
مسح األسلحة الصغيرة 2013
األخطار اليومية

املتعلقة  الف�صول  وت�صف  امل�صلح.  النزاع  �صياق  خارج  للعنف  املتعددة  الوجوه   2013 ال�صغرية  الأ�صلحة  م�صح  ي�صتك�صف 
ايطاليا  يف  املنظمة  اجلرمية  وجماعات  نيكاراغوا  يف  الع�صابات  وتطور  احلميم  ال�صريك  عنف  يف  الأ�صلحة  با�صتخدام 
والأ�صواق«  »الأ�صلحة  ق�صم  ال�صارع.  ويف  املنزل  يف  امل�صلح  العنف  وتاأثري  ديناميكيات  اإفريقيا  يف  امل�صلح  العنف  وتوجهات 
اأعطى كل الهتمام ل�صتخدام اأ�صلحة معينة من قبل جماعات م�صلحة حمددة مثل منظمات تهريب املخدرات واملتمردين. 
وهو ي�صمل ف�صول حول اأ�صعار الأ�صلحة والذخرية يف الأ�صواق غري ال�صرعية يف لبنان وباك�صتان وال�صومال؛ والأ�صلحة غري 
ال�صرعية التي مت ا�صرتدادها يف املك�صيك والفلبني؛ وتاأثريات اأجهزة التفجري يدوية ال�صنع على املدنيني. وتعزز الف�صول 

حول موؤمتر املراجعة الثاين لربنامج عمل الأمم املتحدة ونزع ال�صالح من الذخرية اإ�صدار عام 2013. 
ويتم اإ�صدار م�صح الأ�صلحة ال�صغرية �صنويا من قبل فريق من الباحثني املقيمني يف جنيف يف �صوي�صرا و�صبكة عاملية من 
الباحثني املحليني. وتزايد تقدير �صناع ال�صيا�صات والدبلوما�صيني واملنظمات غري احلكومية لقيمته باعتباره م�صدرا هاما 

لتحليل الق�صايا املتعلقة بالأ�صلحة ال�صغرية وا�صرتاتيجيات احلد من العنف امل�صلح بناء على مو�صوعها.

اإ�صادة من رونالد كيه. نوبل، الأمني العام لالنرتبول مب�صح 2013:
»ميكن اأن ي�صاعد البحث امل�صتند اإلى الأدلة الذي يقدمه م�صح الأ�صلحة ال�صغرية 2013 يف حت�صني فهم م�صكلة اجلرائم العنيفة التي تت�صمن ا�صتخدام 
الأ�صلحة. واأنا اأدعو جميع املنظمات وال�صلطات واخلدمات املعنية مبنع ومكافحة اجلرمية يف اأنحاء العامل اإلى ال�صتفادة بالكامل من هذا الإ�صدار 

اجلديد للم�صح«.

النتائج الرئي�سية
الأ�سلحة وعنف ال�سريك احلميم

• يف حني اأن اأغلبية ال�صحايا واملعتدين يف جرائم القتل املرتبطة بالأ�صلحة هم من الذكور، فاإن عدد الن�صاء اللواتي يتعر�صن للقتل اأو الإ�صابة اأو 	
التهديد بالأ�صلحة يف �صياق عنف ال�صريك احلميم اكرب بكثري من عدد الرجال. 

• يف الدول ذات املعدلت املرتفعة من العنف امل�صلح، فاإن خماطر اأن يت�صمن عنف ال�صريك احلميم �صد الن�صاء ا�صتخدام ال�صالح اأعلى بكثري 	
من غريها من الأماكن. 

• تزداد خماطر عنف ال�صريك احلميم القاتل �صد الن�صاء، اإلى جانب الإ�صابة والتهديد، بوجود الأ�صلحة يف املنزل، مبا يف ذلك الأ�صلحة ذات 	
العالقة بالعمل. 

• اأن 	 ال�صريك احلميم ميكن  وا�صتخدام تقييمات خماطر جرائم قتل  ال�صريك املنزيل  اأعقاب حوادث عنف  الأ�صلحة يف  �صحب حقوق امتالك 
ي�صاعد يف منع العنف الالحق، ولكن فقط يف حال مت الإبالغ عن هذه احلالت، والتي ل يتم الإبالغ اإل عن جزء ب�صيط منها. 

• تت�صمن ال�صرتاتيجيات الواعدة للحد من عنف ال�صريك احلميم املرتبط بال�صالح لوائح اأكرث �صرامة على حيازة املدنيني لل�صالح، و�صيا�صات 	
وقائية اأكرث �صمولية تزيد الوعي باأخطار الأ�صلحة يف حياة ال�صركاء احلميمني والتدخل لتغيري املواقف الثقافية جتاه ال�صالح فيما يتعلق مبفاهيم 

معينة حول الذكورة والرجولة.

تطور الع�سابات يف نيكاراغوا 
• يرتبط انت�صار وت�صكل الع�صابات يف نيكاراغوا )املعروفة با�صم بانديال�س pandillas( يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة  مبا بعد حرب الكونرتا 	

يف ثمانينات القرن الع�صرين، مبا يف ذلك ت�صريح ال�صباب املجندين. ونتيجة لذلك، مت ماأ�ص�صة الع�صابات من خالل عمليات ال�صيطرة على 
املناطق املحلية، ومل يكن تطورها خطيا اأو تدريجيا. 

• ميكن اأن تطور الع�صابات يف خمتلف الأحياء احل�صرية اآليات ثورية فريدة توؤثر على ا�صتخدامها لالأ�صلحة وم�صتويات العنف الناجتة عنها. 	
وتتغري هذه الآليات مع مرور الزمن ب�صبب العوامل الداخلية واخلارجية مثل تباين توفر الأ�صلحة والذخرية وح�صور اجلماعات امل�صلحة. 

• كانت الأ�صلحة امل�صنعة اأكرث �صيوعا يف ت�صعينات القرن املا�صي منها يف العقد التايل، عندما تزايد انت�صار الأ�صلحة امل�صنوعة يف املنازل، بحيث 	
اأ�صبحت حاليا النوع الرئي�صي لالأ�صلحة املوجودة مع الع�صابات.

عنف املافيا يف ايطاليا 
• متيل جماعات اجلرمية املنظمة اإلى ا�صتخدام العنف »ب�صورة مقت�صدة«، وتعترب عمليات القتل املتعمد هي امللجاأ الأخري، بالرغم من اختالف 	

الطرق بني اجلماعات. 
• تعترب جماعة كامورا، املتجذرة تاريخيا يف نابويل واملناطق املحيطة، م�صوؤولة تقريبا عن ن�صف جرائم املافيا )48%( املوثقة يف ايطاليا خالل 	

الفرتة ما بني 1992 و2010. وميكن اأن يو�صح التوفر املتزايد لالأ�صلحة يف املنطقة والوجود املتعاظم لأفراد اجلرمية املنظمة والنزاعات املتكررة 
بني العائالت ب�صكل جزئي مدى تعمق اجلماعة يف العنف. 
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 ‘Law enforcement must address and anticipate new trends in the illegal acquisition, use, 
and transfer of firearms to ensure the safety of our communities. Evidence-based research 
provided by the Small Arms Survey 2013 can help us better understand the problem of 
violent crime involving the use of firearms. I invite all those organizations, authorities, and 
services tasked with preventing and combating crime worldwide to draw full benefit 
from this new edition of the Survey.’

—Ronald K. Noble

Secretary General, INTERPOL

 ‘The 2013 edition of the Small Arms Survey provides valuable insight into the uses of fire-
arms by organized criminal groups. The information it contains will be of interest to those 
looking to understand and ultimately prevent armed violence by such groups.’

—Don Luigi Ciotti 

President, Libera (Italy)

About the Small Arms Survey 2013
The Small Arms Survey 2013 explores the many faces of armed violence outside the con-
text of armed conflict. Chapters on the use of firearms in intimate partner violence, the 
evolution of gangs in Nicaragua, Italian organized crime groups, and trends in armed 
violence in South Africa describe the dynamics and effects of gun violence in the home 
and on the street. Many of the chapters in the ‘weapons and markets’ section zero in on 
the use of specific weapons by particular armed actors, such as drug-trafficking organiza-
tions and insurgents. These include chapters on the prices of arms and ammunition at illicit 
markets in Lebanon, Pakistan, and Somalia; illicit weapons recovered in Mexico and the 
Philippines; and the impacts of improvised explosive devices on civilians. Chapters on 
the Second Review Conference of the UN Programme of Action and the ammunition 
demilitarization industry round out the 2013 volume. The chapters are:

 •    Everyday Dangers: Non-conflict Armed Violence
 •    Too Close to Home: Guns and Intimate Partner Violence 
 •    Turning Points: Gang Evolution in Nicaragua
 •    Guns in the Family: Mafia Violence in Italy
 •    Survival at Stake: Violent Land Conflict in Africa
 •    Trend Lines: Armed Violence in South Africa
 •    Second Wind: The PoA’s 2012 Review Conference
 •    Trade Update: Authorized Small Arms Transfers
 •    Burning the Bullet: Industrial Demilitarization of Ammunition
 •     ‘Infernal Machines’: Improvised Explosive Devices
 •    Price Watch: Arms and Ammunition at Illicit Markets
 •    Captured and Counted: Illicit Weapons in Mexico and the Philippines

About the project
The Small Arms Survey is an independent research project located at the Graduate Insti-
tute of International and Development Studies in Geneva, Switzerland. It serves as the 
principal source of public information on all aspects of small arms and armed violence 
and as a resource centre for governments, policy-makers, researchers, and activists. The 
project has an international staff with expertise in security studies, political science, law, 
economics, development studies, sociology, and criminology, and collaborates with a net-
work of partners in more than 50 countries.



• تراجعت جرائم املافيا بن�صبة 43% خالل الفرتة ما بني عامي 2007 اإلى 2010. ويرى املحللون اأن جماعات اجلرمية املنظمة قد دخلت مرحلة 	
التخفي، وانتقلت اإلى الأ�صواق ال�صرعية التي يزيد فيها ا�صتخدام العنف وال�صالح من النتائج ال�صلبية على العمل.

• وتخزينها 	 الأ�صلحة  تاأمني  عن  م�صوؤولني  اأفراد خمتارين  وجود  مع  اجلماعية،  اليدوية  الأ�صلحة  من  برت�صانتها  املافيا  عائالت  معظم  حتتفظ 
واحلفاظ عليها وتوزيعها ح�صب الطلبات اأو الظروف. 

• الر�صا�صات 	 على  حاليا  املافيا  رجال  معظم  ويعتمد  الع�صرين.  القرن  �صبعينات  منذ  املافيا  عائالت  بني  الأ�صلحة  وتباين  تعقيد  م�صتوى  زاد 
وامل�صد�صات والبنادق الهجومية من نوع AK، بالرغم من ا�صتخدامهم لأ�صلحة من زمن احلرب العاملية الثانية اأو اأ�صلحة العاب معدلة. 

• تقوم جماعات املافيا بتاأمني ال�صالح عرب ال�صرقات اإ�صافة اإلى مبادلتها باملخدرات وال�صلع غري امل�صروعة الأخرى. 	
• تعترب اجلماعات الإجرامية يف يوغ�صالفيا ال�صابقة واألبانيا ودول اأوروبا ال�صرقية الأخرى م�صادر رئي�صية لالأ�صلحة بالن�صبة للجماعات الإجرامية 	

اليطالية.

النزاع العنيف على الأرا�سي يف اإفريقيا 
• كل نزاع م�صلح تقريبا يف اإفريقيا له عالقة بالأر�س، اإل اأن القليل جدا منه يتعلق بق�صايا الأر�س فقط.	
• النزاع العنيف على الأرا�صي يف اإفريقيا- مبا يف ذلك النزاعات على املوارد والنزاعات القبلية والنزاعات الجتماعية- اأدى اإلى مقتل ع�صرات 	

الآلف كنتيجة مبا�صرة للنزاعات وتهجري مئات الآلف خالل العقد املا�صي. 
• تعترب النزاعات على الأرا�صي هي الأكرث تقلبا، واأكرثها احتمال لندلع العنف، وعندما تكون امل�صاكل كبرية، فاإن الأمن يكون مهددا واآليات 	

الت�صوية مفقودة وحمركو العنف قادرون على ح�صد اجلموع الغا�صبة.

العنف امل�سلح يف جنوب اإفريقيا
• منذ عام 1994، ظل معدل جرائم القتل يف جنوب اإفريقيا من بني اأعلى املعدلت يف العامل بالرغم من الرتاجع الثابت. 	
• يبدو اأن هناك ارتباطا ايجابيا بني التنفيذ اجلزئي لقانون الرقابة على ال�صالح لعام 2000 والنخفا�س يف جرائم القتل بال�صالح. وميكن اأن 	

يوؤدي التطبيق الأف�صل للقانون اإلى انخفا�س اأكرث يف م�صتوى جرائم القتل بالأ�صلحة. 
• بالرغم من اللتزامات امل�صرح بها والتعهد القانوين مبعاجلة العنف امل�صلح، ل تزال خدمات ال�صرطة يف جنوب اإفريقيا تواجه حتديات خطرية 	

فيما يتعلق باإ�صالح ممار�صتها، مبا يف ذلك ا�صتخدام ال�صرطة للقوة وال�صالح.
• يف حني ميكن النظر اإلى عدم امل�صاواة كدافع رئي�صي للعنف امل�صلح يف جنوب اإفريقيا، فاإن ال�صيا�صات الوطنية ملعاجلة وتقليل م�صتويات عدم 	

امل�صاواة قد اأفرزت نتائج متوا�صعة جدا.

موؤمتر مراجعة برنامج عمل الأمم املتحدة لعام 2012
• تعترب نتائج موؤمتر املراجعة ذات تطلعات م�صتقبلية وحتدد �صل�صلة من الإجراءات التي تهدف اإلى تعزيز تطبيق برنامج العمل ووثيقة التتبع 	

الدولية خالل دورة اجتماعات ال�صنوات ال�صت القادمة. 
• املُحرز« 	 »التقدم  لقوله حول  الكثري  يكن هناك  فلم  ال�صابقة،  العمل  برنامج  اجتماعات  ا�صتنتاجات  اإلى  املراجعة  موؤمتر  ي�صتند ن�س  يف حني 

وتطبيق وثيقة التتبع الدولية، مما يعك�س الفتقار اإلى اأدوات املراقبة الر�صمية. 
• تطرح خمرجات موؤمتر املراجعة اإمكانية زيادة الهتمام بالتوجهات طويلة الأمد يف انت�صار واإ�صاءة ا�صتخدام الأ�صلحة ال�صغرية، مبا يف ذلك 	

ال�صوؤال املتعلق بفاعلية برنامج العمل ووثيقة التتبع الدولية.

عمليات نقل الأ�سلحة ال�سغرية املرخ�سة
• يف عام 2010، كان اأكرب م�صدري الأ�صلحة ال�صغرية والأ�صلحة اخلفيفة )ممن ل تقل �صادراتهم ال�صنوية عن 100 مليون دولر(، وفقا لبيانات 	

اجلمارك املتوفرة، )برتتيب تنازيل(، الوليات املتحدة واأملانيا وايطاليا والربازيل و�صوي�صرا واإ�صرائيل والنم�صا ورو�صيا وكوريا اجلنوبية وال�صويد 
وبلجيكا وا�صبانيا.

• اأكرب امل�صتوردين )ممن ل تقل وارداتهم ال�صنوية عن 100 مليون دولر( )برتتيب تنازيل( هم الوليات املتحدة واململكة املتحدة وكندا واأملانيا 	
وا�صرتاليا وكوريا اجلنوبية وفرن�صا وتايالند.

• حدد اإ�صدار معيار ال�صفافية لعام 2013 �صوي�صرا ورومانيا و�صربيا كاأكرث امل�صدرين الرئي�صيني �صفافية، واإيران وكوريا ال�صمالية وال�صعودية 	
والإمارات العربية املتحدة باعتبارها الأقل �صفافية.

نزع ال�سالح من الذخرية 
• ترتكز �صناعة نزع ال�صالح حاليا يف غرب اأوروبا والوليات املتحدة. وهي تعمل يف ظل قواعد تناف�صية موحدة.	
• وبعيدا عن الوليات املتحدة، حيث تت�صارع قلة من املقاولني على تقليل خمزون الذخرية التقليدية الهائل، فاإن الكثري من املرافق ال�صناعية 	

التابعة لدول حلف �صمال الأطل�صي قد قللت من قدراتها على نزع ال�صالح. 
• ال تزال الذخرية العنقودية، وخ�سو�سا �سواريخ اأنظمة اإطالق ال�سواريخ املتعددة، ت�سكل جزء كبريا من ن�ساط نزع ال�سالح يف الواليات املتحدة 	

وغرب اأوروبا. 
• تعترب تكلفة نقل ونزع �صالح كميات كبرية من الذخرية �صخمة وت�صكل عبئا ماليا كبريا على اأي وزارة دفاع. 	



• ال�صالح من الذخرية من قبل مقاولني 	 اأوروبية تعالج على وجه اخل�صو�س نزع  اأو  التزام دولية  اآلية  اأو  اأو ت�صريع  اأي معيار  لي�س هناك حاليا 
جتاريني. 

• يف الدول التي يعترب فيها نزع ال�صالح اقل تطورا ول يلبي فيها املقاولون معايري ال�صالمة ال�صائدة، فاإن احتمالية احلوادث اأعلى بكثري خالل 	
العمليات ال�صناعية.

اأجهزة التفجري يدوية ال�سنع 
• اأدت اأجهزة التفجري يدوية ال�صنع اإلى مقتل واإ�صابة 13.000 مدين على الأقل يف 44 دولة يف عام 2011، وفقا لتقرير م�صدر مفتوح. وقد تكون 	

احل�صيلة الفعلية اكرب بكثري ول تزال هناك حاجة اإلى املزيد من البحوث لتقييم التاأثري الإجمايل لأجهزة التفجري يدوية ال�صنع على املجتمعات 
والتطور واحلكامة. 

• على امل�صتوى العاملي، فاإن ن�صبة الإ�صابات املدنية غري القاتلة اإلى الوفيات ب�صبب اأجهزة التفجري يدوية ال�صنع و�صلت تقريبا اإلى 1:3 يف عام 	
.2011

• وقعت الغالبية العظمى من اإ�صابات املدنيني ب�صبب اأجهزة التفجري يدوية ال�صنع يف اأفغان�صتان والعراق وباك�صتان يف عام 2011.	
• من املمكن ت�صعيب الأمور على املقاتلني بالن�صبة للح�صول على املواد الأكرث ا�صتخداما يف �صنع اأجهزة التفجري يدوية ال�صنع الكبرية امل�صوؤولة 	

عن غالبية ال�صحايا املدنيني، غري اأن هذا النوع من الإجراءات ي�صُعب تطبيقه، وخ�صو�صا يف الدول الأكرث ت�صررا. 
• تعترب اجلماعات الإ�صالمية ال�صنية املت�صددة م�صوؤولة عن الغالبية ال�صاحقة لل�صحايا املدنيني املت�صررين من هجمات اأجهزة التفجري يدوية 	

ال�صنع. وُيعزى هذا الأمر ب�صكل كبري اإلى ا�صتخدامهم لأجهزة التفجري يدوية ال�صنع الكبرية والأ�صاليب الع�صوائية.

الأ�سلحة والذخرية يف الأ�سواق غري ال�سرعية 
• يف كل موقع مت م�صحه – لبنان وباك�صتان وال�صومال- فاإن اأ�صعار ال�صالح والذخرية عموما كانت مت�صابهة. 	
• ترتبط اأ�صعارالأ�صلحة يف لبنان ب�صكل كبري ب�صحايا النزاع يف جارته �صوريا. 	
• خلف م�صمى »الكال�صينكوف« العام، هناك جمموعة من النماذج ذات الأ�صعار املتباينة ب�صكل كبري. وعند توفر اأنواع خمتلفة من الكال�صينكوف، 	

فاإن الكال�صينكوف الذي تكون �صعة خمزنه 7.61×39 ملم اقل ثمنا من النماذج التي ت�صتخدم خزان من عيار 5.45×39 ملم. 

الأ�سلحة غري ال�سرعية يف املك�سيك والفلبني
• متلك اجلماعات امل�سلحة يف املك�سيك والفلبني القليل من االأ�سلحة اخلفيفة املعقدة تكنولوجيامثل ال�سواريخ املحمولة. 	
• حوايل 90% من البنادق غري ال�صرعية التي مت م�صادرتها يف الفلبني كانت مناذج اأمريكية الت�صميم. 	
• بالرغم من ثروتها الفاح�صة، فاإن الع�صابات املك�صيكية ل متلك جمموعة كاملة من الأ�صلحة اخلفيفة املتوفرة للحكومات وبع�س اجلماعات 	

امل�صلحة التي ترعاها الدولة. 
• ترى البيانات اأن بع�س الأ�صلحة التي مت حتديدها على اأنها »الأ�صلحة املف�صلة« ملهربي املخدرات يف املك�صيك لي�صت منت�صرة كما هو مفرت�س 	

عموما. وهي ت�صمل بنادق من عيار 50 ملم وم�صد�صات 5.7 ملم×28 ملم، والتي ت�صكل اقل من 1% من الأ�صلحة املُ�صادرة التي مت درا�صتها.

للمزيد من املعلومات، يرجى الت�سال 
م�صح الأ�صلحة ال�صغرية
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