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فعالية تدابير الرقابة على األسلحة
الصغيرة والتقارير الوطنية:
دروس من أفريقيا

التدابير
والبرامج

مالحظات بحثية

تعتمد الرقابة الفعالة على اال�سلحة ال�صغرية �إلى حد
كبري على قدرة الدولة ورغبتها يف و�ضع وتنفيذ الت�شريعات
والإجراءات التنظيمية وال�سيا�سات املالئمة ،وقد و�ضعت
بع�ض الأطر الدولية والإقليمية (وبع�ضها ملزم قانونا)
�أجندات لهذه الغاية ،ودعت �إلى اتخاذ تدابري ملمو�سة
وت�شجيع �أف�ضل املمار�سات يف هذا املجال ،وقد التزمت
الدول يف العديد من هذه املجاالت ب�إ�صدار تقارير عن
التقدم املحرز يف التطبيق ،حيث تقدم هذه التقارير م�ؤ�شرا
عن مدى تلبية احلاجة �إلى امل�صادر.
تربز املالحظات البحثية هذه �أهمية �إعداد التقارير فيما
تتحفظ على حمدوديتها ،وعلى الرغم من �أنها تركز على
جتارب الدول الإفريقية� ،إال �أن نتائجها مهمة للمجتمع
الدويل بكامله ،وهي تعتمد على درا�سة �أجريت يف العام
 2013ملراجعة ن�شاطات الدول الأفريقية فيما يتعلق ب�ستة
تدابري رئي�سية للرقابة على الأ�سلحة ،وعلى الرغم من �أن
هذه الدرا�سة تربز �أن التقارير الوطنية عادة تغطي ن�شاطات
التطبيق العامة� ،إال �أنها تك�شف �أي�ضا �أن الدول نادرا ما
تطبيق الوثائق الدولية والإقليمية
تقدم تفا�صيل التحديات املعينة التي تواجهها يف معر�ض
متثل دول �أفريقيا ربع الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة،
التطبيق ،وبالتايل فهي تربز املحددات التي تعرتي �إعداد
وجميعها ملتزمة بتنفيذ برنامج العمل ( )PoAو �صك التعقب
الدولة لتقاريرها الذاتية .1
الدويل ،بالإ�ضافة �إلى ذلك ،فقد ان�ضمت واحد وثالثني دولة
�أفريقية لع�ضوية بروتوكول الأمم املتحدة للأ�سلحة النارية
الدرا�سة
املكمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب
منذ العام  ،2010د�أب املركز الإقليمي للأ�سلحة ال�صغرية يف
الدول .4
منطقة البحريات العظمى /القرن الإفريقي والدول املجاورة على
كانت الدول الواقعة �إلى اجلنوب من ال�صحراء الكربى من
ت�سهيل تطبيق امل�شروع الذي امتد على مدى �سنوات والذي نفذه
بني الدول الرائدة يف اتخاذ مبادرة حقيقية لتطوير �أدوات
االحتاد الإفريقي واالحتاد الأوروبي واملعنون :حماربة التكدي�س الرقابة الإقليمية على الأ�سلحة ال�صغرية� ،إذ �أن �سبع و�أربعني
والتجارة غري امل�شروعة للأ�سلحة النارية يف �أفريقيا ،واملمول من دولة هي �إما موقعة �أو طرف يف واحدة �أو �أكرث من الأدوات
قبل االحتاد الأوروبي ،وتتمثل �أهداف امل�شروع يف دعم اجلهود
الإقليمية ،مبا فيها اتفاقية املجموعة االقت�صادية لدول
الوطنية والإقليمية يف مواجهة تكاثر الأ�سلحة ال�صغرية.
و�سط �أفريقيا ،اتفاقية املجموعة االقت�صادية لدول غرب
ولدعم برجمة املبادرات يف امل�شروع ،فقد قام م�شروع م�سح
�إفريقيا ،بروتوكول نريوبي وبروتوكول جمموعة تنمية جنوبي
الأ�سلحة ال�صغرية وجمموعة البحث واملعلومات املتعلقة بال�سالم �أفريقيا.5
والأمن ( )GRIPب�إجراء درا�سة عن تطبيق �أدوات الأ�سلحة
وبالن�سبة لكل واحدة من هذه الأدوات ،ت�ساعد املنظمة
الإقليمية املعنية الدول الأع�ضاء فيها على تنفيذ االلتزامات
ال�صغرية يف �إفريقيا ،وقد ت�ضمنت الدرا�سة مراجعة مكتبية
لتطبيقها من قبل كافة الدول الأفريقية ،الدول الأربعة واخلم�سني املتعلقة بالأ�سلحة ال�صغرية.
االع�ضاء يف االحتاد الأفريقي واملغرب ،2وقد ت�ضمن ذلك البحث
فح�صا للتقارير الوطنية التي مت تقدميها من قبل خم�سني دولة
�أفريقية �ضمن برنامج الأمم املتحدة ملنع االجتار غري امل�شروع
بالأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة من جميع جوانبه
ومكافحته والق�ضاء عليه (�( )PoAأنظر اجلدول .3)1
وبالإ�ضافة �إلى الدرا�سة املكتبية ،فقد مت �إجراء تقييمات معمقة
لقدرات الدول على تطبيق تدابري مراقبة الأ�سلحة ال�صغرية يف
�أحد ع�شر دولة مت اختيارها بناء على الع�ضوية يف �أربعة منظمات
�إقليمية هي املجموعة االقت�صادية لدول �أفريقيا الو�سطى
( ،)ECCASاملجموعة الإقت�صادية لدول غرب �أفريقيا واملركز
الإقليمي للأ�سلحة ال�صغرية يف منطقة البحريات العظمى،
وجمموعة تنمية جنوبي �إفريقيا (انظر اخلريطة رقم ،)1
وقد ت�ضمنت الزيارات امليدانية مقابالت مع امل�ؤ�س�سات املعنية
بالأ�سلحة ال�صغرية ومقدمي خدمات الأمن واحلماية وو�سطاء
بيع الأ�سلحة ومنظمات املجتمع املدين ،وغريهم من الأطراف
املعنيني.
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اجلدول  1التقارير املقدمة من الدول الأفريقية
الدول الأفريقية الأع�ضاء يف الأمم املتحدة

العدد *
6

ال�سنة **
2012

�أنغوال

4

2012

بنني

5

2012

بوت�سوانا

4

2012

بوركينا فا�سو

6

2012

بوروندي

7

2012

الكامريون

1

2003

اجلزائر

الر�أ�س الأخ�ضر

0

-

جمهورية و�سط �أفريقيا

1

2003

ت�شاد

1

2003

جزر القمر

0

-

الكونغو (جمهورية الكونغو الدميواقراطية)

3

2012

الكونغو

3

2010

�ساحل العاج

4

2012

جيبوتي

2

2008

م�صر

6

2012

غينيا اال�ستوائية

1

2003

�أرترييا

2

2010

�إثيوبيا

2

2008

الغابون

1

2005

غامبيا

2

2005

غانا

3

2010

غويانا

1

2010

غينيا بي�ساو

1

2010

كينيا

6

2012

لي�سوتو

4

2010

ليبرييا

4

2012

ليبيا

1

2010

مدغ�شقر

1

2008

مالوي

1

2010

مايل

5

2012

موريتانيا

1

2005

موري�شيو�س

2

2008

املغرب

7

2012

موزمبيق

4

2012

ناميبيا

6

2012

النيجر

6

2012

نيجرييا

2

2008

رواندا

3

2010

�ساو توم وبرن�سيب

1

2003

ال�سنغال

7

2012

�سي�شيل

0

-

�سريياليون

4

2012

ال�صومال

0

-

جنوب �أفريقيا

3

2008

جنوب ال�سودان

1

2012

ال�سودان

4

2012

�سوازيالند

1

2008

تنزانيا

4

2012

تاغو

8

2012

تون�س

1

2010

�أوغندا

5

2010

زامبيا

2

2010

زمبابوي

2

2008

ومبوجب الوثائق املعنية بالرقابة على الأ�سلحة
ال�صغرية ،تقوم الدول ب�إعداد التقارير ب�ش�أن
موا�ضيع من قبيل التدابري ال�ستة الأ�سا�سية املبينة
�أدناه ،وت�ستمد ن�سب التطبيق من التقارير الوطنية
وهي تهدف �إلى تقدمي �صورة عامة ال �إلى تقدمي
تقرير دقيق عن احلالة.
امل�ؤ�س�سات الوطنية :تن�سق نقاط االرتباط الوطنية
والهيئات الوطنية مبادرات الرقابة على الأ�سلحة
ال�صغرية ،والأ�شخا�ص الذين يتم االت�صال بهم
حمليا (�ضباط االرتباط املحليني) هم الأفراد
الذين ير�أ�سون نقاط االرتباط الوطنية �أو الهيئات
الوطنية ويراقبون تطبيق تلك املبادرات وتنفيذ
خطط العمل الوطنية ،وتقدم خطط العمل
الوطنية خارطة طريق للم�ؤ�س�سات الوطنية
ول�شركائها لتنفيذ ن�شاطات الرقابة على الأ�سلحة
ال�صغرية.
يف �أفريقيا ،جتد الدرا�سة �أن ثالث و�أربعني دولة
من الدول اخلم�س واخلم�سني لديها نقطة ارتباط
وطنية وهيئة وطنية ،فيما لدى ت�سع و�أربعني منها

اخلريطة رقم  1الدول الأفريقية التي تغطيها الدرا�سة2013 ،

مالحظات:
* عدد التقارير الوطنية التي مت تقدميها
** �آخر �سنة لتقدمي التقارير
امل�صدر :نظام دعم تطبيق برنامج عمل الأمم املتحدة ()n.d
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�شخ�ص ات�صال وطني ،الأمر الذي يدل على
التواجد امل�ؤ�س�سي العايل جلهات التن�سيق الوطنية
على م�ستوى القارة.
على �أن �سبع وع�شرين دولة فقط هي الدول التي
قامت بتطوير خطط عمل وطنية ،وعلى الرغم
من �أن التقارير الوطنية تقدم �صورة عن هذه
الن�شاطات� ،إال �أنها ال ت�سمح ب�إجراء تقييم لقدرة
امل�ؤ�س�سات الوطنية على تطبيق الربامج وتنفيد
التدابري الهادفة �إلى الرقابة على الأ�سلحة
ال�صغرية.
عالمة الأ�سلحة ال�صغرية :جتد الدرا�سة �أن
الت�شريعات والتدابري العملية املتعلقة بو�سم
الأ�سلحة النارية عند وبعد الت�صنيع �ضعيفة يف
�أغلبية الدول الأفريقية ،وباملثل ،ف�إن غالبية
الدول مل تورد يف تقاريرها �أن لديها ت�شريعات
لهذه الغاية �أو �أنها تتطلب و�سم الأ�سلحة ال�صغرية
امل�ستوردة ،ويعتمد و�سم الأ�سلحة ال�صغرية
امل�ستوردة على حيازة �آالت و�ضع العالمات
واخلربة التقنية يف ا�ستعمالها ،وقد �أظهر البحث
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اجلدول  2حتديات التطبيق التي مت التعرف عليها خالل زيارات الدول
نوع التحدي
الإرادة ال�سيا�سية

�أمثلة
•�ضعف نقاط االت�صال الوطنية و خطط العمل الوطنية واللجان الوطنية �أو عدم مزاولتهم
لأعمالهم.
•�ضعف تنفيذ خطط العمل الوطنية.
•عدم وجود ت�شريعات لتطبيق االلتزامات املتعلقة بالأ�سلحة ال�صغرية �أو عدم حتديثها.
•عدم كفاية اجلهود املبذولة لتوعية اجلمهور بت�شريعات الأ�سلحة ال�صغرية والربامج املتعلقة
بالأ�سلحة ال�صغرية والأمن.
•جتميد �أو عدم وجود مبادرات لو�سم الأ�سلحة ال�صغرية.
•�ضعف التوا�صل بني امل�ؤ�س�سات.
•عدم وجود حد �أدنى من مقايي�س الأمن املتعلقة بالأ�سلحة.
•حمدودية التقارير املحلية ب�ش�أن التطور يف جمال مراقبة الأ�سلحة
•عدم وجود تدريب منا�سب على ا�ستخدام برجميات احلا�سوب و�أجهزة و�سم الأ�سلحة ال�صغرية
وحفظ ال�سجالت.
•حمدودية مدى ونطاق برامج املجتمع املدين والربامج احلكومية ب�ش�أن الأ�سلحة ال�صغرية.
•�ضعف �إدارة �سجالت الأ�سلحة ال�صغرية.
•�ضعف التدريب الهادف �إلى تطبيق تدابري الإجتار بالأ�سلحة ال�صغرية والرقابة عليها.
•عدم وجود القدرة الالزمة لإدارة الأمن و�إدارة املخزون.
•عدم توفر املنح الالزمة لإجراء تقييم وطني للأ�سلحة ال�صغرية وللأمن.
•عدم كفاية التمويل لن�شاطات و�ضع الربامج املحلية والوطنية املتعلقة بنقاط االت�صال الوطنية
مبا يف ذلك تطبيق خطة العمل الوطنية وحمالت التوعية اجلماهريية.
•عدم وجود معدات الو�سم �أو الت�سجيل �أو التتبع �أو عدم ت�شغيلها.
•عدم وجود املعدات الالزمة لإعداد قواعد بيانات مركزية ب�ش�أن الأ�سلحة ال�صغرية التي بحيازة
املدنيني �أو بحيازة الدولة.
•رداءة مرافق التخزين.
•عدم وجود معدات للرقابة على احلدود (كاملا�سحات).

التي يتم الوقوف عليها يف املقابالت ،ويف العديد
من احلاالت ال ت�أتي التقارير الوطنية على ذكر
التحديات �أبد ًا.
يبني اجلدول  2التحديات ال�شائعة التي بينها
العاملون يف جمال الرقابة على الأ�سلحة ال�صغرية
يف الدول الأحد ع�شر التي متت زيارتها ،وهي
9
ت�شكل معيقات نادرا ما تذكرها التقارير املحلية .

املالحظات

ب�شكل عام ،ت�شري التقارير الوطنية ال�صادرة عن
بناء القدرات والتدريب
الدول الأفريقية �إلى ن�شاطات م�ستمرة تهدف �إلى
تنفيذ االلتزامات املفرو�ضة مبوجب املرجعيات
الدولية ،وبالنظر �إلى قلة التقارير ال�شاملة ب�شكل
عام ،ف�إن التقييم ال�صحيح لفعالية مبادرات
الرقابة مبوجب الأدوات الإقليمية وبرنامج عمل
التمويل وتوفري املعدات
الأمم املتحدة يبقى حمري ًا (بريمان وباركر
 ،)2012وهو ما يعيق جهود تقييم التقدم املحرز
يف تطبيق وعمليات برنامج عمل الأمم املتحدة
ب�شكل �أو�سع ،وبالفعل ف�إن االجتماعات التي
تعقد كل �سنتني للدول وامل�ؤمترات املخ�ص�صة
لتقييم التقدم احلا�صل يف التطبيق والتعرف على
امليداين الذي مت يف معر�ض هذه الدرا�سة �أن
والت�صرف فيها فقد بينت النتائج �أن عددا يقل
الفجوات والتحديات التي تواجه جهود الدول تبقى
بع�ض �آالت و�ضع العالمات �إما غري قابلة للنقل
عن الن�صف من الدول الأفريقية تطبق �سيا�سات حمدودة لغياب معلومات �شمولية � ،أو مبعنى �أدق،
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ب�سبب قلة وجود و�سائط نقل� ،أو �أنها غري قابلة
و�إجراءات لهذه الغايات .
لغياب املعلومات ذات قيمة.
للت�شغيل ب�سبب عدم �إ�صالحها تقني ًا ،ومل تت�ضمن النقل والو�ساطة الدوليني :من بني اخلم�س
وبالنظر �إلى �أهمية و�ضع الربامج على امل�ستويات
التقارير الوطنية �إثباتا لهذه املعلومات.
واخلم�سني دولة التي متت درا�ستها ،تبنت ثالث
املحلية والإقليمية والدولية بحيث تعتمد على
حفظ ال�سجالت :يت�ضمن حفظ ال�سجالت
وثالثني ت�شريعات لتنظيم الت�صدير ،فيما تبنت
تقييمات كبرية مبنية على الأدلة لغاية تقدمي
جمع وحفظ املعلومات املتعلقة بت�صنيع وبيع ونقل ثالث و�أربعني دولة ت�شريعات لتنظيم اال�سترياد ،امل�ساعدة الفاعلة �إلى الدول يف تطبيق �أدوات
وحيازة و�إتالف الأ�سلحة ال�صغرية (الهيئة العامة ولدى عدد يقل عن الن�صف بقليل (�أربع
الرقابة على الأ�سلحة ال�صغرية ،وبحيث يتم
للأمم املتحدة  ،)2001وعلى الرغم من �أن �أغلبية وع�شرين) من كل الدول الأفريقية تدابري رقابة
�سد الفجوة يف املعلومات ،فال�س�ؤال الذي يتوجب
الدول الأفريقية حتتفظ ب�سجالت عن الأ�سلحة
ت�شريعية تنظم املرور والنقل الدوليني للأ�سلحة
طرحه هنا هو كيف ميكن �أن يتم تقييم تطبيق
اململوكة للدولة وللمدنيني ،فقد �أظهرت الزيارات ال�صغرية ،فيما تنظم ثمان دول فقط �أعمال
الدول للمرجعيات ذات العالقة ب�شكل �أدق؟
امليدانية الإحدى ع�شر �أن االعتماد على �أ�ساليب
الو�ساطة.
ويف هذا املجال ،تقدم نتائج الدرا�سة �إر�شادا
الت�سجيل اليدوية ال يزال �شائعا حتى و�إن توفرت
جوهريا� ،إذ كان هذا البحث ليكون ناق�صا
الأ�ساليب الإلكرتونية.6
حتديات التطبيق لدى الدول
لوال املقابالت التي متت يف املوقع مع �أع�ضاء
التعقب :لدى ن�صف الدول الأفريقية تقريبا
الإحدى ع�شرة التي متت زيارتها
امل�ؤ�س�سات الوطنية ومنظمات املجتمع املدين
�إجراءات للتتبع ،وقد بينت املقابالت التي مت
خالل الزيارات امليدانية التي متت للدول الإحدى واجلهات الإقليمية� ،إذ �أن ال�صورة التي مت
�إجرا�ؤها مع امل�ؤ�س�سات الوطنية �أن م�ستويات
ع�شرالتي مت اختيارها ،فقد حقق باحثو م�سح
احل�صول عليها خالل تلك املقابالت كانت مهمة
�أعمال التعقب تتباين ب�شكل كبري بني الدول ب�سبب الأ�سلحة ال�صغرية وجمموعة البحث واملعلومات
يف حتديد مدى توفر القدرات املحلية ب�شكل كاف
عدد من العوامل ،منها �ضعف املعرفة و�سط
املتعلقة بال�سالم والأمن عن تطبيق الأدوات
لتنفيذ التزامات الرقابة على الأ�سلحة ال�صغرية،
الفاعلني على فر�ض القانون على ميزة التتبع،
القانونية ومبادرات بناء القدرات ،وكان من بني وعملية الدرا�سة بحد ذاتها �أبرزت �أهمية تطوير
و�ضعف التن�سيق بني م�ؤ�س�سات التتبع يف خمتلف �أهم ما تو�صلوا �إليه �أهمية االجتماع مبا�شرة
وا�ستعمال نظام جمع املعلومات كمكمل للتقارير
الدول ،وعدم جناعة �إجراءات و�ضع العالمات
بامل�ؤ�س�سات الوطنية ومنظمات املجتمع املدين
الوطنية.
وحفظ ال�سجالت.
لغاية تقييم نطاق تنفيذ الدول لاللتزامات املتعلقة ميكن �إعداد مثل هذا النظام بحيث ي�شمل كل
�إدارة التخزين وحتديد الفوائ�ض :تبني نتائج
بالرقابة على الأ�سلحة ال�صغرية.
الدول التي تطبق �أدوات للرقابة على الأ�سلحة
الدرا�سة �أن لدى ثالث و�أربعني دولة �سيا�سات
ومع �أن التقارير الوطنية تت�ضمن عادة م�ؤ�شرات
ال�صغرية ،وميكن للمانحني وللدول امل�شاركة
و�إجراءات لإدارة التخزين.7
عامة عن التحديات التي تواجه تطبيق الأدوات
تطبيق هذا النموذج ب�شكل تناوبي بني الأقاليم،
وبالن�سبة لإدارة الفوائ�ض من الأ�سلحة ال�صغرية القانونية� ،إال �أنها ال تقدم تفا�صيل حمددة كتلك وبالعمل مع احلكومات امل�شاركة من �أجل �إجراء
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تقييم معمق يكمل التقارير الوطنية وي�ساعد يف
�إعداد وحتديث خطط العمل الوطنية ،وميكن
للدول واملنظمات الإقليمية �أن تطلب �إجراء تلك
التقييمات �أو �أن يتم حتديدها �أو دعمها خالل
االجتماعات التي تعقد كل �سنتني للدول ،ويف
الأحوال املثالية يتم �إجراء التقييمات يف ال�سنوات
التي تقع بني امل�ؤمترات واالجتماعات ذات العالقة
بربنامج عمل الأمم املتحدة ،والنتيجة التي �سيتم
التو�صل �إليها �سوف تعزز ب�شكل كبري فهم مدى
قدرة الدولة وفعالية جهود التطبيق ،وي�ساعد
هذا الت�أ�سي�س على �إبراز خطة عمل �أكرث فعالية
مل�ستقبل الرقابة على الأ�سلحة ال�صغرية.

الهوام�ش

 1.1بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تخل�ص الدرا�سة �إلى �أن بع�ض
الدول التي مل تقم بتقدمي تقارير وطنية كانت على
الرغم من ذلك تقوم بتدابري تطبيقية
2.2ان�ضمت اجلمهورية العربية ال�صحراوية
الدميقراطية �إلى االحتاد الأفريقي يف العام ،1984
فيما ان�سحب املغرب فيما بعد ،واملغرب دولة ع�ضو
يف منظمة الأمم املتحدة فيما اجلمهورية العربية
ال�صحراوية لي�ست ع�ضوا فيها.
3.3لي�س م�سموحا للجمهورية العربية ال�صحراوية �أن
تقدم تقارير تنفيذ برنامج العمل للأمم املتحدة،
كما �أنها مل توقع على ومل تعتمد �أي �أدوات تتعلق
بالأ�سلحة ال�صغرية على امل�ستوى منطقة �أفريقيا.
4.4انظر مكتب الأمم املتحدة للمخدرات واجلرمية
( )2012عن التحديات الوطنية والتو�صيات املتعلقة
بتطبيق بروتوكول الأ�سلحة النارية
5.5انظر املجموعة االقت�صادية لدول �أفريقيا الو�سطى
( ،)2010واملركز الإقليمي للأ�سلحة ال�صغرية يف
منطقة البحريات العظمى /القرن الإفريقي والدول
املجاورة ( )2006واملجموعة االقت�صادية لدول غرب
�إفريقيا ( ،)2004وجمموعة تنمية جنوبي �إفريقيا
( ، )2001وال يوجد �أداة قانونية �إقليمية تتعلق
بالأ�سلحة ال�صغرية تتعلق ب�شمال �أفريقيا بالتحديد،
كما مل تن�ضم �أي من دول �شمال �أفريقيا �إلى �أي من
الأدوات القانونية الأفريقية ومن بني الدول الأفريقية
الواقعة جنوب ال�صحراء الكربى جزر القمر هي
الدولة الوحيدة التي مل توقع ومل تن�ضم �إلى �أي �أداة
قانونية تتعلق بالأ�سلحة ال�صغرية.
6.6اتفاقية املركز الإقليمي للأ�سلحة ال�صغرية يف
منطقة البحريات العظمى /القرن الإفريقي والدول
املجاورة وبروتوكول جمموعة تنمية جنوبي �أفريقيا
هي فقط املرجعيات التي تتطلب من الدول ت�سجيل
الأ�سلحة ال�صغرية �إلكرتوني ًا ،اتفاقية املركز الإقليمي
للأ�سلحة ال�صغرية يف منطقة البحريات العظمى/
القرن الإفريقي والدول املجاورة  ،2006املادة �(9أ)،
وبروتوكول جمموعة تنمية جنوبي �أفريقيا ،2001
املادة .7
7.7مل تتوفر املعلومات من ثمانية دول فيما يتعلق
ب�سيا�سات و�إجراءات �إدارة التخزين
8.8مل تتوفر املعلومات من ع�شردول فيما يتعلق
ب�سيا�سات و�إجراءات �إدارة الفوائ�ض والت�صرف.
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9.9ال يقع النقا�ش عن �أف�ضل املمار�سات �ضمن نطاق
هذه املالحظات البحثية� ،إمنا يجدر ذكر ثالث
ممار�سات عامة مهمة ،الأولى هي �أن التعاون بني
الدول بني نقاط االت�صال الوطنية والهيئات الوطنية
�أدى �إلى زيادة التعاون عرب احلدود يف جمال
الرقابة على الأ�سلحة ال�صغرية (كما هو احلال يف
�ساحل العاج ،مالوي ،رواندا ،وزميبابوي) ،ثاني ًا:
حددت التقييمات الوطنية املتعلقة بالأمن والأ�سلحة
ال�صغرية �أولويات خطط العمل الوطنية والربامج
الأخرى املتعلقة بالأ�سلحة ال�صغرية .ثالثا ،ت�ساعد
م�شاركة املجتمع املدين مع امل�ؤ�س�سات الوطنية يف
تطبيق برامج الرقابة على الأ�سلحة ال�صغرية على
امل�ستوى املحلي.

املراجع:

بريمان� ،إريك جي و�سارة باركر  ،2012برنامج عمل
الأمم املتحدة ،مراجعة للتقارير الوطنية ،املالحظات
البحثية رقم  ،10طبعة حمدثة ،جنيف ،م�سح الأ�سلحة
ال�صغرية ،مار�س.
املجموعة االقت�صادية لدول �أفريقيا الو�سطى،2010 ،
م�ؤمتر و�سط �أفريقيا للرقابة على الأ�سلحة ال�صغرية
والأ�سلحة اخلفيفة وذخائرها وكافة الأجزائها
واملكونات التي ميكن ا�ستخدامها لت�صنيعها �أو
�إ�صالحها �أو جتميعها ،كن�شا�سا 19 ،نوفمرب.
املجموعة االقت�صادية لدول غرب �أفريقيا ،2006 ،م�ؤمتر
املجموعة االقت�صادية لدول غرب �أفريقيا املتعلق
بالأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة وذخائرها
واملواد الأخرى املتعلقة بها� ،أبوجا 14 ،يونيو.
برنامج عمل الأمم املتحدة لتطبيق نظام الدعم ،التقارير
الوطنية ِب�ش�أن برنامج العمل ،مت الدخول �إليه يف
�أغ�سط�س .2013
املركز الإقليمي للأ�سلحة ال�صغرية يف منطقة البحريات
العظمى /القرن الإفريقي والدول املجاورة ،2004
بروتوكول نريوبي ملنع والرقابة على وتخفيف الأ�سلحة
ال�صغرية والأ�سلحة ال�صغرية يف منطقة البحريات
العظمى والقرن الأفريقي ،نريوبي� 21 ،أبريل.
جمموعة جنوبي �أفريقيا للتنمية ،2001 ،بروتوكول الرقابة
على الأ�سلحة النارية والذخائر واملواد الأخرى ذات
العالقة بها يف جمموعة تنمية جنوبي �أفريقيا.
الهيئة العامة للأمم املتحدة  ،2001برنامج عمل منع
االجتار غري امل�شروع بالأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة
اخلفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والق�ضاء عليه
 20 ،15/192.A/CONFيوليو.
مكتب الأمم املتحدة للمخدرات واجلرمية ،2012 ،تقرير
اجتماع جمموعة عمل الأ�سلحة املنعقد يف فيننا يف 21
و 22مايو ،CTOC/COP/WG.6/2012/4 ،2012
 30يوليو.
ملزيد من املعلومات عن التدابري الإقليمية املتعلقة بالأ�سلحة
ال�صغرية ،يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين:
www.smallarmssurvey.org/regulations-andcontrols/levels-of-action/regional.html
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عن م�سح الأ�سلحة ال�صغرية

يعد م�سح الأ�سلحة ال�صغرية امل�صدر الدويل
الأ�سا�سي للمعلومات العامة املتعلقة بكافة نواحي
الأ�سلحة ال�صغرية والعنف امل�سلح وهو م�صدر
مركزي للحكومات و�صناع ال�سيا�سة والباحثني
والنا�شطني ،وم�سح الأ�سلحة ال�صغرية م�شروع
تابع للمعهد الأعلى للدرا�سات الدولية والتنمية
يف جنيف الذي ي�ست�ضيف الأمانة العامة لإعالن
جنيف ،ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة املوقع
الإلكرتوين:
http://www.smallarmssurvey.org

عن جمموعة البحث واملعلومات
املتعلقة بال�سالم والأمن

جمموعة البحث واملعلومات املتعلقة بال�سالم
والأمن هي مركز بحثي م�ستقل مقره يف بروك�سل
وهو متخ�ص�ص بالرقابة على نقل الأ�سلحة وتكاثر
الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة وامل�سائل
املتعلقة بالأمن واحلكامة يف مناطق جنوب
ال�صحراء الأفريقية.
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