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م�صاعفة الم�صادر

�سلحة نتاج المرخ�ص وغير المرخ�ص للأ الإ

همية  ل يهم �صحايا العنف الم�صلح، فى كثير اأو قليل، تلك الجهة التى اأنتجت ال�صالح الذى ت�صبب فى اإ�صابتهم اأو مقتلهم. غير اأن تحديد �صخ�صية المنتج يكون بالغ الأ

 بالن�صبة للذين ي�صعون اإلى منع ذلك العنف. وتو�صح المعلومات الجديدة الواردة فى هذا الف�صل باأن ما بين 60 اإلى 80 فى المائة من اإجمالى البنادق الحربية والبنادق

كثر ا�صتخداما فى النزاعات الم�صلحة الحديثة- ي�صنعها منتجون اكت�صبوا التكنولوجيا الالزمة من اآخرين �صلحة الأ .الهجومية والر�صا�صات الخفيفة- وهى الأ

نتاج، بدءا من الزيادة المتوقعة لن�صيبه فى ال�صوق وعائدات ال�صتثمار الموجه  نتاج المرخ�ص فى مناطق القت�صاد الحديث كلها تقريبا. وتتعدد دوافع الإ ويجرى الإ

بحاث والتطوير من جانب ال�صركة �صاحبة الترخي�ص، اإلى الرغبة فى تنمية ال�صناعة المحلية وتقلي�ص العتماد على الواردات من جانب الدولة �صاحبة الترخي�ص.  لالأ

�صلى، اأى  نتاج المرخ�ص العديد من الترتيبات القانونية والتنظيمية. يتم فى بع�ص الحالت اكت�صاب تكنولوجيا الت�صنيع بدون علم المالك الأ وقد تت�صمن اتفاقيات الإ

�صلحة بترخي�ص من ال�صين التى �صبق لها تقليد المنتج بدون ترخي�ص من  نتاج يجرى بدون ترخي�ص. وعلى �صبيل المثال، فاإن بنجالدي�ص وباك�صتان ت�صنعان الأ اأن الإ

التحاد ال�صوفيتى ال�صابق.

اإن تقنية الت�سنيع فى حالة انتقالها ليمكن ا�ستعادتها

نتاج المرخ�ص وغير المرخ�ص اكت�صاب �صاحب الم�صنع لتكنولوجيا  ويت�صمن الإ

اإلى  بال�صرورة  يوؤدى  اأن ذلك ل  وفى حين  امتالكها.  له  ي�صبق  اأن  نتاج دون  الإ

�صلحة المنتجة، اإل اأنه يت�صمن انت�صار المهارة الطفيفة  زيادة �صاملة فى عدد الأ

اأعداد كبيرة من العاملين فى هذا الحقل. وبينما تنت�صر هذه  اإلى  نتاج ال�صالح  لإ

�صلحة ال�صغيرة  المعارف على نطاق اأو�صع، فاإن الخطر يتزايد من و�صول هذه الأ

كاأحد  المجال  هذا  فى  واردة  العادية  الحلول  ولي�صت  جائرة.  اأيادى  اإلى 

نتاج فى حالة انتقالها ل يمكن ا�صتردادها. الختيارات، حيث اإن تقنية الإ

�صلحة  نتاج المرخ�ص وغير المرخ�ص على انت�صار الأ ويفح�ص هذا الف�صل تاأثير الإ

جراءات التى تحد من مخاطر التحويل )من  �صافة اإلى الإ ال�صغيرة والخفيفة، بالإ

اأهم  وتت�صمن  ال�صتعمال.  و�صوء  قانونى(  غير  اإلى  �صلحة  لالأ قانونى  تحويل 

نتائجها ما يلى:

�صل تتفوق عليها من حيث العدد   ·         اأن الدول التى تمتلك التكنولوجيا فى الأ
الرو�صى)خا�صة  الفيدرالى  التحاد  ويعتبر  تكت�صبها.  التى  الدول  تلك 

وكو�ص(،  هيكلر  خا�صة  واألمانيا)  النارية(،  �صلحة  الأ منتج  ايزما�ص 

يتواتر  التى  للتكنولوجيا  الحقيقين  المالكين  وبلجيكا)اف.اف.هر�صتال( 

المرخ�صة.  وغير  المرخ�صة  ال�صغيرة  �صلحة  الأ اإنتاج  فى  ا�صتخدامها 

كثر  �صلحة( الأ وتعتبر ال�صين)نورينكو( وبلغاريا)خا�صة م�صنع JSC لالأ

تورطا فى اكت�صاب التكنولوجيا.

نتاج.  �صليين هم اأنف�صهم ممن اكت�صبوا تكنولوجيا الإ ·         اأن غالبية المالك الأ
فيها  التكنولوجيا  اأ�صحاب  يكت�صب  ل  للدول  الفريدة  الحالت  وتت�صمن 

على اأية خبرات تقنية فى الت�صنيع فى كل من النم�صا، وبلجيكا، والتحاد 

الفيدرالى الرو�صى، وجنوب اأفريقيا و�صوي�صرا.

�صلحة التى ي�صنعها مكت�صبو التكنولوجيا يجرى  ·         اأن 57 فى المائة فقط من الأ
اإنتاجها بترخي�ص.

اأحد جنود »المجاهدين« يجل�ص القرف�صاء محت�صنا مدفع ر�صا�ص من النوع الرو�صى- واإن 

كان من اإنتاج ال�صين- فى محافظة كابول باأفغان�صتان، فى نوفمبر 1991. 



نتاج غير  كتاف)MANPADS( تخ�صع حاليا لمراقبة م�صددة، ولو اأنه مازال هناك بالفعل قدرا من الإ ·         اأن تكنولوجيا نظم الدفاع الجوى المحمول على الأ
المرخ�ص لها.

نتاج غير المرخ�ص على م�صتوى العالم. نتاج القائم على تكنولوجيا التحاد ال�صوفيتى يمثل ح�صة غير متنا�صبة من الإ ·         اأن الإ

·         اأن 530 األفا اإلى 580 األفا من البنادق النارية والبنادق الهجومية والر�صا�صات الخفيفة يجرى اإنتاجها كل عام بترخي�ص اأو بو�صفها نماذج غير مرخ�صة، بما 
نتاج ال�صنوى. يمثل 60 اإلى 80 فى المائة من اإجمالى الإ

نتاج المرخ�ص وغير المرخ�ص. ·         اأن ا�صتراتيجية موؤثرة لمناه�صة النت�صار ت�صتهدف، �صمن اأ�صياء اأخرى، تحويل وت�صدير تقنية الت�صنيع الالزمة لالإ

وينتهى هذا الف�صل اإلى اأن غالبية اتفاقيات التراخي�ص تتناول اإنتاج البنادق النارية والبنادق الهجومية والر�صا�صات الخفيفة وال�صالح الجنبى والمدافع الر�صا�صة. 

�صلحة الخفيفة اأمرا نادرا ن�صبيا. ويرجع ذلك اإلى اأن اإنتاج الذخيرة عادة ما يكون غير معقد بالمرة، ويحتاج اإلى تكاليف محدودة  نتاج المرخ�ص للذخيرة والأ ويعتبر الإ

بحاث والتطوير قد تفوقها بالفعل �صريبة الملكية اأو ثمن الح�صول على الترخي�ص. وعالوة على ذلك، فاإن وفورات الحجم  يمكن تحقيقها فى وقت ق�صير. وفيما  لالأ

بحاث والتطوير، كما اأن عملية التطوير ت�صتغرق وقتا طويال، اإلى جانب اأن وفورات  مر ي�صتلزم تكاليف باهظة لالأ �صلحة الخفيفة، من ناحية اأخرى، فاإن الأ يتعلق بالأ

الحجم غير محتملة. ولذلك فاإن الت�صنيع المرخ�ص اأو غير المرخ�ص بالن�صبة لغالبية الدول هو الطريق الوحيد للو�صول اإلى تلك التكنولوجيا، خا�صة فى حالة نظم 

.)MANPADS(كتاف الدفاع الجوى المحمولة على الأ

نتاج تنزع اإلى انتهاج منطق تجارة ال�صالح، وهكذا، فاإنها تتطلب اإجراءات رقابية مماثلة. غير اأنه فى الوقت الذى تكون  ويك�صف هذا الف�صل اأي�صا عن اأن ترتيبات الإ

ن�صطة  قليمية والدولية تنظم هذه الأ نتاج المرخ�ص، فاإن التفاقات الإ اإلى الت�صدى لق�صية الإ �صلحة ال�صغيرة عالميا، فى حاجة  فيه ا�صتراتيجية الحد من انت�صار الأ

ب�صورة ا�صتثنائية فقط.

اأ�صد  طراف. ويوؤكد على  نتاج المرخ�ص فى ال�صركات وعلى الم�صتويات الوطنية ومتعددة الأ ويوجز هذا الف�صل �صل�صلة من الختيارات واأف�صل الممار�صات لتنظيم الإ

�صا�صى لتكنولوجيا الت�صنيع. ففى  �صلحة هى تلك التى ت�صتهدف ب�صورة مبا�صرة مراقبة التحويل وتدعيم الرقابة على النتقال الأ جراءات تاأثيرا فى الحد من انت�صار الأ الإ

قليمى، فاإن  األمانيا على �صبيل المثال ل يمكن نقل تكنولوجيا الت�صنيع اإلى دول متورطة فى نزاعات م�صلحة اأو تواجه خطر اندلع و�صيك للنزاع. وعلى الم�صتوى الإ

خرى منحها مثل هذا الترخي�ص.  وروبى الأ نتاج لدول �صبق اأن رف�صت اإحدى دول التحاد الأ ع�صاء منح تراخي�ص الإ وروبى يحرم على الدول الأ مدونة ال�صلوك لالتحاد الأ

اأما المبادرات التى ت�صتهدف تقوية حقوق الملكية الفكرية، ولو اإنها قد تعود بالفائدة على مالك التكنولوجيا، فاإن تاأثيرها على النت�صار يكون محدودا.

�سلحة ال�سغيرة بينما تكت�سبها 52 دولة. تمتلك 17 دولة تكنولوجيا ت�سنيع الأ

كتاف)MANPADS( مثل الدليل الر�صادى لعام 2006 المنبثق عن  وحيث اإن التفاقيات القائمة ب�صاأن مراقبة تكنولوجيا نظم الدفاع الجوى المحمولة على الأ

نتاج المرخ�ص، حيث اإنها تطالب الدول الموقعة بالتعامل مع �صادرات المهارات  ترتيبات وا�صينار، توفر نموذجا مفيدا لمزيد من الجهود المت�صقة للت�صدى لم�صكلة الإ

جراءات الجديدة وال�صارية بفعالية، خا�صة على الم�صتوى الوطنى، حيث تكمن �صلطة  �صلحة الم�صنعة. وينبغى تطبيق وتدعيم الإ التقنية بنف�ص تعاملها مع �صادرات الأ

التنظيم الرئي�صية.

نتاج المرخ�ص، با�صتثناء التحاد ال�صوفيتى/التحاد الفيدرالى الرو�صى  �صلحة �صمن الحالت الـ96 الراهنة للإ ال�صكل 1-3 ن�صبة اأنواع الأ

حتى اآب/ اأغ�صط�ص 2006.
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