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شحن  يوليكا إ سفينة  وهي  علمر ت،  السنغالية  ، غيانا   فع  العاصمة  ميناء  ي 

ف  بالفعل  احتجازها  بسبب    تم  "غبر    تصاري    ح داكار 

ي غرب إفريقيا    قامت  حيث  متسقة". 
ي الدولة الواقعة ف 

ة    ثالث حاوياتوصادرت    ،السفينةبتفتيش  السلطات ف  من الذخبر

ي الصنعإيطالية  
ا    تقدر قيمتها بخمسة ماليير  دوالر.   ، والت 

ً
ي    رصحت فقد    ،للروايات األوليةووفق

ئ ف   ال سبيتسيا سلطات الموان 

الدوميني إىل جمهورية  متجهة  إنها كانت  قيل  ي 
الت  هذ  كان. بالشحنة  توقف    ،المقال  ا لكن حت  وقت كتابة  يتضح سبب  لم 

ي داكار 
ي إىل  ،السفينة بشكل غبر متوقع ف 

  النقل. عمليات بشأن  المطالبة بمزيد من الشفافيةمما دفع منظمات المجتمع المدن 

ة يكتنفها الغموض.  إذ   إلحصاءات المتاحة  ا  تسجلال  و تسلط الشحنة الضوء عىل حقيقة أن التجارة الدولية لألسلحة الصغبر

 
 
المبل النقل الفعلية )عىل عكس  عىل    درةاالق  هذه اإلحصاءات  توفر من المهم  ؛ غبر أنه  عنها(ح  بها والمصر غ  جميع عمليات 

ة  ،تحتفظ منظمتنا و   . ةلألسلح  التجارة  نطاق هذهقياس   بقاعدة بيانات حول شفافية عمليات نقل    ،مسح األسلحة الصغبر

ة العالمية المصح بها وتجارة   ة  بمثابة  وهي   األسلحة الصغبر ي تجارة األسلحة الصغبر
ي    المقياس عمله بدأ  و   . مقياس الشفافية ف 

ف 

الدول    ، 2003عام   المقياس وسيلة تصدير األسلحة.    بشأنويقدم تحديثات سنوية عىل تقارير  لتقييم شفافية   ويعتبر هذا 

ة واألسلحة الخفيفة وأجزائها وملحقاتها وذخائرها  ةالرئيسي درة الجهات المص  العالم.  حوللألسلحة الصغبر

 تجارة تفتقر للشفافية 

ي تجارة  الشفافياس  من مق  2021  عامإصدار  كشف  
ة  ية ف     50أن  األسلحة الصغبر

ر
بياناتها  قييم  تمت مراجعة وترة  جهة مصد

ي  
ي حير   و  . ةممكن  25  أصل  نقطة من   12.61  عىل  المتوسط ب  حصلت   قد   التقرير ف 

ي مقارنة    ارتفعتف 
هذه النتيجة بشكل هامش 

ظهر إال أنها ال تزال منخفضة.    ، 2020بعام  
ُ
ي    وهي ت

  تعزيز االنفتاح مجال  أن المجتمع الدوىلي ال يزال أمامه طريق طويل ليقطعه ف 

ي تجارة األسلحة.   فافيةش وال
ي أفريقيا ليست استثناء   ة جودا أن  كم   ف 

ة ف  تعتبر    حيث  ؛البيانات المتعلقة بتجارة األسلحة الصغبر

ة إىل القارة المعلوم  . شحيحة عىل وجه الخصوصات المتعلقة بنقل الذخبر

ة العالمية المصح بها حول    2020عام  لتجاهات  اال أظهر تحليل  إذ   : نظرة  2020  لعام  تحديث التجارة  ، تجارة األسلحة الصغبر

ة إىل إفريقيا  ة  قيمة  أن    ،عىل عمليات نقل الذخبر ي عام  مليون دوال  97.7بلغت    إىل أفريقيا واردات الذخبر
  أو   ، 2017ر أمريكي ف 

ة. 42  ما يعادل يصعب بشكل خاص تقييم    ، حيثهذه ليست الصورة الكاملةو   ٪ من إجماىلي واردات القارة من األسلحة الصغبر

 نطاق التجارة الناشئة من  
ر
ي مناطق    تكشف األبحاث الميدانيةو   األقل شفافية.   رة الجهات المصد

ة المستخدمة ف  حول الذخبر

ا  اع وسجالت  التجاريةالب   الكيانات  ي جمعتها 
الت  ة    أن  ،لتصدير  الذخبر نقل  بكثبر  نطاق عمليات  الدول  أوسع  به  أفادت  مما 

كاؤها التجاريون.   األفريقية وش 

 لة المسار إىل أسلحة محور  ح بها مصر من أسلحة 

ي تجارة  الشفافياس  مق  تحديثيوضح  
ةية ف  ي يمكن  2020لعام    األسلحة الصغبر

ا بعض الطرق الت 
ً
أن ينتهي بها    من خاللها   أيض

ي أيدي الجماعات المسلحة غبر المصح بها المطاف بعمليات النقل المصر 
  تحويل " يمكن أن يحدث و  . ص لها خالمر أو  ح بها ف 

ي عمليات إعادة النقل غبر المصر   لألسلحة"  المسار
غالًبا ما تكون  و   ح بها. عندما يشارك المستخدمون النهائيون المعلنون ف 

رمون من االستيالء عىل المخزونات الوطنية أو االستيالء عىل األسلحة  هناك حاالت تمكنت فيها الجماعات المسلحة والمج 

ي ساحة المعركة
ا  ،ف 

ً
 الدولة.  أجهزةإىل ها بعد وقت قصبر من تسليماالستيالء عليها وأحيان
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ي عام    ، عىل سبيل المثالف
   ،2014ف 

ر
اء األمم المتحدة الذي يراقب حظر األسلحة المفروض عىل جمهورية الكو وث نغو  ق فريق خبر

تحمل عالمات   ثقيل  ة مدفع رشاش  تصنيع صينيةمع    تتوافقالديمقراطية وجود ذخبر الجماعات   جهة  أسلحة  ئ  مخانر ي 
ف 

ي 
ي  و  . الشمالية  كيفو   محافظة  المسلحة ف 

اء   ، 2015تقريره لعام  ف  ي األصل    دةحمم المتلأل   أكد فريق الخبر
ة كانت ف  أن هذه الذخبر

ي عامتمت    تسليمعملية  جزء من  
ةل  2012  ف  ملم من الصير  إىل القوات المسلحة لجمهورية    108×    12.7  من عيار   ذخبر

التابعة لألمم المتحدة    العقوباتلم يتم إخطار لجنة  نه  أالنقل بالشفافية من حيث  عملية  تسم  تولم    الكونغو الديمقراطية. 

  حظر توريد األسلحة إىل جمهورية الكونغو الديمقراطية.   بموجبفقد انتهكت إجراءات االستثناء المنصوص عليها    ،. ولذلكا به

ي أقل من عامير     -مدى الرسعة    الحالةهذه  توضح  و 
ي    –ف 

ة غبر المبلغ عنها إىل    مسار   تحويلفيها  يمكن  الت  عمليات نقل الذخبر

وع.   المجال غبر المرس 

 قراراآلثار المزعزعة لالست

ة شبكات التهريب القائمة وعة لألسلحة والذخبر ي تأجيج الصاع وعدم    ،تغذي التدفقات الجديدة غبر المرس 
ي تساهم ف 

والت 

أفريقيا  االستقرار   ي غرب 
المثالف  بعدة طرق. ف  ة  ،عىل سبيل  الصغبر ي    وثقت أبحاث مسح األسلحة 

الحدوديف    بير    المثلث 

ايد عىل السلع واألسلحة النارية   ي أنشطة التهريب واالتجار بسبب الطلب المحىلي المب  
بوركينا فاسو وكوت ديفوار وماىلي زيادة ف 

وعة.  واعتماد الصيادين التقليديير     ،وحاجة المجتمعات للدفاع عن النفس  ،اللصوصيةعىل  هذا الطلب    ويتغذى  غبر المرس 

ي  عمليات  و   ،عىل األسلحة النارية
 التجارة المتنامية    وتشكل  صغبر النطاق. و تعدين الذهب الحرف 

 
قدرة الدول عىل مراقبة  ل  تحديا

ي المنطقة إىل احتواء حالة انعدام األمن واالستجابة لها من خالل  و   حدودها والسيطرة عليها. 
سعت العديد من الحكومات ف 

لتوفبر  زي المحلية  النفس  الدفاع عن  اعتمادها عىل مجموعات  بشأن خطر  األمهذا  يثبر  و   لمجتمع. لحماية  الادة  ر مخاوف 

 القتل خارج نطاق القانون.  عمليات أو حت   ،والعقوبات القاسية  ،االستخدام المفرط للقوة

ي غرب أفريقيا وشبه الصحراء األفريقية  التهريب ق طر  : 3الخارطة 
 
 ف
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ا إىل ما وراء الحدود المحلية  التهريبتمتد طرق  
ً
ي الشمال و   األفريقية  وتربط خليج غينيا بالصحراء   ، اإلقليمية أيض

وسط  بف 

ق  ي منطقة الصحراء والساحلو  (. أعاله الخريطة راجعفريقيا )أوش 
ي تأثرت   ،تقع بعض مراكز التهريب واالتجار الرئيسية ف 

والت 

ال الجماعات  اع وهجمات  بالب   ي تركز عىل    أن كما    . باإلرها  قوائمالمدرجة عىل    البارزة مسلحة  بشكل خاص 
الت  االستجابات 

ي تعتمد عىل    ، حيثقصورها أظهرت األمن للتصدي لهذه التهديدات  
تميل إىل التأثبر عىل سبل عيش المجتمعات المحلية الت 

ي    بإغراء المهربير  تجازف    ، إضافة إىل أنها التجارة غبر الرسمية عبر الحدود 
وعة  وأ  التهريبلالنخراط ف  نشطة أخرى غبر مرس 

 لكسب لقمة العيش. 

ي حير  أن الروابط المحددة بير   و
فمن الواضح أن عمليات النقل غبر    ،األسلحة وانعدام األمن معقدة ومحددة السياق  تهريبف 

وعة إىل أفريقيا   رة من انعدام األمن والعنف المسلح.   برسعة  تصليمكن أن  المرس  المزيد  تحقيق  و   إىل البلدان والمناطق المتص 

ة من شأنه أن   ة والذخبر ي تجارة األسلحة الصغبر
عية  لتجارة  ا مراقبة    يعزز من الشفافية ف  أفضل    بصورة   لتكون  القانونيةالرس 

ي منع تحويل بالتاىلي وأكبر استقاللية. وهذا 
 . والمهربير  ح لهم مصر المستخدمير  غبر الإىل  مسار األسلحة  من شأنه أن يساهم ف 

 

********* 

 المؤلفون 

ة  يشي رئالبيانات والتحليالت وباحث    رةدائ رئيس  :  نيكوالس فلوركير  د.   ي مسح األسلحة الصغبر
 لدراساتل   العاىلي   عهد مال  ،ف 

   يرسا. ، سو نيف، جيةو والتنمالدولية 

تبر د.  
وع    يشي رئباحث    : عالء الب  ة  تقييم األمنومنسق مرس  ي مسح األسلحة الصغبر

ي شمال إفريقيا ف 
 لدراساتل   العاىلي   عهد مال  ،ف 

   يرسا. ، سو نيف، جيةو والتنمالدولية 

 

ة ةالرئيسي ةمنسقة االتصاالت والمحرر  ،ساهمت إميليا دونجل ي مسح األسلحة الصغبر
ي كتابة هذا المقال ، ف 

 . ف 

 قال هذا الم رس  ن
ً
يةغتير  باللأصال اير /شباط 7  بتاري    خ  Conversationhe T وقعمىل ع سيةلفرنوا  اإلنجلبر   2022فبر
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