
 4      الفصل ملخص: 2004-الصغيرة األسلحة مسح

 :المصادر إلى عودة
 الصغيرة لألسلحة الدولية النقل عمليات

 
: األول. غيره إليهما يسبقه لم جديدين شيئين الصغيرة، األسلحة لتجارة استعراضه لدى الفصل، هذا يطرح

 الصغيرة لألسلحة الرئيسيين المصدرين شفافية مدى يقيم وهو ،الصغيرة لحةباألس التجارة شفافية باروميتر

 واألنواع وشركائهم والمصدرين، المستوردين بأهم شاملة قائمة: والثاني. نقطة 20 من مقياس باستخدام

 يعتمد مدى أي إلى األولى، للمرة أيضاً، الفصل ويناقش. بها المتاجرة تتم التي الصغيرة األسلحة من الرئيسة

 معرِض في الفصل، ينظر وختاماً. الصادرات على الحجم، والمتوسطو الكبار الصغيرة، األسلحة منتجو فيه

 الدول إلى األسلحة نقل عمليات في ،الصغيرة األسلحة مسح من العام هذا لطبعة الرئيس للموضوع تناوله

 .اإلنسان لحقوق خطيرة انتهاكات فيها تقع التي

 

 :هي يسةالرئ النتائج
 كبار بين شفافية األكثر الدول عن النقاب الصغيرة باألسلحة التجارة شفافية باروميتر يكشف •

 المتحدة والمملكة وألمانيا فرنسا في حصرهاوي الخفيفة، واألسلحة الصغيرة لألسلحة المصدرين

). تحقيقها يمكن نقطة 20 أصل من نقطة 15.5 إلى 13 من حققت التي (األمريكية المتحدة والواليات

 ويبلغ. الكاملة الشفافية بلوغ في كثيراً قصرت الدول هذه فحتى المحرزة، النتائج هذه تتضمنه وكما

 إلى الحاجة يظهر الذي األمر نقطة، العشرين مجموع نصف رينالمصد كبار لجميع المعدالت متوسط

 والمكسيك وإسرائيل والصين بلغاريا وتأتي. عموماً الشفافية مستوى لتحسين عمله ينبغي مما المزيد

 ومما. الباروميتر على 6و صفر بين تتراوح نقاطاً مسجلة الشفافية قائمة أسفل في إفريقيا وجنوب

 .بلغاريا وهي ،"صفر "النتيجة على فقط واحدة دولة حصلت قدف التشجيع، على يبعث

 

 البيانات بين منتظمة، بطريقة المقارنة، الفصل هذا ويحاول. دائماً الثبات إلى الشفافية تؤدي ال •

 المصدرين أن المقارنة نتائج وتعكس. األسلحة لصادرات الوطنية والتقارير الجمارك عن الصادرة

 دولية معايير وضع إلى عاجلة حاجة بوجود المقارنة توحي كما. العادة في ةكبير بدرجة يتباعدان

 .األسلحة لصادرات الوطنية للتقارير موحدة

 
 

 
 
 
 

 كبار بين من

 تعتبر المصدرين،

 وألمانيا فرنسا

 المتحدة والمملكة

 المتحدة والواليات

 الدول األمريكية

 .شفافية األكثر
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 لعام الصغيرة األسلحة صادرات قيمة تبلغ •

 لها تتوافر التي األخيرة السنة – 2001

 الجمركية البيانات في الموثَّقة – بيانات

. أمريكي دوالر مليار) 2.4 (حوالي الدولية

 لعام نظيرتها من بقليل أعلى القيمة وهذه

 الموثَّقة الصـــادرات بلغت عندما 2000

 جزئية بصفة ذلك ومرد دوالر، مليار) 2.1(

 األسلحة غيار قطع أن إلى األقل على

 عام صادرات حسابات في مشمولة الصغيرة

 السابقة الممارسات عن تحول وهو – 2001

 يدعو سبب ثمة فليس ذلك، وعلى. المألوفة

 للتجارة التقديرية القيمة مجموع تعديل إلى

 وهي الصغيرة، األسلحة في بها المرخص

 .سنوياً أمريكي دوالر مليارات 4 تحديداً

 
 الصادرات قيمة حسب حجماً ألكبرا المصدرين فإن المتوافرة، والتقديرات البيانات أحدث إلى استناداً •

 الدول أما. والصين والبرازيل الروسي، واالتحاد وألمانيا، وبلجيكا، وإيطاليا، المتحدة، الواليات: هم

 صادراتها عن نعرف ال والتي الصغيرة، لألسلحة الحجم المتوسطي المنتجين من بأنها تُعرف التي

 .سنغافورةو والباكستان إيران فتشمل فعلية، بصورة شيئاً

 

 وقبرص، السعودية، العربية والمملكة األمريكية، المتحدة الواليات هم المعروفين المستوردين أكبر •

 تبنَّت قد إفريقيا غرب لدول االقتصادية الجماعة أن ومع. وكندا وألمانيا الجنوبية، وكوريا واليابان،

 كبيرة كميات تستورد المنطقة دول فإن وصادراتها، ووارداتها الصغيرة األسلحة إنتاج بتعليق قراراً

 بها المرخّص الصادرات بيانات أن إلى اإلشارة تجدر. أخرى مصادر ومن الغربية المصادر من

 المتوافرة المعلومات مع تتوافق ال الفصل هذا في والمعروضة إفريقيا غرب لدول االقتصادية للجماعة

 وجدت، إن القرار، تأثيرات فإن ذلك، وعلى. المذكور التعليق قرار يمنحها التي االستثناءات عن علناً

 .الوضوح إلى تفتقر المنطقة في بها المرخّص األسلحة نقل عمليات على

 
 
 

 االستراتيجية الصادرات لمراقبة الوطنية الوكالة

 الكيماوية األسلحة وحظر

 .األسلحة صادرات عن روماني تقرير أول
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 2001 ،)بها المرخّص النقل عمليات (الصغيرة األسلحة مصدري كبار: 1-4 الجدول من

 )األحدث المتوافرة الكاملة السنوية البيانات(
 

 األمريكي لدوالربا القيمة الدولة

)2001( 
 المعروفون الرئيسون المتلقون

 )األهمية حسب مرتّبة أسماؤهم(
 *مليون 234.0 بلجيكا

 73.5 (يورو مليون 82.0

 )**دوالر مليون

 فرنسا، المتحدة، الواليات السعودية، العربية المملكة

 *المتحدة المملكة البرتغال،

 99.1 عن يقل ال ما البرازيل

 *مليون
 السعودية، العربية المملكة ألمانيا، المتحدة، ياتالوال

 *الجزائر كولومبيا،

 *مليون 9.0 الصين

 .":إس. إيه. إس "تقديرات

 دوالر مليون 100

 *كندا ألمانيا، إيران، بنغالديش، المتحدة، الواليات

 156.7 عن يقل ال ما ألمانيا

 *مليون
 *ساالنم إسبانيا، فرنسا، سويسرا، المتحدة، الواليات

 298.7 عن يقل ال ما إيطاليا

 *مليون
 *المتحدة المملكة ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، المتحدة، الواليات

 42.2 عن يقل ال ما الروسي االتحاد

 *مليون

 على مبنية التقديرات

 :الرسمية المعلومات

 مليون 130 على تزيد ال

 *لبنان ألمانيا، الجزائر، قبرص، المتحدة، الواليات

 الحلف (أفغانستان إندونيسيا، بوتان، ماليزيا، فيتنام،

 إثيوبيا ،)الشمالي

 كندا، السعودية، العربية المملكة الجنوبية، كوريا اليابان، *مليون 741.4 المتحدة الواليات

 *إيطاليا

 )المتحدة لألمم التابع اإلنترنت على" كومتريد "موقع (الجمركية البيانات*   

 الصادرات تقارير ** 

 )NISAT) "2003 نيسات: "مصدرال
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 2001) بها المرخّص النقل عمليات (الصغيرة األسلحة مستوردي كبار: 3-4 الجدول من

 
 بالدوالر القيمة الدولة

 األمريكي
 الرئيسون الموردون

 )الكبار الخمسة(
 الصغيرة األسلحة من الرئيسة األنواع

 بها المتاجرة تتم التي الخفيفة واألسلحة
 سويسرا، المتحدة، الواليات مليون 99.9 داكن

 ألمانيا إيطاليا، النمسا،
 أسلحة/رياضية أسلحة غيار قطع ذخيرة،

 صيد، بنادق/رياضية بنادق صيد،

 بأنواعها مسدسات

 االتحاد محدد، غير مليون 159.8 قبرص

 إسبانيا، إيطاليا، الروسي،

 اليابان

 بنادق ذخيرة، صيد، بنادق حربية، أسلحة

 صيد بنادق/ضيةريا

 إيطاليا، المتحدة، الواليات مليون 104.2 ألمانيا

 العربية المملكة سويسرا،

 بلجيكا السعودية،

 أسلحة/رياضية أسلحة غيار قطع ذخيرة،

 بأنواعها، مسدسات صيد، بنادق صيد،

 رياضية بنادق/صيد بنادق

 ألمانيا، المتحدة، الواليات مليون 151.0 اليابان

 أستراليا يا،إسبان إيطاليا،
 صيد، بنادق ذخيرة، حربية، أسلحة

 بأنواعها مسدسات

 العربية المملكة

 السعودية
 المتحدة، الواليات بلجيكا، مليون 261.3

 فرنسا بلغاريا، إسبانيا،
 غيار قطع ذخيرة، حربية، أسلحة

 صيد بنادق بأنواعها، للمسدسات

 ا،إيطالي المتحدة، الواليات مليون 105.7 إفريقيا جنوب

 الروسي، االتحاد ألمانيا،

 إسبانيا

 بأنواعها، مسدسات ذخيرة، حربية، أسلحة

 صيد بنادق

 الواليات

 المتحدة
 اليابان، البرازيل، إيطاليا، مليون 602.5

 ألمانيا النمسا،
 بنادق بأنواعها، مسدسات صيد، بنادق

 غيار قطع ذخيرة، صيد، بنادق/رياضية

 صيد أسلحة/رياضية أسلحة

 .المتحدة لألمم التابع اإلنترنت على" كومتريد "موقع بيانات إلى استناداً) NISAT) "2003 نيسات: "المصدر
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) أقل مدى وإلى (وألمانيا البرازيل مثل الكبرى، المنتجة الدول من الصغيرة األسلحة صانعو يعتمد •

 صانعي فإن ذلك، نم النقيض وعلى. البقاء أجل من األسلحة هذه صادرات على السوفياتي االتحاد

 كما. المحلي االستهالك تلبية أجل من رئيسة، بصفة ينتجون، األمريكية، المتحدة الواليات من األسلحة

 المتحدة الواليات سوق على كبير، بشكل األوروبي، االتحاد من المدنية الصغيرة األسلحة منتجو يعتمد

 ويصح. السوق تلك إلى النفاذ إمكانية لهم رتتواف لم إن البقاء في صعوبة يواجهون وربما األمريكية،

 إلى البرازيل صادرات بلغت ،2001و 2000 عامي ففي: البرازيل على وينطبق كذلك األمر

 الصغيرة األسلحة من الدولة صادرات مجموع من المئة في 60-55 نسبة األمريكية المتحدة الواليات

 .الخفيفة واألسلحة

 
 على اإلنسان، بحقوق تتعلق خطرة مشكالت لديها َأن على تصنيفها تم التي الدول، مقدرة تتفاوت •

 الروسي االتحاد نأ نجد المعادلة، طرفي أحد ففي. واحدة سوية على تسير ال إنها إذ األسلحة، استيراد

 غير إمكانية له تتوافر – الشيشان في اإلنسان حقوق انتهاكات تلطّخها حرب في انخراطه ورغم –

 اآلخر الطرف وعلى. تقريباً الدول كل من الصغيرة األسلحة أنواع جميع إلى للوصول محدودة

 أثناء العراق إلى يرةالصغ لألسلحة نقل عمليات أية تسجيل يتم لم تماماً، له المناقض للمعادلة،

 االنتهاكات فيها تشيع التي الدول فإن وعموماً،. للعراق حسين صدام حكْم مدة أثناء للحظر خضوعه

 األسلحة شراء محاولتها عند رئيسة معيقات تواجه أنها يبدو ال عامة، بصورة اإلنسان لحقوق الخَطرة

 .الصغيرة

 

 األسلحة أثر اقتفاء إلى باضطراد، البحثية، منظماتوال اإلنسان حقوق عن الدفاع منظمات تسعى •

 في المحتمل ومن. منتجيها إلى وصوالً اإلنسان حقوق انتهاكات في المستخدمة الذخيرة وقطع الفردية

 .وتنقيحاً صقالً أكثر اَألبحاث هذه تصبح أن القادمة السنوات

 

 

 المصدرين كبار ملويش الصغيرة، باألسلحة التجارة شفافية باروميتر: 5-4 الجدول

 تقرير أحدث إلى استناداً) المصدرين كبار من بأنهم (المقدرين أو المعروفين

 2001 لعام الدولية الجمركية البيانات وِإلى عالنيةً، متوافر للصادرات

 31)المتحدة لألمم التابع اإلليكتروني" كومتريد "موقع(

 
 الدولة

 والمصدر

 النقاط إجمالي 

 20 األقصى الحد(

 إمكانية

 bالوصول

 cالوضوح

 الحد(

 dلشموليةا

 الحد(

 الكميات حول معلومات

 الموردة

 الرخص حول معلومات

 الممنوحة

 حول معلومات

 الممنوحة الرخص

 تشهد التي الدول

 رةخَط انتهاكات

 ال اإلنسان لحقوق

 عام، بشكل تواجه،

 عند رئيسة معيقات

 شراء محاولتها

 .الصغيرة األسلحة
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) المصادر(

 المتوافرة

)E = ريرتق 

 الصادرات

C = البيانات 

 )الجمركية

 النقاط) نقطة

 المحدثة المحرزة

 المحرزة النقاط تليها

 حسب سابقاً

 بين الباروميتر

 aقوسين

 الحد(

 األقصى

 )نقطتان

 4 األقصى
 )نقاط

 4 األقصى
 )نقاط

 نوع حسب مصنفة(

 الدولة وحسب السالح،

 قيمة ،)السالح ونوع

 ،)V (الموردة الكميات
 ،)Q (األسلحة كمية

 )نقاط 4 األقصى الحد(

 نوع حسب مصنّفة(

 الدولة وحسب السالح،

 قيمة ،)السالح ونوع

 كمية ،)V (الرخص

 الحد) (Q (األسلحة

 )نقاط 4 صىاألق

 نوع حسب مصنّفة(

 وحسب السالح،

 ،)السالح ونوع الدولة

 ،)V (الرخص قيمة
) Q (األسلحة كمية

 األقصى الحد(

 )نقطتان

 EC 15.5) 13.5( 2 3 4 2 4 0.5 ألمانيا

 الواليات

 المتحدة

EC 14 2 3 3 2 4 0 

 المملكة

 المتحدة

EC 13.5) 13( 2 3.5 4 4 0 0 

 EC 13 2 3.5 3.5 4 0 0 فرنسا

 EC 12 2 3 3 2 2 0 إيطاليا

 جمهورية

تشيكوسلوفاك

 يا

EC 11.5 2 2.5 4 3 0 0 

 EC 10.5 2 3 3.5 2 0 0 كندا

 EC 10.5) 9( 2 3 3.5 2 0 0 النرويج

 EC 10.5 2 3 3.5 2 0 0 إسبانيا

 EC 10 2 3 3 2 0 0 فنلندا

 EC 9.5 2 2.5 3 2 0 0 بلجيكا

 EC 9.5) 8.5( 2 2 3.5 2 0 0 لسويدا

 EC 9) 8.5( 2 2.5 2 2 0 0.5 سويسرا

 EC 8.5 2 2 2.5 2 0 0 أستراليا

 EC 7.5 2 2 1.5 2 0 0 البرتغال

 C 7.5 1.5 2 2 2 0 0 تركيا

 E 7 2 1.5 2.5 1 0 0 رومانيا

 C 6.5 1.5 2 1 2 0 0 النمسا

 C 6.5 1.5 2 1 2 0 0 البرازيل

 C 6.5 1.5 2 1 2 0 0 اليابان

 االتحاد

 الروسي

C 6.5 1.5 2 1 2 0 0 

 كوريا

 الجنوبية

C 6.5 1.5 2 2 1 0 0 

 C 6 1.5 2 0.5 2 0 0 الصين

 C 6 1.5 2 0.5 2 0 0 المكسيك

 C 5.5 1.5 2 0 2 0 0 إسرائيل

 E 5) 5.5( 2 1 0 2 0 0 إفريقيا جنوب

 0 0 0 0 0 0 0  بلغاريا

 

، كندا )2003(، بلجيكـــا )2003(، أستراليا 2003أكتوبر / تشرين األول31: اإللكتروني التابع لألمم المتحدة، تاريخ تنزيل المعلومات من الموقع" يدكومتر"موقع : المصدر

، رومانيا )2002(، البرتغال )2004، 2003(، النرويــج )2003(، إيطاليا )2003، 2002(، ألمانيا )2003(، فرنسا )2002(، فنلندا )2003(، جمهورية تشكوسلوفاكيا )2002(

، وزارة الخارجية األمريكية )2004، 2003(، المملكة المتحدة )2004، 2003(، سويسرا )2003(، السويد )2004، 2003(، إسبانيا )2002(، جنوب إفريقيا )2003، 2002(

)2003.( 
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 :تشمل الباروميترات التالية: مالحظات

)a( 2003ديسمبر / تعكس المعلومات التي تحتوي عليها تقارير صادرات األسلحة التي تمت إتاحتها منذ كانون األولالتحديثات: إجمالي النقاط. 

)b( متوافرة على اإلنترنت : المعلومات: إمكانية الوصول)نصف نقطة(، متوافرة مجاناً )نقطة واحدة(، متوافرة بإحدى اللغات المستخدمة لدى األمم المتحدة )نصف نقطة.( 

)c( عملية التقرير تشمل المنهجية : لوضوحا)نقطة واحدة( زة عن األنواع األخرى من األسلحةاألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة ممي ،)ذخيرة األسلحة )نقطة واحدة ،

الجيش، الشرطة، قوات األمن ( المستخدم النهائي ، عملية التقرير تشمل معلومات عن فئات)نقطة واحدة(الصغيرة واألسلحة الخفيفة مميزة عن أنواع الذخيرة اُألخرى 

 ).نقطة واحدة) (األخرى، المدنيين مباشرة، بائعي التجزئة المدنيين

)d( الحكومات والصفقات والمعامالت التي يتم التفاوض عليها مباشرة مع الصناعة : عملية التقرير تغطي: الشمولية)فة المدنية ، األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفي)نقطة واحدة

، ملخصات قوانين التصدير وأنظمتها إضافة إلى االلتزامات الدولية )نقطة واحدة(، معلومات عن قطع غيار األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة )نقطة واحدة(والحربية معاً 

 ).نقطة واحدة(

 

 


