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نبذة عن املؤلف

سافانا دي تسيريس ،استشارية تابعة ملرشوع مسح األسلحة الصغرية واألمم املتحدة مع خربة تزيد
عن  10سنوات يف العمل يف مجايل األمن الدويل واألسلحة ،مبا يف ذلك البحوث امليدانية الواسعة
يف جميع أنحاء أفريقيا ومنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .بني عامي  2011و  ،2016عملت
كخبرية أسلحة يف لجنة خرباء األمم املتحدة املعنية بليبيا وعملت كمنسقة للجنة بني عامي 2015
و  ،2016وعملت بني عامي  2007و  2011يف مرشوع مسح األسلحة الصغرية ،حيث صممت
وقادت مشاريع بحثية واسعة النطاق يف تحليل الرصاعات وانتشار األسلحة .تحمل سافانا درجات
املاجستري من جامعة السوربون يف باريس ومعهد الدراسات العليا للدراسات الدولية والتنمية يف
جنيف ،نُرش لها العديد من التقارير واملقاالت عن إصالح قطاع األمن ،والعقوبات الدولية ،واالتجار
باألسلحة والجهات الفاعلة املسلحة ،وهي متحدثة عىل نحو منتظم يف املؤمترات والحلقات الدراسية.

شكر وتقدير

أعدت ورقة اإلحاطة هذه بدعم من وزارة الخارجية األملانية االتحادية ،وبالتنسيق مع مرشوع التقييم
األمني ملسح األسلحة الصغرية يف شامل أفريقيا.
ويود مرشوع مسح األسلحة الصغرية تقديم الشكر للجنة الوطنية لجمع األسلحة غري املرشوعة
ومكافحتها ( - CNCCAIالنيجر) لدعمها خالل إجراء البحث امليداين.

صورة الغالف األمامي
الصورة مقاس  54R × 7.62ملم ألسلحة صودرت من
عصابات مسلحة يف أغاديس عام 2016
املصدر :سافانا دي تسيريس
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ﺗﻘﯾﯾـم اﻷﻣــن ﻓــﻲ
ﺷﻣﺎل أﻓرﯾﻘﯾﺎ

نظرة عامة

تناقش ورقة اإلحاطة قياس تدفقات األسلحة غري املرشوعة يف النيجر يف
سياق أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة ،وخاصة الهدف رقم  16من
أهداف التنمية املستدامة .ويف إطار الهدف رقم  ،16.4تعترب خطة التنمية لعام
 2030أن تدفقات األسلحة غري املرشوعة متثل عائقًا أمام التنمية املستدامة،
وتدعو الدول إىل إجراء خفض كبري لتلك التدفقات ،وتفكك هذه الورقة مفهوم
"تدفقات األسلحة غري املرشوعة" وتناقش تحديات قياسه .وتخلص الورقة
إىل أن املصادر األولية لتدفقات األسلحة داخل النيجر وعربه تشمل االتجار
عرب الحدود والتحويل من املخزونات املحلية .وتالحظ الورقة أن وكاالت األمن
النيجرية تستويل عىل جميع األسلحة وتصف الورقة الحالة الراهنة لجمع
البيانات املتعلقة مبضبوطات األسلحة .وتتطرق الورقة ملالحظة أنه يف حني
أن البيانات ليست شاملة مبا فيه الكفاية لتقييم التقدم الذي حدث حتى اآلن
يف تنفيذ الهدف  ،16.4إال أن الحكومة تعمل عىل تحسني الوضع .ويُالحظ
يف الورقة أن البيانات املستمدة من مصادر أخرى غري حكومية ميكن أن تكون
ريا ،تقرتح الورقة أن استخدام
مفيدة ،وخاصة يف بلدان مثل النيجر .وأخ ً
املصادر اإلضافية ،مبا يف ذلك تتبع أسعار األسلحة والذخائر والبيانات املتعلقة
باستخدام األسلحة النارية ،ميكن استخدامها كمؤرشات أخرى محتملة.

النتائج الرئيسية

•تستوىل قوات األمن يف النيجر عىل األسلحة والذخائر وتحتفظ بسجالت
مرجعية .وتتباين نوعية جمع البيانات بشكل كبري بني املؤسسات ،وهناك
افتقار قاعدة بيانات وطنية مركزية للمعلومات املتعلقة باملضبوطات إىل
حد كبري.

•عىل الرغم من أن النيجر هو يف املقام األول طريق عبور لألسلحة املتداولة
يف املنطقة .إال أن قياس تدفقات األسلحة غري املرشوعة يف البلد يُعترب
مبثابة املفتاح لفهم تطور اتجاهات االتجار يف املنطقة األكرث اتسا ًعا.

•يف ظل غياب البيانات الشاملة عن مضبوطات األسلحة يف النيجر ،ينبغي
استخدام مؤرشات أخرى ،مبا يف ذلك التقلبات يف تسعري املواد والتقارير

بشأن استخدام األسلحة النارية يف أعامل العنف.

مقدمة

تقع النيجر يف قلب منطقة الساحل وقلب أشد
الرصاعات رضاو ًة يف املنطقة .إن األزمات يف
رشا عىل
ليبيا ومايل ونيجرييا تؤثر تأث ً
ريا مبا ً
األمن الداخيل للنيجر وتشكل تحديات اجتامعية
واقتصادية كبرية .وينعكس هذا الشعور بانعدام
األمن يف البلد عىل زيادة الطلب املحيل عىل
األسلحة ،خاصة األسلحة الصغرية ،من أجل
الحامية الذاتية ،ويف الوقت نفسه ،فإن صعوبة
السيطرة عىل األرايض الصحراوية الشاسعة
يف البالد وغياب سيطرة الدولة يف العديد من
املناطق الحدودية املجاورة تجعل مكافحة انعدام
األمن عرب الحدود أم ًرا صعبًا للغاية بالنسبة
للسلطات النيجرية.
ويف عام  ،2015اعتمدت الدول األعضاء
يف األمم املتحدة أهداف التنمية املستدامة التي
تحدد العنف وتدفقات األسلحة غري املرشوعة
باعتبارها عقبات أمام التنمية ،ويف إطار الهدف
 16.4من أهداف التنمية املستدامة" ،تلتزم الدول
األعضاء يف األمم املتحدة بالحد ،بشكل كبري،
من تدفقات األسلحة غري املرشوعة ...بحلول عام
( "2030الجمعية العامة لألمم املتحدة)2015 ،
مؤرش األمم املتحدة املقرتح لهذا الهدف (املؤرش
 1 )16.4.2هو:
نسبة األسلحة التي تم االستيالء أو العثور
عليها أو تسليمها ،تتبع السلطة املختصة
والتي حدد مصدرها ومحتواها غري
املرشوع وفقًا للصكوك الدولية (اللجنة
اإلحصائية لألمم املتحدة.)2016 ،
رصا أساس ًيا
يُعد تحديد املؤرشات الفاعلة عن ً
يف رصد التقدم ،وتحديد أوجه القصور ،وتزويد
عملية وضع السياسات باملعلومات من أجل تحقيق
أهداف التنمية املستدامة ،ولكن ،لألسف الشديد،
فإن الدول األعضاء يف األمم املتحدة ليست
لديها نفس القدرات عىل إجراء عمليات ضبط
األسلحة وتسجيلها وتعقبها ،ويف هذا الصدد
تواجه البلدان املترضرة كثريا ً من العنف املسلح
والتقهقر صعوبات أكرث من غريها .وبالنظر إىل
هذه التناقضات املحتملة يف توافر البيانات ،فإن
منظمة مسح األسلحة الصغرية أشارت يف وقت
سابق إىل أن املؤرش  16.4.2ميكن أن يستكمل
مبجموعة من املؤرشات اإلضافية (دي مارتينو
وأتوود .)2015 ،يف النيجر – وهو بلد يفتقر
إىل القدرة عىل الحفاظ عىل بيانات شاملة عن
األسلحة املضبوطة– ومع ذلك ،فإنه باإلمكان
استخدام مجموعات البيانات وهي قابلة للتطوير
(واألهم من ذلك) تعترب متاحة لرصد الهدف 16.4
من أهداف التنمية املستدامة.
هذه الورقة  -والتي هي الثالثة يف سلسلة
من أربع اصدارات لقياس تدفقات األسلحة غري
املرشوعة يف بلدان بعينها -تدرس مصادر النيجر
املحلية لألسلحة غري املرشوعة وديناميكيات

قياس تدفقات األسلحة غير المشروعة :النيجر

3

االتجار عرب الحدود .واستنادًا إىل البحوث
امليدانية التي أُجريت يف النيجر ،مبا يف ذلك عقد
اجتامعات مع الحكومة ،واملجتمع املدين ،وغريهم.
تضع الورقة خرائط للهيئات الوطنية والدولية
املعنية بجمع البيانات املتعلقة برصد تطور
تدفقات األسلحة غري املرشوعة يف النيجر وعربها،
كام تناقش أهمية املؤرش  16.4.2وتقرتح طرقًا
لتحسني رصد التقدم نحو تحقيق الهدف 16.4
يف النيجر ،وعىل نطاق أوسع يف أفريقيا.

اإلطار
إن الروابط الجوهرية بني انعدام األمن الناجم عن
وجود األسلحة يف النيجر ودول الجوار جعلت
تحليل وقياس قضية تهريب األسلحة موضوعاً
أساسياً لفهم سبب تطور حركة تهريب األسلحة
يف املنطقة برمتها ،وينطبق ذلك بشكل خاص عىل
املناطق املحيطة بدولة النيجر ،املتأثرة بالرصاع،
التي يشكل جمع البيانات فيها تحدياً أكرب.
ماتزال النيجر تواجه تهديدًا ارهاب ًيا متزايدا ً
من جهات خارجية مسلحة غري تابعة للدولة .كام
أن انهيار دولة ليبيا عام  2011واندالع النزاعات
يف مايل ونيجريا زادت من حدة تلك التهديدات.
تشكل مجموعات ،مثل حركة التوحيد والجهاد يف
غرب إفريقيا ولواء املرابطون يف مايل وتنظيم
بوكو حرام املتمركز يف نيجرييا ،تهديدًا ألمن
النيجر الداخيل.
لقد تزايد التهديد الذي تفرضه الشبكات
اإلجرامية العابرة للحدود الوطنية يف النيجر.
وصار النيجر ميثل طريق العبور الرئييس
لتهريب املهاجرين والسلع األساسية مبا يف
ذلك األسلحة والذخائر .وقد أدى انعدام األمن
املستعص والتحديات التي تواجهها الدولة يف
محاولة منها إلحكام قبضتها عىل بعض املناطق،
إىل زيادة أنشطة الشبكات اإلجرامية العابرة
للحدود الوطنية .وقد ازداد األمر سوءا ً بسبب
التهديد اإلرهايب املتمثل يف العصابات املسلحة
خاصة شامل البالد عىل الحدود مع مايل.
يتمتع البلد باستقرار نسبي يف الوقت
الحايل حيث مرت االنتخابات الرئيسية األخرية
(مارس )2016بسالم إىل حد ما .إن التوترات
العرقية التي نتجت عنها العديد من حركات
العصيان املسلح خالل الثالثني عاماً املاضية
ما تزال ملموسة عىل أرض الواقع ،ومع ذلك
فإن الرصاع بني القطاعات املجتمعية أصبح
رشا ومرتبطًا بالحصول عىل املوارد
أم ًرا منت ً
الطبيعية.2

مصادر األسلحة الصغرية غري
الرشعية
ت ُع َّرف األسلحة الصغرية غري الرشعية عىل أنها
"األسلحة املنتجة أو املنقولة أو املحتفظ بها أو
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األسلحة والذخرية التي متت مصادرتها يف نيامي.2016 ،
املصدر :سافانا دي تسيريس

املستخدمة بصورة تنتهك القانون الوطني أو
الدويل" (رشودر 2013 ،ص .)284 .ويعرتف
هذا التعريف باألشكال املختلفة العديدة التي
ميكن أن تأخذها تدفقات األسلحة غري الرشعية.
ويف النيجر تأيت األسلحة والذخائر غري الرشعية
من مصادر محلية وخارجية.

ترسيب األسلحة
من املخزونات الوطنية

أدى عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة وضعف البنية
التحتية إىل وجود عدد من عمليات ترسيب
األسلحة ،عىل أيدي مسؤولني يف الدولة مستغلني
إمكانية حصولهم عىل امدادات األسلحة .فعىل
سبيل املثال ،يف عام  2013قام أحد كبار الضباط
ببيع عدد من البنادق الهجومية من الطراز الجديد
 56-1بعد التخلص من أرقامها التسلسلية بحيث
تصعب عملية تتبعها .وتعتقد مصادر امنية
نيجريية أن هذه البنادق نُقلت إىل تنظيم بوكو
3
رسبت شبكة من افراد
حرام  .ويف عام ّ ،2015
قوات األمن ذخرية وبشكل أسايس 39 × 7.62
ملم وقاموا ببيعها محل ًيا .وتعتقد السلطات
يف هذه الحالة أن تهريب األسلحة كان لصالح
عصابات مسلحة .4
بعد أن أدركت السلطات النيجرية جميع تلك
التحديات السابقة ،عملت عىل تحسني وتكثيف
إجراءات األمن املادي وإدارة املخزونات (،)PSSM
وقد القت تلك الجهود تأييدًا من رشكائها الدوليني.
وتهدف هذه الجهود إىل تحقيق معايري األمن
املادي الحالية وإدارة املخزونات وحامية مخازن
األسلحة بشكل أفضل.
أدى الهجوم عىل املرافق األمنية النيجرية إىل
رسقة عتاد عىل يد الجامعات اإلرهابية .فعىل
سبيل املثال ،هاجم تنظيم بوكو حرام يف يونيو
من عام  2016مدينة بوسو الجنوبية ومعسكرا ً
تابعاً للجيش فيها مام أسفر عن مقتل  32فرد
من قوات األمن واالستيالء عىل كميات ضخمة
من األسلحة الصغرية والخفيفة والثقيلة والذخائر
واملركبات .5وىف شامل غرب البالد ،حدثت عدة
هجامت عىل مرافق أمنية مام أدى إىل سهولة
تهريب عتاد إىل دولة مايل .ويف  6اكتوبر لعام
 ،2016شنت جامعة مسلحة من عرشة أفراد
مجهويل الهوية من دولة مايل هجو ًما عىل مخيم
تاسارا لالجئني مام أسفر عن مقتل  22فردا ً من
قوات األمن واستوىل املهاجمون عىل عدد من
املركبات و 5مسدسات و 29بندقية آلية من طراز
 AKومدفعي رشاش متعدد االستخدامات ومدافع
رشاشة ثقيلة.6

التهريب عرب الحدود

عىل مدار األعوام الستة املاضية ،كانت النيجر
طريق عبور رئييس لتبادل األسلحة يف هذه
املنطقة .تأيت األسلحة العابرة إىل النيجر بشكل
رئييس من ليبيا ومايل ونيجريا (انظر الخريطة
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الخريطة  :1التدفقات األساسية لألسلحة غري الرشعية داخل وعرب النيجر
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أدناه) .وباإلضافة إىل تلك الدول الثالث فإن
عمليات ضبط األسلحة يف النيجر تشري إىل وجود
املزيد من املصادر الثانوية للمواد غري الرشعية،
مبا يف ذلك ساحل العاج .7

ليبيا

أصبحت ليبيا منذ اندالع ثورتها عام  2011مصدرا ً
رئيسيًا لعبور املواد غري الرشعية عىل امتداد
املنطقة وتُعترب النيجر واحدة من أوائل الدول التي
تأثرت بانتشار السالح من جارتها الشاملية .كام
مهم لألسلحة والذخرية غري
متثل ليبيا مصد ًرا ً
الرشعية لألفراد الذين يسعون لحامية أنفسهم
يف النيجر .ينطبق ذلك بشكل خاص عىل املنطقة
الشاملية حيث محدودية الدولة –لألمن كام تتزايد
أعامل النهب املسلح .ويُالحظ أن من بني األسلحة
الرئيسية التي تهرب من ليبيا للنيجريني البنادق
اآللية ومسدسات رمي أجوف تركية الصنع.8
وت ُنقل مسدسات رمي أجوف تركية الصنع من
ليبيا عن طريق النيجر إىل البلدان األخرى يف
املنطقة الفرعية :ففي يناير  ،2017نفذت الرشطة
النيجرية عمليتي ضبط أسلحة ملجموعة من
املهاجرين من الجنسية الغانية العائدين من ليبيا
بعد أن حصلوا عليها مقابل أجور نظري أعامل
بسيطة يف األسلحة.9
تع ّد معظم األسلحة املتدفقة من ليبيا إىل
النيجر موجهة إىل بلدان أخرى .ويف هذا الصدد
فقد أشار فريق خرباء األمم املتحدة املعني بليبيا
بأن الجامعات املهربة لألسلحة غري الرشعية
من ليبيا تستخدم النيجر طريق عبور لتهريب
األسلحة .وعىل مدار الخمس سنوات األخرية،
تطورت مصادر وطرق العبور وأساليب العمل
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التي يتبعها مهريب األسلحة الليبية .ففي عام
 2011وعام  2012عربت قوافل كبرية لنقل
األسلحة من ليبيا عرب النيجر إىل شامل مايل.
ودامئا ما تسافر تلك القوافل إىل جانب
مقاتلني معظمهم من مايل فارين من ليبيا ولكن
تم اعرتاض العديد من تلك القوافل (مجلس االمن
لألمم املتحدة  )2013 ,2012,وخالل السنوات
التالية ،وبالرغم من انخفاض عدد وحجم عمليات
الضبط لألسلحة إال إنها ماتزال مستمرة.
وقد وجدت األمم املتحدة بأن األسلحة املضبوطة
كانت متّجهة للعديد من الجامعات املسلحة مبا فيها
حركة تنظيم القاعدة باملغرب االسالمي وحركة
التوحيد والجهاد وجامعة أنصار الدين (مجلس
األمن باألمم املتحدة ،2016 ،ص .)43وتشمل
املواد املضبوطة بنادق آلية من طراز  AKوبنادق
يدوية ذات االستخدام العام ،وقذائف األر يب جي
و قنابل الهاون والذخرية باإلضافة إىل ذخائر من
العيار الثقيل ومعدات اتصال السليك ومركبات
(مجلس األمن لألمم املتحدة  ،2016ص67-
 .)166شهد العامان األخريان انخفاضً ا ملحوظًا
يف عمليات ضبط األسلحة .10انخفضت عمليات
تهريب األسلحة يف ليبيا نتيجة ازدياد الطلب
فضل عن آثار الرقابة
ً
املحيل لألسلحة والذخائر
املعوقة التي تنفذها قوات األمن النيجرية وعملية
برخان (انظر لألسفل) .وماتزال تُهرب األسلحة
من ليبيا ولكن عىل نطاق ضيق :ففي عام 2016
وثقت األمم املتحدة وجود مواد يف مايل والتي من
املحتمل أن تكون قد نُقلت أوالً من ليبيا .11
كانت السلطات النيجرية رسيعة الرد عىل
سقوط نظام القذايف فشكلت بشكل رسيع
عملية ماليبريو للتغلب عىل التهديدات األمنية يف

أعقاب سقوط دولة ليبيا ،وباإلضافة إىل عملية
بارخان الفرنسية والتي بدأت عام  2014ملكافحة
الجامعات اإلرهابية يف املنطقة وعرقلت تدفق
األسلحة إليها( السيام شامل النيجر) وبالرغم
من ذلك ترى السلطات النيجرية أنه من املحتمل
قيام مهريب األسلحة بتغيري طرق عبور األسلحة
لتجنب عملية قوات بارخان .و من املرجح أيضاً أن
ربا لهم إىل دولة مايل
يستخدموا دولة الجزائر مع ً
أو اللجوء ملعابر تقودهم إىل الرشق ثم الجنوب
عىل الحدود مع تشاد يف محاولة لتجنب الرقابة
العسكرية .12
بينام كانت معظم املواد من ليبيا تعرب عن
طريق النيجر ،تم اكتشاف مخابئ ليبية لتلك املواد
يف كل من شامل البالد وبالقرب من الحدود مع
مايل لنقلها فيام بعد .ويف مايو  2013استخدمت
حركة التوحيد والجهاد واملوقعون بالدم بقيادة
(مختار بلمختار) بعض املواد اآلتية من ليبيا
لتنفيذ هجامت إرهابية يف منطقة أجاديس
الستهداف رشكة مرفق أريفا لليورانيوم لتعدين
فرنسية وقاعدة عسكرية (مجلس األمن التابع
لألمم املتحدة ،2014 ،ص)87

مايل

تنتقل األسلحة غري املرشوعة بني النيجر ومايل،
حيث تستخدم النيجر كمعرب لنقل املواد الليبية إىل
مايل ،يف حني تم العثور عىل مواد محولة عىل
األرجح من املخازن النيجرية يف مايل أيضاً .13
ومتثل املخزونات املالية املحولة جزءا كبريا من
ترسانات األسلحة واملجموعات االرهابية واملسلحة
يف مايل( .أندرس ،)2015 ،التي ترسبت إىل
الخارج .وتتعرض منطقة الحدود النيجرية مع
مايل لهجامت مسلحة ورصاعات قاتلة بني رعاة
املاشية ،ونتيجة لذلك ،يسافر بعض رعاة املاشية
يف الفالن إىل مايل لرشاء بنادق هجومية وذخائر
لحاميتهم ،وقد شملت العديد من املضبوطات التي
قامت بها السلطات النيجرية من رعاة املاشية يف
غرب النيجر معدات من مايل .14

نيجرييا

عىل الرغم من أن بوكو حرام ت ُعترب تنظيامً
داخل نيجرييا بشكل رئييس ،فإن الهجامت
عرب الحدود التي شنتها الجامعة جلبت أسلحة
وذخائر من نيجرييا إىل داخل النيجر .ويعتقد
املسؤولون األمنيون النيجريون أن مقاتيل بوكو
حرام يدخلون النيجر فقط لتأمني مصدر الغذاء
والبنزين واملخدرات ،واستهداف قوات األمن
النيجرية واالستيالء عىل األسلحة  .15وتتضمن
الذخائر التي استوىل عليها أفراد بوكو حرام
يف النيجر معدات من إنتاج مصنع الذخائر
النيجريية؛ ومن املحتمل رسقة هذه األسلحة من
قوات األمن النيجريية.16

وال تعتقد املصادر النيجرية أن ليبيا ت ُعد
ريا لألسلحة لتنظيم بوكو حرام،
مصد ًرا كب ً
بالرغم من وجود بعض األدلة أن نقل األسلحة
من ليبيا ومايل كان يتم عرب النيجر يف
طريقها إىل نيجرييا  .17وبالطبع ،فقد استوىل
النيجريون يف السنوات الثالث املاضية عىل عدة
دفعات صغرية من األسلحة والذخائر التي كانت
يف طريقها إىل نيجرييا.

قياس تدفقات األسلحة غري
املرشوعة واملؤرشات املحتملة
األخرى
يناقش هذا القسم بعض مصادر البيانات التي
ميكن استخدامها لرصد تدفقات األسلحة غري
املرشوعة إىل النيجر ،وينظر يف ثالثة مؤرشات
عىل وجه الخصوص :بيانات األسلحة والذخرية
التي صودرت ،وأسعار األسلحة والذخائر،
واستخدام األسلحة النارية يف أعامل العنف.

مضبوطات األسلحة والذخائر

وتتوىل أجهزة األمن الرئيسية يف البلد ضبط
املضبوطات يف النيجر :القوات املسلحة النيجرية،
والرشطة ،ورجال الرشطة ،والحرس الوطني،
والجامرك .وتستويل جميع هذه األجهزة عىل
أسلحة وذخائر وتحتفظ معظم هذه األجهزة ببعض
البيانات عن هذه األسلحة .باإلضافة إىل املضبوطات
الحكومية ،يجري منذ عدة سنوات برنامج تسليم
طوعي لألسلحة غري املرشوعة ،وترشف اللجنة
الوطنية لجمع األسلحة غري املرشوعة ومراقبتها
عىل هذا الربنامج ،18وتحتفظ بسجالت لألسلحة
والذخائر التي تسلمتها الحكومة.
واستنادا إىل الوثائق التي الحظتها كاتبة الورقة،
فإن السجالت التي جمعتها أجهزة األمن يف النيجر
تتضمن معلومات عن نوع السالح الناري ،والرقم
التسلسيل أو أجزاء من الرقم التسلسيل ،وتاريخ
الضبط ،ومع ذلك ،فغالبا ما تُخزن األسلحة دون
أي تفاصيل بشأن الضبط وغالبا ما يتم تعريفها
بشكل خاطئ .وبينام تسجل هذه الهيئات املختلفة
املضبوطات وأعامل التسليم الطوعية ،فإنه ال يوجد
سجل وطني لألسلحة املضبوطة 19وال هيئة إدارة
مركزية ألي من األسلحة أو البيانات املتعلقة بهذه
األسلحة ،وحتى الوكاالت الفردية التي تستويل عىل
األسلحة ال تقوم دامئا بإتاحة البيانات مركزياً أو
أخذ مجموعة موحدة من التفاصيل تتجاوز تلك
املذكورة أعاله.
لقد جعل جميع ما سبق ذكره التحليل األوسع
نطاقا صعبا ويعكس االفتقار إىل التنسيق عىل
املستوى الوطني للجهات الفاعلة املشاركة يف
مكافحة االتجار باألسلحة (سامنا.)2016 ،

وعىل الصعيد املحيل ،تستخدم
النيجر نظام تتبع :حني يبدو أن األسلحة
املضبوطة قد تكون من املخزونات الوطنية
املحولة ،ميكن لقوات األمن إرسال رسالة
عرب الالسليك إىل املكاتب املسؤولة ”.
وتحتفظ جميع قوات األمن باألسلحة املضبوطة
يف مرافقها الخاصة حيث ال يتم تدمريها وال
تخزينها وفقا ملعايري إدارة املخزونات املتفق
عليها .وبسبب افتقار أجهزة األمن النيجرية إىل
املعدات ،فإن العديد منها تدمج األسلحة املضبوطة
ذات النوعية الجيدة يف ترسانات الخدمة الخاصة
بها ،وهذا ينتهك املادة  17من اتفاقية الجامعة
االقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن األسلحة
الصغرية واألسلحة الخفيفة (الجامعة االقتصادية
لدول غرب أفريقيا ،)2006 ،التي تُعترب النيجر
طرفاً موقعاً عليها .وتسجل بعض األجهزة عمليات
التحويل هذه ،بينام ال تسجلها بعض األجهزة
األخرى .وقد تغري األسلحة املصادرة جهة حيازتها
عدة مرات ،مام يؤدي إىل ازدواجية السجالت.
وينبغي النظر يف كل أوجه القصور هذه يف
الجهود املستقبلية إلنشاء قاعدة بيانات وطنية.
وكام ذكر سابقا ،فإن النيجر لديها حاليا
قدرات وموارد محدودة للمساعدة يف الطلبات
الدولية بتعقب حركة هذه األسلحة ،وقد قدمت
رشكة "بحوث التسلح يف مجال النزاعات" ،وهي

رشكة استشارية متخصصة ،تدريبا يف مجال
تحديد األسلحة وتعقبها ألجهزة األمن النيجرية.
وعىل الرغم من هذه الجهود املستمرة ،مل ترسل
السلطات النيجرية حتى اآلن أي طلبات تعقب إىل
السلطات الوطنية األخرى.
وعىل الصعيد املحيل ،تستخدم النيجر نظاما
بدائيا للبحث عن األسلحة املفقودة :فعندما يبدو أن
األسلحة املضبوطة قد تكون من مخزونات وطنية
محولة ،ميكن لقوات األمن إرسال إشارة بالراديو
(تسمى "إشارة اكتشاف األسلحة") ،20تصل
اإلشارة إىل املكاتب املسؤولة عن األسلحة بكافة
األجهزة األمنية املختلفة لتأكيد ما إذا كان السالح
املحدد يطابق أي منها ،وعىل الرغم من ذلك ،فإن
عدم وجود سجل مركزي لألسلحة املفقودة أو
املرسوقة يجعل من الصعب تتبعها محليا.

القوات املسلحة النيجرية

متتلك قاعدة بيانات تحتوي عىل معلومات كمية
(انظر الجدول  )1وسياقية عن املضبوطات من
األسلحة.

الجدول  :1األسلحة املضبوطة خالل الفرتة من سبتمرب  2015لغاية أكتوبر 2016
األسلحة

أجاديس

أ

ديفا

أ

ديركو

أ

االجاميل

قاذفات آر يب جي

0

5

2

7

مدفع رشاش عبار  12.7ملم

0

3

0

3

مدافع رشاشة لألغراض العامة 8

3

0

11

بنادق آلية طراز أيه كيه

35

38

51

124

بندقية آلية طراز فال

4

0

4

8

بندقية آلية إم 16

0

0

1

1

بنادق رياضية

1

2

1

4

املسدسات

0

0

29

29

االجاميل

48

51

88

187

أ هذه هي املناطق وفق التحديد العسكري وليس وفق األقسام الفرعية السياسية التي تستخدمها الحكومة.
املصدر فان ()2016

قياس تدفقات األسلحة غير المشروعة :النيجر

7

الجدول  :2األسلحة املضبوطة خالل الفرتة من يناير  2014لغاية أكتوبر 2016

2014

2015

 2016ج

املنطقة

بنادق هجوم

نيامي

15

4

أجاديس

58

1

71

زيندر

االجاميل

12

85

2

5

أ

البنادق العادية
والصيد

مسدسات

5

9
14

144

5

24

7

ب

أسلحة أخرى

ت

االجاميل

عدد الذخرية

33

1,282

9

6,444

139

418

17

ث

املخزن

81

28

201

8,144

165

نيامي

8

4

3

0

15

218

0

أجاديس

69

10

27

13

119

4,581

94

زيندر

االجاميل

13
90

2

3

0

18

2,171

8

16

33

13

152

6,970

102

نيامي

4

1

1

2

8

216

4

أجاديس

59

2

7

10

78

4,961

104

زيندر

20

0

1

2

23

343

23

االجاميل

83

9

3

109

14

5,520

131

أ  95%هي عبارة عن بنادق من طراز إيه كيه والبقية بندقية آلية فال و بندقية أملانية جي3 -
ب تشمل البيانات ايضاً عدد كبري من مسدسات رمي أجوف
ت وهذا يشمل األسلحة التقليدية مثل البندقية الفرنسية ماس  36واألسلحة الخفيفة ( األر يب جيه وبنادق آلية لالستخدام العام)
ث الذخرية املضبوطة تشمل بشكل أسايس  39 × 7.62ملم باإلضافة اىل مسدسات  9ملم الذخائر 54R ×7.62 ،ملم 51 × 7.62 ،ملم 108 × 12.7 ،ملم ،والذخرية لبنادق الصيد
ج يناير  -أكتوبر 2016
املصدر جيندامريي ناشونال (2015-2016-2016ب)

الرشطة

بالرغم من أن الرشطة حافظت عىل عمليات
ضبط األسلحة النارية املحلية والسطو املسلح،21
فإن تجميع البيانات عىل الصعيد الوطني ظل
محدودا ً ،ومل تقدم الرشطة أية بيانات عن عمليات
ضبط األسلحة لهذه الدراسة.

عنارص الرشطة العسكرية

يقوم عنارص الرشطة بجمع البيانات من وحداتهم
اإلقليمية (التي يطلق عليها اسم "ليجيونس") (فيالق)
يف تقرير سنوي شامل ،وتكون مجموعة البيانات
هي األكرث شمولية يف البالد وتسمح بتحليل األمناط
املختلفة مع مرور الوقت ،وتشري البيانات إىل أن
معدل املضبوطات مل يتغري عىل مدى السنوات الثالث
املاضية بشكل كبري ،وأن املضبوطات تشمل أساسا
البنادق الهجومية ،وأن معظم مضبوطات األسلحة
النارية تتواجد يف منطقة أجاديس (انظر الجدول .)2

اللجنة الوطنية لجمع األسلحة غري
املرشوعة ومكافحتها
تعتمد اللجنة أساسا عىل اإلحصاءات التي يوفرها
عنارص الرشطة العسكرية ،22وال تسمح بيانات
اللجنة للمحللني بتحديد أنواع األسلحة التي تم
العثور عليها بدقة ،أو ما إذا كان مصدرها هو
التدفقات غري املرشوعة األخرية أو كانت ضمن
ملكية لبعض الوقت ،من انتفاضات سابقة  -عىل
سبيل املثال (انظر الجدول .)3
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جمع املعلومات من جهات غري تابعة
للدولة

ال تعترب األجهزة الحكومية املصادر الوحيدة
للبيانات لرصد تطور تدفقات األسلحة غري
املرشوعة يف النيجر ،وتنتج مجموعات أخرى
بيانات قد تكون مفيدة يف تحليل الديناميات
املتعلقة باألسلحة النارية وتأكيد تطور االتجاهات،
وباإلضافة إىل ذلك ،قد ال تكون مصادر الدولة
دامئا موضوعية يف تقييم أدائها.

•

العمليات العسكرية األجنبية .ألقى جنود
من عملية برخان والقوات األمريكية املتمركزة

•

يف شامل النيجر القبض عىل قوافل مهربني
وجامعات مسلحة وضبطوا األسلحة غري
مرشوعة ،ووفقًا لبعض السلطات النيجرية،
فإن هذه القوات األجنبية ال تتبادل دامئا
النتائج التي تتوصل إليها مع السلطات
الوطنية .23ومن املرجح أيضا استيالء
الوحدات األجنبية من فرقة العمل املشرتكة
املتعددة الجنسيات التي تتصدى النتشار
بوكو حرام يف جنوب البلد عىل األسلحة ،رغم
عدم إمكانية التأكد من ذلك.
مجموعات مراقبة الحظر التابعة لألمم
املتحدة .يف حني أن هذه املجموعات ترسل

الجدول  :3معلومات جمعتها اللجنة الوطنية لجمع األسلحة غري املرشوعة ومكافحتها يف النيجر2011 ،
مارس 2014
أجاديس

تاهوا

طاليباري

زيندر

املجموع

األسلحة (كافة العيارات)

749

482

184

391

1,806

الذخرية (كافة العيارات)

1,579

4,316

156

233

6,284

املخازن

43

0

43

233

319

صواريخ

9

0

0

0

9

ألغام

66

0

0

0

66

قنابل يدوية

8

0

2

1

11

املصدر :اللجنة الوطنية لجمع األسلحة غري املرشوعة ومكافحتها 2014

تقارير ملجلس األمن التابع لألمم املتحدة
وتقدم املشورة للجنة العقوبات التابعة
لها ،فإن تقاريرها العلنية تشكل مصدرا
للمعلومات التفصيلية عن االتجار باألسلحة
ومضبوطاتها يف البلدان التي تخضع لحظر
األسلحة الذي تفرضه األمم املتحدة ،ويف حالة
منطقة الساحل ،ظل فريق خرباء األمم املتحدة
املعني بليبيا يجمع معلومات مبارشة عن
مضبوطات األسلحة وعن نشاطات االتجار
داخل البلد وخارجه عىل مدى السنوات
الخمس املاضية (انظر أعاله).
ميكن للجان الرصد واملراقبة أيضً ا أن
تطلب من الدول املصنعة أو التي قامت
بالرشاء تتبع األسلحة املضبوطة من أجل بناء
معرفة بسلسلة عمليات النقل وفهم املرحلة
التي دخلت فيها األسلحة نطاق السوق غري
املرشوعة .وخالل السنوات الخمس املاضية
أرسلت فرق الرصد واملراقبة التابعة لألمم
املتحدة أكرث من مائة طلب تعقب لتأكيد
عمليات تحويل مسار املخزونات الوطنية
الليبية عرب الحدود ،وقد أرسل ما ال يقل
عن اثني عرش طلبا للبحث عن املفقودات
فيام يتعلق باألسلحة املوجودة يف النيجر،
مبا يف ذلك األسلحة املخبأة ،واألسلحة التي
تم االستيالء عليها من الجامعات املسلحة،
واألسلحة التي تبني أنها استخدمت يف
هجامت إرهابية ،وقد أرسلت هذه الطلبات
إىل عدة دول صناعية ،منها بلجيكا وبولندا
والفيدرالية الروسية (مجلس األمن الدويل،
2012؛ 2013؛ 2014؛ .)2015

•

•

بعثات حفظ السالم .استنادا إىل البحوث
امليدانية ،تقوم البعثة املتكاملة برصد انتشار
وتدفق األسلحة غري املرشوعة يف مايل،
وتحديدا عمليات النقل إىل الجامعات اإلرهابية
وغريها من الجامعات املسلحة ،وتتبع تطور
الطلب ،وتشمل العديد من تحقيقاتها عمليات
نقل محتملة من النيجر أو من خاللها.

املنظامت غري الحكومية .تقوم مؤسسات
البحوث مثل مسح األسلحة الصغرية وبحوث
تسليح النزاعات بجمع بيانات ميدانية عن
التجارة غري املرشوعة باألسلحة ولديها قدرة
كبرية عىل تحديد األسلحة عند التحقيق يف
سالسل التحويل .24

تطور املضبوطات يف النيجر قد
ال يعكس تطور االتجار غري املرشوع ،ألن
الرتتيبات األمنية ال تزال محدودة أو شديدة
التمركز وهي يف تطور مستمر”.
يشكل جمع البيانات عن أسعار األسلحة يف
النيجر تحديا ،مام يتطلب القيام مبزيد من العمل
يف هذا املجال إذا أريد استخدام هذه البيانات
كمؤرش .وتشري املقابالت التي أجريت مع أفراد
قوات األمن يف شامل البالد وقدامى املقاتلني
ومناجم الذهب إىل أنه ميكن يف أجاديس رشاء
بندقية من طراز إيه يك ( )AKاملتوفرة عىل
نطاق واسع يف السوق السوداء للبالد مقابل
 500.000 – 350.000فرنك إفريقي 550-( -
 850دوالرا أمريكيا) .وميكن أن تصل األسعار
إىل  250.000فرنك إفريقي ( 400دوالر
أمرييك) ،مبا يف ذلك مواقع تعدين الذهب
التي تكون فيها الرقابة األمنية يف حدها األدىن
وتكون املخاطر املرتبطة باالتجار أقل ،ومن
حيث الذخائر ،يتوقع املرء دفع  500-600فرنك
إفريقي ( 0.80-1.00دوالر أمرييك) لرشيط
واحدة من الذخرية  39 × 7.62ملم يف أجاديس،
يف حني أن الرشيط نفسه يكلف عموما 250
26
فرنك إفريقي ( 0.40دوالر أمرييك)
الشكل  :1تطور عمليات السطو املسلح التي تم
اإلبالغ عنها إىل الدرك 2014-2016
عمليات السطو املسلح
عمليات السطو املسلح باستخدام األسلحة النارية
الرقم

300
250
200
150
100

أسعار األسلحة والذخرية

25

وكام الحظت الدراسة يف أماكن أخرى ،حيث
أن البيانات املتعلقة مبضبوطات األسلحة غري
مكتملة ،فإن من الرضوري الحصول عىل
مؤرشات أخرى لرصد تطور تدفقات األسلحة غري
املرشوعة (دي مارتينو وأتوود .)2015 ،وتشمل
املؤرشات اإلضافية املتعلقة بهذه التدفقات ما يطرأ
عىل أسعار األسلحة والذخريةمن تطور ،فضال عن
استخدام األسلحة النارية يف أعامل العنف.

50
2016

2015

السنة

2014

0

توقفت عملية جمع البيانات يف أوائل أكتوبر  .2016من أجل مقارنة
البيانات السنوية ،قدر املؤلف البيانات املتاحة من يناير إىل سبتمرب
بتقديم إسقاطات لألشهر الثالثة التالية (ترشين األول  /أكتوبر -
كانون األول  /ديسمرب .)2016
املصدر :الدرك الوطني (2015؛  2016أ؛  2016ج)

استخدام األسلحة النارية يف
أعامل العنف
تستخدم األسلحة النارية عىل نطاق واسع يف
عمليات السطو املسلح والرسقة والهجامت
اإلرهابية عىل امتداد البالد ،وتتأثر بعض املناطق
أكرث من غريها ،مبا يف ذلك منطقة أجاديس
الشاملية ،ومنطقة الحدود مع مايل ،واألجزاء
الجنوبية الرشقية من البلد التي تنشط فيها حركة
بوكو حرام .يبني الشكل  1عمليات السطو املسلح
التي تم التبليغ عنها إىل رجال الدرك يف الفرتة من
 2014وحتى .2016
وباإلضافة إىل عمليات السطو املسلح ،فإن
عدد كبري من الضحايا قد وقع خالل هجامت
إرهابية ،فعىل سبيل املثال ،قام مكتب األمم املتحدة
لتنسيق الشؤون اإلنسانية برصد عدد ضحايا
بوكو حرام .يف الفرتة ما بني فرباير  2015و
ديسمرب  ،2016لقد قتلت هذه الجامعة اإلرهابية
 305مدنيا وجرحت  147آخرين يف جنوب رشق
النيجر (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.)2017 ،
وباإلضافة إىل ذلك ،أفادت تقارير أن بوكو حرام
قتلت أكرث من  60فردا من قوات األمن النيجرية
يف عام .27 2016

استنتاجات
وضعت النيجر ورشكاؤها الدوليون مجموعة
من املبادرات للتصدي للعنف املسلح والتدفقات
غري املرشوعة لألسلحة .وسيظل رصد تطور
عمليات االتجار عنرصا أساسيا يف تقييم أثر هذه
املبادرات.
متتلك النيجر العديد من أجهزة االستشعار
الفعالة للبيانات املوجودة عىل املستويني املحيل
والوطني ،غري أن الغياب الحايل ألي توحيد
معايري ومركزية للمعلومات املتعلقة مبضبوطات
األسلحة يحول دون االستخدام الفعال للبيانات
املتاحة يف رصد ومراقبة تنفيذ الهدف  16.4من
أهداف التنمية املستدامة ،إن مساعدة السلطات
النيجرية عىل إنشاء قاعدة بيانات وطنية مركزية،

قياس تدفقات األسلحة غير المشروعة :النيجر

9

ضابط أمن نيجريي يفحص ذخرية متت مصادرتها يف
الطريق إىل بوكو حرام
املصدر :سافانا دي تسيريس

واالستفادة من املنهجيات والجهود القامئة التي
بذلتها بالفعل بعض األجهزة األمنية ،مثل رجال
الرشطة ،لتحقيق هذه الغاية يُعترب أمرا ً حاسامً.
ومن جانب آخر ،الحظت الدراسة أن املؤرش
 16.4.2به عدة نقاط ضعف تجعله غري كاف
ليكون الطريقة الوحيدة التي يتم من خاللها
رصد التقدم نحو تحقيق الهدف  16.4من
أهداف التنمية املستدامة .28وفيام يتعلق بالعديد
من البلدان يف أفريقيا ،فإن التحدي املتمثل يف
تحقيق مك ّون لتعقب هذا املؤرش يكون خارج
نطاق أن تبلغه قدرات النيجر الحالية.
كام أن تطور املضبوطات يف النيجر قد
ال يعكس تطور االتجار غري املرشوع ،ألن
الرتتيبات األمنية ال تزال محدودة أو شديدة
التمركز وهي يف تطور مستمر ،فعىل سبيل
املثال ،قد تؤدي عمليات محددة من النيجر أو
من القوات العسكرية األجنبية تستهدف تدفقات
األسلحة أو اإلرهاب ،إىل زيادة يف املضبوطات
التي ال تشري بالرضورة إىل أن االتجار آخذ يف
االزدياد ،وباإلضافة إىل ذلك ،قد تؤدي هذه
العمليات إىل تعطيل التدفقات وتحويل املشكلة
إىل أماكن أخرى.
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هناك حاجة إىل وجود مؤرشات إضافية
من أجل التعرف بدقة عىل تطور االتجار غري
املرشوع باألسلحة ،حيث يوفر تطور تسعري
األسلحة يف النيجر واستخدام األسلحة النارية
يف أعامل العنف بيانات تكميلية مفيدة لقياس
االتجار غري املرشوع.
وأخريا ،ينبغي أن يتضمن إطار رصد التقدم
نحو تحقيق الهدف  16.4من أهداف التنمية
املستدامة يف أفريقيا ،تحليال نوعيا لتطور
التهديدات األمنية وشبكات االتجار ،وبيانات
أنشأتها بالفعل مجموعة من الجهات الفاعلة،
الستكامل البيانات الكمية غري الشاملة والتأكيد
عىل أية أمناط تم تقييمها.
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 النيجر:قياس تدفقات األسلحة غير المشروعة
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