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مقدمة

معظم األسلحة النارية يف العامل مملوكة ِملكيًة 
أمراً  الدقيق  عددها  توثيق  يجعل  ما  خاصة، 
التسجيل  أرقام  وتوفّر  الصعوبة.  منتهى  يف 
موثوقية،  األكرث  البيانات  الرسمية  اإلجاملية 
الكامل  بالنطاق  تُحيط  ال  أنها  من  الرغم  عىل 
لألسلحة النارية التي يف حوزة املدنيني. وغالباً 
منها،  شموالً  األكرث  حتى  التقديرات،  تكون  ما 

غري موثوقة.
إّن تحقيق القدر األقىص من الشمول واملوثوقية 
يقتيض النظر يف مجموعة واسعة من املصادر. 
دمج  ميكن  كيف  هذه  اإلحاطة  ورقة  وتُظهر 
لتوليد  البيانات  مصادر  من  متنوعة  مجموعة 
تقديرات أفضل إلجاميل حيازة األسلحة النارية 

لدولة معينة، فضالً عن توليد رقم عاملي.
يستخدمها  التي  واألساليب  املصادر  تُظهر 
برنامج مسح األسلحة الصغرية وجود ما يقرب 
بحوزة  ناري  سالح  قطعة  مليون   857 من 
230 دولة ومنطقة حكم ذايت يف  املدنيني يف 
نهاية عام 2017 )انظر املربّع التوضيحي 1(.1 
علامً أن الرقم الجديد أعىل بنسبة 32 يف املائة 
)بزيادة قدرها 207 ماليني( عن الرقم العاملي 
األسلحة  مسح  برنامج  قّدر  عندما  السابق، 
قطعة  مليون   650 نحِو  وجوَد  الصغرية 
 2006 عام  يف  املدنيني  بحوزة  ناري  سالح 

)Small Arms Survey, 2007، ص 39(.
األعىل لألسلحة  األرقام  وبينام تعكس بعض 
املدنيني بيانات وأساليب  التي بحوزة  النارية 
 ،)4 التوضيحي  املربّع  )انظر  نة  محسَّ بحٍث 
إىل  يرِجع  األرقام  هذه  من  كبرياً  قدراً  أن  إالَّ 
الفعلية.  املِلكية  مستويات  يف  التغيريات 
ماليني  تقدم  العاملية  املصانع  ألن  ونظراً 
األسلحة النارية املصّنعة حديثاً بصفة سنوية، 
ومع تدمري عدد أقل بكثري من هذه األسلحة، 
 Bauer,( عاملياً  تزداد  املدنية  املِلكية  أن  يبدو 
Small Arms Survey, 2007 ;2013، ص 
وحدها،  املتحدة  الواليات  يف   .)2018 64؛ 
مليون   122 عن  يقل  ال  ما  املدنيون  اقتنى 
الفرتة  خالل  مستورد  أو  جديد  ناريٍّ  سالح 
 .)ATF, 2017a; 2017b(  2006-17
من  كبرياً،  تبايناً  املِلكية  معدالت  وتتبايُن 
ارتفاٍع يبلغ حوايل 120.5 سالحاً نارياً لكل 
أقل  إىل  املتحدة،  الواليات  يف  شخص   100
من سالح ناري واحد لكل 100 مقيم يف دول 
مثل إندونيسيا واليابان ومالوي والعديد من 
 1 دول جزر املحيط الهادئ )انظر الجدولني 

.)Small Arms Survey, 2018 و2؛
الناري  للسالح  القانوين  التعريف  يتباين 
الدول  املثال، تسمح بعض  املدين.2 عىل سبيل 
يقترص  التي  النارية  لألسلحة  املدنية  بامللكية 
دول  العسكري يف  االستخدام  استخدامها عىل 
ترتاوح  لألوضاع،  وتبعاً  لذلك،  نتيجة  أخرى.3 
األسلحة النارية التي تستعرضها ورقة اإلحاطة 
املسدسات  إىل  الصنع  يدوية  األسلحة  من  هذه 

ملحة عامة
تتطلَّب حالة عدم اليقني بشأن أي بيانات لألسلحة النارية تقديراً منهجياً يعتمد 

منه.  ال مفر  أمراً  التقريبّي  التقدير  املصادر ويجعل  عىل مجموعة واسعة من 

النارية  األسلحة  ملقتنيات  الصغرية  األسلحة  مسح  برنامج  تقديرات  تستخدم 

الكثري من  التي ُجِمعت من مصادر متعددة. ولكن، مع إخفاء  البيانات  املدنية 

الحيازة املدنية أو صعوبة تحديدها، فإن أرقام حيازة األسلحة ال ميكن أن تكون 

سوى واقعٍ تقريبّي. وباستخدام بيانات من عدة مصادر مختلفة، يف نهاية عام 

2017، كان هناك ما يقرب من 857 مليون قطعة سالح ناري بحوزة املدنيني 

يف 230 دولة ومنطقة يف العامل. وكانت بيانات تسجيل األسلحة النارية املدنية 

متاحة لـ 133 بلداً وإقليامً. وقد استُخِدمت نتائج املسح للمساعدة يف حساب 

أعىل  الجديد  الرقم  وهذا  دولة.   56 يف  األسلحة  من  املدنية  للحيازات  إجاميلٍّ 

بنسبة 32 يف املائة من التقدير السابق لعام 2006، عندما قّدر برنامج مسح 

األسلحة الصغرية أن هناك ما يقرب من 650 مليون قطعة سالح ناري بحوزة 

املدنيني. تُظهر جميع البلدان تقريباً أعداداً أعىل، عىل الرغم من تفاوت معدالت 

الِحيازة الوطنية عىل نطاق واسع، ما يعكس عوامل مثل الترشيعات الوطنية، 

أن بعض  التاريخية وغريها. ويف حني  ما، والعوامل  بلد  األسلحة يف  وثقافة 

الزيادة تعكس البيانات املحّسنة وأساليب البحث، إال أن القدر الكبري يرجع إىل 

النمو الفعيل للِحيازة املدنية.

النتائج الرئيسية

كان هناك ما يقرب من 857 مليون قطعة سالح ناري بحوزة املدنيني يف 	 

العامل بنهاية عام 2017.

لة، 	  أُبلِغ عاّم يقرب من 100 مليون قطعة سالح ناري مدين عىل أنها مسجَّ

وهو ما ميثل حوايل 12 يف املائة من اإلجاميل العاملي.

تختلف املعدالت الوطنية من حوايل 120.5 سالح ناري لكل 100 مقيم يف 	 

الواليات املتحدة إىل أقل من سالح ناري واحد لكل 100 مقيم يف دول مثل 

إندونيسيا واليابان ومالوي والعديد من دول جزر املحيط الهادئ.

 	 56 لـ  املدنية  بالحيازات  تتعلق  وطنية  أو  إقليمية  مسوحات  هناك 

دولة ومنطقة.
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الجدول2 املعدل التقديري لألسلحة النارية التي يف حوزة املدنيني يف البلدان واألقاليم الـ 25 األعىل 
تصنيفاً، 2017 )األسلحة النارية لكل 100 مقيم( 

23.1السويد31.7أيسلندا120.5الواليات املتحدة األمريكية

22.3باكستان31.2البوسنة والهرسك52.8اليمن

21.3الربتغال30.0النمسا39.1الجبل األسود

19.6فرنسا29.8مقدونيا*39.1رصبيا

19.6أملانيا28.8الرنويج34.7كندا

19.6العراق28.3مالطا34.7أوروغواي

18.9لكسمربغ27.6سويرسا34.0قربص

26.3نيوزيالندا32.4فنلندا

23.8كوسوفو**31.9لبنان

اليوغوسالفية  150,000 نسمة. *مقدونيا = جمهورية مقدونيا  التي يقل عدد سكانها عن  البلدان واألقاليم  مالحظات: يستثني هذا الجدول 

السابقة ** تصنيف كوسوفو ال يُِخّل باملواقف املتعلقة بالوضع ويتامىش مع قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 1244 ورأي محكمة 

العدل الدولية بشأن إعالن استقالل كوسوفو.

Small Arms Survey )2018( :املصدر

املربّع التوضيحي1 التوزيع العاملي ألعداد األسلحة النارية 

يف نهاية عام 2017، كان هناك ما يقرب من 1,013 مليون قطعة سالح ناري يف 230 دولة ومنطقة 
أيدي  املائة يف  أيدي مدنيني، و13.1 يف  املائة منها يف  84.6 يف  العامل، وكانت نسبة  حكم ذايت يف 

جيوش الدولة، و2.2 يف املائة يف أيدي وكاالت إنفاذ القانون )انظر الشكل 2(.

اإلجاميل  من  أعىل  ناري  سالح  قطعة  مليون   1,013 البالغ   2017 لعام  ع  املجمَّ العاملي  اإلجاميل  يُعّد 
ناري يف عام  875 مليون سالح  بلغ  والذي  نرُِش سابقاً  الذي  الصغرية  األسلحة  العاملي لربنامج مسح 
2006، بزيادة قدرُها 15.7 يف املائة لجميع األسلحة النارية املحددة. ويعزى جزء كبري من هذا التغرّي 
إىل زيادة بنسبة 32 يف املائة يف إجاميل األسلحة النارية التي بحوزة املدنيني. وتُظهر األرقام اإلجاملية 
العاملية املُبلغ عنها لفئات إنفاذ القانون والفئات العسكرية انخفاضات صافية، ويرجع ذلك يف الغالب إىل 

التغيريات يف إجراءات التقدير.

أعىل   2017 لعام  العاملي  اإلجاميل  أن  ويف حني 
إال   ،2006 عام  عليه يف  كان  بشكل ملحوظ مام 
أن التغيريات عىل مستوى الدولة ال تُعزى جميعها 
إىل زيادة اقتناء األسلحة النارية من ِقبَل املدنيني. 
كام تتأثر بعض االختالفات منذ عام 2006 بتوافر 

تقارير أكرث اكتامالً أو تقديرات أكرث شموالً.

موثوقية  عىل  حرصاً  الجهود  جميع  بُِذلت  وقد 
أّن  إالَّ  الصغرية،  األسلحة  مسح  برنامج  بيانات 
يف  بالتساوي.  كاملة  جميعها  ليست  املُدخالت 
القانون  إنفاذ  جهات  سيّام  وال  املناطق-  بعض 
الوكاالت  بعض  تُحتََسب  مل  رمبا   - والجيش 
الحكومية واملخزونات. إذ تحسب منهجية برنامج 
النارية  األسلحة  جميع  الصغرية  األسلحة  مسح 
تختلف  أن  ميكن  أنها  من  الرغم  عىل  بالتساوي، 

اختالفاً كبرياً يف القدرة واملوثوقية واملتانة.

الشكل1 تقديرات الحيازة العاملية لألسلحة 

النارية، 2017
 مدنية )857 مليون(

 جهات إنفاذ القانون )22.7 مليون(
 عسكرية )133 مليون(

املدنيني يف  التي يف حوزة  املرشوعة  املرشوعة وغري  النارية  األسلحة  تقديرات  إجاميل  الجدول1 
البلدان واألقاليم الـ 25 األعىل تصنيفاً، 2017

5,500,000اململكة العربية السعودية13,200,000تركيا393,300,000الواليات املتحدة األمريكية

 5,400,000جنوب أفريقيا 12,700,000فرنسا71,100,000الهند

 5,000,000كولومبيا 12,700,000كندا 49,700,000 الصني

 4,400,000أوكرانيا 10,300,000تايالند 43,900,000 باكستان

 4,300,000أفغانستان 8,600,000 إيطاليا 17,600,000 روسيا االتحادية

 3,900,000مرص7,600,000 العراق 17,500,000 الربازيل

 3,800,000الفلبني6,200,000نيجرييا 16,800,000 املكسيك

 5,900,000 فنزويال 15,800,000 أملانيا

 5,900,000 إيران 14,900,000 اليمن
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الهجومية  والبنادق  املصانع  يف  املصنوعة 
والبنادق الرشاشة وحتى الرشاشات يف بعض 
و3(.   2 التوضيحيّني  املربّعني  )انظر  البلدان 
من  إىل  لإلشارة  هنا  مدين  الكلمة  وتُستخدم 
ميتلك األسلحة، وليس نوعها املحدد أو وضعها 
القانوين. وتشمل األرقام املقدمة يف هذه الورقة 
املدنيني،  التي يف حوزة  النارية  جميع األسلحة 
أو غري مرشوعة. وحيثام  سواء كانت مرشوعة 
حوزة  يف  التي  األسلحة  مجموع  يشمل  أمكن، 
املدنيني األسلحَة النارية الخاصة برشكات األمن 
الخاصة، فضالً عن تلك التي يف حوزة الجامعات 
وُتثّل  والعصابات.  الحكومية  غري  املسلحة 
إجاميل  من  صغرياً  جزءاً  الفرعية  الفئات  هذه 
تكون  أن  ميكن  أنها  من  الرغم  عىل  املدنيني، 
مهمة بشكل غري متناسب يف العنف املسلح يف 
 ،Small Arms Survey, 2010( بعض األماكن

ص 103(.

حيازة  حول  مقارنة  مصادر 

املدنيني لألسلحة النارية

وجود  من  التأكد  عموماً  السهل  من  كان  ولنئ 
التأكد  املستحيل  أّن من شبه  إال  البنادق،  بعض 
ويؤدي  البنادق.  لجميع  اإلجاميل  العدد  من 
اإلبالغ  متطلبات  وغياب  السجالت  حفظ  سوء 
عمليات  تعقيد  إىل  العامل  أنحاء  من  كثري  يف 
يف  واالختالفات  العاملية.  املخزونات  تقييم 
املميزة  الرتكيبة  أي   - الوطنية  السالح"  "ثقافة 
لكل بلد من مصادر التوريد التاريخية والحالية، 
والقوانني، واملواقف إزاء حيازة األسلحة النارية 
واستخدامها - ال تقل أهمية يف هذا الخصوص. 
يف عملية تقدير ملكية املدنيني لألسلحة النارية، 
غالباً ما يكون لالختالفات يف "ثقافة األسلحة" 
الوطنية تأثريات ليس فقط عىل توافر األسلحة 
تجاه  الحساسية  عىل  أيضاً  ولكن  النارية، 
وعىل  وتصوُّرها.  وتصنيفها  النارية  األسلحة 
ماليِك  فئات  تتداخل  قد  التجريبي،  املستوى 
األسلحة النارية، عىل سبيل املثال حني يستخدم 
باعتبارهم  الخاصة  النارية  األسلحة  األفراد 
حراس أمن أو أعضاء يف مجموعات مسلحة أو 
بشأن  اليقني  عدم  حالة  وتتطلب  يف عصابات. 
منهجياً  تقديراً  النارية  لألسلحة  بيانات  أي 
املصادر  من  واسعة  مجموعة  عىل  لالعتامد 

وتجعل من التقريب أمراً ال مفر منه.
مسح  لربنامج  املدنية  الحيازة  تقديرات  تُؤكد 
من  ُجِمعت  التي  البياناِت  الصغرية  األسلحة 
البيانات  هذه  ُدِمجت  وقد  متعددة.  مصادر 
التقدير اإلجاميل  للحصول عىل  منهجياً  دمجاً 
لكل بلد )املربّع التوضيحي 4(. تشمل مصادر 
املنشورة  الرسمية  الوثائق  املتاحة  البيانات 
واملناطق،  البلدان  حول  البحثية  والدراسات 
والردود الرسمية عىل استبيانات برنامج مسح 
العام،  الرأي  واستقصاءات  الصغرية،  األسلحة 
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مع  الخاصة  واملراسالت  اإلخبارية،  والتقارير 
األرقام  تجاهل  يتم  أمكن،  وحيثام  الخرباء. 

األعىل واألدىن باعتبارها قيامً ناشزة.
مثّة ستة مصادر بيانات تستحق الرتكيز الخاص 
قاعدة  شّددت  وقد  الورقة.  هذه  وتستعرضها 
لعام  النارية  لألسلحة  املدنية  الحيازات  بيانات 
عىل  الصغرية  األسلحة  مبسح  الخاصة   2017
أربعة من هذه املصادر. ويظهر مصدران آخران 
بالحيازات  املتعلقة  األدبيات  يف  بارز  بشكل 

املدنية، لكنهام مل يُستَخدما هنا. 

تسجيل األسلحة النارية
األكرث  املؤرش  هو  التسجيل  يكون  أن  ميكن 
موثوقية لحيازة السالح الخاص إجامالً، وال سيام 
واسع.  نطاق  عىل  ومقبوالً  إلزامياً  يكون  عندما 
والتقارير  والبحوث  الحكومات  ومبساعدة 
 100 تم تحديد إجاميل ما يقرب من  اإلعالمية، 
دولة   133 يف  مسجل  ناري  سالح  مليون 

 .)Small Arms Survey, 2018( ومنطقة
غري أّن أنظمة التسجيل قد تكون ملتوية. وعىل 
سبيل املثال، يف غياب التجديد التلقايئ، ميكن 
ومن  العامة  السجالت  من  األسلحة  تختفي  أن 
أرقام  تشمل  البلدان،  بعض  يف  اإلحصاءات. 
األسلحة،  من  أخرى  أنواعاً  اإلجاملية  التسجيل 
مثل البنادق الهوائية يف اسكتلندا أو السيوف 

 .)BBC, 2016; Karp, 2017( اليابان  يف 
معينة  فئات  تتطلب  املتحدة،  الواليات  ويف 
ويف  الفيدرايل،  التسجيل  األسلحة  من  فقط 
بشكل  التسجيل  يُحرَتُم  ال  البلدان  من  العديد 
إجاميل  انخفاض  إىل  يؤدي  ما  منهجي، 
 Gould 15؛  ص   ،ATF, 2017b( التسجيل 
البلدان ذات  and Lamb, 2004(. وحتى يف 
أنظمة التسجيل املتطورة، تظل أرقام التسجيل 
البنادق  تُفلت  ما  وعادة  منقوصة.  اإلجاملية 
القدمية واألسلحة املتداولة عىل نطاق خاص أو 

غري قانوين من التسجيل. 

املسوحات
ميكن أن تكون نتائج املسوحات بشأن حيازة 
أكرث  الشمول  ويُعدُّ  للغاية.  مفيدة  السالح 
الجوانب جاذبية يف استطالعات الرأي: يجب 
النارية  األسلحة  جميع  املسوحات  تشمل  أن 
السالح  حيازة  مسألة  حساسية  لكّن  املدنية. 
االستجابات.  موثوقية  تُضِعف  أن  ميكن 
السؤال،  صياغة  عىل  املسح  نتائج  وتعتمد 
العيّنات  أخذ  قضايا  تؤثر  أن  ميكن  بينام 
وغالباً  الردود.  عىل  االجتامعية  والتحيزات 
من  املدنية  الحيازة  تقديرات  أقل  تأيت  ما 
الخرباء  تقديرات  بدت  ولنئ  املسوحات. 
االستطالعات  فإن  األرقام،  يف  تبالغ  وكأنها 

عنها  اإلبالغ  عدم  يف  يُشتبُه  ما  أحياناً 
 ،Wellford, Pepper, and Petrie, 2005(
ص -37-34، 58-57(. يف الواليات املتحدة، 
بني  متزايد  اتجاه  هناك  املثال،  سبيل  عىل 
ماليك األسلحة لرفض اإلجابة عىل املسوحات 
 Urbatsch,( النارية  األسلحة  حيازة  بشأن 
2018(. نتيجة لذلك، تُدَمج نتائج املسح، مثل 
مقاييس الحيازة األخرى، مع بيانات املصادر 

األخرى كلام أمكن ذلك.
يف  للمساعدة  املسح  نتائج  استُخِدمت  وقد 
حساب إجاميلٍّ الحيازات املدنية من األسلحة يف 
56 دولة. هناك عدة طرق ميكن للمسوحات من 
خاللها االستقصاء عن األسلحة النارية، لذا فإن 
للمقارنة  قابلة  لجعلها  رضوري  النتائج  تعديل 
بشكل تام. والعديد من املسوحات ال تقيس عدد 
التي  األرس  أو  األفراد  نسبة  تقيس  بل  البنادق، 
العديد  وتقوم  األقل.  عىل  واحداً  سالحاً  تتلك 
معلومات  بجمع  والعنف  الجرمية  دراسات  من 
عندما  املنازل.  يف  النارية  األسلحة  وجود  عن 
يجب  الفردية،  الحيازة  عن  املسوحات  تسأل 
املسح،  شملهم  الذين  للسكان  النتائج  تصحيح 
أكرُب  فَحَص  وقد  فقط.  البالغني  من  عادة  وهم 
مرشوع مسح دويل ملاليك األسلحة الفردية 28 

.)European Commission, 2013( دولة

مالك سالح ينتظر دوره خالل برنامج تسجيل األسلحة النارية، نويفا إيطاليا، املكسيك، نيسان/ أبريل 2014. املصدر: آالن أورتيجا / رويرتز
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تقديرات الخرباء
حيازة  حول  شيوعاً  األكرث  األرقام  بني  من 
األسلحة التقديراُت الشخصية من قبل املراقبني 
أنها  إال  مفيدة،  انطباعاتهم  أن  ومع  املُطّلِعني. 
أيضاً ميكن أن تختلف اختالفاً كبرياً. ويف بعض 
عرشة  مبقدار  التقديرات  هذه  تباينت  البلدان، 
أضعاف )Small Arms Survey, 2007، ص 
الخرباء  تقديرات  تكون  أن  وميكن   .)54  ،45
أعىل بكثري من إجامليات البلدان األخرى، وغالباً 
التقديرات  أضعاف  ثالثة  أو  ِضعَفي  تبلغ  ما 
تقديرات  إّن  أعىل.  تكون  ما  وأحياناً  األخرى، 

إليها بجدية، ولكن  النظر  الخرباء مهمة ويجب 
تقديرات  تجاهل  يتم  ما  عادة  منهجيتنا،  يف 

الخرباء شديدة التباين بوصفها قيم ناشزة.

املقارنة املامثلِة
هناك طريقة أخرى لتقدير امللكية املدنية تتّم من 
مفهومة  ولكنها  مامثلة  دول  مع  املقارنة  خالل 
بنحٍو أفضل. وعىل سبيل املثال، ميكن أن تكون 
األسلحة غري  املستندة إىل مسوحات  التقديرات 
لتقدير  مفيد  أساس  مبثابة  ما  بلد  يف  املسجلة 

املربع التوضيحي 2 البنادق يدوية 
د عملية العد   الصنع تُعقِّ

رئيسياً  مصدراً  الصنع  يدوية  البنادق  ُتثل 
لعدم اليقني يف تقدير حيازة األسلحة النارية 
إىل  عادًة  املصطلح  ويشري  عاملياً.  املدنية 
مثل  مرتجلة  أجزاء  من  املصنوعة  البنادق 
األنابيب والخردة املعدنية يف ورش صغرية، 
معدودة  وغري  مسجلة  غري  تكون  ما  وعادًة 

.)Berman, 2011( من قبل السلطات

لكنها تشمل أشياء مختلفة تبعاً للمكان. البنادق 
األخرى  األسلحة  بفئات  أسوًة  الصنع،  يدوية 
بسهولة،  للتحويل  القابلة  الهواء  بنادق  مثل 
والنُّسخِ املقلّدة، والبنادق ذات العيارات الُخلّبيّة، 
األسلحة  إجاميل  يف  تظهر  ال  أو  تظهر  قد 

النارية الشاملة الخاصة ببلٍد ما.

يدوية  البنادق  تُعّد  البلدان،  من  العديد  ويف 
مكلفة  الطلب  حسب  مصّممة  أسلحة  الصنع 
للصيد والرياضة. وتكون بصفة عامة بنادق 
غري  بصفة  "املصنوعة  البنادق  مثل  بدائية 
الهند  يف  البيوت"  أو  الورشات  يف  قانونية 
)Ajitesh and Pratihari, 2014(. وميكن 
التكنولوجية،  الناحية  من  متطورة  تكون  أن 
فلسطني  يف  الشهرية  كارلو  رشاشات  مثل 
يف  تشمل  وهي   .)Economist, 2016(
املصنَّعة  النارية  األسلحة  املتحدة  الواليات 
وأجزاء  باملائة"   80" هياكِل  عىل  بناًء  فردياً 
الرشكات  من  عليها  الحصول  تم  أخرى 
املصّنعة من أجل ُصنع بنادق هجومية نصف 

.)Horwitz, 2014( آلية

وغالباً ما ال يكون واضحاً ما إذا كانت البنادق 
اإلجاملية  األرقام  يف  مدرجة  الصنع  يدوية 
للدول التي يستخدمها برنامج مسح األسلحة 
الصغرية. يف العديد من البلدان واألقاليم، يتم 
يف  بالتأكيد  اليدوية  البنادق  تضمني 
املسوحات وتقديرات الخرباء، عىل الرغم من 
عدم اليقني بشأن نطاق التغطية. ويف بعض 
هناك  املثال،  سبيل  عىل  مايل،  مثل  البلدان، 
اليدوية  األسلحة  منتجي  من  قليل  عدد 
 ،UNREC, 2016( لون بصفة قانونية مسجَّ
الرسمية  اإلحصائيات  تغطي   .)31 ص 
األمريكية السوق الرسمي فقط، وليس البنادق 
 Horwitz,( "املصنوعة من هياكل "80 باملائة
املسوحات  أن  املفرتض  من  ولكن   ،)2014
العامة تشملها عادًة. لدى الهند تقديرات غري 
دقيقة نسبياً، لكنها تغطي اإلنتاج السنوي ملا 
الصنع  يدوية  بندقية  مليون   2.5 من  يقرب 

)Karp,  2015، ص 63(.

يف  النارية  لألسلحة  املرشوعة  غري  الحيازة 
لديه ترشيعات  أن  إالّ  املسوحات  يفتقر إىل  بلد 
النارية "وثقافة أسلحة''  مامثلة بشأن األسلحة 
مشابهة وناتج محيّل إجاميل للفرد مشابٌه أيضاً.

املؤرشات األخرى

الوسائل غري املبارشة

الوسائل  أو  البديلة  املؤرشات  استخدام  يعد 
لتقدير  وهامة  راسخة  تقنية  املبارشة  غري 

مصادرة بنادق من طراز دان Dane )يدوية الصنع تُلّقم من املاسورة( من صيادين وقناصني غري رشعيني، محمية يانكاري الطبيعية الوطنية، 

نيجريا، آذار/ مارس 2016. املصدر: ستيفان كراسوفسيك/ صورة لوكالة فرانس برس.
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املربّع التوضيحي 3 ليست جميع األسلحة النارية متشابهة 
تهدف األرقام اإلجاملية للدول إىل الشمول، لكنها عادة ما تفتقر إىل التفاصيل، إذ يجري تجميع أنواع 
شديدة االختالف من األسلحة النارية معاً بواسطة اإلحصاء الكيل مثل تلك املوجودة يف ورقة اإلحاطة 
هذه. وعىل سبيل املثال، قد يجمع إجاميل البلد بني األسلحة ذات اإلمكانيات التي تختلف اختالفاً كبرياً، 

مبا يف ذلك البنادق يدوية الصنع ذات الطلقة الواحدة والبنادق شبه اآللية املصنوعة يف املصانع.

ميكن أن تكون بيانات التسجيل وتقارير الرشكة املصّنعة أكرث دقة تبعاً للقانون الساري. يف كندا، 
الطويلة  البنادق  ليس  ولكن  اليدوية،  البنادق  تسجيل  الفيدرالية  الحكومة  تطلب  املثال،  سبيل  عىل 
)Masters, 2016(. إال أن بعض املقاطعات الكندية، عىل غرار بعض الواليات يف الواليات املتحدة، 
لديها متطلبات التسجيل الخاصة بها، )RCMP, 2017(. يف بلدان أخرى، تعمل أمناط الحيازة عىل 
الربنامج سابقاً،  أفاد  أنواع األسلحة أكرث شيوعاً. وكام  تبسيط املشكلة، وال سيّام عندما يكون أحد 
والعراق والصومال  أفغانستان  الصغرية غري املرشوعة يف  األسلحة  العظمى من  الغالبية  أن  يبدو 
هي بنادق هجومية من طراز كالشينكوف. أّما األنواع األخرى من األسلحة الصغرية فنادرة نسبياً 

)Small Arms Survey, 2012,.ص 313(.

يشري  املتحدة،  الواليات  مهمة. يف  اتجاهات  عن  تكشف  أن  ميكن  تفصيالً،  أكرث  بيانات  تتوفر  وحيثام 
املايض، حيث أصبحت  العقد  العاّمة يف  قبل  األسلحة من  أمناط رشاء  التقرير إىل تحوالت جذرية يف 
املسدسات والبنادق شبه اآللية مهيمنة بشكل متزايد متأثرة بانتهاء حظر األسلحة الهجومية الفيدرالية يف 
الوطنية  املؤسسة  عن  صادرة  لبيانات  وفًقا   .)2 الشكل  )انظر  املستهلك  تفضيالت  وتغيري   2004 عام 
لرياضة الرماية NSSF - وهي منظمة للدفاع عن املُصنِّعني- شكلت البنادق شبه اآللية حصة متزايدة من 
مبيعات البنادق األمريكية منذ ذلك الحني، لتصل إىل 13 يف املائة من جميع مشرتيات األسلحة الجديدة 
للدهشة هو  إثارة  بيانات بشأنها. ما ال يقل  2012، وهي آخر سنة تتوفر  للمدنيني األمريكيني يف عام 
ارتفاع حصة املسدسات، التي، وفقاً لبيانات من املكتب األمرييك للكحول والتبغ واألسلحة النارية، تفوق 
مبيعاتها مسدسات الطاحونة يف السوق املدين املحيل للواليات املتحدة بنسبة أربعة إىل واحد أو أكرث منذ 

عام ATF, 2017b( 2012, ص. NSSF, 2015 ;5 ,3 ,1,ص. 5(.

وفقاً ملسوحات أجرتها املؤسسة الوطنية لرياضة الرماية، اعتباراً من عام 2016، أفاد 42.3 يف املائة من 
الصيادين والرماة األمريكيني بحيازتهم لبندقية AR15 واحدة عىل األقل )طراز M16(. ويف العام التايل، 
أفاد 24.8 يف املائة من الصيادين والرماة األمريكيني الذين شملهم املسح والذين اقتنوا سالحاً نارياً يف 
توز/ يوليو وآب/ أغسطس 2017 باقتناء بندقية رياضية حديثة واحدة عىل األقل أو سالح هجوم شبه 
 .)NSSF, 2018, pp. 201–2( أو بندقية عىل غرار طراز كالشينكوف AR15 آيل، مثل بندقية من طراز
ويف عام 2016، أفاد ستة يف املائة من البالغني األمريكيني الذين شملهم املسح أنهم شاركوا يف إطالق 
النار عىل الهدف ببندقية رياضية حديثة أو سالح هجوم شبه آيل، وهو ما يعادل 14 مليون شخص تقريباً 

.)NSSF, 2018, pp. 136, 189( عىل الصعيد الوطني

أن  يبدو  املثال،  سبيل  عىل  النارية.  األسلحة 
 - ضعيفة  كانت  وإن   - إيجابية  عالقة  هناك 
السالح  وحيازة  والسكان  الوطنية  الرثوة  بني 
57- ص   ،Small Arms Survey, 2007(

59(. توجد وسيلة أخرى لتقدير حيازة السالح 
باألسلحة  املرتكبة  االنتحار  حاالت  نسبة  هي 
)Ajdacic-Gross et al., 2010؛  النارية 
 .)Alvazzi del Frate and Pavesi, 2014
محدودة  اإلحصائية  األدوات  هذه  مثل  أّن  غري 
البلدان  بني  واالجتامعية  الثقافية  باالختالفات 

مثل  اإلحصائية  واملشكالت  مقارنتها  تتم  التي 

مصداقية بيانات االنتحار يف هذه البلدان. عىل 

املثال، ثبت أن استعامل مؤرّش االنتحار  سبيل 

املجتمعات  يف  به  موثوق  الناري  بالسالح 

غري  أخرى  أماكن  يف  فائدته  لكن  الغربية، 

 .)Ajdacic-Gross et al., 2006( مؤكدة 

لهذه األسباب مل تُستخَدم الوسائل غري املبارشة 

األسلحة  مسح  لربنامج  العاملي  التقدير  يف 

الصغرية لعام 2017.

تقارير الضبط
عن  روتينية  بصفة  الدول  من  العديد  يُبلغ 
سلطات  تضبطها  التي  النارية  األسلحة  عدد 
القانون  إنفاذ  ووكاالت  والرشطة  الجامرك 
مصدراً  الضبط  تقارير  يجعل  وهذا  األخرى. 
للبيانات، ال سيام كنافذة عىل األسلحة  اباً  جذَّ
لكن  املسجلة.  غري  أو  املرشوعة  غري  النارية 
غالباً  الضبط  بيانات  أنَّ  هو  لألسف  يدعو  ما 
التباين  إىل  وتيل  باستمرار  عنها  يُبلَُغ  ال  ما 
تفسريها  يُسّهل  ما  البلدان،  عرب  كبرياً  تبايناً 

الشكل 2 االقتناء السنوي لألسلحة النارية الجديدة يف الواليات املتحدة حسب نوعها 

مالحظة: تشمل فئة "متنّوع" األسلحة النارية ذات البارود األسود، والبنادق الرشاشة، واألسلحة النارية ذات قبضة املسدس )عادًة 

ما تكون نوعاً من بنادق صيد "بومباكشن"(، ومسدسات إشارة البدء، وأنواع أخرى من األسلحة النارية.

املصدر: مكتب الكحول والتبغ واألسلحة النارية واملتفجرات األمرييك )2017أ(
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 مسدسات  مسدسات الطاحونة  بنادق   بنادق هجومية  أسلحة متنوعة
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املربع التوضيحي 4 طرق حساب األسلحة النارية التي يف حوزة املدنيني  

تعرض ورقة اإلحاطة هذه تقديرات من قاعدة بيانات حيازات األسلحة النارية املدنية لعام 2017 الخاصة 
بربنامج مسح األسلحة الصغرية )Small Arms Survey, 2018(. وتُحسُب تقديرات قاعدة البيانات عىل 

أساس املصادر التالية )أو مزيج من املصادر(:

إحصاءات تسجيل األسلحة النارية الوطنية؛ )أ( 

املسوح السكانية العامة حول حيازة األسلحة النارية )متاحة لـ 56 دولة / إقليم(؛ )ب( 

تقديرات الخرباء للحيازات املدنية؛ و )ج( 

يف حالة عدم توفر أي من هذه املقارنات املامثلة، تستند إىل تقديرات البلدان القابلة للمقارنة.  )د( 

كذلك تعتمد قاعدة البيانات عىل تحليل التقارير الفردية حول ماليك األسلحة النارية املدنيني من مصادر 
والردود  واملناطق،  البلدان  حول  البحثية  والدراسات  املنشورة  الرسمية  الوثائق  ذلك  يف  مبا  متعددة، 
الرسمية عىل االستبيانات التي يرسلها برنامج مسح األسلحة الصغرية، والتقارير اإلخبارية، واملراسالت 

الخاصة مع الخرباء. 

خطوات الحساب 

كان الهدف من هذا التمرين الخروج بتقديرات لحيازة األسلحة النارية املدنية لـ 230 دولة وإقليم. 
بالنسبة لـ 181 دولة / إقليم، كان هناك مصدر واحد عىل األقل من املصادر املشار إليها بــ )أ( أو 
ر تسعة وأربعون رقامً باستخدام املقارنة املامثلة، معظمها يف منطقة البحر  )ب( أو )ج( متاحاً. وقُدِّ
َدت سنة 2017  الكاريبي وآسيا الوسطى والرشق األوسط وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى. وقد ُحدِّ

بوصفها سنة اإلبالغ. 

تتطلب عملية الحساب االطاّلع عىل جميع املصادر املتاحة لكل دولة / إقليم عىل النحو التايل:

حيثام توفرت اإلحصاءات الوطنية ذات الصلة، جرى استخدامها لتحديد عدد األسلحة النارية املسجلة. . 1
وإذا كان عدد األشخاص املرخص لهم بامتالك سالح ناري متاحاً فقط، فسيكون هذا الرقم مبثابة 
الحد األدىن لتقدير األسلحة النارية املسجلة، مع افرتاض أن كل شخص لديه رخصة ميتلك سالحاً 

نارياً واحداً عىل األقل.

باستخدام . 2 النارية  األسلحة  عدد  تقدير  متوسط  احتُِسب  فقد  متاحة،  السكانية  املسوح  كانت  حيثام 
أحدث مسح موثوق به لألرس واألفراد يف كل بلد/ إقليم. وجرى تعديل كل تقدير للزيادة السنوية 

لجعل النتائج قابلة للمقارنة ومتامشية مع السنة املشمولة باإلبالغ.

جرى تحليل تقديرات الخرباء والخروج بتقديرات متوسطة لعدد األسلحة النارية املدنية يف كل بلد/ . 3
الفرق بني سنة  السنوية للسنة املشمولة باإلبالغ، لتعويض  للزيادة  إقليم. وجرى تعديل كل تقدير 
التقدير األصيل وسنة اإلبالغ. كام تم تجاهل تقديرات الخرباء األعىل واألدىن إذا كانت ناشزة للغاية.

احتُِسب متوسط التقديرات املستندة إىل املسح والخرباء لكل بلد/ إقليم، عند توفُّرها.. 4

معّدل التناقص )اإلجراءات املعروفة التي من شأنها خفض األرقام( منذ النظر يف السنة املرجعية؛ أي . 5
أنه تم خصم أي أرقام معروفة تتعلق بنزع سالح املدنيني، وبرامج جمع األسلحة النارية، وعمليات 
الضبط، والتدمري، وما إىل ذلك من متوسط التقدير املستمد من تقييامت الخرباء والتقديرات القامئة 

عىل املسح.

يف البلدان/ األقاليم التي ال تتوفر فيها معلومات من املصادر )1( أو )2( أو )3(، قُّدرت أعداد األسلحة . 6
النارية باستخدام معدالت مامثلة من البلدان واألقاليم املتشابهة، حيث قيَّم فريق البحث، مسرتشداً 

بالبحوث املتاحة والتقارير اإلعالمية، ما إذا كانت املقارنات املتامثلة معقولة.

بالنسبة إىل معظم املواقع، كانت هناك مصادر متعددة تُولّد نطاقاً واسعاً من التقديرات. وبعد تجاهل 
القيم الناشزة الواضحة، وظََّف النهج املوصوف أعاله متوسَط هذه التقديرات يف تقدير واحد.

استخدم نظام التقدير هذا عدة افرتاضات مهمة. كان أهمها ما ييل:

افرتضنا حدوث تغيري سنوي يف إجاميل الحيازة املدنية، وهو ما ميثل زيادة بنسبة 1 يف املائة عىل 	 
األقل سنوياً، ليكون هو نفسه يف كل بلد/ إقليم يف العامل. سيمثل هذا متوسط الرصيد لجميع الفاقد 
والزيادات. وشملت االستثناءات التي طبقناها البلداَن التي يوجد بها انكامش موثق يتعارض مع هذا 
االفرتاض )مثل اليابان( والبلدان ذات معدالت التضخم املرتفعة املوثقة )مثل الواليات املتحدة منذ عام 
2006(، أو البلدان ذات معدالت النمو املرتفعة بشكل معقول بسبب الرصاع املستمر عىل سبيل املثال، 

حيث افرتضنا وجود تسليح مدين فوق املعدل املتوسط.

ثانياً، يف حالة عدم توفر معلومات عن عدد األسلحة النارية لكل مالك، يُفرتض أن املالك العادي ميتلك 	 
أرقام  تتوفر  ال  املسح، حيث  إىل  املستندة  التقديرات  املضاعف يف  هذا  )استُخِدم  نارياً  1.5 سالحاً 

وطنية ملعدالت األسلحة النارية لكل مالك، أو يتعّذر تقديرها من بيانات التسجيل(.
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 .2017 إلينوي، الواليات املتحدة، توز/ يوليو  املُخبّأ،  امرأة تستمع إىل تعليامت حول تدريبها عىل الرماية الختبار الحصول عىل شهادة حمل السالح 
املصدر: جيم يونغ/ صورة لوكالة فرانس برس
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 .)5 ص   ،UNODC, 2015( خاطئ  بشكل 
ولنئ كانت تقارير الضبط ذات داللة واضحة، 
إجاميل  لتقدير  استخدامها  ميكن  ال  أنه  غري 
البحث  يكشف  ومل  املدنية.  النارية  األسلحة 
تقارير  من  لالستنباط  موثوقة  تقنية  عن 
اإلجاملية  الحيازة  يف  االتجاهات  إىل  الضبط 
لألسلحة النارية أو حتى الحيازة غري املسجلة 
)UNODC, 2015، ص 87(. لهذه األسباب، 
مل تُستخدم تقارير الضبط أيضاً يف التقدير 
الصغرية  األسلحة  مسح  لربنامج  العاملي 

.2017 لعام 

اعتبارات تحليلية

زيادة األعداد 

التي تيل إىل دفع مستويات  العوامل  تشمل 
النارية املدنية العرَض املتزايد  حيازة األسلحة 
السكان  من  املتزايد  والطلب  اإلنتاج،  بسبب 
 Atwood, Glatz, and( الدخل  وزيادة 
Muggah, 2006(. ويف حني أن هناك عدداً 
تنخفض  التي  االستثنائية  البلدان  من  قليالً 
هي  اليابان   - لألسلحة  العامة  الحيازة  فيها 
املفهومة بنحٍو أفضل - يبدو أن العدد اإلجاميل 
يف  االرتفاع  يف  آخذ  املدنية  النارية  لألسلحة 
منو  معدالت  وتختلف  العامل.  أنحاء  معظم 
التضخم السنوية املوثقة اختالفاً كبرياً من بلد 
املائة  3.4 يف  إىل آخر، إذ تصل املعدالت إىل 
املائة  يف  و4.16  وويلز  إنجلرتا  يف  للبنادق 
املتحدة  الواليات  يف  النارية  األسلحة  لجميع 
 Home Office, 2015;( يف السنوات األخرية
برنامج  يفرتض   .)ATF, 2017a; 2017b
مسح األسلحة الصغرية أّن لدى البلدان معدل 
منو واحد يف املائة سنوياً، ما مل يكن باإلمكان 

إثبات معدالت أعىل.
منو مجموع أرقام األسلحة النارية )عىل سبيل 
املثال، انظر الجدول 1( ليس نفسه منو معدالت 
الحيازة بحسب عدد السكان )عىل سبيل املثال، 
إذا منا عدد سكان دولة ما    .)2 الجدول  انظر 
فإن  األسلحة،  من  حيازاتها  من  أرسع  بشكل 
مع  حتى  ينخفض  أن  ميكن  ملكيتها  معدل 

زيادة إجاميل الحيازات.

خفُض األعداد

ميكن أيضاً تدمري البنادق أو تآكلها بشكل غري 
قابل لإلصالح أو تحطيمها أو تعطيلها بشكل 
األسهل  التبديد  أو  التناقص  شكُل  ويُعّد  دائم. 
الرسميّني  والتدمري  السالح  نزع  هو  توثيقاً 
الدولية.  املنظامت  أو  الحكومات  إرشاف  تحت 
ميكن أن يكون هذا مهامً بالنسبة ملجموع الدول 
ويجب أن يؤخذ يف االعتبار عند تقدير امللكية 
ص   ،Small Arms Survey, 2009( املدنية 
91-158(. وال ميكن تقدير العديد من أشكال 
التناقص األخرى بشكل مبارش، عىل الرغم من 
التناقص  معدالت  باستخدام  محاوالت  إجراء 
األسلحة  أن  هو  إشكالية،  األكرث  املفرتضة.4 
تدمريها.  دون  التداول  من  مؤقتاً  تُزال  قد 
من  تضبطها  التي  النارية  األسلحة  تُتلَف  وقد 
سبيل  عىل  الرشطة،  أو  الجامرك  سلطات  قبل 
املثال، ولكن ميكن أيضاً إعادتها إىل أصحابها 
أو بيعها يف املزادات. يبدو أن الطريقة األكرث 
هي  النارية  األسلحة  فقدان  لتقدير  موثوقية 
إجراء مسح للمستويات الشاملة مللكية األسلحة، 
التي تتضمن بشكل غري مبارش تأثريات زيادة 

األعداد وتقليلها.

انتقاء البيانات

من املغالطات الشائعة يف تقدير األسلحة النارية 
تفضيُل تقديٍر معني واحد يف الوقت الذي يتوفر 
التقرير  ألن  وذلك  التقديرات،  من  العديد  فيه 
األفضل.  أنه  يبدو  أو  صحيحاً  يبدو  املفّضل 
أنه  عىل  التأكيدي  التحيز  هذا  يرَُبّر  ما  وغالبًا 
تقديٌر متحفظ مبعنى يرادف الحِذر. من الناحية 
أو  املنخفضة  التقديرات  تفضيل  ميكن  العملية، 
كُليّاً.  الفردية  التفضيالت  عىل  اعتامدا  العالية، 
وجوب  هذا  البيانات  انتقاء  يؤكد  ما  وعادًة 
ص   ،Karp, 2013( املاُلِحظ  تفضيالت  تجنُّب 
التحقق  وباإلمكان  موثوقية  األكرث  العزل   .)76
منه ضد التحيّز التأكيدي أو انتقاء البيانات هو 
متوسط أكرب عدد ممكن من التقديرات املستقلة.

االستنتاجات  إىل  للوصول  املتبعة  اإلجراءات 
يف  مبيّنة  هذه  اإلحاطة  ورقة  يف  املوضحة 

املربّع التوضيحي 4.

الخالصة

املايض عن  العقد  الكثري خالل  تعلُّم  لقد جرى 
ومن  املدنية.  النارية  لألسلحة  العاملي  التوزيع 
املمكن الحديث مبزيد من الثقة والدقة عن عدد 
األسلحة التي ميتلكها األشخاص يف كل بلد. وقد 
باَت الرتتيب النسبي للبلدان معروفاً بدرجة أكرث 
يقيناً. ومن الواضح أن الحيازات املدنية العاملية 
تتزايد، ويرجع قدر كبري من الزيادة، لكن ليس 

كلها، إىل زيادة امللكية يف الواليات املتحدة.
عىل  وقدرتها  الحكومات  استعداد  زيادة  إن 
املدنية  األسلحة  ملكية  حول  التفاصيل  مشاركة 
املّد  هذا  يف  حيوية  قوة  هي  أراضيها  يف 
املتصاعد من املعرفة. لكن بيانات التسجيل تبقى 
مجرد جزء من الصورة. ومع وجود ما يقرب من 
100 مليون قطعة سالح ناري مدين أُبلِغ عنها 
857 مليون  باعتبارها مسجلة، من بني حوايل 
قطعة يعتقد أنها موجودة، فإن بيانات التسجيل 
اإلجاميل  من  فقط  املائة  يف   12 حوايل  تثل 
العاملي. وتعكس هذه الفجوة عدم رغبة العديد 
إصدار  عىل  قدرتها  عدم  أو  الحكومات،  من 
بيانات التسجيل، ونقص املعلومات حول البلدان 
الشامل  التسجيل  فيها  يلزم  ال  التي  واألقاليم 
شموالً  األكرث  املسوحات  فإن  وباملثل،  قانوناً. 
محاذيرها،  أيضاً  لها  لألسلحة  املدنيني  مللكية 
عليها  العثور  الصعب  من  يكون  أن  وميكن 
العنف  فيها  يكون  التي  األماكن  من  العديد  يف 
لذا  ُملِّحة.  إليها  الحاجة  وتكون  أسوأ  املسلح 
فإن هذه املشكالت تجعل التقدير جزءاً طبيعياً 
وحتمياً من أي مسعًى لتحديد األرقام اإلجاملية 

القطرية أو العاملية.
يف  أساسياً  عنرصاً  التقديرات  ستبقى  وبينام 
استخدام  يجب  املدنية،  النارية  األسلحة  بيانات 
مراعاة  مع  والقطرية  العاملية  التقديرات  جميع 
أن  يجب  فائدة  التقديرات  أكرث  حتى  قيودها. 
مقابل  األحيان  من  كثري  يف  الدقة  تقايض 
باالعتامد  واملنهجيات،  البيانات  بشأن  الصدق 
البدائل  االعتبار  يف  تأخذ  التي  اإلجراءات  عىل 
االرتفاعات  بني  تكمن  التي  بالحقائق  وتعرتف 
إخفاء  ومع   .)Kent, 1964( واالنخفاضات 
الكثري من الحيازة املدنية أو صعوبة تحديدها، 
ال ميكن ألرقام حيازة األسلحة إال تقريب الواقع 
أو الكشف عن جزء منه فقط، لذلك يجب دامئاً 

استخدامها بحذر. 

مالحظات

تُغطي كل مجموعة من مجموعات بيانات األسلحة  1
الصغرية  األسلحة  مبسح  الخاصة  الثالث  النارية 
عىل  اعتامداً  واألقاليم  الواليات  من  مختلفاً  عدداً 
البيانات  تغطي  البيانات.  وتوافر  التحليل  وحدة 
كانت  وقد  مستقلة.  ومنطقة  دولة   230 املدنية 
بيانات إنفاذ القانون متاحة لـ 230 دولة ومنطقة 
ذاتية الحكم. كام تُعرض األسلحة النارية العسكرية 

لـ 177 دولة لديها قوات عسكرية رسمية.

 سيظل التقدير عنرصاً أساسياً 
يف بيانات األسلحة النارية املدنية، ولكن 

يجب استخدام جميع التقديرات مع 
مراعاة حدودها.” 
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لألسلحة  2 املدنية  امللكية  تقترص  البلدان،  معظم  يف 
النارية،  األسلحة  عىل  الخفيفة  واألسلحة  الصغرية 
سبطانة،  ذي  محمول  سالح  "أّي  تعني  ما  وعادًة 
يُطلِق، أو مصمم إلطالق، أو ميكن تحويله بسهولة 
متفجر.  بفعل  قذيفة  أو  رصاصة  أو  طلقة  إلطالق 
)UNGA, 2001، مادة 3 )أ((. ومع ذلك فإن ورقة 
لـقوائم  وفقاً  النارية  األسلحة  تحدد  هذه  اإلحاطة 
"األسلحة الصغرية" الواردة يف صك التعقب الدويل 
ن بعض  )UNGA, 2005، فقرة 4 )أ(. لذلك، ال تَُضمَّ
أعاله  التعريف  مع  تتالءم  التي  الخفيفة  األسلحة 
يف  الثقيلة،  الرشاشة  املدافع  مثل  الناري،  للسالح 
األرقام اإلجاملية للدول لألسلحة النارية املدنية. ومع 
ذلك، قد تستخدم كل دولة، وأحياناً مصادر البيانات 
القوانني  تعكس  بها،  خاصة  تعريفات  املختلفة، 
املحلية، وأسئلة مسحيًة محددة، وتفسريات من قبل 
الخرباء، الذين يتمتعون بحرية استخدام التعريفات 
الوطنية  اإلبالغ  إجراءات  وبسبب  بهم.  الخاصة 
النارية  األسلحة  إدراج  ميكن  وتعريفاتها،  الخاصة 
الدويل  الصك  مبوجب  خفيفة  كأسلحة  املصنفة 

للتعقُّب يف األرقام اإلجاملية لبعض البلدان. 
تُعترب  3 املثال،  سبيل  عىل  املتحدة،  الواليات  يف 

الحيازة املدنية لألسلحة الرشاشة قانونية مبوجب 
وتظهر   .)Capps, 2014(  3 الفئة  تراخيص 
االنتشار  الواسعة  أو  القانونية  املدنية  الحيازة 
البلدان  من  قليل  عدد  يف  بالكامل  اآللية  للبنادق 
والصومال  والعراق  أفغانستان  مثل  األخرى، 
 Root, 2013; Small Arms Survey,( واليمن

2012، ص. 313(.
العسكريني  االحتياط  لجنود  يجوز  سويرسا،  يف 
 ،)Sturmgewehre( االحتفاظ ببنادقهم الهجومية
آلية  أسلحة نصف  إىل  تحويلها  تم  إذا  فقط  ولكن 
أصبحت   .)11.3 املادة   ،Bundesrat, 2018(
بعض البلدان أكرث تقييداً. يف آذار/ مارس 2018، 
وافق الربملان الرنويجي عىل إنهاء الحيازة القانونية 
.)Ljung, 2018( للبنادق نصف اآللية يف الرنويج

4 .)Azrael et al. 2017( انظر عىل سبيل املثال
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نبذة عن
مسح األسلحة 

الصغيرة

إطار مرشوع  الصغرية يف  األسلحة  وتنسيق مسح  األورويب  االتحاد  من  مايل  بدعم  العربية  الرتجمة  تت 
التعاون املشرتك بني االتحاد األورويب وجامعة الدول العربية ملكافحة االتجار غري املرشوع باألسلحة الصغرية 
واألسلحة الخفيفة يف الدول األعضاء بجامعة الدول العربية )EU-LAS(، )قرار املجلس )السياسة الخارجية 

واألمنية املشرتكة لالتحاد األورويب( رقم ١٧٨٩/٢٠١٨ بتاريخ ١٩ نوفمرب٢٠١٨(. ملتابعة مسح األسلحة الصغرية

www.facebook.com/SmallArmsSurvey    

 www.twitter.com/SmallArmsSurvey    

www.smallarmssurvey.org/multimedia   

املستندة  املحايدة  املعارف  توليد  مهمته  مرموقا  عامليا  مركزا  الصغرية  األسلحة  برنامج مسح  ميثل 
اىٕل األدلة واملعارف السياسية ذات الصلة بجميع جوانب األسلحة الصغرية والعنف املسلح. ويعترب 
وقضايا  الصغرية  األسلحة  بشأن  والتحليل  واملعلومات  للخربات  الرئييس  الدويل  املصدر  املرشوع 
املدين. ويقع  واملجتمع  والباحثني  السياسات  للحكومات وواضعي  املسلح، ويشكل مصدراً  العنف 

مقره يف جنيف، سويرسا يف املعهد العايل للدراسات الدولية والتنموية.

ويضم املسح طاقم عمل دويل يتمتع بخربة واسعة يف الدراسات األمنية والعلوم السياسية والقانون 
واالقتصاد والدراسات التنموية وعلم االجتامع وعلم الجرمية ويعملون عن كثب مع شبكة عاملية من 

الباحثني واملؤسسات الرشيكة واملنظامت غري الحكومية والحكومات يف أكرث من 50 بلداً. 

 www.smallarmssurvey.org ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين

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

الهاتف: 5777 908 22 41 + 
الفاكس: 2738 732 22 41 +

 info@smallarmssurvey.org :الربيد االلكرتوين


