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اأو نقلت اإىل  يقوم املحققني والباحثني ومرا�صلي احلروب والن�صطاء ب�صكل متزايد بتوثيق الذخرية التي مت العثور عليها يف مناطق النزاعات امل�صلحة 
هناك. وتوفر ال�صور التي التقطت يف املوقع لعالمات و�صناديق الذخرية، ف�صال عن وثائق ال�صحن التي مت احل�صول عليها من م�صادر خمتلفة، ثروة 
من املعلومات حول البلدان وتواريخ ت�صنيع العتاد احلربي. ويف بع�س احلالت، ت�صمح هذه اجلهود اأي�صا بتعقب الذخرية و�صوًل ملتلقيها الأول وكذلك 

الو�صطاء الالحقني.
ويحلل هذا الف�صل خ�صائ�س الذخرية ذات العيار ال�صغري، وهي العيارات اأقل من 20 ملم، املوثقة منذ عام 2010 يف �صبعة بلدان واأقاليم: �صاحل العاج 
وليبيا وال�صومال واأر�س ال�صومال وجنوب ال�صودان وال�صودان و�صوريا. وبالعتماد على جمموعة من البيانات التي مت احل�صول عليها من 560 عينة من 
هذه الذخرية، يقوم هذا الف�صل بتحليل الأنواع املختلفة من اخلراطي�س املتداولة عرب �صبع درا�صات حالة، مع الرتكيز ب�صكل خا�س على العيار ومن�صاأة 

الت�صنيع وتاريخ ال�صنع. كما ي�صتك�صف ما ميكن لهذه املعلومات اأن تك�صفه حول اإنتاج الذخرية و�صرائها ونقلها. 
وت�صمل النتائج الرئي�صية لهذا الف�صل ما يلي:

• اأنتجت من�صاآت تقع يف 39 دولة الذخرية امل�صمولة بامل�صح. و�صكلت م�صانع الإنتاج الواقعة يف ال�صني والحتاد ال�صوفييتي احل�صة الأكرب من عينات 	
الذخرية. وانت�صار اخلراطي�س ال�صودانية والإيرانية ال�صنع هو اأمر جدير بالذكر اأي�صًا.

• الن�صف خالل فرتة 	 اأكرث من  واأنتج  ال�صرقية،  الكتلة  بلدان  اأ�صلحة من  لعيارات  اأرباع عينات الذخرية عبارة عن خراطي�س  اأكرث من ثالثة  كان 
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 هذه املادة اأو اإعادة نقلها يف حالت النزاع امل�صلح. 	
وكان ما جمموعه 29 عينة من الذخرية التي وجدت يف �صاحل العاج وال�صومال وجنوب ال�صودان وال�صودان و�صوريا م�صنعة منذ عام 2010.

• 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. 

يجري تداول الذخرية اليرانية وال�صودانية ال�صنع يف عدة بلدان يف اأفريقيا.

من املهم اأن نالحظ اأن الدول املنتجة املحددة يف هذا الف�صل لي�صت بال�صرورة م�صوؤولة عن نقل الذخرية لبيئات النزاع واجلهات امل�صمولة بالدرا�صة. يف 
الواقع، ميكن اأن يكون املنتجني قد قاموا بت�صدير الذخرية ب�صكل قانوين لهذه الدول اأو غريها قبل اأن يجري نقلها دون علمهم ل�صتخدامها يف النزاع. 

اأو حتويلها اإىل اجلماعات امل�صلحة غري التابعة للدولة اأو اإىل الأ�صواق غري امل�صروعة.

ومع ذلك، تعترب املعلومات عن املنتجني مهمة لتحديد خط الأ�صا�س للذخرية املتداولة، الأمر الذي ي�صمح بدوره بت�صهيل عملية حتديد التدفقات اجلديدة 
اأو غري العتيادية للذخرية مع مرور الوقت وعرب احلدود. وعالوة على ذلك،  حتديد املنتجني هو اأمر �صروري غالبًا كخطوة اأوىل نحو حتديد ال�صل�صلة 

الكاملة وراء نقل الذخرية اإىل املناطق املت�صررة من النزاع.

التي  الذخرية  اأنواع  من  العظمى  الغالبية  اأن  حني  ويف 
احلرب  حقبة  اإىل  تاريخها  يعود  الف�صل  هذا  ي�صتعر�صها 
تداول  مع  للتغري  طريقه  يف  النمط  هذا  يبدو  الباردة، 
اأنواع اأخرى خمتلفة من الذخرية يف البيئات املت�صررة من 
 2000 عام  منذ  امل�صنعة  اخلراطي�س  كانت  وقد  النزاع. 
بالدرا�صة،  امل�صمولة  والأقاليم  البلدان  جميع  يف  متوفرة 
اإنتاج ما ي�صل  ال�صومال. ومت  اأر�س  با�صتثناء واحدة وهي 
يعني  ما  وهو   -2009 عام  بعد  الذخرية  من  عينة   29 اإىل 
النزاع  بيئات  تقدير يف  اأكرث  على  بعد عامني  عليها  العثور 
امل�صمولة بالدرا�صة. و�صكلت الذخرية ال�صينية وال�صودانية 
اأن  كما  اجلديدة،  الذخرية  هذه  عينات  من  الأكرب  اجلزء 
�صاحات  يف  ال�صتخدام  قيد  هي  حمليا  املنتجة  الذخرية 
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القتال يف ال�صودان و�صوريا. وعموما، ت�صري البيانات اإىل 
اأمناط اأكرث تنوعا للذخرية امل�صتخدمة يف ال�صراع ب�صكل 

يفوق ما هو مفرت�س �صابقا.

عرث على ذخرية بدون و�صم يف �صتة من البلدان 
والأقاليم ال�صبعة امل�صمولة بالدرا�صة.

املمكن  من  اإقليم  بلد/  كل  يف  املتبعة  الأمناط  وجتعل 
يف  تداولها  يتم  التي  الذخرية  من  معينة  اأنواع  حتديد 
حتتوي  البيانات  جمموعة  اأن  حني  ويف  متعددة.  مواقع 
اأكدت  فاإنها  احلالت،  هذه  من  فقط  قليل  عدد  على 
يبدو  ما  على  املتزايدة  كالأهمية  اأعاله،  النتائج  بع�س 
ال�صنع  وال�صودانية  ال�صينية  الذخرية  من  معينة  لأنواع 
)انظر اخلريطة 1.6(.  النزاع  مت�صررة من  بيئات  يف 

كما ت�صري اأي�صا اإىل اأمناط اأو�صع لنقل الذخرية.

اجلهود  وفرت  احلالت،  من  العديد  يف  الواقع،  ويف 
اأوىل  الوقت  مبرور  الذخرية  ور�صد  لتحديد  املبذولة 
لزعزعة  هادفة  اأو  �صرية،  نقل  عمليات  على  الدلئل 

ال�صتقرار، لأنواع معينة من اخلراطي�س.

ووجود خراطي�س ل حتمل و�صم، ويف عدة حالت كانت من اأ�صل غري معروف، يف معظم مناطق ال�صراع امل�صمولة بالدرا�صة يثري عقبات جديدة اأمام 
اأعمال الر�صد. وكما ي�صري اأي�صا هذا الف�صل، فاإن تقدمي الدول لتقارير غري مكتملة حول عمليات النقل املرخ�صة اخلا�صة بها يحد ب�صدة من فائدة 
قواعد البيانات املوجودة ويعقد البحوث املت�صلة بامل�صدر املحتمل للذخرية امل�صتخدمة يف النزاع. واملزيد من التقارير املنتظمة وجمع البيانات وتبادل 
املعلومات، ف�صال عن ا�صتخدام تقنيات اأكرثا تطورًا لتعقب ومتييز الذخرية، من �صاأنه اأن يكون على قدر عال من الأهمية لتح�صني فهمنا- وقدرتنا على 

تعقب- الذخرية امل�صتخدمة يف النزاع يف ال�صنوات القادمة.
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