدنيني لهذه البنادق على نطاق وا�صع يف الوليات املتحدة 
وال�صبط املتكرر لها بني اأيدي املجرمني يف املك�صيك.

• على الرغم من فر�س حظر على ا�صترياد الأ�صلحة النارية من ال�صني، كانت ن�صبة كبرية من البنادق ن�صف التوماتيكية التي مت �صبطها �صينية 	
ال�صنع.
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