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بيان صحفي

يحظر نشره قبل الساعة 13:00
بتوقيت (نيويورك) في األول من حزيران 2015
جدول الأعمال املعتاد ل�صادرات الأ�سلحة ال�صغرية �إلى دول «الربيع العربي»
ت�ستمر الدول امل�صدرة املهمة يف تزويد احلكومات واجلماعات غري احلكومية
تك�شف الدرا�سة اال�ستق�صائية للأ�سلحة ال�صغرية  :2015الأ�سلحة والعامل �أن العنف امل�سلح وعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي املرتبطني بـ «الربيع العربي» مل
ي�ؤديا �إلى تغيريات كبرية يف ال�سيا�سات �أو املمار�سات اخلا�صة بالبلدان امل�صدرة للأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة �إلى حكومات م�صر �أو ليبيا �أو
�سوريا منذ عام  .2011كما تك�شف الدرا�سة �أن ظهور الدولة الإ�سالمية قد �أقنع العديد من الدول امل�صدرة بتزويد اجلماعات امل�سلحة غري احلكومية يف
املنطقة بالأ�سلحة ال�صغرية ،على الرغم من املخاطر املتزايدة لت�سريب الأ�سلحة و�إ�ساءة ا�ستخدامها.
يقول كيث كراو�س مدير ال�صغرية الأ�سلحة م�سح« :تظهر الأدلة لدينا �أن الدول امل�صدرة املهمة ت�ستمر يف �إر�سال الأ�سلحة ال�صغرية �إلى م�صر وليبيا
و�سوريا ،مبا يف ذلك اجلماعات امل�سلحة غري احلكومية هناك ،على الرغم من ارتفاع خماطر ت�سريبها و�إ�ساءة ا�ستخدامها» ،وي�ضيف�« :إن اجلهود التي
تبذلها بع�ض الدول لكبح جماح الإمدادات �إلى دول معينة من دول « الربيع العربي «مت التحايل عليها من قبل �آخرين».
كما تك�شف الدرا�سة اال�ستق�صائية ال�صغرية الأ�سلحة مل�سح � 2015أن املتمردين يف �شمال مايل هم الآن �أف�ضل ت�سليحا مما كانوا عليه قبل عقد من
الزمن ،مبا يف ذلك الأ�سلحة من العيار الثقيل .ح�صلت اجلماعات اجلهادية على �أنظمة الدفاع اجلوي املحمولة على الكتف ،والتي ت�شكل تهديدا خطريا
ومبا�شرا للطائرات املدنية والع�سكرية .وعلى الرغم من �أنه يبدو �أنهم قد ح�صلوا على معظم الأ�سلحة من خمزونات اجلي�ش يف مايل� ،إال �أنهم قد ح�صلوا
�أي�ضا على �أ�سلحة من العيار الثقيل من املخزونات الليبية ما بعد القذايف.
يف �أماكن �أخرى من �أفريقيا ،يوفر ال�صيادون التجاريون غري ال�شرعيني واجلماعات امل�سلحة مزيدا من قوة النريان والتنظيم للتجارة املربحة يف عاج
الفيل وقرون وحيد القرن  ،وت�ستجيب بع�ض قوات الأمن احلكومية م�ستخدمة ا�سرتاتيجيات «اطلق النار لتقتل» القوية والأ�سلحة ذات الطابع الع�سكري.
وي�أتي هذا الت�صعيد نتيجة تدمري اجلماعات امل�سلحة لقطعان الفيلة يف �أفريقيا الو�سطى .غري �أن الدرا�سة اال�ستق�صائية وجدت �أن مبادرات مكافحة
ال�صيد غري امل�شروع امل�سلح ال ت�ؤدي دائما �إلى خف�ض معدالت ال�صيد غري امل�شروع ،حيث �أن من ال�صعب موا�صلة جهود �إنفاذ القانون القوية ومتويلها،
كما ميكن �أن تعر�ض املدنيني للخطر.
ومن بني النتائج الأخرى للدرا�سة اال�ستق�صائية  2015تربز الأمور التالية:
•يف عام  ،2012كان �أبرز امل�صدرين للأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة (الذين ال تقل �صادراتهم ال�سنوية عن  100مليون دوالر �أمريكي) ،وفقا
لبيانات اجلمارك املتاحة من قاعدة بيانات الأمم املتحدة الإح�صائية لتجارة ال�سلع (( ،)UN Comtradeوبرتتيب تنازيل) :الواليات املتحدة،
�إيطاليا� ،أملانيا ،الربازيل ،النم�سا ،كوريا اجلنوبية ،االحتاد الرو�سي ،ال�صني ،بلجيكا ،جمهورية الت�شيك ،تركيا ،الرنويج ،واليابان .وكان كبار
امل�ستوردين (الذين ال تقل وارداتهم ال�سنوية عن  100مليون دوالر �أمريكي) (وبرتتيب تنازيل) :الواليات املتحدة ،كندا� ،أملانيا� ،أ�سرتاليا ،فرن�سا،
اململكة املتحدة ،تايالند ،واندوني�سيا.
•عملت العمليات الع�سكرية املركزة وبرنامج ت�سريح اجلند التابع للأمم املتحدة ،من بني تدخالت �أخرى ،على ك�سر التما�سك الداخلي رواندا
لتحرير الدميقراطية للقوات قوات ( )FDLR–FOCAا لأباكنزي ا وتعجيل تقهقرها .لكن القوة املتبقية توجهت نحو االختباء من خالل االختالط
مع ال�سكان املدنيني ،تاركني ه�ؤالء ال�سكان عر�ضة للخطر يف حال وقوع مزيد من الهجمات الع�سكرية.
•ال تزال �إدارة خمزون الذخرية �ضعيفة يف معظم جنوب �شرق �أوروبا ،حيث وقعت نحو  10يف املائة من جمموع احلوادث امل�سجلة عامليا من
االنفجارات الع�شوائية يف مواقع الذخائر.
•�أ�صبح ا�ستخدام «م�ستودعات الأ�سلحة الطليقة « �شائعا بني الأمن اخلا�ص البحري الذي يعرب املحيط الهندي ،ولكن ال توجد معايري دولية لأمن �أو
تخزين م�ستودعات الأ�سلحة الطليقة  ،كما تختلف ممار�سات م�ستودعات الأ�سلحة ب�شكل ملحوظ ،مع وجود �ضغوط جتارية تخلق حوافز للممار�سات
غري الآمنة.
مت ن�شر هذه الدرا�سة من قبل مطبعة جامعة كامربيدج ،الدرا�سة اال�ستق�صائية للأ�سلحة ال�صغرية  :2015الأ�سلحة والعامل هي التحليل ال�سنوي
العاملي اخلام�س ع�شر للأ�سلحة ال�صغرية والعنف امل�سلح اخلا�ص بالدرا�سة اال�ستق�صائية .امللخ�صات وف�صول كاملة خمتارة من طبعة  2015متوفرة
للتحميل من املوقع .www.smallarmssurvey.org
ال�صغرية الأ�سلحة م�سح هو مركز عاملي للتميز تتمثل مهمته يف توليد معرفة حمايدة ،قائمة على الأدلة ،وذات �صلة بال�سيا�سات يف جميع اجلوانب
املتعلقة بالأ�سلحة ال�صغرية والعنف امل�سلح ،و هو امل�صدر الدويل الرئي�سي للخربات واملعلومات والتحليالت ب�ش�أن ق�ضايا الأ�سلحة ال�صغرية والعنف
امل�سلح ،و يعمل كمورد للحكومات و�صناع ال�سيا�سات والباحثني وغريهم من �أ�صحاب العالقة.

