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تم إنشاء محور المسار االستتراتيجي للنتاتو باتجتاه الجنتوب فتي ييتادة القتوات المشتتر ة المتحالفتة فتي
نابولي من أجل تحسين فهم الناتو للتحديات المشتر ة في منطقتة أفريقيتا والشترق األوستط ومتن أجتل
تحديتتد فتترت الت تتاون متتش شتتر اء متخصصتتينت يتتتم تطتتوير نشتترات المحتتور استتتنادا إ إلتتل م لومتتات
مفتوحة المصدر من يبل الخبراء في المتواد ،الجهتات الفاعلتة اليليميتة ،منتمتات ح وميتة ،منتمتات
غير ح ومية ،منتمات دولية ،منتمات عس رية ،مؤسسات أ اديمية ووسائل العالمت
ال تمثل نشرات المحور اآلراء أو الموايف الرسمية ألي مؤسسة أخرىت
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ملخت
"حين يحتاج الشعب إلى السالح للدفاع عن نفسه أو للتعبير عن ارائه  ،ال بد أن يعثر
عليها .لن تتوةف تدفقات األسلحة ما لم تعالج الظروف التي خلقت الحاجة اليها "
خبير
تهدد األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة غير المشروعة السالمة واألمن واالستقرار في منطقة شمال
أفريقيا  ،وتعتبر أدوات تمكينية للعنف .في حاالت النزاع  ،تستخدم األسلحة الصغيرة في ارتكاب
انتهاكات لحقوق اإلنسان بما في ذلك عمليات القتل الجماعي  ،والتشريد القسري  ،والعنف القائم على
نوع الجنس  ،والهجمات على العاملين في المجال اإلنساني.
يسعى الناتو على معالجة تتدفق األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة من خالل وسائل قانونية وتقنية
باالضافة الى مسارات ثقافية واجتماعية .ونظم المحور بالتعاون مع Three Stones International
حوار عبر االنترنت لالصغاء الى اراء خبراء اقليميين حول مسألة تدفق األسلحة غير المشروعة.
وقد جرى الحوار في األول من أكتوبر  ٢٠٢٠بمشاركة تسعة خبراء من مختلف أنحاء شمال أفريقيا
وجنوب الصحراء وأوروبا .كما أُرسلت دراسة استقصائية إلى المزيد من الخبراء على الصعيد العالمي.
قدم الخبراء في حلقة الحوار أفكارهم الرئيسية حول أزمة تدفق األسلحة غير المشروعة .وتشمل
مصادرها تسريب األسلحة من المهمات والمخزونات  ،استيالء األسلحة من ساحات المعارك  ،واالتجار
غير المشروع باألسلحة.
ال شف عن مصادر األسلحة جوهري ول ن شدد الخبراء علل أهمية ال شف عتن ال وامتل الجذريتة التتي
تولد الطلب علل هذه األسلحةت
ضعف الدولةة والفقةر والفسةاد والصةرعات مةن العوامةل التةي تة دي الةى الطلةب علةى األسةلحة الصةغيرة
واألسلحة الخفيفة .والنزاع المسلح هو العامل األول في تدفق األسلحة بين الةبالد ال سةيما عبةر حةدود غيةر
حصينة.
تقةةع أكثةةر الصةةراعات و أوضةةاع عةةدم االسةةتقرار فةةي منطقةةة السةةاحل (مةةالي والنيجةةر وتشةةاد وبوركينةةا
فاسو .)...الجهود الحالية للحد من تدفق األسلحة ال تزال تفتقر الى التنسيق والى استجابة إقليمية في شةمال
أفريقيا.
في ختام الحوار  ،اقترح الخبراء بعض المبادرات لتعزيز التنسيق بين المنظمات وتوصةيات متعلقةة بةدور
الناتو في مكافحة األزمة.
مراقبة الحدود  -مراقبة الحدود عملية معقدة و يجت أن تتكيف مع الظروف المحلية.
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التةةدريب والتجهيةةز بةةنهج "عةةدم اإلضةةرار"  -تاريخيًةةا  ،اعتبةةرت عمليةةات التةةدريب والتجهيةةز للوكةةاالت
سربت أسلحة العمليات مما زاد
األمنية الحل األمثل لمعالجة تدفقات األسلحة غير الشرعية .ولكن غالبا ً ما ِ
األزمة سوءاً.
الشفافية والبيانات  -تدفق األسلحة غير المشروعة عمالً سريًا وبالتالي الحصول علةى بيانةات موثوقةة بهةا
أمر مستبعد ومن دونها  ،مبادرات االستجابة قد تتضارب مع الواقع على األرض .معالجةة نقةا البيانةات
تدعو الى إنشاء م سسات جمع البيانات  ،واالعتماد على تقنيات متطورة والشفافية والتدقيق.
االطار والتعاون اإلقليمي  -اتباع نهج إقليمي منسق هي الوسيلة الوحيدة لمعالج قضية تدفق األسلحة .فةي
غرب أفريقيا  ،زيادة التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني أثبتت جدواها .
نهج شامل – إشراك والتزام جميع الجهات الفاعلة لمواجهة القضايا الصعبة والمعقدة التي ت دي الى تةدفق
السالح في المنطقة ومنها انعدام الضوابط على الحدود.
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المقدمة
نُفذت في السنوات األخيرة العديد من المبادرات الهادفة الى دعم الدول في الضبط على تدفق األسلحة غير
الشرعية في منطقة الشرق األوسةط وشةمال أفريقيةا .وترتكةز الجهةود اإلقليميةة الحاليةة علةى األمةن وإدارة
المخزونات وضوابط التصدير .يسعى المحورالى اكتساب المنظور اإلقليمي حول تدفق األسلحة الصغيرة
واألسلحة الخفيفة في منطقة شمال أفريقيا واقتراحات الخبراء المتعلقة بةالحلول المسةتقبلية المحتملةة ودور
الناتو فيها.
موجهةة الةى شةبكة النةاتو والمجتمةع
جرى الحوار فةي  ١أكتةوبر  ٢٠٢٠باالضةافة الةى دراسةة استقصةائية َ
المدني عموما .ضمنت الدراسة االستقصائية  ١٨سة االً حةول وسةائل تةدفق األسةلحة غيةر المشةروعة فةي
شمال أفريقيا ،وإدارة المخزونات  ،والمنظمات المعنية.
شارك في الحوار تسعة خبراء من بلدان شمال أفريقيا وجنوب الصحراء وأوروبا .وتكونت اللوحة من
خبراء في مجال حفظ السالم و إدارة النزاعات ،وباحثون من معاهد وطنية ودولية رائدة ،وقادة المجتمع
المدني ،وممثلو الجمعية البرلمانية للبحر األبيض المتوسط .وقدم كل من المشاركين تجاربهم في مسألة
تدفق األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة واقترحوا توصيات إلى منظمة الناتو والدول المعنية حول
السياسات واإلجراءات المتعلقة باالستجابة لتدفق األسلحة غير المشروعة في شمال أفريقيا .ودعى
المحور  ٢٠عضوا ً من منظمات المجتمع الدولي لمتابعة الحواروالمشاركة عبر الرسائل االلكترونية.
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الخلفية
تعد أفريقيا حوالي  ٣٠مليون سالح ناري  -متداولة في بيئات الصراع والصيد غير الشرعي واالجرام
واإلرهاب و في المجتمعات المحلية  -باالضافة الى  ١١مليون سالح بين ايادي القوات المسلحة
والوكاالت األمنية.
لكن في الحقيقة ،األعداد غير موثوق بها نظرا ً الى أن إحصاءات ملكية األسلحة وحيازات الحكومة
ضئيلة.
منظمة الدراسة االستقصائية لألسلحة الصغيرة منظمة عالمية هدفها جمع المعلومات والتحاليل حول
جميع عناصر األسلحة الصغيرة والعنف المسلح .وهي تصنف أنواع السالح كما يلي:
األسلحة الصغيرة :المسدسات  ،والبنادق  ،والمدافع الرشاشة  ،والبنادق الهجومية ،والرشاشات الخفيفة.
األسلحة الخفيفة :الرشاشات الثقيلة ،وقاذفات القنابل اليدوية ،والمدافع المحمولة المضادة للدبابات
والطائرات ،وقاذفات الصواريخ المحمولة المضادة للدبابات  ،وقاذفات الصواريخ المحمولة المضادة
للطائرات ،ومدافع الهاون ذات عيار أقل من  ١٠٠ملم.
األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة هي األكثر انتشارا َ في الحروب األهلية واإلرهاب والجريمة المنظمة
في أفريقيا .وقف تدفق األسلحة شرط أساسي لتحقيق السالم واالستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.
تعتبر هشاشة العديد من الدول في المنطقة من أهم العوامل حفازا ً لتدفق األسلحة غير الشرعية .وتشير
دراسة حديثة إلى ضعف الدولة في شمال أفريقيا (ليبيا) ،وغرب أفريقيا (تشاد ،والكاميرون ،ونيجيريا،
وغينيا ،ومالي ،والنيجر ،وغينيا بيساو ،وليبيريا) ،وشرق أفريقيا (الصومال ،وجنوب السودان،
والسودان ،وإريتريا ،وإثيوبيا ،وأوغندا ،وكينيا) ،والشرق األوسط (اليمن وسوريا والعراق).
قد بُذلت جهود في جميع المناطق لمعاكسة تدفق األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة غير المشروعة
ولكنها لم تحل العديد من تحديات المسألة .تشمل المبادرات األخيرة الخطوات العملية لالتحاد األفريقي
إلزالة األسلحة غير المشروعة في أفريقيا بحلول عام  ،٢٠٢٠و أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة
المتعلقة باألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة :
" بحلةةول عةةام  ،٢٠٣٠الحةةد مةةن التةةدفقات الماليةةة وتةةدفقات األسةةلحة غيةةر المشةةروعة ،وتعزيةةز اسةةترداد
األصول المسروقة  ،ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة ".
هدف األمم المتحدة للتنمية المستدامة ٤-١٦
تُنتج معظم األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة غير المشروعة بصورة قانونية خارج المنطقة قبل أن تجد
طريقها إلى القطاع غير المشروع في شمال أفريقيا .تعد معاهدة تجارة األسلحة لعام  ،٢٠١٤وهي تنظم
التجارة الدولية في األسلحة الصغيرة  ،معلما بارزا في الجهود الرامية إلى الحد من آثار وعواقب األسلحة
غير المشروعة .وقد شاركت منظمات المجتمع المدني وم سسات البحوث في تطبيق هذه المعاهدة.
االتحاد األوروبي جهة فاعلة رئيسية في المنطقة  ،وتدعو الى تعزيز التعاون مع بلدان شمال أفريقيا
والشرق األوسط لمواجهة االتجار باألسلحة النارية.
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على أرض الواقع  ،تتعاون الجهات الفاعلة الدولية واإلقليمية مع حكومات المنطقة وغالبا ً ما تنفذ برامج
تدريب وتجهيز لتأهيل بعثات حفظ السالم اإلقليمية والدولية .ولكن تفتقر شمال أفريقيا الى منظمة إقليمية
أو منتدى إقليمي مكلف بالتعامل مع مسألة تدفق األسلحة بصورة شاملة  .هناك حاجة ملحة إلى المزيد من
الحوارات المشتركة  ،وتبادل المعلومات واالستراتيجيات بين جميع األطراف الفاعلة في المنطقة .
تشمل اإلجراءات الضرورية النظر في مصادر األسلحة غير المشروعة والمخزونات ومسةارات االتجةار
تولةد الطلةب علةى األسةلحة الصةغيرة واألسةلحة الخفيفةة غيةر
وتدفقها .المسائل مترابطة وأسةبابها الجذريةة َ
الشةةةرعية .وتشةةةمل األسةةةباب الجذريةةةة الفقةةةر والفسةةةاد والصةةةراعات المسةةةلحة وعةةةدم مراعةةةة الحكومةةةات
الحتياجات مواطنينها.
دور حلف الناتو
تشارك منظمة مكافحة اإلرهاب في الجهود العالمية للحد من تدفق األسلحة الصغيرة غير المشروعة عبر
الحدود .يسعى الناتو إلى معالجة تدفق األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة في إطار نهج شمولي  ،ومن
خالل معالجة المكونات القانونية والتقنية والقضايا الثقافية واالجتماعية .وقد وضعت الناتو مبادئ توجيهية
لمراعاة المنظور الجنساني في مسائل األسلحة غير المشروعة.
تشارك الناتو في العديد من المبادرات لمواجهة مسألة تدفق األسلحة وتشمل الشراكة من أجل السالم،
والحوار المتوسطي  ،ومبادرة اسطنبول للتعاون .يعتمد حلف الناتو على برنامج عمل األمم المتحدة  ،وقد
عززت التعاون اإلقليمي مع  ٤١شريكا ً  ،كما وضعت آليات للتنسيق وتبادل المعلومات ودعم الدول في
تطويرقدراتها في مجال مكافحة االتجار غير المشروع باألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة .وقد تم
تدمير  ٦٢٦٠٠٠من األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة والتخلا من  ١٦٤ ٠٠٠ ٠٠٠ذخيرة ،و
تفكيك  ٤١٢٠لغما ً.
قدم الناتو خبرته التقنية والعسكرية في مجال األمن وإدارة المخزونات ،ووضع أفضل الممارسات لتطوير
القدرات اإلقليمية في مجال األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة وإدارة الذخيرة .تشكل المعايير التقنية
لحلف الناتو أساسا ً للعديد من المعايير الدولية في مجال األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة ومخزونات
الذخيرة التقليدية.
هدف المحور االصغاء  ،ال سةيما الةى المنظةور اإلقليمةي  ،بفضةل خبةراء وسةكان منةاطق
أفريقيا والشرق األوسط .الحقائق على أرض الواقع تفضي إلى توصيات جوهريةة متعلقةة
بمبادرات الناتو في المنطقة و تعزيز ارتباطاتها الحالية "
محور المسار االستراتيجي للناتو باتجاه الجنوب
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الحوار ونقاطه الرئيسية
مصادر األسلحة غير المشروعة
" بحوذة الجماعات المسةلحة أسةلحة ،ولكةن جمهوريةة الكونغةو الديمقراطيةة ليسةت منتجةة
لألسلحة ...الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا هي مصدر األسلحة ".
مجيب على االستقصاء.
إنتاج األسلحة الخفيفة أو الصغيرة يدعو الى مهارات تقنية وآالت محدد ورقابة للجودة .وهذا يدل أن انتاج
معظم األسلحة غير المشروعة قد حصل في شركات مشروعة لتصنيع األسلحة.
يتم إنتاج األسلحة بصورة قانونية خارج المنطقة  ،لتصل إلى شمال أفريقيا عن طريق القطاع غير
القانوني أو عبر تحويلها من القطاع القانوني إلى القطاع غير القانوني .وخالل الحوار ،تناول الخبراء
موضوع عمليات تحويل األسلحة و الوسائل االخرى لتهريبها إلى المنطقة .وتختلف مصادر األسلحة غير
المشروعة بخالف الظروف السياقية.
يتم إنتاج األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة في جميع أنحاء العالم  ،بما في ذلك أفريقيا حيث تنتج تسعة
عشر دولة أفريقية أسلحة وذخائر  ،من بينها الجزائر والسودان ومصر .ال تعتبر أفريقيا من بين كبار
منتجي األسلحة في العالم .جنوب أفريقيا البلد األفريقي الوحيد المدرج في قائمة البلدان التي نقلت أسلحة
بقيمة  ١٠ماليين دوالر أو أكثر في سنة تقويمية واحدة بين عامي  ٢٠٠١و . ٢٠١٦
من مصادر األخرى  ،األسلحة الشرعية التابعة للحكومات في المنطقة المستمدة من بلدان خارج المنطقةة.
يتم نقل هذه األسلحة بصورة غير قانونية إلى الجماعةات المسةلحة أو سةرقتها مةن المخزونةات .فةي بعةض
األحيةان تبةاع أسةةلحة الةى الحكومةات مخالفةةً للحظةر علةى األسةةلحة  ،ممةا يجعلهةا غيةةر مشةروعة .كمةةا أن
األسلحة المدنية المشروعة وبنادق الصيد والمعدات الرياضية قد تسرق أو تباع بصورة غير قانونية .
أحد المصادر الرئيسية لألسةلحة غيةر المشةروعة تسةمى باألسةلحة "الموروثةة" و تشةمل األسةلحة التةي تةم
االسةتيالء عليهةا أثنةةاء النةزاع المسةلح أو بعةةده  ،واألسةلحة التةي يبيعهةةا الجنةود للشةعب فةةي محةيط سةةاحات
القتال ،وأسلحة المواطنون الذين قاتلوا في بالد اخرى (المقاتلون األجانب).
ينظر الى ظاهرة تحويل األسلحة على أنها تس ُرب في النظام و قد يتضح في بعض األحيان انها معروفة
ومتغاضى عنها من قبل المس ولين .أكبر عمليات التس ُرب مصدرها المخزونات الوطنية لألسلحة غير
المستخدمة .في المقابل  ،تحويل األسلحة من برامج التدريب والتجهيز ومهمات حفظ السالم يضر بالبعثة
والمنظمات و البلدان المس ولة .بين  ٢٠٠٤و  ، ٢٠١٤شهدت بلدان السودان وجنوب السودان ٢٢
حادثة جرى خاللها تحويل  ١٠أسلحة أو  ٥٠٠ذخيرة من مهمات حفظ السالم.
األسلحة التي ال تنتج في اطار قطاع قانوني تسمى باألسلحة "الحرفية" .على القارة األفريقية  ،غرب
أفريقيا فقط من لديها القدرات النتاج األسلحة وال سيما في غانا .تستخدم األسلحة الحرفية في األنشطة
اإلجرامية و غالبا ً من قبل القوات المناهضة للحكومة.
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" تعتمد الجماعات المسلحة في منطقة الساحل على استيالء األسلحة من ساحات القتال ".
خبير مشارك في حلقة الحوار

إدارة المخزونات
الجماعات غير الحكومية و الجماعات اإلرهابية غالبا ً ما تعتمد على تحويل األسلحة من المخزونات
الوطنية .وانهيار نظم إدارة المخزونات ت دي الى عواقب وخيمة وبعيدة المدى.
بعد أحداث عام  ، ٢٠١١انهيار أنظمة المخزون الليبي ادى الى انتشار أسلحة في جميع أنحاء شمال
أفريقيا و القرن األفريقي.
في مراحل ما بعد الصراع  ،اعتبرت اإلدارة الكف ة للمخزونات عنصرا هاما في مبادرات نزع السالح
والتسريح واإلصالح في قطاع األمن .يتم نزع السالح من خالل برامج استرداد النقود أو وقف تشغيل /
تدمير /تخزين األسلحة .يرى بعض الخبراء أن برامج األمن المادي وإدارة المخزونات لم تحقق أهدافها
بل باتت مصدرا ً لألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة في المنطقة .وسعت الجهات فاعلة  ،بما في ذلك
الناتو ،الى دعم البلدان في إدارة مخزوناتها.
يشير االستقصاء إلى أهمية األمم المتحدة في دعمها لعمليات اإلدارة الكف ة للمخزونات وتدمير فائض
األسلحة وتنفيذ برنامج عمل عام  ٢٠٠١لمنع ومكافحة االتجار باألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة.

" يجب على الدول األعضاء في األمم المتحدة مشاطرة أفضل الممارسات في إدارة
المخزونات وتدمير األسلحة الفائضة " .خبير مشارك في حلقة الحوار
أشار الخبراء إلى أهمية تعزيز الحلول الوطنية عبر تشريعات بموجب المعايير الدولية ،واللجان الدائمة
والتشغيلية المعنية  ،وبيانات المخزونات الوطنية باالضافة الى الزام الحكومات غير القادرة على تعقيب
أسلحتها بتدمير كمية من مخزونها.

الطلب علل األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة
" لم تنجح التدابير في الحد من تدفق األسلحة بين السكان  ،هناك المزيد من األسلحة
المتداولة في مقاطعتي من المعاول والسواطير في القرى"  -مجيب على االستقصاء.

من الموجب اعتبار دوافع الطلب قبل تحديد اي استراتيجية أو سياسة متعلقة بالتدفق غير الشرعي
لألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة .وعلى وجه العموم  ،الطلب ينبع من المنظمات اإلرهابية  ،والجريمة
المنظمة  ،والجماعات المسلحة غير الحكومية والميليشيات  ،واحيانا ً من عامة السكان في حاالت النزاع
وعدم االستقرار .في غياب سلطة شرعية تضمن األمن واالستقرار  ،تميل المجتمعات المحلية إلى تسليح
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نفسها لضمان األمن .والتسليح قد يضمن أمن األفراد واألسر على المدى القصير ولكن على المدى
الطويل ي دي استجابات عنيفة لصراعات محلية وانعدام األمن .
للوضع االقتصادي دور في الطلب على األسلحة حيث تنتهز فقرالمواطنين وال سيما الشباب الجتذابهم
وتجنيدهم وابقاء المناطق في حالة زعزعة دائمة.
"حين ترتفع معدالت البطالة  ،يصبح االنضمام إلى جماعة مسلحة قرار متعلق بكسب
العيش .مصاعب المجتمع متعلقة بالعدالة واإلنصاف والتمييز والسيطرة " خبير مشارك
في حلقة الحوار

التروف التي تؤدي الل تدفق األسلحة غير المشروعة

Enabling conditions

الصةةراع المسةةلح هةةو العامةةل األول فةةي تةةدفق األسةةلحة .ومةةن العوامةةل األخةةرى :الفسةةاد ،والةةدول الهشةةة ،
والصراعات اإلقليمية على السلطة  ،والجماعات المسلحة  ،والحدود الضعيفة  ،واالستغالل غير القانوني
للموارد.
تم النظر في ليبيا والسودان خالل الحوار فوصف عدة خبراء ليبيا على أنها مصدر لعدم االستقرار في
المنطقة .والوضع الليبي من عواقب أحداث عام  ٢٠١١وسقوط معمر القذافي .فأدت األوضاع غير
المستقرة الى انعدام السلطة وانهيار نظم المخزونات والحدود وم سسات الدولة.
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في عام  ،٢٠١٧وصل داعش الى المدن الساحلية وفرض سيطرته فأصبحت المخزونات والحدود
وم سسات الدولة عرضة للخطر الشديد.
" الوضع في ليبيا يزداد سوءاً ،نعاني من اجتياح المقاتلين األجانب .وعلى الرغم من
حظر األسلحة بموجب قرار األمم المتحدة رقم  ،١٩٧٠هناك تدفق متزايد من
األسلحة في البالد – ".خبير مشارك في حلقة الحوار

وينبغي اإلشارة الى زيادة في ملكية األسلحة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا قبل عام ،٢٠١١
باالضافة الى زيادة في صناعة األسلحة في العالم العربي و تدفقها عبر شمال أفريقيا .
السودان لم يقع في حالة عدم استقرار بعد سقوط عمر البشير عام  ٢٠١٩ولكنه مر بتجارب عدة حروب
وصراعات على أراضيه على مدة عقود.
ال يزال السودان مركزا لتدفق األسلحة في المنطقة لسببين :أوالً ،تسليح الحكومة للجماعات متمردة في
المنطقة  ،وثانيا ً موقعها الجغرافي الذي يضم حدودا ً بحرية وسبعة بلدان مجاورة .
مسارات تدفق األسلحة غير المشروعة في شمال أفريقيا
"ليبيا تزعزع استقرار المنطقة بأسرها .وفرة األسلحة تغذي اإلرهاب والعكس
صحيح" خبير مشارك في حلقة الحوار

مسارات تدفق األسلحة حسب نتائج االستقصاء
تعاني منطقة الساحل من عدة صراعات و حالة عدم االستقرار (وال سيما مالي والنيجر وتشاد وبوركينا
فاسو)  .وترى هذه البلدان تدفقات أسلحة من شمال أفريقيا ،عبر ليبيا والسودان وموريتانيا.
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ف الية التدخالت الدولية
يسعى برنامج عمل األمم المتحدة إلى معالجة مسألة تدفق السالح من خالل إجراءات مختلفة ومنها :
توسيم األسلحة  ،وحفظ السجالت  ،والتعقب .تساهم األمم المتحدة عبر عمليات حظر األسلحة وعمليات
السالم وبعثات حفظ السالم .البعثات المعنية الحالية تشمل البعثة المتكاملة في جمهورية أفريقيا الوسطى،
والبعثة المتكاملة في مالي  ،والبعثة المختلطة لالتحاد األفريقي واألمم المتحدة  ،عملية االتحاد األفريقي
واألمم المتحدة في دارفور .أعرب الخبراء عن محدودية بعثات األمم المتحدة في السنوات األخيرة بسبب
ضعف الواليات المعنية .تشارك األمم المتحدة في عمليات نزع السالح والتسريح وإعادة التأهيل في جميع
أنحاء أفريقيا  ،غير أن هذه البعثات لم تتمكن من وقف تدفق األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة .عمليات
نزع السالح والتسريح في سيراليون وليبريا قد فشلت وال تزال األسلحة تتداول في المنطقة .
تنا خطة عمل االتحاد األوروبي  ٢٠٢٥ - ٢٠٢٠بشأن االتجار باألسلحة على ضرورة التعاون مع
بلدان شمال أفريقيا والشرق األوسط.لمواجهة مسألة تدف السالح غير المشروع في المنطقة.
"المنطقة تعاني من نقا في التنسيق وتبادل المعلومات واالستراتيجية المشتركة "

خبير مشارك في حلقة الحوار
بالرغم من تعددها  ،بقيت فعالية المبةادرات محةدودة بسةبب انعةدام فةي التنسةيق مةن حيةث الةنهج والنطةاق.
ومن هذه المبادرات  :عملية حفظ السالم في مالي  ،ومهمتان تدريبيتان لالتحاد األوروبي (مهمة عسكرية
و مهمة تابعة لقوات األمن الداخلي)  ،وعملية باركان الفرنسية  ،وقوات مجموعة الساحل الخمس  .تعتمةد
الجماعةةة االقتصةةادية لةةدول غةةرب أفريقيةةا واالتحةةاد األفريقةةي علةةى قةةوات احتياطيةةة لمواجهةةة مسةةألة تةةدفق
األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة.
"في السنوات ال  ١٥ -١٠الماضية  ،كرست االستثمارات إلى عمليات التدريب والتجهيز المكلفة،
والجهات الفاعلة المتعددة " .خبير مشارك في حلقة الحوار
العمليةةات فةةي المنطقةةة تسةةعى الةةى بنةةاء بةةرامج فعالةةة ولكةةن غالبًةةا مةةا تفتقةةد الةةدول المعنيةةة الةةى القةةدرة علةةى
مواجهةةة األزمةةات وفةةرض الرقابةةة وتعزيةةز م سسةةاتها األمنيةةة .أشةةار الخبةةراء الةةى ضةةرورة تعزيةةز قةةدرة
الدولة والتنسيق والتعاون المستدام وتبادل المعلومات وعمليات التدريب والتجهيز على المستوى االقليمي،
وإجراء البحوث  ،وإشراك المجتمع المدني.
" اذا احتةاج الشةعب الةى تسةليح نفسةه فةي سةبيل ضةمن األمةةن و حريةة التعبيةر ،فةال بةةد أن
يجدوا السالح  ،ال حد لتدفق األسلحة ان لم تعالج الظروف التي خلقت الحاجة اليها ".
خبير مشارك في حلقة الحوار
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رأى الخبراء أن زيادة األسلحة في المنطقة ال ت دي الى حلول فعالة  ،فالمطلوب هو نزع السالح ونشر
ثقافة السالم في المنطقة وتكييف برامج التدريب والتجهيز.
علةةى رغةةم المبةةادرات وااللتزامةةات اإلقليميةةة والدوليةةة  ،أشةةار الخبةةراء إلةةى أنعةةدام اإلرادة السياسةةية بةةين
الحكومات في إفريقيا و بين الجهات الفاعلة الدولية.

الحاجة إلل استجابة إيليميةا
أشار الخبراء الى أهمية المنظور إقليمي في مبادرات االستجابة .نظرا ً النعدام مثل هذه االستجابة  ،لم
يتمكن المجتمع االقتصادي اإلقليمي لشمال إفريقيا واتحاد المغرب العربي والم سسات مواجهة أزمة
تدفق السالح غير الشرعي.
في نوفمبر  ، ٢٠١٦أطلق االتحاد األفريقي مبادرة " إخماد البنادق في إفريقيا بحلول عام ." ٢٠٢٠
وتشمل اإلجراءات فترة عفو سنوية مدتها شهر واحد  ،يمكن خاللها تسليم أسلحة غير شرعية إلى
السلطات دون التعرض لإلفشاء أو اإلهانة أو االعتقال أو المحاكمة .اعتمدت المبادرة على مبادرات سابقة
ومنها ؛ إعالن باماكو بشأن الموقف األفريقي المشترك حول انتشار األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة
وتداولها واالتجار بها بصورة غير مشروعة منذ عام  ٢٠٠٠واستراتيجية االتحاد األفريقي لمكافحة
اعتبارا من عام
انتشار األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة وتداولها واالتجار بها بصورة غير مشروعة
ً
 RECS .٢٠١١هي المنظمة الحكومية الدولية الوحيدة داخل إفريقيا التي المكرسة لوقف تدفق وانتشار
األسلحة غير المشروعة.
في غرب أفريقيا  ،تعتبر الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيةا جهةة فاعلةة رئيسةية فيمةا يتعلةق بالسةالم
واألمةةن ومسةةألة االتجةةار باألسةةلحة الصةةغيرة واألسةةلحة الخفيفةةة .أدى الصةةراع فةةي غةةرب إفريقيةةا (ليبيريةةا
عضةوا
وسيراليون وساحل العاج) في التسعينيات إلى دفع األسلحة نحو الغرب .في عام  ٢٠٠٦وافةق ١٦
ً
في الجماعة االقتصادية لةدول غةرب أفريقيةا علةى اتفاقيةة الجماعةة االقتصةادية لةدول غةرب أفريقيةا بشةأن
األسةةلحة الصةةغيرة واألسةةلحة الخفيفةةة وذخائرهةةا .دعةةت االتفاقيةةة إلةةى تشةةكيل لجنةةة وطنيةةة فةةي كةةل دولةةة
وبالتالي شبكة اقليمية.
تتمثل العقبة الرئيسية في افتقار اإلرادة السياسية بين الحكومات لالنخراط في مسألة تدفق األسلحة
الصغيرة واألسلحة الخفيفة .وأشار أحد الخبراء إلى قلة االهتمام بأنشطة مراقبة الحدود بموجب معاهدة
تجارة األسلحة في شمال إفريقيا .ومن المحتمل أن يكون الفساد عامالً وراء انعدام اإلرادة السياسية.
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استنتاجات وايتراحات الخبراء
االستنتاجات واالقتراحات التالية مقتبصة من الحوار عبر االنترنت ونتةائج االستقصةاء ودراسةات قةام بهةا
المحور .بعض االقتراحات موجهة الى الناتو وأخرى الى الجهات الفاعلة المعنية في وقف التدفق األسلحة
غير المشروعة في شمال أفريقيا .تبرز هذه االستنتاجات واالقتراحات المنظور اإلقليمي حول الموضوع.
أمن الحدود
تعزيز مراقبة الحدود من أهم التوصيات للحد من تدفق األسلحة غير المشروعة .غالبًا ما تكون الحدود في
إفريقيا مصطنعة في جوهرها  ،حيث تم رسمها بشكل تعسفي مةن قبةل القةوى االسةتعمارية  ،دون مراعةاة
الجوانب الثقافية واالقليمية .حين الشعب ال يعترف بحدود  ،تصبح مهمة تأمين الحدود صعبة للغاية وغالبا ً
ما تجري عمليات التهريب في محيط المناطق الحدودية.
اقتةةراح الخبةةراء  :عنةةد تخطةةيط وتنفيةةذ المبةةادرات التةةي تهةةدف إلةةى تةةأمين الحةةدود  ،مثةةل المراقبةةة وتةةدريب
الدوريات وتبادل المعلومةات  ،مةن الموجةب مراعةاة السةياق المحلةي ووضةع خطةة تتماشةى مةع الظةروف
المحلية .
التدريب والتجهيز مع نهج "عدم اإلضرار"
البلدان التي في أمس الحاجة إلى حدود آمنة غالبا ً ما تعاني من خطر تحويل األسلحة .ليبيا مصدر عدم
االستقرار في المنطقة حاليًا بسبب تدفق األسلحة عبر حدودها بحرية .ومن المرجح أن ي دي االنخراط
في برامج التدريب والتجهيز إلى زيادة توافر األسلحة في المنطقة .المنظور األقليمي يدعى الى عدم زيادة
توافر األسلحة في منطقة الصراع .التوفيق بين هذا المنظور وتأمين أمن الحدود أمر جوهري.
اقتراح المحاضرين :يجب تطبيق معايير صارمة عند اتخاذ قرار بشأن استخدام نهج "عدم اإلضرار".
يمكن لحلف الناتو النظر في سياسة عامة لتحديد شروط "عدم اإلضرار" وقد تقتصر السياسة على برامج
التدريب والتجهيز للدول التي انضمت إلى معاهدة تجارة األسلحة والملتزمة باتفاقيات حقوق اإلنسان .عند
تطبيق مثل هذه السياسة  ،يجب على حلف الناتو دعوة الدول األعضاء إلى االلتزام بها.
االطار والت اون اليليمية
ال يمكن معالجة تدفق األسلحة غير المشروعة في اطار بلد واحد أو عدد قليل مةن البلةدان  ،بةل اتبةاع نهةج
إقليمي شامل .يجب على المنظمات الدولية والمنظمةات الحكوميةة و المجتمةع المةدني وقةادة المجتمةع العةام
التعاون والتصرف بشكل متسق.
اقتراحات الخبراء
 دعةةم البةةرامج المتعلقةةة بالتشةةريعات الوطنيةةة لتنظةةيم األسةةلحة الصةةغيرة  ،وبةةرامج جمةةع األسةةلحة
المدمجةةة فةةي برنةةامج نةةزع السةةالح  ،واالتفاقيةةة اإلقليميةةة بشةةأن تجةةارة األسةةلحة واالتجةةار بهةةا ،
والمشاركة االستراتيجية لدعم التزام الحكومات بمعاهدة تجارة األسلحة.
 دعم برامج بناء قةدرات المجتمةع المةدني والبرلمةانيين بشةأن القضةايا المتعلقةة باألسةلحة الصةغيرة
واألسلحة الخفيفة.
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 لحلةةف النةةاتو القةةدرة علةةى تحفيةةز اسةةتجابة مبنيةةة علةةى تنسةةيق السياسةةات اإلقليميةةة ودعةةم مختلةةف
الكيانات للتعامل مع القضايا المتعلقة باألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة.
 لحلةةف النةةاتو القةةدرة علةةى تحفيةةز المراقبةةة المشةةتركة لبعثةةات حفةةظ السةةالم التابعةةة لألمةةم المتحةةدة
والعمليات اإلقليمية لمكافحة انتشار األسلحة.
 لحلف الناتو القدرة علةى دعةم االسةتراتيجيات والسياسةات األمنيةة المشةتركة مةن خةالل تطةوير أو
دعم تطوير منصة مشتركة تعتمةد علةى المعلومةات والبيانةات عبةر الحدوديةة ومبنيةة علةى أفضةل
الممارسات.
الشفافية والبيانات
عدم الشفافية وانعدام البيانات تعرقل تطوير سياسات فعالة لمعالجة قضية تدفق السالح .من الموجب توليد
إرادة سياسية العتماد الشفافية سواء في الدول الصادرة لألسلحة وفي الدول التي تعاني من تدفق األسلحة
غير المشروعة .في هذا النطاق  ،تقوم األمم المتحدة والوكاالت األخرى بجمع البيانات  ،ولحلف الناتو
منصة لتبادل المعلومات الخاصة باألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة.
اقتراحات الخبراء:
 دعم الناتو في زيادة مستوى الشفافية بين الجهات الفاعلة. تعزيز القدرات المحلية في البلدان المتضررة في مجال البحث وجمع البيانات وحوسبة إدارةالمخزون.
 تعزيز القدرات في استخدام أنظمة اإلنذار المبكر و تطوير التكنولوجيا المتعلقة بتحليل وتوثيقتدفقات الذخائر واألسلحة.
نهج شمولي
بينما يعتمد الناتو على النهج الشامل في جهوده للحد من التدفق األسلحة غير المشروعة  ،ابرز الخبراء
حاجة الدول إلى المزيد من الجهود لمعالجة تدفق وطلب األسلحة في منطقة شمال أفريقيا .وأن استمرارية
االتجار باألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة نتيجة القضايا األمنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية
في المنطقة .
اقتراحات الخبراء:
 تحديد مبادرات حكومية في شمال إفريقيا لالستجابة الى احتياجات المواطنين ومعالجة عدمالمساواة االجتماعية واألمنية واالقتصادية في هدف تقلا الطلب على السالح بين عامة الشعب.
 دعم الجهود التي تسعى الى حل النزاعات المحلية و تعزيز حرية التعبير داخل الهياكلالمجتمعية.
 مساندة حلف الناتو لقضية المساواة بين الجنسين  ،ودعم إشراك المرأة في مبادرات السالموالجهود المتعلقة بجمع البيانات.
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الخبراء
منصف قرطاس
متخصا في قطاع األمن والسالم والتنمية  ،وال سيما في معالجة النزاعات المسلحة.
ماجي بيتركس
الميسرة الرئيسية لمشروع .Alternatives to Violence Project
محمد النور
عامل إنساني ذات خبرة في مجال الش ون اإلنسانية وتحليل النزاعات وإدارة البرامج  ،وتحركات السكان
(النزوح القسري  ،والعودة  ،وإعادة التوطين).
شيرين جردي
عضو تنفيذي في ) (WILPقسم لبنان والممثل اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
األستاذ عمار موسي
دكتور في الهندسة الكهربائية من الجامعة الجزائرية.
ماريان أمير عازر
عضو في البرلمان المصري  ،وفي لجنتي االتصاالت والش ون الخارجية في البرلمان ،و البرلمان
الدولي للتسامح والسالم )(IPTP
فيليكس كوكو اكالفون
متخصا في األمن الدولي والدفاع في مجال الصراع والسالم واألمن في مركز كوفي أنان الدولي
للتدريب على حفظ السالم )(KAIPTC
ديفيد لوكهيد
باحث أول في مسح واتجار األسلحة الصغيرة و في مكونات العبوات الناسفة وتحويل المتفجرات
التجارية ،ومستشار تقني لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مالي بشأن مكافحة الصيد الجائر.
جيوفانا ماليتا
باحثة في برنامج االستخدام المزدوج ومراقبة تجارة األسلحة من معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السالم
)(SIPRI

