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مسح األسلحة الصغيرة 2015
األسلحة والعالم

والرثوات  الربية  احلياة  على  الب�صرية  ا�صتيالء  امل�صلح يف  والعنف  الأ�صلحة  دور   2015 ال�صغرية  الأ�صلحة  م�صح  يدر�س 
مواقع  ويف  م�صروعة،  الغري  القرن  ووحيدات  الفيلة  �صيد  عمليات  ع�صكرة  تتزايد  حيث  الأفريقية،  القارة  يف  املعدنية 
ا�صتخراج املوارد حول العامل. كما يعر�س الربنامج اآخر م�صتجدات اأعمال الأمم املتحدة بخ�صو�س الأ�صلحة ال�صغرية 
وكبار م�صتوردي وم�صدري الأ�صلحة، ليقيم تاأثرَي التطورات التكنولوجية احلديثة على عملية و�صع العالمات على الأ�صلحة 
وحفظ �صجالتها وتتبعها. وبعد ذلك ي�صتعر�س الربنامج مو�صوع تدفقات الأ�صلحة ال�صغرية اإلى م�صر وليبيا و�صوريا قبل 
وبعد »الربيع العربي«، ويعر�س تقييمًا ملبادرة اإدارة خمزونات الأ�صلحة يف جنوب �صرق اأوروبا، كما ي�صلط ق�صم »الأطراف 
القوات  �سقوط  ومو�سوع  مايل،  �سمال  يف  املتمردون  ي�ستخدمها  التي  والذخائر  الأ�سلحة  على  ال�سوء  امل�سلحة«  الفاعلة 
الدميقراطية لتحرير رواندا، وم�صاألة ا�صتخدام �صركات الأمن البحرية اخلا�صة مل�صتودعات الأ�صلحة   العائمة يف املحيط 

الهندي. كما حتتوي هذه الن�صخة على حتليل للظروف التي تدفع بال�صباب يف بوروندي اإلى تبني ا�صرتاتيجيات تاأقلم عالية اخلطورة.

هذا  ويعترُب  املحليني.  الباحثني  من  �صبكة  اإلى  باإ�صافة  �صوي�صرا،  جنيف،  يف  مقرهم  اخلرباء  من  فريٌق  �صنويًا  ال�صغرية  الأ�صلحة  م�صَح  وَينتُج 
بالأ�صلحة  املرتبطة  الق�صايا  حول  املو�صعي  للتحليل  اأ�صا�صيًا  م�صدرًا  حكومية  الغري  واملوؤ�ص�صات  والدبلوما�صيون  ال�صيا�صات  �صناع  اإلى  بالن�صبة  امل�صح 

وا�صرتاتيجيات احلد من العنف.

وتقول الرئي�س التنفيذي يف »وايلد ليف دايركت«، بول كاهومبو يف ثنائها على م�صح 2015:

»اأ�صيد مب�صح الأ�صلحة ال�صغرية 2015: الأ�صلحة والعامل لتقدميه الكثري من الروؤى الثاقبة حول العالقة بني الأ�صلحة النارية واجلرمية يف احلياة 
الربية، والق�صايا الأخرى ذات ال�صلة بالأ�صلحة ال�صغرية. ومما ل �صك فيه اأن هذا العدد �صيكون مفيدًا اإلى حد بعيد بالن�صبة اإلى العاملني يف 

جمالت حماية الإرث الطبيعي، واحلد من الت�صلح، وتعزيز ال�صالم والأمن. « 

النتائج الرئي�سية
ال�سيد الغري م�سروع يف اأفريقيا

• نظرًا ل�صتمرار الطلب املرتفع على العاج وقرون وحيدات القرن، اأ�صبحت بع�س عمليات ال�صيد الغري م�صروعة وعمليات مكافحة ال�صيد الغري 	
امل�صروع مع�صكرة على نحو متزايد بحيث  اأ�صبح ُي�صتخدم فيها اأ�صلحة من الطراز الع�صكري واأ�صاليب عنيفة.

• عة، على الرغم من اإمكانية ا�صتخدام هذه 	 الأ�صلحة النارية والذخرية التي وجدت يف مواقع ال�صيد الغري امل�صروع غري حمددة اأو م�صجلة اأو متتبَّ
الأ�صاليب )اأي التحديد والت�صجيل والتتبع( يف حتديد م�صادر وم�صارات اأ�صلحة ال�صيد الغري امل�صروع. 

• هت ادعاءات �صد بع�س 	 تقع م�صوؤولية معظم حالت �صيد  الفيلة الغري امل�صروع الوا�صعة النطاق على عاتق املجموعات امل�صلحة، ولكن مع ذلك، ُوجِّ
القوات الع�صكرية احلكومية بال�صيد الغري امل�صروع. 

• ت�صتهدف بع�س جمموعات ال�صيادين الغري �صرعيني قطعان الفيلة ووحيدات القرن، ومبرور الزمن تكون قد قتلت عدد كبري منها، ل �صيما يف 	
املراعي حيث تتواجد جمموعات الفيلة ووحيدات القرن بكثافة.

• من دون النخفا�س الكبري يف الطلب على العاج وقرون وحيدات القرن، ت�صتطيع اجلهود الرامية اإلى ردع ال�صيد الغري م�صروع من خالل التدخالت 	
امل�صلحة اأن تعرقل ال�صيد الغري م�صروع ولكنها ل ت�صتطيع اإيقافه.

متدن احلدود حول مناطق ا�ستخراج املوارد
• ميكن للجهود املبذولة من اأجل ال�صيطرة على املوارد املُ�صتخرجة وتاأمينها، اأن جتذب جمموعة متنوعة من اجلهات الفاعلة امل�صلحة كقوات الأمن 	

و جمموعات النهب، ول يقت�صر ذلك على مواقع التعدين، واإمنا اأي�صًا على مناطق اخلدمات املدنية ال�صريعة التو�صع. 
• نادرًا من يرافق التمدن املفاجئ حول مواقع ال�صتخراج، توفري خدمات عامة كافية كالأمن، ونتيجة لذلك يتزايد ال�صتعانة مب�صادر خارجية غري 	

تابعة للدولة ك�صركات الأمن اأو فرق احلماية اخلا�صة.
• قد يوؤدي متدن احلدود اإلى حدوث خالف حول ال�صيطرة على الأر�س واملوارد امل�صتخرجة، بالإ�صافة اإلى انعدام الأمن، وا�صطرابات اجتماعية 	

متعلقة بالظروف القت�صادية والجتماعية والبيئية املحفوفة باملخاطر، وتوترات قد ُيعربَّ عنها اأحيانًا بعنف، وذلك يف مرحلة  الرتاجع، اأي ما بعد 
ال�صتخراج اأو خطط التنظيف والتجديد احل�صري التي تقودها الدولة.

اآخر م�ستجدات الأمم املتحدة وتاأثري التطورات التقنية على ت�سميم الأ�سلحة
• بعد اأ�صهر من الأعمال الدبلوما�صية املكثفة، اأ�صفر اجتماع الدول اخلام�س الذي ينعقد كل �صنتني )BMS5( عن وثيقة ختامية تبني تدابريًا عمليًة يف 	

املوا�صيع التي تناق�صها الدول )اإدارة خمزون الأ�صلحة، و�صع عالمات على الأ�صلحة النارية، وحفظ ال�صجالت، وتتبع الأ�صلحة، والتعاون وامل�صاعدة 
الدوليني(.

small arms survey 2015

weapons and the world

Small Arms Survey
A Project of the Graduate Institute of  

International and Development Studies, Geneva

sm
all arm

s survey 2015

small arms survey 2015

weapons and the world

Small Arms Survey

Graduate Institute of International 

and Development Studies 

Maison de la Paix

Chemin Eugène-Rigot 2E 

1202 Geneva, Switzerland 

t +41 22 908 5777

f +41 22 732 2738

e sas@smallarmssurvey.org

w www.smallarmssurvey.org

Photograph: © Ben Curtis/AP Photo

 ‘I commend the Small Arms Survey 2015: Weapons and the World for the many insights 
it offers into the relationship between firearms and wildlife crime, as well as other perti-
nent small arms issues. I have little doubt that this volume will be of great interest to those 
working to protect our natural heritage, as well as others involved in arms control and 
the promotion of peace and security.’

—Paula Kahumbu

Executive Director, WildlifeDirect 

 ‘The catastrophic loss of wildlife has many causes, but the unsustainable exploitation of 
species by humans is often central to it. The Small Arms Survey 2015: Weapons and the 
World is a critical investigation into the threat that people pose to wildlife. The Survey 
scrutinizes the groups and weapons that are driving some species towards extinction and 
the responses mounted by governments, NGOs, and local communities, providing impor-
tant evidence for the global effort to combat poaching and animal trafficking.’

—Inger Andersen 

Director General, International Union for Conservation of Nature

About the Small Arms Survey 2015
The Small Arms Survey 2015 examines the role of weapons and armed violence in human-
ity’s appropriation of the earth’s wildlife and mineral riches—in Africa, where the poaching 
of elephants and rhinos is becoming increasingly militarized, and near resource extraction 
sites around the world. In addition to presenting updates on the UN small arms process 
and the top arms importers and exporters, the volume assesses how recent technological 
developments affect weapons marking, record-keeping, and tracing; reviews small arms 
flows to Egypt, Libya, and Syria before and after the ‘Arab Spring’; and evaluates a stock-
pile management initiative in South-east Europe. The ‘armed actors’ section sheds light on 
the arms and ammunition used by insurgents in northern Mali, the decline of the Forces 
Démocratiques de Libération du Rwanda, and the use of floating armouries by private 
security companies in the Indian Ocean. This edition also analyses the conditions that are 
driving young people to adopt high-risk coping strategies in Burundi. The chapters are:

 • In the Line of Fire: Elephant and Rhino Poaching in Africa
 • Digging for Trouble: Violence and Frontier Urbanization
 • One Meeting after Another: UN Process Update
 • Trade Update: After the ‘Arab Spring’
 • Less ‘Bang’ for the Buck: Stockpile Management in South-east Europe
 • Expanding Arsenals: Insurgent Arms in Northern Mali
 • Waning Cohesion: The Rise and Fall of the FDLR–FOCA
 • Stockpiles at Sea: Floating Armouries in the Indian Ocean
 • Unprotected: Young People in Post-conflict Burundi 

About the organization

The Small Arms Survey is a global centre of excellence whose mandate is to generate impar-
tial, evidence-based, and policy-relevant knowledge on all aspects of small arms and armed 
violence. It is the principal international source of expertise, information, and analysis 
on small arms and armed violence issues, and acts as a resource for governments, policy-
makers, researchers, and civil society. It is located in Geneva, Switzerland, at the Graduate 
Institute of International and Development Studies.
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• الأعمال 	 املراأة يف  م�صاركة  بتعزيز  املثال  �صبيل  على  وذلك  ال�صابقة،   )PoA( العمل  برنامج  اجتماعات  نتائج  على   )BMS5( اجتماع  نتائج  تبني 
املرتبطة بربنامج العمل )PoA(، وت�صليط ال�صوء على م�صاألتي اأمن خمزون الأ�صلحة وتتبع الأ�صلحة يف اأوقات ال�صراع وما بعد ال�صراع، وتركيز 

.)PoA( التدريب على بناء قدرات م�صتدامة لتنفيذ برنامج العمل
• كما ي�صجع ن�س )BMS5( على تبادل نتائج التتبع واملعلومات الأخرى، واتباع اأ�صلوب متني يف اإدارة خمزون ال�صالح، من اأجل تخفي�س خماطر 	

ت�صريب هذه الأ�صلحة.
• د ت�صميم وحدات الأ�صلحة مهمة التعريف الفريد الذي يعترب اأ�صا�صي يف عملية التتبع. ولكن ال�صيا�صة ا�صتجابت اإلى ذلك بتحديد »عن�صر 	 يعقِّ

التحكم« يف هذه الأ�صلحة.
• على عك�ص الأ�سلحة النارية املعدنية، من ال�سعب و�سع عالمات دائمة على بنادق البوليمر، كما ين�ص �سك التعقب الدويل. وهناك حاجة اإلى و�سع 	

�صيا�صات توجيهية ب�صاأن اأ�صاليب و�صع العالمات على اأجزاء اأ�صلحة البوليمر وعمق هذه العالمات وو�صعيتها ومدى قابلية هذه الأ�صاليب للتطبيق.
• تطبيق 	 تكمن يف  ال�صعوبة  ولكن  كافية،  الثالثية  الأبعاد  بتقنية  املطبوعة  النارية  الأ�صلحة  على  الرقابة  ب�صاأن  احلالية  والدولية  الوطنية  املعايري 

هذه املعايري. ومن م�صلحة احلكومات اأن تكون م�صتعدة لليوم الذي ت�صبح فيه الأ�صلحة النارية املطبوعة بتقنية الأبعاد الثالثية والعاملة بفاعلية 
اقت�صاديًة و�صهلة الإنتاج.

نقل الأ�سلحة ال�سغرية املرخ�سة, و«الربيع العربي«, وال�سفافية
• يف العام 2012، وح�صب بيانات اجلمارك املتوفرة يف قاعدة البيانات الإح�صائية لتجارة ال�صلع الأ�صا�صية ب�صعبة الإح�صاءات بالأمم املتحدة 	

دولر  مليون   100 عن  ال�صنوية  �صادراتهم  تقل  ل  الذين  )اأي  اخلفيفة  والأ�صلحة  ال�صغرية  الأ�صلحة  م�صدري  اأكرب  كان   )UN Comtrade(

الفدرالية،  رو�سيا  اجلنوبية،  كوريا  النم�سا،  الربازيل،  اأملانيا،  اإيطاليا،  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  التنازيل(  )بالرتتيب  هم  اأمريكي(، 
ال�صني، بلجيكا، جمهورية الت�صيك، تركيا، الرنويج ، واليابان.

• يف العام 2012، كان اأكرب م�صتوردي الأ�صلحة ال�صغرية والأ�صلحة اخلفيفة، )الذين ل تقل م�صتورداتهم عن 100 مليون دولر اأمريكي(، ح�صب بيانات 	
اجلمارك املتوفرة هم )بالرتتيب التنازيل( الوليات املتحدة الأمريكية، كندا، اأملانيا، اأ�سرتاليا، فرن�سا، اململكة املتحدة، تايالند، واأندوني�سيا.

• الوليات 	 التنازيل(  )بالرتتيب  املتوفرة،  اجلمارك  بيانات  ح�سب   ،2012  -2001 الفرتة  خالل  ال�صغرية  لالأ�صلحة  م�صدرين  خم�صة  اأكرب  كان 
املتحدة الأمريكية، اإيطاليا، اأملانيا، الربازيل، النم�صا. كما كانت الوليات املتحدة الأمريكية اأي�صًا ح�صب بيانات اجلمارك املتوفرة اأكرب م�صتورد 

لالأ�صلحة ال�صغرية خالل الفرتة 2001 -2012، يليها كندا فاأملانيا ففرن�صا ثم اململكة املتحدة.
• هناك  القليل من الأدلة على اأن »للربيع العربي« تاأثري كبري على �صيا�صات اأكرب م�صدري الأ�صلحة ال�صغرية اإلى ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا.	
• اإلى املجموعات امل�صلحة الغري تابعة للدول والذين يحاربون املجموعات املتطرفة، 	 �صرح م�صدرو الأ�صلحة ال�صغرية ت�صدير الأ�صلحة ال�صغرية 

بالرغم من وجود خطر �صوء ا�صتخدام الأ�صلحة اأو ت�صريبها يف تلك احلالت.
• اإن عملية تبادل املعلومات حول نقل الأ�صلحة ال�صغرية بني احلكومات الإقليمية غري �صفافة ول ُيعلن عنها للعموم، ولكن َتن�ِصر �صكوك التقارير 	

الإقليمية التي تغطي فئات اأو�صع من الأ�صلحة التقليدية تقاريرًا �صنوية اإلى العموم.

)RASR( اإدارة خمزون الأ�سلحة يف جنوب �سرق اأوروبا ومبادرة النهج الإقليمي للحد من خمزون الأ�سلحة
• ما زالت م�صاألة �صعف اإدارة خمزون الذخائر ت�صكل م�صكلة كبرية يف الكثري من مناطق جنوب �صرق اأوروبا.	
• اأوروبا، يف املرافق 	 ت�صكل النفجارات الغري خمطط لها يف مواقع الذخرية م�صكلة عاملية، ولكنها منت�صرة على وجه اخل�صو�س يف جنوب �صرق 

التابعة للدولة والغري التابعة للدولة على حد �صواء.
• تبقى املبيعات والتربعات اخليارين املف�صلني للتخل�س من املخزون الفائ�س، ولكن قد تلجاأ الدول امل�صاركة يف مبادرة النهج الإقليمي للحد من 	

خمزون الأ�صلحة )RASR( اإلى تدمري خمزوناتها الفائ�صة عند ح�صم �صعف اإمكانية ت�صويقها.
• تبقى م�صاألة تدمري الفائ�س من الأ�صلحة والذخائر يف جنوب �صرق اأوروبا مدفوعة وممولة من اجلهات املانحة اإلى حد كبري.	
• تقف بع�س املعوقات ال�صيا�صية والت�صريعية والتجارية اأمام التعاون الإقليمي فيما يتعلق بنقل ال�صالح ونزعه.	
• اإدارة 	 )RASR( جهودها لبناء وموائمة وتوحيد قاعدة معلومات حول  اأ�صحاب امل�صلحة الآخرين، حت�صد الدول امل�صاركة يف مبادرة  بالتعاون مع 

املخزون من خالل التدريب التقني الإقليمي.

اأ�سلحة املتمردين يف �سمال مايل
• املجموعات امل�صلحة اليوم م�صلحة ت�صليحًا اأف�صل مما كانت عليه قبل عقد من الزمن، وهي متلك الآن اأ�صلحة من العيار الأكرب. ولكن الأمر الذي 	

يدعو اإلى القلق، امتالك اجلهاديني لأنظمة الدفاع اجلوي املحمولة )MANPADS(، واإن كان الكثريمنها غري قابل للعمل. 
• ي�صتخدم املتمردون اأ�صلحة وذخائر �صينية و�صوفيتية ال�صنع من حقبة احلرب الباردة، ولكنهم اأي�صًا ي�صتخدمون عتادًا اأكرث حداثة منها اأ�صلحة 	

من اإنتاج بلغاريا وال�صني ودول اأخرى.
•  ح�سلت املجموعات امل�سلحة على اأغلب عتادها من ت�سريب خمزون اجلي�ص املايل، كما اأن املخزون الليبي ي�سكل م�سدرًا مهمًا للعتاد مبا يف ذلك 	

الأ�صلحة من العيار الأكرب. 
• من املرجح اأن ي�سكل اجلهاديون  ذوي امليول العنيف تهديدا م�ستمرًا يف �سمال مايل.	
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)FDLR-FOCA( انح�سار القوات الدميقراطية لتحرير رواندا
• الأرا�صي 	 على  ال�صيطرة  اأجل  من  احلكومية،  بتلك  �صبيهة  اإجراءات  وو�صعت  موؤ�ص�صات   )FDLR( رواندا  لتحرير  الدميقراطية  القوات  اأن�صاأت 

�صبيها   )FOCA( املقاتلة  الأباكنزو  قوات  الع�صكري،  جناحها  هيكل  جعلت  كما   ،)DRC( الدميقراطية  الكونغو  جمهورية  يف  الالجئني  وخميمات 
بالأجنحة الع�صكرية للجيو�س النظامية. وكانت اآليات الرقابة التنظيمية القوية على نحو غري ماألوف، حا�صمة يف قدرة )FDLR-FOCA( على توليد 

الدخل، وتوظيف حماربني جدد، وتنفيذ العمليات الع�صكرية.
• 	 )FDLR-FOCA( صنت التدخالت اخلارجية مبا فيها العمليات الع�صكرية التي ا�صتهدفت القوات الدميقراطية لتحرير رواندا وجناحها الع�صكري�

يف الأعوام بني 2009 – 2011، وبرنامج ت�صريح القوات التابع لالأمم املتحدة، �صربات �صديدة على التما�صك الداخلي للمجموعة و�صرعت من 
انح�صارها.

• ميثل الو�سع احلايل ال�سعيف للقوات الدميقراطية لتحرير رواندا فر�سة جلهود ال�سالم الإقليمية، اإل اأن القوات املتبقية قد اختباأت خمتلطة مع 	
ال�صكان املدنيني معر�صة الآخرين اإلى اخلطر يف حال ح�صول املزيد من الهجمات الع�صكرية.

م�ستودعات الأ�سلحة العائمة يف املحيط الهندي
• ارتفع عدد ال�صركات امل�صجلة اخلا�صة التي تقدم خدمات الأمن البحري PSCs من 56 �صركة  يف العام 2010، اأي ال�صنة التي ُن�صرت فيها املدونة 	

الدولية لقواعد �صلوك مقدمي اخلدمات الأمنية من القطاع اخلا�س ر�صميا، اإلى اأكرث من 400 �صركة تعمل يف 65 دولة يف العام 2014. 
• ل يتوفر �صجل يبني عدد م�صتودعات الأ�صلحة العائمة، ولكن ت�صري الأبحاث اإلى اأن ما يقارب 30 �صفينة كانت تعمل يف املنطقة العالية اخلطورة 	

)HRA(، يف العام 2014. وميكن لبع�س م�صتودعات الأ�صلحة اأن حتمل ما يقارب 1000 �صالح ناري بالإ�صافة اإلى الذخائر.

• ل يوجد معايري دولية لأمن اأو حفظ م�صتودعات الأ�صلحة العائمة وتتفاوت املمار�صات املتعلقة مب�صتوعات الأ�صلحة اإلى حد كبري.	
• اأمن م�صتودعات 	 التكاليف على ح�صاب  اإلى خف�س العمليات احلالية عن طريق خف�س  ال�صوق  اأن ي�صعى الداخلون اجلدد على  يوجد تخوف من 

الأ�صلحة.
• ل اأ�صلحة من ال�صركات اخلا�صة التي تقدم خدمات اأمن بحري PSCs اأو من م�صتودعات الأ�صلحة 	 ت�صدد بيانات احلكومة الر�صمية على اأنه مل حُتوَّ

العائمة املرخ�صة، ولكن تك�صف الأدلة القولية التي قدمتها �صركات الأمن البحرية اخلا�صة PSCs التي ت�صتخدم م�صتودعات الأ�صلحة العائمة عن 
ممار�سات انتهكت �سروط واأحكام ترخي�ص ت�سدير الأ�سلحة، كتحويل الأ�سلحة والذخرية من PSC بحرية اإلى اأخرى .

ال�سباب يف بوروندي
• الأحزاب 	 وتالعب  الأرا�سي،  حول  والنزاعات  الفقر،  انت�سار  ب�سبب  وذلك  قائمًا،  بوروندي  يف  امل�سلح  العنف  يف  ال�سباب  انخراط  خطر  زال  ما 

ال�صيا�صية، وتوفر ال�صالح من حقبة احلرب الأهلية
• البيانات حول ا�صتخدام الأ�صلحة النارية يف بوروندي حمدودة، ولكن تظهر اآليات الرقابة احلديثة اأن اأكرث من ثلث حوادث العنف امل�صلح ا�صُتخدم 	

فيها اأ�صلحة �صغرية وقنابل.
• اإلى ال�سباب الذين هم اأكرث عر�سة خلطر الإنخراط يف 	 اأهملت م�ساريع امل�ساعدة الدولية يف بوروندي يف الفرتة ما بعد ال�سراع تقدمي الدعم 

اأعمال العنف.
• تلعب ال�صيا�صات القائمة على الأحزاب املحلية والوطنية دورًا بارزًا يف اإثارة وا�صتدامة العنف لدى ال�صباب يف بوروندي.	
• تظهر املقابالت اأنه بالن�صبة اإلى الكثري من ال�صباب البورونديني، ميثل الإن�صمام اإلى اأجنحة ال�صباب يف الأحزاب ال�صيا�صية اأحد اأكرث تكتيكات 	

التاأقلم �صهولة وفاعلية على املدى الق�صري ولكن اأخطرها على املدى الطويل.
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