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حول مسح األسلحة الصغيرة

موؤلفو الف�صول

واأبحاث  درا�صات  ال�صغرية هي ح�صيلة  الأ�صلحة  ف�صول م�صح 
وا�صعة النطاق اأجراها الزمالء بالت�صاور مع اخلرباء وبالتعاون 
مع املنظمات ال�صريكة. وموؤلفو الف�صول الرئي�صية مل�صح الأ�صلحة 

ال�صغرية 2015: الأ�صلحة والعامل هم:

يف وجه املدفع:. 1
�صيد وحيدات القرن والفيلة الغري م�صروع

كري�صتوفر كارل�صون
)khristopher.carlson@smallarmssurvey.rg(

وجوانا رايت وهانا دونغ�س

التنقيب عن امل�صاكل:. 2
العنف ومتدن احلدود

اأوليفية جوتر�صونك وهانا دونغ�س
)Hannah.donges@smallarmssurvey.org(

اجتماع بعد اجتماع:. 3
اآخر م�صتجدات اأعمال الأمم املتحدة

غلني مكدونالد
)glen.mcdonald@smallsurvey.org(

اآخر م�صتجدات التجارة:. 4
بعد »الربيع العربي«

بول هالتوم وكري�صتيل ريغال
)christelle.rigual@smallsurvey.org(

احل�صول على اأعلى قيمة لقاء مبلغ اأقل من املال:. 5
 اإدارة خمزونات الأ�صلحة يف جنوب �صرق اأوروبا

بيري غوبينية 
وجوفانا   )pierre.gobinet@smallarmssurvey.org(

كارابيك

تو�صيع الرت�صانات. 6
اأ�صلحة املتمردون يف �صمال مايل

)holger_anders@hotmail.com( هولغر اأندرز

ت�صع�صع التما�صك. 7
رواندا  لتحرير  الدميقراطية  القوات  وهبوط  �صعود 

FOCA
Nicolas.florquin@( فوركوين  ونيكول  ديبيل  رميوند 

)smallarmssurvey.org

خمزونات الأ�صلحة يف البحر:. 8
م�صتودعات الأ�صلحة العائمة يف املحيط الهندي

وبول   )ab2705@coventry.ac.uk( ت�صاب�صو�س  اأيواني�س 
هولتوم

بال حماية:. 9
ال�صباب يف مرحلة ما بعد ال�صراع يف بوروندي

)Claudia.seymour@smallarmss( كلوديا �صيمور
 

الت�صال  الرجاء  معينة،  ف�صول  حول  املعلومات  من  ملزيد 
باملوؤلفني على العناوين الربيدية املدرجة اأعاله.

نبذه عن امل�صروع
بحيادية  املعرفة  خلق  مهمته  للتميز  عاملي  مركز  هو  ال�صغرية  الأ�صلحة  م�صح 
اإلى الأدلة وال�صيا�صات ذات ال�صلة، حول كل نواحي الأ�صلحة ال�صغرية  بال�صتناد 
والعنف امل�صلح. وميثل امل�صح بالن�صبة اإلى احلكومات و�صناع ال�صيا�صات والباحثني 
واملجتع املدين م�صدرًا دوليًا رئي�صيًا للخربات واملعلومات والتحليالت حول ق�صايا 
الأ�صلحة ال�صغرية والعنف امل�صلح. ويقع امل�صح يف معهد الدرا�صات العليا للدرا�صات 

الدولية والتنموية يف جنيف، �صوي�صرا.

وزارة  من  بدعم  ويعمل   ،1999 العام  يف  ال�صغرية  الأ�صلحة  م�صح  تاأ�ص�س  وقد 
والدمنارك  وبلجيكا  اأ�صرتاليا  من  كل  وم�صاهمات حكومات  ال�صوي�صرية  اخلارجية 
والوليات  املتحدة  واململكة  والرنويج  ونيوزلندا  وهولندا  واأملانيا  وفرن�صا  وفنلندة 
املتحدة الأمريكية والحتاد الأوروبي، كما كان املركز قد تلقى �صاكرًا فيما م�صى 
من  العديد  اإلى  بالإ�صافة  وال�صويد  واإ�صبانيا  كندا  من  كل  حكومات  من  دعمًا 

املوؤ�ص�صات والهيئات �صمن نظام الأمم املتحدة.

الدرا�صات  جمالت  يف  اخلربات  ذوي  من  دوليون  موظفون  امل�صح  يف  ويعمل 
وعلم  التنموية،  والدرا�صات  والقت�صاد،  والقانون،  ال�صيا�صية،  والعلوم  الأمنية، 
واملوؤ�ص�صات  الباحثني  من  �صبكة  مع  املركز  يتعاون  كما  الإجرام.  وعلم  الجتماع، 

ال�صريكة واملوؤ�ص�صات الغري حكومية واحلكومات يف اأكرث من 50 دولة.

معلومات الت�صال
م�صح الأ�صلحة ال�صغرية

معهد الدرا�صات العليا للدرا�صات الدولية والتنموية
Small Arms Survey

Graduate Institute of International and Development Studies
Maison de la Paix

Chemin Eugène – Rigot 2E
1202 Geneva

Switzerland

هاتف: +41 22 908 5777
فاك�س: +41 22 732 2738

sas@smallarmssurvey.org :الربيد الإلكرتوين
www.smallarmssurvey.org :املوقع الإلكرتوين

مدير الربنامج: كيث كرو�س
املدير العام: اإيريك ج. بريمان
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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(.
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 ‘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.

ملزيد من املعلومات, الرجاء الت�سال:
م�صح الأ�صلحة ال�صغرية

Small Arms Survey, Maison de la Paix, Chemin Eugène-Rigot 2E, 1202 Geneva, Switzerlsnd

www.smallarmssurvey.org :ال�صفحة الإلكرتونية    sas@smallarmssurvey.org :اإمييل    +41 22 732 2738 :فاك�س    +41 22 908 5777 :هاتف

ISNB 978-1-107-04198-1 :مقوى    ISBN 978-1-107-69067-7 :كتاب ورقي    2015 تاريخ الن�صر: حزيران

www.amazon.com ومن متاجر الكتب عرب الإنرتنت، مبا فيها www.cambridge.org ميكن �صراء الن�صخ املطبوعة من خالل
الن�صخ املراجعة متوفرة ح�صب الطلب من م�صح الأ�صلحة ال�صغرية
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في وجه المدفع
صيد الفيلة ووحيدات القرن في أفريقيا

يتجه عدد الفيلة يف اأفريقيا اإلى التناق�س ب�صكل عام، كما ازدادت عمليات القتل الغري قانوين ب�صكل حاد لوحيدات القرن خالل ال�صنوات 
الأخرية. وت�سمل اجلهات الفاعلة التي متار�ص ال�سيد الغري امل�سروع امليلي�سيات امل�سلحة، وال�سباط الع�سكريني املحتالني، وال�سيادين التجار 
الغري مرخ�صني، و�صيادي الكفاف. ويلجاأ ال�صيادون الغري �صرعيون اإلى ا�صتخدام اأ�صلحة من الطراز الع�صكري وبنادق من الطراز الرفيع 

عند مطاردتهم للفيلة ووحيدات القرن معرقلني بذلك جهود حرا�س احلياة الربية يف ردعهم عن ال�صيد الغري امل�صروع.

ي�صتخدم ال�صيادون الغري �صرعيون جمموعة من الأ�صلحة منها بنادق ال�صيد والكال�صنكوف والأ�صلحة النارية احلرفية

اإلى مواد مفتوحة امل�صدر  اإلى مقابالت ُاجريت مع خرباء رياديني يف جمال احلفاظ على احلياة الربية بالإ�صافة  ي�صتند هذا الف�صل 
للبحث يف التحديات التي تواجه قوات مكافحة ال�صيد الغري م�صروع، ووكالت اإدارة احلياة الربية يف جمموعة الدول الإفريقية التي حتتوي 
على جمموعات الفيلة ووحيدات القرن، وال�صرتاتيجيات التي تعتمدها اجلهات املذكورة. كما يقدم هذا الف�صل اأي�صًا روؤية حرا�س ودعاة 

حماية الطبيعة وغريهم من املت�صررين من ال�صيد الغري م�صروع يف البالد بال�صتناد اإلى اأبحاث ميدانية اأُجريت يف كينيا.
النتائج الرئي�صية:

• يلجاأ ال�صيادون الغري �صرعيون اإلى ا�صتخدام اأدوات متنوعة لقتل الفيلة ووحيدات القرن منها الأ�صلحة النارية والأ�صلحة الغري نارية.	
• الغري 	 اأ�صبحت بع�س عمليات ال�صيد الغري م�صروع وعمليات مكافحة ال�صيد  القرن،  العاج وقرون وحيدات  نظرًا ل�صتمرار الطلب املرتفع على 

م�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 م�صروع غري حمددة اأو م�صجلة اأو متتبَّ

الأ�صاليب )اأي التحديد والت�صجيل والتتبع( يف حتديد م�صادر وم�صارات تهريب اأ�صلحة ال�صيد الغري م�صروع.

من طائرة الهلكوبرت، حار�س املتنزه حاماًل بندقية من طراز FAL يبحث عن �صياد هارب يف متنزه كروجر الوطني، ت�صرين الثاين 2014. ©جيم�س اأوتوي/ �صانداي تاميزم �صور غالو/ �صور غيتي
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• هت ادعاءات �صد بع�س القوات 	 تقع م�صوؤولية معظم حالت ال�صيد الغري م�صروع الوا�صعة النطاق على عاتق املجموعات امل�صلحة، ولكن مع ذلك، ُوجِّ
امل�صلحة احلكومية بال�صيد الغري م�صروع.

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

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

مُتاَر�س خمتلف اأنواع ال�صيد الغري م�صروع يف كل اأنحاء جمموعة الدول الإفريقية، وقد قلت جمموعات الفيلة ب�صكل كبري يف جنوب اأفريقيا نتيجة 
لل�صيد الغري �صرعي الذي ميار�صه امليلي�صيات امل�صلحة، واملوظفني املكلفني باإنفاذ القانون املحتالني، وال�صيادين الغري �صرعيني التجاريني، و�صيادي 
الكفاف. ويعترب الطلب على العاج الغري قانوين موؤ�صرًا قويًا على اجتاهات ال�صيد الغري م�صروع على م�صتوى العامل. اأما العامل الأقوى املوؤثر يف ن�صبة 
الفيلة املقتولة ب�صورة غري �صرعية على امل�صتوى الوطني، هو �صعف احلكامة. وُيق�صد بال�صيد الغري م�صروع الوا�صع النطاق: ا�صتهداف وقتل جمموعات 
كثيفة من الفيلة ب�صورة غري �صرعية وعلى فرتة ق�صرية من الزمن. ووفقًا للحالت املوثقة، ُي�صتخدم يف هذا النوع من ال�صيد اأ�صلحة نارية وكميات 
اأو العدد ال�صغري  اأما ال�صيد ال�صيق النطاق فُيق�صد به ا�صتهداف الفيلة ووحيدات القرن الأفراد  كبرية من الذخرية وطائرات الهليكوبرت احلربية. 
منها للح�صول على الربح. وعلى عك�س ال�صيد الغري م�صروع الوا�صع النطاق، يحدث ال�صيد الغري م�صروع ال�صيق النطاق عرب فرتة طويلة من الزمن، 

وي�صتخدم ال�صيادون فيه اأ�صلحة نارية اإ�صافة اإلى الأ�صاليب التقليدية التي ُت�صتخدم لقتل الفيلة ووحيدات القرن.

ُت�صَتخدم الأ�صلحة النارية، وكميات كبرية من الذخرية، وحتى طائرات الهليكوبرت احلربية يف ال�صيد الغري �صرعي الوا�صع النطاق

ت�صمل املجموعات امل�صلحة التي متار�س ال�صيد الغري م�صروع، امللي�صيات املوالية للحكومة والقوات امل�صلحة املعار�صة، والفرق املكونة من جي�س الدولة 
احلايل وال�سابق التي متار�ص هذا النوع من ال�سيد بدوافع اقت�سادية. وتعمل اأغلب هذه املجموعات امل�سلحة يف و�سط اأفريقيا وباأعداد كبرية وقد متتلك 
اإلى احلرا�س وامل�صوؤولني عن حماية احلياة الربية. وللمجموعات امل�صلحة يف  قوة ع�صكرية كبرية، لذا، فهي ت�صكل حتديات فريدة من نوعها بالن�صبة 
و�صط اأفريقيا التاأثري الأكربعلى قطعان الفيلة من بني كل املجموعات امل�صلحة الأخرى يف اأفريقيا، وقد اأدان جمل�س الأمن التابع لالأمم املتحدة والهيئات 

الدولية الأخرى عمليات ال�صيد الغري م�صروع  امل�صلحة للمجموعات التي حتدث يف تلك املنطقة.

ال�صغرية  والأ�صلحة  املختلفة،  باأنواعها  ال�صيد  بنادق  جمموعات:  ثالث  يف  الفيلة  ل�صيد  عادة  ُت�صتخدم  التي  النارية  الأ�صلحة  ت�صنيف  وميكن 
التقليدية  والأ�صاليب  الأ�صلحة  اأي�صًا  ُت�صتخدم  كما  الر�س.  وبنادق  اخلفيفة،  والر�صا�صات  الهجوم  بنادق  فيها  مبا  الع�صكري  الطراز  من  الأوتوماتيكية 
كالرماح وال�صم. وعلى الرغم من اأن املعلومات حول الأ�صلحة والذخرية التي ي�صتخدمها ال�صيادون الغري �صرعيون قد تعطي فكرة عن داخل ال�صبكات 

َمع على نحو منظم. التي تدعم وتقوم بعمليات ال�سيد الغري م�سروع مبا يف ذلك م�سادر الأ�سلحة وخطوط التزويد، اإل اأن هذه املعلومات ل تجُ

الأ�صكال  العديد من  القرن  ووحيدات  الفيلة  التي حتوي جمموعات  الإفريقية  الدول  الغري م�صروع عرب جمموعة  ال�صيد  وتاأخذ مبادرات مكافحة 
املختلفة، فاأحيانًا تكون على �صكل جمموعات مكونة من احلرا�س التابعني للدولة واحلرا�س اخلا�صني واجلنود التابعني للحكومة واملنظمات املحلية الذين 
يعملون معًا للق�صاء على ال�صيد الغري م�صروع با�صتخدام القوة، اأو اأحيانًا تكون من خالل العمل ال�صعبي الهادف اإلى التاأثري على ال�صلوك والأخالق على 
امل�صتوى املحلي. وميثل حرا�س ووحدات مكافحي ال�صيد الغري م�صروع خط الدفاع الأول �صد عمليات ال�صيد الغري م�صروع، بالإ�صافة اإلى منظومات 
اإنفاذ القوانني الداعمة. وتعترب م�صاءلة ال�صيادين الغري �صرعيني م�صاألة على غاية من الأهمية، وكذلك م�صاءلة واعتقال واإدانة الأ�صخا�س الذين يديرون 
الع�صابات الإجرامية والذين يدعمون وي�صهلون عملية الإجتار بالعاج وقرون وحيدات القرن. ولكي تكون مبادرات مكافحة ال�صيد الغري م�صروع فعالة، 
يجب اأن تعتمد على ت�صافر جهود الهيئات احلكومية )مبا فيها الهيئات الق�صائية(، ومنظمات احلفاظ املحلية واملنظمات الوطنية والدولية وجمموعات 

احلفاظ على البيئة. 
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التنقيب عن المشاكل
تمدن العنف والحدود

يركز هذا الف�صل على العنف املرتبط ب�صكل معني من اأ�صكال التمدن ال�صائد يف جنوب العامل – متدن احلدود – والذي يعني النمو ال�صريع 
للمناطق التي كانت يف ال�صابق مهم�صة ونائية لت�صبح مناطق مدنية تخدم عملية ا�صتخراج املوارد الطبيعية ول �صيما النفط والغاز واملعادن. 
ول ُيعرف اإل القليل عن الديناميكية املكانية و املوؤ�ص�صاتية وامل�صالح املتناف�صة بني ال�صناعات ال�صتخراجية ومقدمي خدمات الأمن التابعني 
للدولة والغري تابعني للدولة وال�صكان يف هذا املحيط. فهل هناك عالقة بني متدن احلدود واأنواع معينة من العنف؟ وما هي الآثار الأمنية 

الناجتة عند انح�صار طفرة التعدين؟

يلتقط »متدن احلدود« تقلبات النمو وتراجع املدنيني يف املناطق املتاأثرة باأن�صطة التعدين.

وما يلي النتائج الرئي�صية لهذا الف�صل:
• عادة ما يرافق عمليات ا�صتخراج النفط والغاز واملعادن ال�صرتاتيجية اأو الثمينة، متدن ملحوظ يف املناطق املجاورة، الأمر الذي له انعاكا�صات 	

دراماتيكية اجتماعية واقت�صادية.
• ميكن للجهود املبذولة من اأجل ال�صيطرة على املوارد امل�صَتخرجة وتاأمينها اأن جتذب جمموعة خمتلفة من اجلهات الفاعلة امل�صلحة كقوات الأمن 	

وجمموعات النهب، ول يقت�صر ذلك على مواقع التعدين واإمنا اأي�صًاعلى مناطق اخلدمات املدنية ال�صريعة التو�صع. 
• نادرًا ما يرافق التمدن املفاجئ للمناطق حول مواقع ال�صتخراج، توفري خدمات عامة كافية كالأمن، ونتيجة لذلك، يتزايد ال�صتعانة مب�صادر 	

خارجية غري تابعة للدولة ك�صركات الأمن اأوفرق احلماية اخلا�صة.

اإلى انعدام الأمن، وا�صطرابات اجتماعية  اإلى حدوث خالف حول ال�صيطرة على الأر�س واملوارد امل�صتخرجة، بالإ�صافة  وقد يوؤدي متدن احلدود 
بعد  ما  اأي  الرتاجع،  مرحلة  يف  وذلك  بعنف  اأحيانًا  عنها  ُيعربَّ  قد  وتوترات  باملخاطر،  املحفوفة  والبيئية  والجتماعية  القت�صادية  بالظروف  متعلقة 
ال�صتخراج اأو خطط التنظيف والتجديد احل�صري التي تقودها الدولة. ويتعلق ترابط ال�صناعات ال�صتخراجية مع متدن احلدود باأ�صكال عديدة من 

العنف، ولكن املعلومات الأ�صا�صية كن�صب العنف وانت�صار الأ�صلحة ال�صغرية ما زالت �صعبة املنال.

وتعطي املقدمة املوجزة فكرة عن متدن احلدود وال�صلة بني التمدن والعنف امل�صلح املرتبَطني بال�صتخراج، اأما اجلزء الأ�صا�صي من هذا الف�صل فهو 
ح فيها م�صادر العنف وانعدام الأمن يف تلك املناطق. مق�صوم اإلى ثالثة اأق�صام تو�صَّ

 ©Rob Huibers/Panos Pictures .مناجم املا�س املهجورة يف كويدو، �صرياليون، يف العام 2001. وقد �صيطرت بعد ذلك القوات املعار�صة على حقول املنجم واملناطق املحيطة
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ويناق�س الق�صم الأول امل�صائل التالية: ا�صتجابات اجلهات الفاعلة امل�صلحة �صواء احلامية اأو للموارد الناهبة. ميكن ل�صتخراج املوارد ذات الأ�صعار 
املرتفعة عامليًا من النفط والغاز واملعادن اأن تكون مربحة بالن�صبة اإلى قطاع الأعمال  ،الدولة،واإلى نخبة الأحزاب ال�صيا�صية ال�صاعية اإلى متويل حمالتها 
واإلى اجلهات الفاعلة امل�صلحة بدًء باملتمردين وانتهاًء باجلماعات الإجرامية املنظمة. اعتماد  التطبيق العملي من ا�صتخراج ونقل وبيع ما يخرج من 
الأر�س اإلى حد كبري على طبيعة املواد الأولية ذاتها، وعلى نوعية الآلت واملعدات الالزمة ل�صتخراج ونقل هذه املواد. املخاوف الأمنية التي ترافق جهود 

ال�صتخراج والتي تثريها التدابري الوقائية من جهة واللجوء اإلى العنف والنهب من جهة اأخرى.

مة والفقرية )وغالبًا الغري ر�صمية(  ويلقي الق�صم الثاين ال�صوء على التحديات ال�صيا�صية والجتماعية والبيئية التي ت�صكلها املناطق املدنية الغري خمدَّ
التي ميكن اأن تظهر كا�صتجابة لأن�صطة ال�صتخراج. وتفتقر اأحيانًا موؤ�ص�صات الدولة، ول �صيما على امل�صتوى املحلي، اإلى القدرة اأو اإلى ال�صتعداد ال�صيا�صي 
لال�صتجابة اإلى النمو ال�صريع ملدن طفرة التعدين. ونتيجة لذلك، تكون هذه املدن من بني اأفقر املناطق احل�صرية يف العامل التي تتميز مبعدلت عالية 
للبطالة والفتقار اإلى الن�صيج الجتماعي والظروف املعي�صية ال�صيئة ب�صبب ثلوت الهواء واملياه والرتبة. كما يقف هذا الق�صم على الحتجاجات يف املناطق 
احل�صرية، وال�صطرابات الجتماعية يف مواجهة ال�صعور بالظلم وال�صرر البيئي املتعلق با�صتخراج املوارد. وتتمحور الحتجاجات حول ظروف العمل، 

والنزاعات مع اأ�صحاب املمتلكات وجمموعات ال�صكان الأ�صليني على الأر�س ومواردها، والق�صايا البيئية املتعلقة بالتلوث وتدمري املواطن الطبيعية.

ويناق�س الق�صم الثالث مدى قدرة املناطق احلدودية على التاأقلم مع الزوال وانح�صار ال�صتخراج، حيث ت�صهد املدن يف جنوب العامل هجرة اجلماهري 
املقيمة عند انتهاء طفرة التعدين مع حركة القوى العاملة. وقد تكون بع�س املناطق احل�صرية التي تخدم اأن�صطة ال�صتخراج كبرية جدًا بحيث ت�صبح بعد 
الهجرة �صبيهة مبدينة اأ�صباح. ويف مدن كهذه، متيل �صلطات الدولة اإلى تطبيق اأ�صاليب طويلة الأمد لالأحياء امل�صتمرة والغري ر�صمية »الغري قابلة للحكم«. 

وتكون اأ�صاليبهم يف بع�س الأحيان عنيفة اأو حمفزة للعنف.

وتنعك�س خال�صة الف�صل على ال�صيناريوهات املطروحة وتقدم التوجهات املمكنة من اأجل املزيد من البحث. وي�صكل الفتقار اإلى البيانات الأ�صا�صية، 
درا�صة  اأ�صلوب  من  النتقال  على  القدرة  اأمام  اأخرى، حتديًا  مناطق ح�صرية  مع  ومقارنتها  املناطق احل�صرية  والأ�صلحة يف  العنف  انت�صار  ن�صبة  مثل 
الفاعلة  اجلهات  عرب  الأمن  وتوفري  احلدود  لتمدن  املختلفة  اجلوانب  تتناول  اأبحاث  وجود  اإلى  حاجة  وهناك  ال�صامل.  التحليل  اأ�صلوب  اإلى  احلالت 

واملجتمعات من اأجل فهم اجتاهات العنف على نحو اأف�صل. وعندئذ، ميكن تطويرال�صيا�صات و اأطر العمل القانونية اأن تخفف العنف وحت�صن الأمن. 

ملخ�س الف�صل 2
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متوز: تبني 
برنامج 
العمل

20012002

متوز:
BMS1

20032004

متوز:
BMS2

كانون الأول:
ITI تبني

2005

حزيران- متوز:
موؤمتر املراجعة 

الأول

20062007

متوز:
BMS3

)نتائج مو�صوعية(

20082009

حزيران:
BMS4

)نتائج مو�صوعية(

2010

اأيار:
MGE1

)ملخ�س رئي�س 
جمل�س الإدارة(

2011

اآب- اأيلول:
موؤمتر املراجعة 
الثاين )نتائج 

مو�صوعية(

20122013

حزيران:
BMS5

)نتائج مو�صوعية(

2014

)PoA( ال�صكل 3.1 اجلدول الزمني لجتماعات برنامج العمل

اجتماع بعد اجتماع
آخر مستجدات أعمال األمم المتحدة

يلخ�س ف�صل اآخر م�صتجدات اأعمال الأمم املتحدة لهذا العام املميزات الرئي�صية لجتماع الدول اخلام�س الذي ينعقد كل )BMS5( �صنتني، ولربنامج 
العمل التابع لالأمم املتحدة PoA(1( والذي انعقد يف حزيران 2014 )انظر ال�صكل 3.1(. ثم يعر�س موجزاأ عن العملية التي تقود تبني وثيقة نتائج 
اجتماع )BMS5(. وبعد ذلك، يحدد الف�صل م�صادر القيمة امل�صافة يف الوثيقة باملقارنة مع ن�س اجتماع برنامج العمل )PoA( ال�صابق. وي�صتعر�س الق�صم 
الأخري من الف�صل الق�صايا املطروحة للنقا�س يف الجتماع املقبل على جدول برنامج العمل )PoA(، اأي يف الجتماع املفتوح للخرباء احلكوميني الثاين 

)MGE2( املقرر عقده يف حزيران 2015.

وكما هو مو�صح يف الف�صل، تعر�س وثيقة نتائج اجتماع )BMS5( تدابرياأً عمليًة يف املوا�صيع التي تناق�صها الدول )اإدارة خمزون الأ�صلحة، وحفظ 
ال�صجالت، والتتبع، والتعاون وامل�صاعدة الدوليني(، وتبني الوثيقة على نتائج اجتماعات برنامج العمل ال�صابقة وذلك على �صبيل املثال بتعزيز م�صاركة 
املراأة يف الأعمال املرتبطة بربنامج العمل، وت�صليط ال�صوء على م�صاألتي اأمن املخزون وتتبع الأ�صلحة يف اأوقات ال�صراع وما بعد ال�صراع، وتركيز التدريب 

على بناء قدرات م�صتدامة لتنفيذ برنامج العمل. 

على الرغم من اإغفال ن�س اجتماع )BMS5( عن م�صائل مهمة، ولكن ذلك ل ي�صعف من تركيز الوثيقة على التدابري العملية

املرتبط  املتحدة  لالأمم  التابع  الأمن  بعمل جمل�س  الكامل  العرتاف  كم�صاألة  املهمة،  امل�صائل  لبع�س   )BMS5( اجتماع  تناول  من عدم  الرغم  على 
بالأ�صلحة ال�صغرية، ولكن ذلك ل ي�صعف من تركيز الوثيقة على تدابري التطبيق العملية. وت�صمل التدابري، بالإ�صافة اإلى التدابري التي ُذكرت �صابقًا، 
اخلطوات الالزمة لتح�صني الأ�صلحة ال�صغرية وتتبعها يف اأوقات ال�صراع وما بعد ال�صراع وتبادل نتائج التتبع واملعلومات الأخرى بغر�س حتديد واحلد 

من خماطرالنحراف  – يف كل حالة، والبناء على املناق�صات التي حدثت يف موؤمتر ال�صتعرا�س الثاين الذي ُعقد يف 2012.

ت�صتند نتائج اجتماع )BMS5( اإلى اجتماعات برنامج العمل )PoA( ال�صابقة، كما تربط مع الجتماعات امل�صتقبلية ول �صيما )MGE2( وا�صعة مو�صوع 
الرقابة على  تواجه جهود  التي  التحديات  الف�صل  اأعماله. ويبني  الأ�صلحة ال�صغرية على جدول  التطورات الأخرية على �صناعة وتكنولوجيا وت�صميم 
الأ�صلحة ال�صغرية والتي تظهر يف ثالثة جمالت: ت�صميم وحدات ال�صالح، واأجزاء اأ�صلحة بوليمر النارية، والطباعة ثالثية الأبعاد. كما يدر�س الف�صل 

فر�س ال�صتفادة من التقنيات احلديثة يف حت�صني الرقابة على الأ�صلحة ال�صغرية.

و ت�صكل وحدات الأ�صلحة اجلزء الأ�صا�صي )الثابت( يف ال�صالح، يف حني ميكن لأغلب باقي الأجزاء والعنا�صر الأ�صا�صية من حوله اأن تتغري لتلبي 
احتياجات ت�صغيلية خمتلفة، ويف حال كانت هذه الأجزاء حتمل عالمات مرقمة، �صيحمل ال�صالح اأرقامًا مت�صاربًة، الأمر الذي يعقد من عملية حتديد 
ال�سالح، كما يو�سي �سك التعقب الدويل ITI(2(. ولكن ا�صتجابة لهذه امل�صكلة، حددت ال�صيا�صة »عن�صر الرقابة« لوحدات الأ�صلحة واأ�صاليبًا م�صرتكة لو�صع 

العالمات على هذه الوحدات وعلى الأجزاء الأخرى من ال�صالح.
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البوليمر  ملادة  البنادق  �صانعي  ا�صتخدام  يتزايد 
اأطر  مثل  النارية  الأ�صلحة  اأجزاء  لبع�س  اإنتاجهم  يف 
انخفا�س  ب�صبب  الأولية(،  الهيكلية  امل�صد�صات )العنا�صر 
وزنها وتكلفتها. وعلى عك�س الأ�صلحة النارية املعدنية، من 
وكما  البوليمر،  بنادق  على  ثابتة  اإ�صارات  و�صع  ال�صعب 
الأ�صلحة  مهربو  �صينجح   ،)ITI( الدويل  التتبع  �سك  ين�ص 
الذين ي�صعون اإلى جعل بنادق البوليمر غري قابلة للتتبع يف 
الذي و�صعه  املت�صل�صل  للرقم  اإزالتهم  فور  حتقيق غايتهم 

ع على الإطار. لذا، فهناك حاجة اإلى و�صع �صيا�صة توجيهية حول اأ�صاليب و�صع العالمات على اأجزاء اأ�صلحة البوليمر النارية وعمق وموقع هذه  امل�صنِّ
العالمات.

وقد اأدى انخفا�س �صعر تكنولوجيا الت�صنيع امل�صافة )الطباعة ثالثية الأبعاد(، وتطورها، اإ�صافة اإلى عوامل اأخرى، اإلى ازدهار هذه التكنولوجيا على 
امل�صتويني ال�صناعي وال�صتهالكي )الهاوين(. وقد ُانِتجت اأول اأ�صلحة نارية مطبوعة بتقنية ثالثية الأبعاد وعاملة، اأي امل�صد�صات »املحررة«، وامل�صنوعة 
من البوليمر ب�صكل �صبه كامل، يف بدايات العام 2013. وبالرغم من كفاية القواعد احلالية للرقابة على الأ�صلحة النارية املطبوعة بتقنية الأبعاد الثالثة 
ال�سغرية.  واملجموعات  الأفراد  الأبعاد بني  الطباعة ثالثية  تقنيات  انت�سار  ب�سبب  القواعد �سعب  تطبيق هذه  اأن  اإل  والدويل،  الوطني  امل�ستويني  على 
وقد يجد املجرمون واملجموعات امل�صلحة الغري تابعة للدول اأن البنادق املطبوعة بالتقنية ثالثية الأبعاد جذابة كونها ت�صبح غري قابلة للتتبع عند نزع 
العالمات عنها، كما اأن الكثري من اأجهزة الفح�س الأمني جتد �صعوبة يف الك�صف عن الأ�صلحة النارية التي يكون جزء كبري منها م�صنوع من البوليمر 
)على الرغم من اأن هذا ل ينطبق على الذخرية املعدنية التي ما زالو ي�صتخدمونها(. ولكن تبقى الأ�صلحة النارية املنَتجة با�صتخدام تقنيات الت�صنيع 
التقليدية متفوقة على نظريتها امل�صنوعة بالتقنية الثالثية الأبعاد. وعلى كل الأحوال، على احلكومات اأن تكون م�صتعدة لليوم الذي ت�صبح فيه الأ�صلحة 

النارية املطبوعة بتقنية الأبعاد الثالثة والعاملة �صهلة الإنتاج واقت�صادية.

من م�صلحة احلكومات اأن ت�صتعد لليوم الذي ت�صبح فيه الأ�صلحة النارية املطبوعة بالتقنية الثالثية الأبعاد العاملة بالكامل �صهلة 
الإنتاج واقت�صادية

وعلى الرغم من الدور الذي تلعبه التقنيات احلديثة يف و�صع حتديات اأمام عمليات الرقابة على الأ�صلحة ال�صغرية، ولكنها اأي�صًا ت�صاهم يف تطبيق 
برنامج العمل )PoA( و�سك التتبع الدويل يف الكثري من املجالت، مثل و�سع العالمات على الأ�سلحة، وحفظ ال�سجالت، والتتبع، واأمن املخزون، ومنع 
ال�صتخدام الغري مرخ�س له. ويعر�س هذا الف�صل تو�صيحًا لبع�س هذه التقنيات كما ي�صري اإلى الأ�صباب التي حتد من اعتماد هذه التقنيات على نطاق 

وا�صع، فمثاًل، تعترب تكلفة تاأ�صي�س البنية التحتية الداعمة )قواعد بيانات و�صبكات تقنيات املعلومات( عالية بالن�صبة للكثري من الدول.

وقد �صاهم الجتماع املفتوح للخرباء احلكوميني الأول MGE1 والذي ُعقد يف اأيار 2011، يف تنبيه الدول على التطورات احلديثة التي حدثت يف جمال 
�صناعة وتقنيات وت�صميم الأ�صلحة ال�صغرية، وما تبع ذلك من �صعوبة يف تطبيق برنامج العمل )PoA( و�سك التتبع الدويل )ITI( يف الكثري من املجالت. 

كما قدم الجتماع MGE2 اإلى الدول الأع�صاء يف الأمم املتحدة فر�صة التعامل مع هذه التحديات وكيفية الرد عليها. 

مالحظات
برنامج العمل ملنع ومكافحة والق�صاء على التجارة الغري م�صروعة يف الأ�صلحة ال�صغرية والأ�صلحة اخلفيفة من جميع جوانبها  1
ال�سك الدويل لتمكني الدول من حتديد وتتبع الأ�سلحة ال�سغرية والأ�سلحة اخلفيفة بالوقت املنا�سب والطرق املوثوقة   2

بندقية SCAR-L )ن�صخة خفيفة من بندقية قتالية اخلا�صة للقوات( مفككة جزئيًا. ©ويبنزمان دوت كوم
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يبحث هذا الف�سل يف تاأثري »الربيع العربي« على حتويالت الأ�سلحة ال�سغرية اإلى ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، اأي املنطقة التي ت�سهد م�ستوى عايل 
من العنف امل�صلح وعدم ال�صتقرار ال�صيا�صي. كما يبني توجهات حتويالت الأ�صلحة ال�صغرية املرخ�صة خالل الأعوام من 2001 اإلى 2012، ويناق�س مدى 

�صفافية التقارير الإقليمية حول حتويالت الأ�صلحة ال�صغرية.

حتويل الأ�سلحة ال�سغرية املرخ�سة
الأعوام بني 2001  وامل�صتوردين خالل  امل�صدرين  اأكرب  اأجراها  التي  املرخ�صة  ال�صغرية  الأ�صلحة  التوجهات يف قيم حتويالت  الف�صل يف  يبحث هذا 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  اأن  بيانات اجلمارك  وت�صري حتليالت  املتحدة.  التابعة لالأمم  التجارية  البيانات  اإلى  اأُر�صلت  التي  التقارير  و2012، ح�صب 

�صيطرت على �صوق الأ�صلحة ال�صغرية خالل تلك الفرتة، واأن:
• كان اأكرب م�صدري الأ�صلحة ال�صغرية خالل الأعوام بني 2001- 2012 )بالرتتيب التنازيل( الوليات املتحدة الأمريكية واإيطاليا واأملانيا والربازيل والنم�سا. 	
• كان اأكرب م�صتوردي الأ�صلحة ال�صغرية خالل الأعوام بني 2001 -2012 )بالرتتيب التنازيل( الوليات املتحدة الأمريكية وكندا واأملانيا وفرن�سا 	

واململكة املتحدة.
وبال�صتناد اإلى بيانات جتارة ال�صلع الأ�صا�صية التابع لالأمم املتحدة، يحدد هذا الق�صم اأي�صًا اأكرب م�صدري وم�صتوردي الأ�صلحة ال�صغرية والأ�صلحة 

اخلفيفة – اأي الدول التي تكون �صادراتها وم�صتورداتها ال�صنوية من هذه الأ�صلحة 100 مليون دولر على الأقل يف العام ،2012 وهي بالرتتيب:
• الفدرالية 	 ورو�سيا  اجلنوبية  وكوريا  والنم�سا  والربازيل  واأملانيا  واإيطاليا  الأمريكية  املتحدة  الوليات  التنازيل(  )بالرتتيب  امل�سدرين  اأكرب  كان 

وال�صني وبلجيكا وجمهورية الت�صيك وتركيا والرنوج واليابان.
• كان اأكرب امل�ستوردين )بالرتتيب التنازيل( الوليات املتحدة الأمريكية وكندا واأملانيا واأ�سرتاليا وفرن�سا واململكة املتحدة وتايالند واأندوني�س�سيا.	

نقل الأ�سلحة ال�سغرية  املرخ�سة اإلى ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا  خالل الأعوام بني 2001 – 2014
تعاين دول كثرية من ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا من م�صتويات عالية من العنف امل�صلح وال�صراعات امل�صلحة وعدم ال�صتقرار ال�صيا�صي بالإ�صافة 
اإلى خطر �صوء ا�صتخدام وت�صريب الأ�صلحة ال�صغرية. وقد زاد »الربيع العربي« الكثري من هذه املخاوف، مما اأدى اإلى اإطالق دعوات اإلى فر�س قيود 
على توريد الأ�صلحة املتعددة الأطراف، بعد احلمالت القمعية التي �صنتها احلكومات يف تلك املنطقة �صد الحتجاجات. وا�صتمرت حكومات املنطقة يف 
ا�صترياد الأ�صلحة ال�صغرية من اأجل دعم قوات الأمن الوطنية ال�صعيفة اأو احلديثة التاأ�صي�س التي تواجه املجموعات امل�صلحة الغري تابعة للدولة واملجهزة 
جتهيزًا جيدًا. ويناق�س هذا الف�صل تاأثري العنف امل�صلح املت�صاعد وعدم ال�صتقرار ال�صيا�صي يف كل من م�صر وليبيا و�صوريا على �صيا�صات م�صدري 

الأ�صلحة ال�صغرية اإلى املنطقة من خالل املقارنة بني تدفقات الأ�صلحة ال�صغرية بني الفرتتني: من 2001 اإلى 2010 ومن 2011 و2013.

هناك القليل من الأدلة على تاأثري »الربيع العربي« على �صيا�صات اأكرب م�صدري الأ�صلحة

هناك القليل من الأدلة على تاأثري »الربيع العربي« على �صيا�صات اأكرب م�صدري الأ�صلحة ال�صغرية اإلى ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا. فقد فر�صت 
الأمم املتحدة حظر ت�صدير الأ�صلحة اإلى  ليبيا، الدولة الأكرث تاأثراأ بالثورة، ولكن اجلهود الرامية اإلى فر�س هذا احلظر على �صوريا قد باءت بالف�صل، 
يف حني مل ُيطرح هذا اخليار بالن�صبة اإلى م�صر. ومل يكن للجهود املتعددة الأطراف الرامية اإلى احلد من تدفق الأ�صلحة اإلى �صوريا وم�صر تاأثريًا كبريًا 
على قدرة حكومتي الدولتني على �صراء الأ�صلحة ال�صغرية 
والذخائر. وتوؤثر املخاوف الأمنية الإقليمية والوطنية من 
خطر �صوء ا�صتخدام الأ�صلحة اأوت�صريبها على عملية اتخاذ 
وت�صتند  املنطقة.  تلك  اإلى  الأ�صلحة  ت�صدير  ب�صاأن  القرار 

هذه القرارات اإلى تقدير امل�صدرين.
اخلليجي  التعاون  جمل�س  ودول  الغربية  الدول  وتواجه 
املجموعات  اإلى  ال�صغرية  الأ�صلحة  بتزويد  تتعلق  مع�صلة 
مع  ال�صراع  يف  وامل�صرتكة  للدولة  تابعة  الغري  امل�صلحة 
ال�صرق  يف  املت�صددة  املنظمات  اأو  القامعة  احلكومات 

و اعرت�صتها  املتحدة  الوليات  اأ�صقطتها  اأ�صلحة �صغرية وذخرية  زاعمة  الإ�صالمية تظهر  الدولة  اأ�صدرتها  لقطات 
الدولة الإ�صالمية، يف عني العرب، �صوريا، ت�صرين الأول 2014. ©اأخبار اأعماق/ يو تيوب  

آخر مستجدات التجارة
بعد »الربيع العربي«



العناوين الرئي�صية   13

الأو�سط و�سمال اأفريقيا. وعليها اأن توازن بني الأخطار املختلفة مثل انتهاك هذه املجموعات حلقوق الإن�سان، وانتهاك القانون الدويل حلقوق الإن�سان، 
وحتويل نقل الأ�صلحة مع الحتياجات الإن�صانية لل�صكان املدنيني امللحة واملهددة بال�صراع والقمع امل�صلَحني. وقد اأُر�صلت الأ�صلحة ال�صغرية اإلى املجموعات 
امل�صلحة الغري تابعة للدولة يف �صوريا وليبيا يف �صياق التدخالت الإن�صانية، ودعم تغيري النظام، ودعم مكافحة الإرهاب. ويبني اجلدول 4.11 ملحة عن 

ت�صليح الب�صمركة )امليلي�صيات الكردية( يف العراق كرد على تقدم املجموعة امل�صلحة التي ُتعرف بالدولة الإ�صالمية.

وقد رخ�س امل�صدرون ت�صدير الأ�صلحة ال�صغرية اإلى املجموعات امل�صلحة الغري تابعة للدولة التي حتارب املجموعات املتطرفة

ال�سفافية يف نقل الأ�سلحة ال�سغرية: �سكوك الإبالغ الإقليمية
دول  وتقدم  الدول.  تقدمها  التي  املعلومات  ن�صر  خالل  من  ال�صغرية،  الأ�صلحة  بتحويالت  يتعلق  فيما  ال�صفافية  تعزيز  يف  الإقليمية  التقارير  ت�صاهم 
الحتاد الأوروبي ودول جنوب �صرق اأوروبا تقاريرًا تغطي الرتاخي�س، كما تغطي، يف بع�س احلالت، عمليات ت�صليم الأ�صلحة التقليدية. وتتبادل الدول 
امل�صاركة مبنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا فيما بينها، معلومات معينة حول الأ�صلحة ال�صغرية. ويظهر تقييم التقاريرالإقليمية اأن املعلومات املتبادلة بني 

احلكومات الإقليمية فيما يتعلق بالأ�صلحة ال�صغرية غري �صفافة، على عك�س التقارير التي تغطي فئات اأو�صع من الأ�صلحة التقليدية. 

القيمة املعلن عنهااملواد املتعّهد بهاامل�سدر

22 مليون خرطو�صة x 7.62 39مم، و15000 قنبلة يدوية 60مم، و12000 قذائف هاون 82 مم، األبانيا
و20000 قنبلة لقاذفة قنابل حتت الرباميل 40 مم

غري متوفرة

3.7 مليون دولر اأمريكي1800 �صالح ناري و6 مليون طلقة بلغاريا
)6 مليون ليف بلغاري(

غري متوفرةاأ�صلحة �صغرية وذخائر مل ُيك�صف عنها كرواتيا
جمهورية 

الت�صيك
بي  اآر  طلقة  و5000  مم،   54R x 7.62 39 مم، و8 مليون خرطو�صة x 7.62 10 مليون خرطو�صة

جي 7، و5000 قنبلة يدوية
2 مليون دولر اأمريكي

كرونة  مليون   41(
ت�صيكية(

غري متوفرة1 مليون طلقة x 7.29 39 مماإ�صتونيا
غري متوفرةر�صا�صات براوننغ اإم 2 واأ�صلحة وذخائر مل ُيك�صف عنهافرن�صا
و4 اأملانيا بنادق هجومية جي 36،  x 51 مم، و8000  و2 مليون طلقة ذخائر7.62  بندقية جي 3   8000

 51 x 7.61 45مم، و40 ر�صا�س لالأغرا�س العامة اإم جي 3، و 1مليون طلقة x 5.56 مليون طلقة
للدبابات ميالن،  �صالح موجه م�صاد  و30  9 مم،   x ومليون طلقة 19   ،1 بي  مم، و8000 م�صد�س 
و500 �صاروخ موجه، و200 بنزرفو�صت 3 الذي ُيطلق من الكتف واملدعم بال�صاروخ، وبنادق عدمية 
الرتداد، و2500 �صاروخ، و40 بندقية عدمية الرتداد كارل غو�صتاف، و1000 قذيفة، و100بندقية 

م�صيئة، و4000 طلقة، و10000 قنبلة يدوية

91 مليون دولر اأمريكي
)70 مليون يورو(

غري متوفرة7 مليون خرطو�صة واألف الألغام والقذائف اخلارقة للدروعهنغاريا
غري متوفرةاأ�صلحة وذخائر مل ُيك�صف عنهااإيران

100 ر�صا�س لأغرا�س عامة اإم جي 59/42، و250000 طلقة ، و100 ر�صا�س 12.7 مم، و250000 اإيطاليا
طلقة، و1000 قنبلة اآر بي جي 9، و400000 طلقة للر�صا�صات ال�صوفيتية ال�صنع

2.5 مليون دولر اأمريكي
1.9 مليون يورو(

2.6 مليون دولر اأمريكي40 ر�صا�صات ثقيلة براوينيغ اإم 2، وما يقارب ن�صف مليون طلقة اململكة املتحدة
جنيه  مليون   1.6(

ا�صرتليني(
الوليات 

املتحدة
غري متوفرةاأ�صلحة وذخائر مل ُيك�صف عنها

امل�صادر:)2014b;2014c;2014d( AFP; األبانيا )2014( ;)2014( net; اإيطاليا )p.13(;Jones )2014(;Kimbal )2014,2014(; ومرا�صالت الكتاب مع خرباء الأ�صلحة ال�صغرية، اأيلول 2014.
Movinitr )2014(; Pane )2014(; UKmoD )2014(;
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وجه  على  الذخرية،  اإدارة  وت�ستلزم  احلربية.  والذخرية  الأ�سلحة  من  والقدمي  الفائ�ص  اإدارة  يف  حتديًا   )SEE( اأوروبا  �صرق  جنوب  دول  اأغلب  تواجه 
اخل�صو�س، منهجًا �صاماًل يتكون من خليط من التدابري املعقدة واملكلفة والتي تتعلق بالتخطيط والتوظيف والتخزين وال�صتخدام والبنية التحتية والأمن 
املادي والرقابة والتخل�س النهائي من الأ�صلحة. ولي�س لدى اإل القليل من حكومات دول جنوب �صرق اأوروبا القدرة على معاجلة هذه الق�صايا طوال دورة 

حياة خمزون الذخرية الوطني.

وتت�سمن اإدارة الذخرية التقليدية وخمزون الأ�سلحة املتفجرة اإجراءات من �ساأنها اأن تزيد من الأمن واحلماية يف مواقع التخزين، وبالتايل تعزز 
القدرات الت�صغيلية الع�صكرية، وتقلل من خطر الإنفجارات الغري خمطط لها، كما متنع انت�صار الأ�صلحة الغري قانوين. وتظهر بع�س احلوادث الكارثية 
التي ارتبطت بفائ�س يف الذخائر – وبع�س الأحيان بالذخائر الغري اآمنة – اأن حكومات دول جنوب �صرق اآ�صيا تعترب فائ�س خمزونات الأ�صلحة ذو قيمة 

اقت�صادية عالية )فيما لو بيع( واأنها مرتددة يف تخ�صي�س امليزانيات املطلوبة لنزع ال�صالح.  

وَتَولُّد فائ�س يف الأ�صلحة والذخائر اأمر طبيعي، ولكنه ميثل م�صكلة م�صتمرة بالن�صبة اإلى بع�س دول املنطقة ب�صبب ح�صا�صية عملية التخل�س من هذه 
اإدارة خمزونات  اإلى تعزيز احللول الإقليمية مل�صكلة   )RASR( الأ�صلحة والذخرية �صيا�صيًا. وتهدف مبادرة النهج الإقليمي خلف�س خمزونات الأ�صلحة 
مقدونيا  جمهورية  وكرواتيا،  وبلغاريا،  والهر�صك،  والبو�صنة  األبانيا،  فهي:   )RASR( مبادرة  يف  امل�صاركة  الدول  واأما  اأوروبا.  �صرق  جنوب  يف  الأ�صلحة 
اليوغ�صالفية ال�صابقة، اجلبل الأ�صود، ورومانيا، و�صربيا، �صلوفينيا. وت�صعى املبادرة التي متولها ح�صريًا حكومة الوليات املتحدة، اإلى معاجلة التحديات 
النقل  متبادلة، ومن خالل جتميع قدرات  وبثقة  ب�صفافية  امل�صتخل�صة  والدرو�س  باملمار�صات اجليدة  امل�صاركة  الأ�صلحة من خالل  اإدارة خمزونات  يف 

والتدمري.

يف بع�س دول جنوب �صرق اأوروبا، قد تكون عملية 
التخل�س من الفائ�س ح�صا�صة �صيا�صياً.

وقد ك�صفت مناق�صات ور�صة عمل مبادرة )RASR( عن 
�صرق  جنوب  دول  اأنحاء  يف  اخلربات  يف  نق�س  اأو  فوارق 
اأوروبا، ول �صيما يف جمال اأمن و�صالمة املخزونات. وغالبًا 
اإعادة  عمليات  مع  التقنية  واخلربات  املعارف  ت�صيع  ما 
توظيف  اإعادة  من  عنها  ينتج  وما  امل�صلحة  القوات  هيكلة 
اأو خ�صارة عاملني، الأمر الذي يعيق عملية بناء القدرات 
بحرا�صة  املكلفني  اجلنود  من  الكثري  ويفتقر  امل�صتدامة. 
الالزم  الأ�صا�صي  التدريب  اإلى  الأ�صلحة  تخزين  مواقع 

ل�صمان كفاية اأمن و�صالمة هذه املواقع.

 )RASR( وقد ك�صفت مناق�صات ور�صات عمل مبادرة
فروقات ونق�س يف اخلربات يف اإدارة خمزونات 

الأ�صلحة يف اأنحاء دول جنوب �صرق اأوروبا

ي�صتعر�س هذا الف�صل و�صع املخزون الفائ�س يف ت�صع 
دول م�صرتكة يف مبادرة )RASR( يف نهاية العام 2014، اأي 

بعد خم�س �صنوات من اإطالق املبادرة يف اأيار 2009.

الأدوات  اأكرث  حتديد  اإلى  البحث  ي�صعى  وعمومًا، 
خمزونات  وتدمري  اإدارة  جهود  على  البناء  يف  الواعدة 
الف�سل  يلقي  وبالتايل،  الدول.  تلك  يف  اجلارية  الأ�سلحة 
ال�صوء على ق�صية ال�صتدامة، يف حني يركز ب�صكل خا�س 

على ق�صيتي بناء القدرات والتدريب.
لوم،  له يف م�صنع ذخرية يف غورين  انفجار غري خمطط  اإلى موقع  املوؤدي  الطريق  �صناديق ذخرية فارغة تغطي 

AP بلغاريا. ت�صرين الأول 2014. ©�صورة

الحصول على أعلى قيمة لقاء مبلغ أقل من المال
إدارة مخزونات األسلحة في جنوب شرق آسيا
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النتائج الرئي�صية هي:
• ما زالت م�صاألة �صعف اإدارة خمزون الذخائر ت�صكل م�صكلة كبرية يف الكثري من دول جنوب �صرق اأوروبا.	
• ت�صكل م�صاألة النفجارات الغري خمطط لها يف مواقع الذخائر م�صكلة عاملية، ولكنها منت�صرة على وجه احل�صو�س يف جنوب �صرق اأوروبا، يف املرافق 	

التابعة للدولة والغري التابعة للدولة.
• ت�صري تقارير كثري من الدول اأن م�صتويات الفائ�س من ال�صالح لديها يف تناق�س م�صتمر، ولكن لوحظ حدوث تغيريات يف الفرتة بني العامني 2009 	

و2014 مع حدوث الإ�صالح الع�صكري، وِقَدم الذخائر، واقتناء معدات جديدة، الأمور التي اأدت اإلى تدفق ثابت يف فائ�س املعدات.
• 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.
• ُتطبَّق يف البو�صنة والهر�صك مبادرة م�صتمرة طويلة الأمد ت�صعى اإلى ت�صمني التدريب التقني يف جهود بناء القدرات، الأمر الذي يعزز من  ملكية 	

البلد امل�صيف، والإ�صالح التنظيمي، وت�صمني املعايري الدولية �صمن الت�صريعات وال�صيا�صة الوطنية. ومن املحتمل اأن ُتطبق هذه املبادرة على نطاق 
اأو�صع.

وا�صتندت التحليالت يف هذا الف�صل اإلى البيانات التي ح�صل عليها م�صح الأ�صلحة ال�صغرية ب�صفته اأحد اأع�صاء اللجنة التوجيهية اخلم�صة، اإ�صافة 
اإلى معلومات اأخرى ح�صل عليها يف اإطار م�صروع البحث اجلارية على فريق التدريب املتنقل التابع لقوات الحتاد الأوروبي 2.1.6.1، والذي تاأ�ص�س 

يف العام 2011.
)RASR(. وي�صتعر�س الق�صم الثاين معلومات حول فائ�س املخزونات، وطرق التخل�س، والتخزين ح�صب  ويبداأ الف�صل ب�صرح �صبب اإطالق مبادرة 
تقارير الدول امل�صاركة مببادرة )RASR( يف الفرتة ما بني 2008 و2014. ويو�صح الق�صم الثالث املعوقات الأ�صا�صية اأمام التعاون الإقليمي فيما يتعلق بنقل 
فائ�س الذخائر ونزع ال�صالح. ويدر�س الق�صم الأخري احلاجة اإلى بناء القدرات من اأجل اإدارة املخزونات بطريقة م�صتدامة و�صاملة وموحدة، بالإ�صافة 

اإلى الربامج املطبقة حاليًا والفر�س املحتملة لتحقيق ذلك يف دول جنوب �صرق اأوروبا. 

ب على مهارات اإطفاء احلرائق خالل دورة اأمن نقل الذخائر املنعقدة يف راجلوفاك، البو�صنة والهر�صك، يف منت�صف العام 2014. ©القوات امل�صلحة ال�صوي�صرية م�صارك مدرَّ

ملخ�س الف�صل 5



16   م�صح الأ�صلحة ال�صغرية 2015

AFP /سيدة ت�سري يف اأحد �سوارع غاو، �سمال مايل، عقب هجوم �سنته املجموعات امل�سلحة، �سباط 2013. ©�صورة جويل �صاجيت�

على الرغم من اتفاقية ال�صالم الأولية التي ُعقدت يف حزيران 2013، ا�ستمر العنف امل�سلح يف �سمال مايل يف العام 2014. وقد �سارك اجلي�ص املايل 
واملتمردون النف�صاليون يف املواجهات امل�صلحة. وا�صتبكت املجموعات امل�صلحة يف مناف�صة م�صلحة على املوارد وال�صلطة. وا�صتهدف اجلهاديون القوات 
الوطنية والدولية بقنابل مزروعة على الطريق وبهجمات انتحارية. ويبحث هذا الف�سل يف منابت انعدام الأمن املتعددة يف �سمال مايل، والتي غالبًا ما 

تكون لها جذور تاريخية، كما يركز على اأ�صول وم�صادر الأ�صلحة والذخرية يف املنطقة.

بقي الو�صع الأمني يف �صمال مايل حمفوف باملخاطر حتى نهاية العام 2014

اأثناء ال�سارعات املعقدة التي حدثت �سمن املجموعات العرقية  اأن التمرد امل�سلح لي�ص بجديد يف �سمال مايل، فقد حدث  اإلى  ي�سري هذا الف�سل 
والع�صائر، وفيما بينها، وكذلك فيما بني ال�صبكات التي تهرب املخدرات واملمنوعات الأخرى. ومن اجلوانب البارزة للتمرد امل�صتمر والذي بداأ يف العام 
2012 واأدى اإلى التدخل الدويل يف العام 2013 هو تزايد اأ�صلحة املتمردين امل�صلحني الذين ت�صمنت اأ�صلحتهم بالإ�صافة اإلى الأ�صلحة ال�صغرية، اأ�صلحًة 
من العيار الأكرب مثل البنادق العدمية الرتداد، ومدافع اأوتوماتيكية ونظام اإطالق ال�صواريخ. وي�صكل اجلهاديون حتديًا مل يكن معروفًا يف ال�صابق يف 
وموؤ�س�سات  تاأ�سي�ص قوانني  اإلى  وينظرون  الإ�سالم«،  و«اأعداء  »ال�سليبي«  العدوان  القاعدة �سد  برناجمًا م�ستوحًى من  الآن  يتَّبعون  ، فهم  �سمال مايل 
اإ�سالمية يف املناطق التي تخ�سع ل�سيطرتهم. ويف هذا ال�سياق، ا�ستخدموا اأجهزة نا�سفة بدائية على جوانب الطرق و مهابط الطائرات يف �سمال مايل، 

ل �سيما يف هجمات �سد اجلي�ص املايل والقوات الفرن�سية وقوات حفظ ال�سالم التابعة لالأمم املتحدة.

ويبني الف�سل اأن املجموعات امل�سلحة يف �سمال مايل هي الآن م�سلحة ت�سليحًا اأف�سل مما كانت عليه قبل عقد من الزمن، وهي متلك الآن اأ�سلحة من 
العيارات الأكرب. وميتلك اجلهاديون نظام الدفاع اجلوي املحمول على الكتف )MANPADS( والذي يكون عادة غري قابل للعمل، ولكن النظاَمني اللّذين 
عرثت عليهما القوات الفرن�سية لدى اجلهاديني يف �سمال مايل كانا بكامل قوتيهما الت�سغيلية، على الرغم من الظروف التخزينية ال�سيئة التي و�سعا بها 
و�صوء عملية مناولتهما. والكثري من الأدوات التي ي�صتخدمها املتمردون هي من اإنتاج الحتاد ال�صوفيتي وال�صني من حقبة احلرب الباردة ولكن اأي�صًا 

ميتلك املتمردون اأدواتًا اأحدث، منها ذخائر منتجة يف بلغاريا يف العام 2011، واأخرى منتجة يف ال�صني يف العام 2010.

توسيع الترسانات
أسلحة المتمردين في شمال مالي
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من  ذلك  وغري  وال�سرقة  املعارك  اأر�ص  يف  ال�سالح  على  الإ�ستيالء  خالل  من  مايل،  يف  ال�سالح  خمازن  من  اأ�سلحتهم  اأغلب  على  املتمردون  ويح�سل 
التحويل اأ�صاليب. ففي العام 2014، ت�سابك اجلي�ص املايل مع املتمردين يف مدينة كيدال يف �سمال مايل. وقد هزم املتمردون اجلي�ص املايل وا�ستولوا على 
عدة اأطنان من الأ�صلحة والذخائر بالإ�صافة اإلى 50 مركبة رباعية الدفع كان الحتاد الأوروبي قد قدمها اإلى اجلي�ص املايل كجزء من دعمه للتدريب 

الع�صكري.

اإنتاج  اأقل، وهي تت�سمن بنادق هجومية من  اأ�سلحة وذخائر ذات مقايي�ص حلف �سمال الأطل�سي، واإن كانت باأعداد  اأي�سًا يف �سمال مايل  وتتواجد 
بلجيكا والربتغال، ور�صا�صات وذخائر بلجيكية ال�صنع. وقد جيء بهذه الأدوات واأدوات اأخرى من ليبيا حيث تتوافر الذخائر من ع�صر ت�صتت تر�صانات 
القذايف. وقد �سهلت الروابط الع�سائرية وطرق التجارة  املن�ساأة عرب ال�سحراء، يف تهريب الأ�سلحة والذخائر عرب احلدود واإر�سالها اإلى �سمال مايل عن 
طريق قوافل ال�صاحنات التي تعرب ال�صحارى واملركبات التي ت�صري على كل اأنواع الت�صاري�س - ن�صخة حديثة من جتارة القوافل. وتت�صمن الإمدادات من 
ليبيا اأ�صلحة من العيارات الكبرية بالإ�صافة اإلى اأنظمة الدفاع اجلوي املحمولة على الكتف. كما جيء اأي�صًا بذخائر من اجلزائر وبوركينيا فا�صو ودول 
اأخرى يف املنطقة ولكن بكميات حمدودة. ومل ت�صفر الأبحاث التي اأجريت لغايات هذا الف�صل عن اأدلة تظهر اأن دول اأجنبية تزود الأ�صلحة والذخائر اإلى 

املتمردين يف �سمال مايل مبا يف ذلك اجلهات الفاعلة املرتبطة بالقاعدة واخلا�سعة للحظر الذي فر�سه جمل�ص الأمن الدويل.

 وت�صري النتائج اإلى �صرورة اإجراء اتفاقيات �صالم بني الثوار واحلكومة املالية للتخفيف من حدة العنف على املدى الطويل. ويف الوقت ذاته، ونظرًا 
لأهمية خمازن الأ�صلحة املالية كم�صدر لالأ�صلحة والذخائر بالن�صبة اإلى املتمردين، فاإن احلاجة اإلى حت�صني الأمن املادي للجي�س واإدارة خمازن الأ�صلحة 
اأبعد  اإقليمية  اإلى �سمال مايل. وقد تتطلب هذه اجلهود اإطالق مبادرات  اأ�سبحت ملحة. كما يجب و�سع تدابري ملنع الأ�سلحة يف املنطقة من الو�سول 
العديد من  اأن  ب�صبب  التعقيد  التحدي على غاية من  اليوم. وهذا  الوا�صع حتى  املدى  والذي كان فعاًل على  املتحدة على اجلهاديني،  الأمم  من حظر 
املناطق احلدودية هي حتت �صيطرة املجموعات الغري تابعة للدولة اأو املجموعات ال�صبه م�صتقلة. وقد اأ�صبح اجلهاديون منذ انف�صالهم عن املتمردين 

النف�ساليني م�سدر القلق الأمني الأكرب يف �سمال مايل. واملواجهة مع هذه املجموعات تتطلب تاوبًا ديناميكيًا من املجتمع الدويل. 
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كجزء من عملية الت�صريح واإعادة الدمج، اأع�صاء �صابقون يف القوات الدميقراطية لتحرير رواندا املقرر اأن يعودوا اإلى حياتهم املدنية يف رواندا يح�صرون درو�س يف ال�صيا�صة والتاريخ، مبا يف ذلك 
الإبادة اجلماعية التي حدثت يف العام 1994. موتوبون رواندا، ني�صان 2014. ©�صور ت�صيب �صو�صودفيال / غيتي 

بو�صع   )DRC( الدميقراطية  الكونغو  )FDLR( يف جمهورية  رواندا  لتحرير  الدميقراطية  القوات  قادة  تعهد  الأول 2013،  كانون   30 ُن�صر يف  اإعالن  يف 
اأ�صلحتهم، وف�صلوا اللتزام بالن�صال ال�صيا�صي. وبحلول منت�صف العام 2014، ا�صت�صلم نحو 200 مقاتل من اأ�صل قوة ُتقّدر ب 1400، و�صلموا اأ�صلحتهم، 
فازدادت الآمال باأن املطالبات يجري اتباعها باإجراءات ملمو�صة. ولكن مل ُت�صرح عنا�صر القوات الدميقراطية لتحرير رواندا )FDLR( بالكامل، وكانت 
هدفًا لهجمات جديدة من قبل القوات امل�صلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية )DRC, FARDC( يف اأوائل العام 2015. وتو�صح هذه الأرقام النخفا�س 

الكبري يف قوة املجموعة التي ُقدرت ب 11500 عن�صر يف العام 2001.
ويحلل هذا الف�صل مدى التما�صك الداخلي �صمن املجموعات امل�صلحة واآليات الرقابة التي تتبعها، مبا يف ذلك اإجراءات احل�صول على الأ�صلحة 
والذخرية واإدارة وا�صتخدام هذه الأ�صلحة والذخائر. ثم يبحث يف ت�صكيل وتطور القوات الدميقراطية لتحرير رواندا )FDLR( وجناحها الع�صكري، قوات 
الأباكنزي املقاتلة )FOCA( التي ُتعترب اأحد اأكرث املجموعات امل�صلحة العاملة يف �صرق جمهورية الكونغو الدميقراطية ثباتًا وزعزعة لال�صتقرار )انظر 
اإ�صعاف القوات الدميقراطية لتحرير رواندا- قوات  التي �صاهمت موؤخرًا يف  العوامل الداخلية واخلارجية  اخلريطة 7.1(. كما يدر�س هذا الف�صل 

.)FDLP-FOCA( الأباكنزي املقاتلة

وتت�صمن النتائج الأ�صا�صية للف�صل:
• الأرا�صي 	 على  ال�صيطرة  اأجل  من  احلكومية،  بتلك  �صبيهة  اإجراءات  وو�صعت  موؤ�ص�صات   )FDLR( رواندا  لتحرير  الدميقراطية  القوات  اأن�صاأت 

�صبيهًا   )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 عمليات ع�صكرية
• كان امل�صدر الأ�صا�صي لأ�صلحة القوات الدميقراطية لتحرير رواندا - قوات الأباكنزي املقاتلة )FDLR-FOCA( هو اإما من خالل ما ت�ستويل عليه يف 	

اأر�س املعارك اأو من خالل الدعم الذي يقدمه احللفاء. واأكدت اللوائح التنظيمية التي تن�صرها القيادة الع�صكرية على اأهمية احلاجة اإلى احل�صول 
على اأ�صلحة جديدة، واإلى �صرورة ا�صتخدام  الذخرية باعتدال.

• تقتني املجموعة اأ�صلحة �صغرية متنوعة من حيث القدم. ولكن ل ُيعرف �صوى القليل عن كمية وحالة الأ�صلحة اخلفيفة احلالية. 	
• �صنت التدخالت اخلارجية مبا فيها العمليات الع�صكرية التي ا�صتهدفت القوات الدميقراطية لتحرير رواندا وجناحها الع�صكري )FDLR-FOCA( يف 	

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

تضعضع التماسك
صعود وهبوط القوات الديقراطية لتحرير رواندا
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• على الرغم من �صعف القوات الدميقراطية لتحرير 	
بالن�صبة  فر�صة  ميثل  الذي  الأمر  حاليًا،  رواندا 
جلهود ال�صالم الإقليمية، اإل اأن اختباء ما تبقى من 
تعري�س  اإلى  يوؤدي  قد  املدنيني  ال�صكان  بني  القوة 
من  املزيد  حدوث  حال  يف  اخلطر  اإلى  ال�صكان 

الهجمات الع�صكرية.

اعتمدت القوات الدميقراطية لتحرير رواندا 
هياكل تنظيمية ولوائح �صبيهة بتلك احلكومية

اأ�صبحت القوات الدميقراطية لتحرير رواندا وجناحها 
الع�صكري )FDLR-FOCA(، والتي كانت ُتعترب لفرتة طويلة 
ومل  �صعيفة  املنطقة،  يف  ال�صالم  اأمام  الرئي�صية  العقبة 
اأن خ�سارة  ويبدو  كيغايل.  تهديد حكومة  قادرة على  تعد 
الفرتة  �صيما خالل  للقوات، ول  رئي�صي  كين�صا�صا كداعم 
من  ذلك  تبع  وما  الدويل،  وال�سغط   ،2012-  2009 بني 
الأحداث  تلك  كل  م�صرتكة،  ورواندية  كونغولية  هجمات 
اإ�سعاف  وبالتايل  املجموعة  متا�سك  اإ�سعاف  اإلى  اأدت 
قوتها ككل. وكان لقتل العديد من قادة املجموعة واعتقال 
اآخرين منهم، بالإ�صافة اإلى ت�صكيل الف�صائل املن�صقة اأثر 
املجموعة.  �صمن  القرارات  اتخاذ  على  القدرة  يف  كبري 
كما اأن فقدان ال�صيطرة على الكثري من الأرا�صي واملوارد 
الن�صحاب  ب�صبب  املجموعة،  �صيطرة  حتت  كانت  التي 
الع�صكري اأثَّر على الروح املعنوية للمقاتلني و�صرع فرارهم 
وعودتهم اإلى رواندا. وبذلك، حتولت املنظمة التي كانت 
وهو  موحد  هدف  لها  كان  والتي  دولة  داخل  دولة  ت�صكل 

ا�صتعادة ال�صيطرة على رواندا اإلى جمموعات مفككة من الف�صائل امل�صلحة املتخفية  والتي اأ�صبحت اليوم من�صغلة يف ال�صعي وراء لقمة العي�س للبقاء 
على قيد احلياة.

 ومع ذلك، ل ميكن اجلزم بنهاية القوات الدميقراطية لتحرير رواندا، فمن املمكن اإعادة اإحياء البنى التي تاأ�ص�صت يف ال�صابق ب�صهولة فيما لو حتولت 
التحالفات ال�سرتاتيجية مرة اأخرى واأ�سبحت اأكرث موائمة للحركة كما كانت عليه يف ال�سابق. ولذلك، على املجتمع الدويل والقادة الإقليميني اأن يبذلوا 
جهودهم من اأجل حتييد القوات الدميقراطية لتحرير رواندا، وذلك با�صتخدام و�صائل ع�صكرية ودبلوما�صية مكملة. كما عليهم اأن يفهموا العوامل التي 
�صاعدت يف متا�صك املجموعة يف ال�صابق، حتى يكونوا م�صتعدين ملواجهتها يف حال اأعيد اإحياء القوات الدميقراطية لتحرير رواندا يف امل�صتقبل. ويو�صح 
اإلى  الت�سريح والعودة  اإلى تطبيق برامج  القا�سي على قيادة اجلمهورية الدميقراطية لتحرير رواندا بالإ�سافة  اأن ال�سغط الدويل والع�سكري  الف�سل 

الوطن الذي ا�صتهدف القادة و�صهل فرار جنود ال�صف قد �صرعا من تدهور املجموعة.
وت�صكل حاليًا القوات الدميقراطية لتحرير رواندا الغري منظمة حتديات جديدة، فمقتنيات املجموعة من ال�صالح بالرغم من قدمها، اإل اأنها غري 
معلومة ومنت�صرة مع املقاتلني املتخفني. وهذا الأمر يعقد من فر�س تطبيق برنامج الت�صريح ونزع ال�صالح، حيث اأن التفاقيات مع قيادة املجموعة قد 
ل ُترتجم اإلى م�صاركة الوحدات ال�صغرية املختلفة التي ت�صكل حاليًا املجموعة. كما قد يكون لت�صع�صع القوات الدميقراطية لتحرير رواندا تاأثريًا �صيئًا 
على املدنيني الذين عانوا الكثري من الهجمات النتقامية والأن�صطة الإجرامية، فباختباء قادة املجموعة ومقاتليها بني املجتمعات، يتعر�س املدنيون اإلى 
خطر الوقوع يف مرمى النريان. كما اأن بقاء ال�صغط الع�صكري على القوات الدميقراطية لتحرير رواندا حتت هذه الظروف اجلديدة ي�صكل حتديًا رئي�صيًا 

بالن�سبة اإلى املجتمع الدويل واحلكومة الكونغولية. وخيار عودة الروانديني الهوتو املنفيني اإلى رواندا بظروف جيدة �سيكون حا�سما. 

جمهورية  �سرق  يف  املختارة  امل�سلحة  اجلماعات  لنفوذ  التقريبية  املناطق   7.1 خلريطة 

الكونغو الدميقراطية, اأكتوبر 2014
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مل يحدث هجوم للقرا�صنة ناجح على �صواطئ ال�صومال منذ العام 2012، ولكن الطلب على تدابري مكافحة القر�صنة من قبل �صناعة ال�صحن ما زال مرتفعًا. 
ويف احلقيقة، اأنتج هذا الطلب زيادة يف عدد  �صركات الأمن البحرية اخلا�صة امل�صجلة )PSCs( من 56 يف العام 2010 اإلى اأكرثمن 400 يف العام 2014. 
ويف العام 2013، بلغت ن�صبة احلرا�س امل�صلحني من القطاع اخلا�س على منت ال�صفن 53-40 % تقريبًا من عدد ال�صفن التجارية التي متر عرب املنطقة العالية 

اخلطورة )HRA( يف املحيط الهندي والتي يقدر عددها ب65922. )انظر اخلريطة 8.1(.

ومن اأهم التحديات الرئي�صية التي تواجه �صركات الأمن البحرية اخلا�صة والتي تقدم خدمات مكافحة القر�صنة اإلى ال�صفن التجارية التي متر عرب 
املناطق العالية اخلطورة، هي نقل اأ�صلحتها وذخريتها بني الدول ال�صاحلية التي متنع اأو ت�صع قيود على ال�صفن التي حتمل على متنها الأ�صلحة. وللتغلب على 
ذلك، ظهرت م�صتودعات الأ�صلحة العائمة. ول تتوفر معلومات كافية حول عدد امل�صتودعات العائمة وا�صتخدامها وعدد الأ�صلحة التي تختزنها والأمن املادي 
ذو ال�صلة وممار�صات اإدارة خمزونات الأ�صلحة على متنها. ويقدم هذا الف�صل اأنواع ال�صفن امل�صتخدمة كم�صتودعات اأ�صلحة عائمة واخلدمات التي تقدمها. 

كما يقدم ملحة عامة عن بع�س الأ�صاليب احلديثة واملحتملة لتنظيم امل�صتودعات العائمة و�صمان املمار�صات الآمنة.

ل يوجد معايري دولية لأمن وتخزين امل�صتودعات العائمة

معاجلة انعدام الأمن البحري: حلول �سركات الأمن البحرية اخلا�سة
الأ�صلحة  وا�صتخدام  يتعلق بحمولة  القطاع اخلا�س -فيما  امل�صلحني من  امتثال احلرا�س  واإر�صادات ل�صمان  تو�صيات  الدولية  البحرية  املنظمة  ن�صرت 
واملعدات- اإلى ت�صريعات و�صيا�صات دولة علم ال�صفينة والدول التي تخ�صع اإليها املياه الإقليمية وكذلك املوانئ التي تدخل اإليها ال�صفينة. ومع ذلك، ل 
يوجد معايري م�صرتكة اأو ممار�صات متفق عليها من قبل دول الأعالم اأو الدول ال�صاحلية بخ�صو�س حمولة اأوحتميل اأوتنزيل اأو تخزين اأ�صلحة �صركات 
الأمن البحرية اخلا�صة. ويف مواجهة العقبات التنظيمية، مبا فيها منع دخول الأ�صلحة اأو التكلفة العالية للت�صاريح والتخزين يف امل�صتودعات الربية التي 
اخلا�صة  البحرية  الأمن  �صركات  تلجاأ  احلكومة،  متلكها 
اإلى ا�صتخدام امل�صتودعات العائمة ملالئمتها واقت�صاديتها 

واأمانها.

ما هي امل�ستودعات العائمة
وتقدم  الدولية  املياه  يف  تعمل  �صفينة  هو  العائم  امل�صتودع 
التي  خدماتها  اخلا�صة  البحرية  الأمن  �صركات  اإلى 
البحرية  الأمن  �صركات  موظفي  وتنزيل  حتميل  تت�صمن 
اأو  التجارية  ال�صفن  بني  ومعداتها  واأ�صلحتها  اخلا�صة 
املوانئ وامل�صتودعات العائمة، كما تقدم خدمات التخزين، 
لفرق  الإقامة  وتاأمني  الأ�صلحة،  وتاأجري  وال�صيانة، 
احلرا�صة امل�صلحة التابعة للقطاع اخلا�س. وتتفاوت القدرة 
التخزينية  للم�صتودعات،  ولكن بع�س امل�صتودعات العائمة 

قادرة على ا�صتيعاب 1000 �صالح ناري وذخرية.

 ،2014 العام  يف  عائم  م�صتودع   30 يقارب  ما  وعمل 
الأحمر  البحر  يف  اخلطورة  العالية  املناطق  يف   29 منها 
ُيعرف  ومل  �صرلنكا.  يف  واحد  وم�صتودع  عمان،  خليج  ويف 
يف العام 2014 فيما اإذا كانت احلكومات املتواجدة حول اأو 
ل م�صتودعات  داخل املناطق العالية اخلطورة متتلك اأو ت�صغِّ
اأ�صلحة عائمة، ولكن احلكومة يف �صرلنكا رخ�صت م�صتودع 
الإقليمية وتراقبه  الذي يعمل يف مياهها  اإم يف ماهانوارا 

عن قرب.

 اخلريطة 8.1 م�ستودعات الأ�سلحة العائمة واملنطقة العالية اخلطورة, 2014
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مستودعات األسلحة العائمة في المحيط الهندي
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الأ�سلحة املتداولة يف املناطق العالية اخلطورة 
نظرًا ملحدودية ال�صفافية، ت�صتمر الت�صاوؤلت حول الرقابة على تزويدات الأ�صلحة اإلى �صركات الأمن البحرية اخلا�صة العاملة يف املناطق العالية اخلطورة، 
وكذلك حول جمموع عدد الأ�صلحة امل�صتخدمة واملخزنة يف امل�صتودعات العائمة يف املنطقة. واململكة املتحدة وهولندا هما الدولتان الوحيدتان اللتان تقدمان 
معلومات اإلى العموم حول نقل الأ�سلحة ال�سغرية اإلى �سركات الأمن البحرية اخلا�سة وا�ستخدام م�ستودعات الأ�سلحة العائمة. ويجُقدر العدد الإجمايل لالأ�سلحة 

النارية لدى �صركات الأمن البحرية اخلا�صة املتواجدة يف املناطق العالية اخلطورة مبا بني 7000 و10000 �صالح.

الأمن والأمان
لي�س هناك معايري دولية لأمن وتخزين امل�صتودعات العائمة، وتتفاوت املمار�صات املتبعة اإلى حد كبري. فعلى �صبيل املثال، ونظرًا لكون م�صتودعات الأ�صلحة 
العائمة العاملة يف املناطق العالية اخلطورة غريم�صممة لتعمل كم�صتودعات عائمة، فقد تكون امل�صاحات املخ�ص�صة فيها لتخزين الأ�صلحة والذخرية واملعدات 

غري كافية. وعالوة على ذلك، قد ي�صعى الداخلون اجلدد اإلى خف�س العمليات احلالية من خالل خف�س التكاليف على ح�صاب اأمن امل�صتودعات.
وت�صدد البيانات احلكومية الر�صمية على اأنه مل ُتنقل اأ�صلحة من ال�صركات اخلا�صة التي تقدم اأمن بحري اأو من م�صتودعات الأ�صلحة العائمة املرخ�صة، 
ولكن تك�صف الأدلة القولية التي قدمتها �صركات الأمن البحرية اخلا�صة التي ت�صتخدم م�صتودعات الأ�صلحة العائمة عن حدوث بع�س املمار�صات التي انتهكت 

�سروط واأحكام ترخي�ص وت�سدير الأ�سلحة، كنقل اأ�سلحة  وذخائر من �سركة اأمن بحرية خا�سة اإلى اأخرى.

تنظيم امل�ستودعات العائمة
ُعر�صت جمموعة من النهج لتنظيم امل�صتودعات العائمة، منها:

• تاأ�صي�س �صلطة تنظيمية دولية لرقابة وتفتي�س م�صتودعات الأ�صلحة العائمة	
• توجيهات ومعايري وتو�صيات املنظمة البحرية الدولية للم�صتودعات العائمة	
• قوانني دول الأعالم للم�صتودعات العائمة امل�صتندة اإلى ممار�صة �صجل �صانت كيت�س ونيفي�س	
• تراخي�س ت�صدرها ال�صلطات احلكومية يف الدول التي ت�صدر الأ�صلحة، ت�صمح با�صتخدام امل�صتودعات من قبل �صركات الأمن البحرية اخلا�صة	
•   املعيار الدويل املتعلق ب ISO/ PAS 28007 الذي يغطي عمليات �صركات التاأمني البحرية اخلا�صة وموؤهالت احلر�س وتدريبهم ولكن ل يغطي 	

م�صتودعات الأ�صلحة العائمة

وتدر�س بع�س املناطق الواقعة حتت خطر القر�صنة وال�صرقة امل�صلحة منوذج HRA يف خليج غينيا املحدد كموقع حمتمل مل�صتودعات الأ�صلحة العائمة.
وي�صكل ا�صتخدام م�صتودعات الأ�صلحة العائمة عماًل جتاريًا مربحَا ي�صتجيب لختالف اأو ت�صارب التدابري الإدارية والت�صريعية املتعلقة بحمولة احلرا�س 

امل�سلحني داخل املياه الإقليمية واملوانئ. ويف الوقت الراهن، يبدو اأن حدوث كارثة �سيكون الدافع الوحيد للمجتمع الدويل لتنظيم امل�ستوعات العائمة. 
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�صابة تعمل يف احلقول حمافظة �صيبيتوكي، �صمال برونودي، اآذار 2010.© ثريي بريزيلون/ غودونغ/ كوبري�س

لطاملا ابُتليت بوروندي مبوجات متعاقبة من العنف ال�صديد. وقد �صهدت الدولة بعد ح�صولها على ا�صتقاللها من بلجيكا يف العام 1962، الكثري من 
الفرتات تف�صى فيها العنف اجلماعي وذلك يف الأعوام 1965، و1972، و1988، و1991، و1993، الأمر الذي اأدى اإلى مقتل ع�صرات الألوف من النا�س، 
وت�صرد ماليني اآخرين بالإ�صافة اإلى ا�صتمرار ال�صعور بعدم الثقة واخلوف. وكل هذه احللقات كانت متجذرة يف الأ�صل من ال�صكاوى واخلالفات القدمية 
ل، كما اأنها عك�ست اأي�سًا امل�سهد ال�سيا�سي التي ا�ستجُغلت فيه النق�سامات العرقية حل�سد ال�سكان لالنخراط يف العنف  على ال�سلطة واملوارد التي مل حتجُ

ال�صديد.

على الرغم من انتهاء احلرب الأهلية يف برونودي منذ اأكرث من عقد من الزمن، ما زالت الدولة متاأثرة بانعدام الأمن ال�صديد

على الرغم من انتهاء احلرب الأهلية يف بوروندي منذ اأكرث من عقد من الزمن، اإل اأن البالد ما زالت متاأثرة بانعدام الأمن ال�صديد ب�صبب ا�صتمرار 
الظروف التي اأدت اندلع ال�صراع امل�صلح كالفقر والبطالة وعدم احل�صول على اخلدمات الجتماعية الأ�صا�صية وامل�صاحة ال�صيا�صية ال�صيقة. وقد ا�صتمر 
ال�صعف الهيكلي على الرغم من ا�صتثمار اجلهات الفاعلة الدولية يف جمالت امل�صاعدات والتنمية وحفظ ال�صالم وبناء ال�صالم واإ�صالح قطاع الأمن 

خالل العقدين ال�صابقني.
العنف  ي�صودها  ظروف  يف  حياتهم  من  كبريًا  جزءًا  ال�صباب  عا�س  فقد  الأمن.  انعدام  يف  تتمثل  اخل�صو�س، حتديات  وجه  على  ال�صباب،  ويواجه 
وال�صراع  والكثري من امل�صاعب واخل�صارات كوفاة الأهل اأو اأع�صاء العائلة املقربني بالإ�صافة اإلى الت�صرد وخ�صارة الأرا�صي ونهب املمتلكات واملر�س 
وتعطيل املدار�س وغياب اخلدمات الأ�صا�صية الأخرى. ول يزال البورونديون ال�صباب يعانون يف مرحلة ما بعد ال�صراع من عدم احل�صول على التعليم 

والرعاية ال�صحية وانعدام الأمن الغذائي وحتديات كبرية يف احل�صول على عمل مربح.
يف  ت�صاعدهم  خمتلفة  تكتيكات  م�صتخدميني    – متفاوتة  بدرجات  واإن   - للتاأقلم  جهودهم  ق�صارى  البورونديون  يبذل  املحن،  هذه  وملواجهة 
احل�صول على املوارد ل�صمان بقائهم على املدى الق�صري. ولكن هذه التكتيكات قد تزيد من تعر�صهم للخطر، حيث ي�صعى الكثري من ال�صباب اإلى 
ال�صباب  بتكليف  ال�صيا�صية  النخبة  قيام  يف  التاريخية  ال�صابقة  مع  وباملقارنة  ال�صيا�صية.  الرعاية  خالل  من  واحلماية  املادي  الدعم  على  احل�صول 
اأجنحة ال�صباب يف الأحزاب املعار�صة حاليًا خطرًا  اأو  اأعداد كبرية من ال�صباب يف احلكومة  اأعمال عنف وتخويف يف بوروندي، متثل تعبئة  بتنفيذ 

امل�صلح. العنف  لت�صاعد  متزايدًا 

بال حماية
الشباب في مرحلة ما بعد الصراع في بوروندي
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اأع�صاء الإمبونرياكور ي�صريون يف ملعب غيتيغا، بوروندي، اأيلول 2014. ©دامني روليت
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البوروندبون ال�صباب يعتمدون ا�صرتاتيجيات للتاأقلم عالية اخلطورة، مبا فيها تلك التي توؤدي اإلى النخراط يف العنف امل�صلح.

ي�صتعر�س هذا الف�صل قدرات ال�صباب الربروندي والظروف التي يعي�صون فيها، كما يبني مدى تاأثري ال�صنوات الطويلة من العنف والفقر على عوامل 
اأن�صطة العنف. كما يدر�س العالقة بني العنف امل�صلح و ال�صدائد والطرق التي من خاللها ي�صتطيع  الوقاية التي كانت �صتقي ال�صباب من امل�صاركة يف 
ال�صباب التاأقلم مع التحديات اليومية من اأجل البقاء. وي�صتند الف�صل اإلى درا�صة ميدانية اأُجريت على ما يقارب 500 �صاب بوروين خالل الأعوام بني 

.2014- 2012
وتت�صمن نتائج الف�صل الرئي�صية ما يلي:

• 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 ع�صر احلرب الأهلية

• مع غياب الدعم الأ�صري، يعتمد البورونديون ال�صباب ا�صرتاتيجيات تاأقلم عالية اخلطورة مبا فيها تلك التي توؤدي اإلى انخراطهم يف العنف امل�صلح.	
• اإلى ال�سباب الذين هم اأكرث عر�سة خلطر النخراط 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 كبريًا يف اإثارة وا�صتدامة العنف لدى ال�صباب يف بوروندي. فبالن�صبة اإلى الكثري من 	

ال�صباب، ميثل الن�صمام اإلى اأجنحة ال�صباب يف الأحزاب ال�صيا�صية اأكرث تكتيكات التاأقلم �صهولة وفاعلية على املدى الق�صري، ولكن اأخطرها على 
املدى الطويل.

• يوؤدي توفري الفر�ص اإلى ال�سباب يف احل�سول على دخل و�سمان رزقهم اإلى حت�سني اآفاقهم كثريًا، وبالتايل يقلل من تبنيهم لتكتيكات التاأقلم العالية 	
اخلطورة.

ولدرا�صة مو�صوع تاأقلم ال�صباب مع العنف املنت�صر، يجب اأن تتم الدرا�صة من املنظور الق�صري الأمد واملنظور الطويل الأمد مع الأخذ بعني العتبار 
مدى تعقيد عملية التاأقلم التي قد ل ميكن قيا�س نتائجها اإل بعد مرور عدة �صنوات. ولكن للحد من اأ�صرار العنف امل�صلح، على القادة احلكوميني و�صناع 
القرارات واملمار�صني اأن ي�صعوا من �صمن اأولوياتهم م�صاألة حت�صني الفر�س لل�صباب. ومن اأجل اإحداث التغيري على حياة ال�صباب البورونديون، ل بد من 
وجود الهتمام، والإرادة ال�صيا�صية وال�صتخدام الفعال لالأموال املوجودة. ويالرغم من اأن بوروندي لي�صت الدولة الوحيدة التي تواجه حتديات تنموية، 

ولكن تاريخ الدولة املختلف يجعل من معاجلة الو�صع املزري لل�صباب اأمرًا ملحًا. 
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الأ�صلحة  بني  العالقة  الثاقبة يف  الروؤى  الكثري من  لتقدميه  والعامل   الأ�صلحة  ال�صغرية 2015:  الأ�صلحة  ‘‘اأ�صيد مب�صح 
النارية واجلرمية يف احلياة الربية، وق�صايا الأ�صلحة ال�صغرية الأخرى ذات ال�صلة. وبدون �صك اأن هذا املجلد �صيكون 
مفيدًا جدًا بالن�سبة اإلى العاملني يف جمال حماية الإرث الطبيعي ويف جمايل احلد من الت�سلح وتعزيز ال�سالم والأمن’’

باول كاهومبو
الرئي�س التنفيذي, وايلد ليف دايركت

احليوانات.  لأنواع  امل�صتدام  الغري  الب�صر  ا�صتغالل  واأهمها:  اأ�صباب،  لعدة  فادحة  خل�صائر  الربية  احلياة  ‘‘تتعر�س 
ويبحث م�صح الأ�صلحة ال�صغرية 2015: الأ�صلحة والعامل يف التهديدات التي ي�صعها الإن�صان على احلياة الربية. حيث 
واملوؤ�ص�صات  الأنواع من احليوانات وردود احلكومات  انقرا�س بع�س  اإلى  توؤدي  التي  والأ�صلحة  امل�صح املجموعات  يدر�س 
الغري حكومية واملجتمعات املحلية على ذلك، كما يقدم اأدلة مهمة على اجلهود الكبرية التي ُتبذل يف �صبيل حماربة �صيد 

احليوانات الغري م�صروع وتهريبها،’’
اإنغر اأندر�صن
املدير العام, الحتاد الدويل للحفاظ على الطبيعة

نبذة عن م�سح الأ�سلحة ال�سغرية 2015
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، ثم ينتقل ليقيم تاأثرَي التطورات التكنولوجية احلديثة على عملية و�صع العالمات على 
الأ�صلحة وحفظ �صجالتها وتتبهعا. 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 
املتمردون يف �سمال مايل، ومو�سوع  ي�ستخدمها  التي  والذخائر  الأ�سلحة  ال�سوء على  امل�سلحة«  الفاعلة  »الأطراف  ق�سم 
�سقوط القوات الدميقراطية لتحرير رواندا، وم�ساألة ا�ستخدام �سركات الأمن البحرية اخلا�سة مل�ستودعات الأ�سلحة يف 
املحيط الهندي. كما حتتوي هذه الن�صخة على حتليل للظروف التي تدفع بال�صباب يف بوروندي اإلى تبني ا�صرتاتيجيات 

تاأقلم عالية اخلطورة. وف�صول م�صح 2015 هي ما يلي:

• يف وجه املدفع: �صيد الفيلة ووحيدات القرن الغري م�صروع يف اأفريقيا	
• التنقيب عن م�صاكل: العنف ومتدن احلدود	
• اجتماع بعد اجتماع: اآخر م�صتجات اأعمال الأمم املتحدة	
• م�صتجدات التجارة: بعد »الربيع العربي«	
• احل�صول على اأعلى قيمة لقاء مبلغ اأقل من املال: اإدارة خمزونات الأ�صلحة يف جنوب �صرق اأوروبا	
• تو�سيع الرت�سانات: اأ�سلحة املتمردين يف �سمال مايل	
• ت�سع�سع التما�سك: �سعود وهبوط القوات الديقراطية لتحرير رواندا	
• خمزونات الأ�صلحة يف البحر: م�صتودعات الأ�صلحة العائمة يف املحيط الهندي	
• بال حماية: ال�صباب يف مرحلة ما بعد ال�صراع يف بوروندي	

ملحة عن م�صح الأ�صلحة ال�صغرية
م�صح الأ�صلحة ال�صغرية هو مركز عاملي للتميز مهمته خلق املعرفة بحيادية بال�صتناد اإلى الأدلة وال�صيا�صات ذات ال�صلة، 
والباحثني  ال�صيا�صات  و�صناع  اإلى احلكومات  بالن�صبة  امل�صح  امل�صلح. وميثل  والعنف  ال�صغرية  الأ�صلحة  نواحي  كل  حول 
واملجتع املدين م�صدرًا دوليًا رئي�صيًا للخربات واملعلومات والتحليالت حول ق�صايا الأ�صلحة ال�صغرية والعنف امل�صلح. ويقع 

امل�صح يف معهد الدرا�صات العليا للدرا�صات الدولية والتنموية يف جنيف، �صوي�صرا

 www.amazon.com ومتاجر الكتب عرب الإنرتنت، ومنها www.cambridge.org ميكن �صراء الن�صخ املطبوعة من خالل
الن�صخ املراجعة متوفرة ح�صب الطلب من م�صح الأ�صلحة ال�صغرية

األسلحة والعالم
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الدولية والتنموية
Small Arms Survey
Graduate Institute 

of International and 
Development Studies

Maison de la Paix
Chemin Eugène – Rigot 2E

1202 Geneva
Switzerland

هاتف: 5777 908 22 41+
فاك�س: 2738 732 22 41+

الربيد الإلكرتوين:
sas@smallarmssurvey.org

املوقع الإلكرتوين:
www.smallarmssurvey.org

مسح األسلحة الصغيرة 2015


