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قياس تدفق األسلحة غير الشرعية:
الصومال

مالحظـات بحثيـة

ت�شري الأدلة املتعلقة بتدفق الأ�سلحة غري ال�شرعية
�إلى ال�صومال وداخلها �إلى وجود العديد من امل�صادر
وامل�ستخدمني النهائيني ،وت�شري �أي�ضا �إلى وجود جمموعة
وا�سعة من �أنواع الأ�سلحة التي ت�شكل هذه التدفقات من
امل�سد�سات والبنادق �إلى الر�شا�شات الثقيلة وقاذفات .RPG
وبالرغم من النجاح الن�سبي يف احلد من التدفقات غري
ال�شرعية -من خالل عمليات ال�ضبط وامل�صادرة واحلد
من طرق التوريد -ال تزال الأ�سلحة والذخرية منت�شرة بني
جمموعة من اجلهات الغري حكومية مبا يف ذلك امللي�شيات
القبلية واجلماعات املعار�ضة واملواطنني العاديني.
ويف ال�سنوات الأخرية ،لقيت تدفقات الأ�سلحة غري
ال�شرعية الكثري من االهتمام على امل�ستوى العاملي ،وت ّوج هذا
االهتمام يف �سبتمرب  2015بتبني �أهداف التنمية امل�ستدامة
وحتديدا هدف التنمية امل�ستدامة  ،16.4والذي يلزم الدول
باحلد ب�شكل كبري من تدفقات الأ�سلحة غري ال�شرعية بحلول
عام  .)UNGA, 2015( 2030وكما �أ�شار م�سح الأ�سلحة
ال�صغرية ،فقد اقرتحت الأمم املتحدة م�ؤ�شرا لقيا�س مدى
التقدم يف حتقيق هذا الهدف -امل�ؤ�شر – ]1[ 16.4.2
الذي ميكن تكميله مبجموعة من امل�ؤ�شرات الإ�ضافية (De
 .)Martino and Atwood, 2015ويف هذا ال�سياق،
تعالج مالحظة البحث هذه – وهي الأولى يف �سل�سلة من �أربع
مالحظات تقي�س تدفقات الأ�سلحة غري ال�شرعية يف دول
خمتارة -بع�ض ديناميكيات تدفقات الأ�سلحة غري ال�شرعية
�إلى منطقة جنوب الو�سط يف ال�صومال وداخلها (جنوب
الو�سط)[ ]2وهي منطقة نزاع م�سلح ن�شط .وعلى وجه
اخل�صو�ص ،ف�إنها تربز فر�ص حت�سني معرفة الأطراف املعنية
ب�ش�أن توجهات الأ�سلحة والذخرية غري ال�شرعية من خالل
اجلمع املنتظم للبيانات حول عمليات ال�ضبط وامل�صادرة
لدعم التقدم يف حتقيق الهدف  16.4يف ال�صومال.

�سياق تهريب الأ�سلحة
فر�ض جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة حظرا تام
على توريد الأ�سلحة �إلى ال�صومال بعد فرتة ق�صرية
من انهيار حكومته يف عام .)UNSC, 1992( 1991
ويف الوقت احلايل ،ف�إن الرفع اجلزئي للأحكام امل�ؤقتة
للحظر ي�سمح بتوريد بع�ض �أنواع الأ�سلحة التي تهدف �إلى
حت�سني قدرة قوات الأمن يف حكومة ال�صومال الإحتادية
 .FGS (UNSC, 2013a)3وبالرغم من �إحراز حكومة
ال�صومال الإحتادية لبع�ض التقدم يف �إدارة خمزونات
الأ�سلحة احلكومية وتوزيعها على قوات الأمن التابعة
لها ،ف�إن تهريب الأ�سلحة غري ال�شرعية وحتويل م�سار
�إمدادات حكومة ال�صومال االحتادية يظل م�صدر قلق كبري
()UNIDIR, 2014

ويعترب �ضعف حكومة ال�صومال االحتادية يف توفري الأمن
�أحد العوامل التي تفتح الباب �أمام تدفقات الأ�سلحة غري
ال�شرعية يف منطقة جنوب الو�سط .كما �أنها ت�سمح -ويتم
تكري�سها  -بوجود ميلي�شيات قبلية قوية ومزودي �أمن غري
حكوميني �آخرين ي�شاركون يف نقل الأ�سلحة غري ال�شرعية
( .)Menkhaus, 2016ويف الوقت الذي تتناف�س فيه
امليلي�شيات القبلية واملجموعات امل�سلحة الأخرى فيما بينها
لل�سيطرة على �أجزاء �شا�سعة من منطقة جنوب الو�سط ،ف�إن
الت�أثري ال�سيا�سي للحكومة و�سيطرتها الإقليمية �ضعيفان يف
�أح�سن الأحوال ( .)Felbab-Brown, 2015ومن جانبها،
ف�إن حركة ال�شباب� -أبرز اجلماعات املعار�ضة يف ال�صومال-
ميكنها نقل الأ�سلحة داخل منطقة جنوب الو�سط وا�ستالمها
من مواقع متعددة يف املنطقة �إلى جانب املناطق املجاورة
يف �أر�ض البنط و�أر�ض ال�صومال (UNSC, 2013c, p.
 .)26ويف هذه البيئة ،ف�إن �آليات حكومة ال�صومال االحتادية
لتنظيم حركة وا�ستخدام الأ�سلحة لي�س لها �أهمية يف الغالب.

م�صادر الأ�سلحة غري ال�شرعية
قامت م�سح الأ�سلحة ال�صغرية بتعريف الأ�سلحة ال�صغرية غري
ال�شرعية على �أنها "الأ�سلحة املنتجة �أو املنقولة �أو املحتفظ
بها �أو امل�ستخدمة ب�صورة تخالف القانون الوطني �أو الدويل"
( .)Schroeder, 2013, p. 284ويقر هذا التعريف بالعديد
من الأ�شكال املختلفة لتدفقات الأ�سلحة غري ال�شرعية .و�إ�ضافة
�إلى تهريب الأ�سلحة عرب احلدود ،ف�إن الأ�سلحة غري ال�شرعية
ت�شمل عمليات ال�شراء من ال�سوق ال�سوداء �أو احليازات القانونية
التي مت حتويل م�سارها من امل�ستخدمني املخولني (مثال،
وكاالت الأمن �أو املواطنني العاديني) �أو الأ�سلحة الأخرى املنتجة
ب�صورة غري قانونية(مثال ،انتاج "حريف" غري مرخ�ص )
 .ويف الوقت الذي تت�شكل فيه غالبية الأ�سلحة غري القانونية
يف الدولة من البنادق ال�شبيهة بالكال�شنكوف ،ت�شمل الأنواع
الأخرى امل�سد�سات والبنادق الأوتوماتيكية عدا الكال�شنكوف
والر�شا�شات اخلفيفة والثقيلة والأ�سلحة اخلفيفة الأخرى مثل
قاذفات ;RPG (Schroeder and King, 2012, p. 338
).UNSC, 2014a; 2015
تدفقات وجتارة ال�سالح املحلية
ت�شمل تدفقات الأ�سلحة غري ال�شرعية �إلى منطقة جنوب
الو�سط التهريب املتعمد وبيع �أ�سلحة الدولة �إلى اجلماعات
غري احلكومية� ،إ�ضافة �إلى جتارة ال�سوق ال�سوداء وعمليات
ال�ضبط وامل�صادرة يف املعارك -وت�شمل الأخرية �أ�سلحة
من قوات حكومة ال�صومال االحتادية وقوات بعثة االحتاد
الإفريقي يف ال�صومال ;(AMISOM) (UNSC, 2015
).Aglionby, 2016
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ويطرح الف�صل املبهم بني القوات احلكومية
وغري احلكومية يف منطقة جنوب الو�سط واحدة
من املع�ضالت العديدة التي تواجه حكومة
ال�صومال االحتادية .ف�أفراد اجلي�ش الوطني
ال�صومايل � SNAأو قوات ال�شرطة ال�صومالية
قد يعملون �أي�ضا يف امليلي�شيات القبلية .وادى
هذا الأمر �إلى التحويل املتعمد يف م�سار �إمدادات
الدولة �إلى اجلماعات غري التابعة حلكومة
ال�صومال االحتادية (.)UNSC, 2014a, p. 8
كما �أن الفرار من اخلدمة بني قوات الأمن
�أ�صبح م�شكلة �أخرى .حيث تراجعت ن�سب بقاء
قوات ال�شرطة واجلنود املدربني لت�صل يف بع�ض
الأوقات �إلى  ،%20مع هروب مزودي الأمن
ال�سابقني بالأ�سلحة والذخرية والزي الع�سكري
التابعني للحكومة (;UNSC, 2008, p. 12
 .)Bryden, 2013, p. 10و�أدى عدم االنتظام �أو
عدم دفع رواتب قوات اجلي�ش الوطني ال�صومايل
�إلى املزيد من حاالت الفرار من اخلدمة
(.)Shabelle News, 2016
وال يزال جتار ال�سالح ي�سهلون جتارة ال�سالح
غري املنظمة يف �أجزاء من مقدي�شو وتُظهر الأدلة
�أن الأ�سلحة غري ال�شرعية التي تباع يف ال�سوق
ال�سوداء ت�شمل الإمدادات احلكومية ،والتي
يعتقد �أن بع�ضا منها مت ت�سريبه ب�شكل متعمد
(.)Florquin, 2013; UNSC, 2015, p. 254
وا�ستخدمت حركة ال�شباب �أي�ضا �أ�سلحة حكومية
مت �شرا�ؤها بطريقة غري �شرعية يف �أ�سواق
مقدي�شو يف الهجمات على الأهداف املدنية
واحلكومية (.)UNSC, 2014a; 2015, p. 255
التدفقات الأجنبية للأ�سلحة غري ال�شرعية
حتذر جمموعة املراقبة التابعة للأمم املتحدة
يف ال�صومال و�أرترييا  SEMGمن �أن حركة
ال�شباب ميكن �أن تزيد من جهودها ل�شراء
�أ�سلحة متطورة ملواجهة الت�صعيد يف جهود
احلكومة وقوات االحتاد الإفريقي الحتواء احلركة
وهزميتها ( .)UNSC, 2015, p. 295وتربز
تقارير جمموعة املراقبة يف ال�صومال و�أرترييا
�إفادات �شهود بوجود خطوط �إمداد حلركة
ال�شباب قادمة من اليمن تت�ضمن عمليات توريد
للم�سد�سات والر�شا�شات وقاذفات  RPGوالذخرية
�إلى نقاط ا�ستالم متعددة على ال�ساحل ال�صومايل
( .)UNSC, 2014a, p. 259; 2015وتعترب �أر�ض
البنط ب�شكل �أ�سا�سي بوابة للأ�سلحة والذخرية
القادمة من اليمن – والتي يتم ا�ستالمها برا
وجوا -كما �أكدت الأدلة نقلها �إلى مقدي�شو
ووجهات �أخرى يف منطقة جنوب الو�سط (UNSC,
.)2015; Schroeder and King, 2012
عالوة على ذلك ،ف�إن العديد من الدول
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الأع�ضاء يف الأمم املتحدة قد جتاهلت متطلبات
الأمم املتحدة ب�ش�أن التبليغ وقامت بتوريد
الأ�سلحة واملعدات الع�سكرية الأخرى مبا�شرة �إلى
اجلماعات امل�سلحة غري التابعة حلكومة ال�صومال
االحتادية  ،وت�شمل هذه الدول �أثيوبيا والإمارات
العربية املتحدة (.)UNSC, 2014a; 2015, p. 266
وهذا النوع من عمليات التوريد يقو�ض جهود
حكومة ال�صومال االحتادية يف االلتزام مبتطلبات
التبليغ عن ا�سترياد الأ�سلحة مبوجب قرارات جلنة
العقوبات التابعة للأمم املتحدة وبالتايل ي�صعب
يف نهاية املطاف من جهود حكومة ال�صومال
االحتادية يف حتديد وت�سجيل وتتبع الأ�سلحة يف
املناطق اخلارجة عن �سيطرتها.

قيا�س تدفقات الأ�سلحة غري ال�شرعية
يعترب قيا�س تدفقات الأ�سلحة غري ال�شرعية حتديا
يف �أي �سياق ،ولكن من خالل جمع بيانات عمليات
ال�ضبط �أ�سلحة وم�صادرتها وتتبع �أ�سعار الأ�سلحة
يف الأ�سواق غري ال�شرعية ،ف�إنه من املمكن معرفة
املزيد عن الديناميكيات احلالية والنا�شئة النت�شار
الأ�سلحة غري ال�شرعية وكذلك قيا�س مدى التقدم
يف حتقيق هدف التنمية امل�ستدامة .16.4
عمليات ال�ضبط وامل�صادرة
�إن تتبع بيانات عمليات �ضبط وم�صادرة
الأ�سلحة والذخرية يف ال�صومال يقدم معلومات
هامة ت�ساعد الأطراف املعنية على فهم تدفقات
الأ�سلحة غري ال�شرعية حمليا ودوليا .وللم�ساعدة
يف حتديد التوجهات اجلديدة وحتديد الأمناط،
فال بد من ت�صنيف املعلومات وفقا لنوع ال�سالح
وطرازه وظروف ال�ضبط وامل�صادرة
(.)De Martino and Atwood, 2015, p. 2
وتعترب جمموعة املراقبة يف ال�صومال
و�أرترييا م�صدر التقارير الرئي�سي ملجل�س الأمن
ب�ش�أن االلتزام املحلي والدويل بحظر ال�سالح
يف ال�صومال .ومن بني �أمور �أخرى ،ف�إنها ترفع
التقارير حول عمليات �ضبط وم�صادرة الأ�سلحة
وحتويل م�سار الأ�سلحة .وك�شفت التقارير ال�سابقة
عن جهات -مبن فيهم نخبة الأعمال وال�سيا�سة-
متورطني يف تهريب ال�سالح وك�شفت عن طرق
نقل وكميات و�أنواع ال�سالح الذي مت تهريبه.
ويف الوقت الذي مت فيه تتبع الأ�سلحة التي مت
م�صادرتها بنجاح ،تقدم تقارير جمموعة املراقبة
يف ال�صومال و�أريترييا �أدلة على عمليات نقل غري
�شرعية م�صدرها ايران وليبيا وكوريا اجلنوبية
وال�سودان (.)UNSC, 2013c, p. 26
و�سجلت تقارير جمموعة املراقبة يف ال�صومال
و�أريترييا التي مت جمعها خالل الفرتة ما بني
عامي  2004و 2011ما يقارب من 445حالة من
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نقل ال�سالح �أو ال�ضبط وامل�صادرة تت�ضمن حوايل
 50.000قطعة �سالح ت�شمل بنادق هجومية �شبيه
بالكال�شنكوف ور�شا�شات  PKMور�شا�شات دو�شكا
الثقيلة وقاذفات قنابل  RPG-2sو RPG-7s
وبنادق  B-10غري االرتدادية (Schroeder and
 .)King, 2012وميكن �أن يك�شف حتليل مطول
لهذا النوع من البيانات �أمناطا جديدة من �أنواع
الأ�سلحة غري ال�شرعية �أو طرق الإمدادات النا�شئة
�أو التحوالت التكتيكية بني اجلماعات امل�سلحة
( .)Schroeder and King, 2012غري �أنه ال
توجد جمموعة �شاملة �أو منتظمة من البيانات
حول عمليات ال�ضبط وامل�صادرة من قبل جميع
قوات الأمن يف منطقة جنوب الو�سط ،مما يحد
من قدرة جمموعة املراقبة يف ال�صومال و�أريترييا
على �إعداد التقارير ويحول ب�شكل م�ستمر من تتبع
الأ�سلحة امل�صادرة غري امل�سجلة �أو التي مت �إدارتها
ب�صورة �سيئة.
وتربز عمليات ال�ضبط وامل�صادرة يف البحر
والرب يف ال�صومال (BBC, 2012; Hiiraan
 )Online, 2016احلاجة �إلى تطبيق �إجراءات
موحدة ملقارنة و�إدارة بيانات عمليات ال�ضبط
وامل�صادرة بني خمتلف القوات واملناطق .ولكن من
بني القوات احلكومية والقوات التابعة للحكومة
االحتادية ال�صومالية وقوات االحتاد الإفريقي،
ف�إن وكالة حكومية واحدة تقوم بذلك ب�شكل
منهجي فقط.
يف عام  ،2016بدء ق�سم اال�ستخبارات
يف احلكومة االحتادية ال�صومالية – وكالة
اال�ستخبارات والأمن الوطنية -بتطبيق �إجراءات
ت�شغيلية موحدة لإدارة وت�سجيل الأ�سلحة
امل�صادرة .4ويجب على اجلي�ش الوطني ال�صومايل
وقوات االحتاد الإفريقي القيام بالأمر نف�سه ليكون
هناك م�ساءلة �أكرث دقة عن الأ�سلحة امل�صادرة
يف منطقة جنوب الو�سط وبالتايل �سيا�سات
وا�سرتاتيجيات �أكرث مالئمة للحد من تدفقات
الأ�سلحة غري ال�شرعية.
ويتعني على اجلي�ش الوطني ال�صومايل وقوات
االحتاد الإفريقي مبوجب قرار جمل�س الأمن
رقم  2182توثيق وت�سجيل املعدات الع�سكرية
امل�صادرة -مبا يف ذلك الأ�سلحة والذخرية -من
خالل ت�سجيل �أنواع الأ�سلحة و�أرقامها الت�سل�سلية
وبيانات ختم الذخرية والعالمات الأخرى ذات
العالقة ) .(UNSC, 2014b, para. 6عالوة
على ذلك ،يدعو القرار كال القوتني �إلى م�شاركة
هذه املعلومات مع جمموعة املراقبة يف ال�صومال
و�أريترييا وت�سهيل تفتي�شها على الأ�سلحة والذخرية
امل�صادرة قبل �إعادة توزيعها �أو �إتالفها (UNSC,
) .2014b, para. 6ولكن يبدو �أن اجلي�ش الوطني
ال�صومايل وقوات االحتاد الإفريقي غري مت�أكدين

اجلدول � :1أ�سعار �أنواع الأ�سلحة املختارة وذخريتها� ،سوق بكارا ،مقدي�شو 2012-2011 ،وحتى 2015
نوع ال�سالح

ال�سعر( 2012-2011 ،دوالر �أمريكي)

ال�سعر( 2015 ،دوالر �أمريكي)

دو�شكا  108ملم (ر�شا�ش ثقيل)

7,995

25,000

ال�سعر ،الذخرية،
2012-2011
0.50

6

12,000

0.70

1.5

( 1.800 -1.500البنادق الأ�صلية)

0.60

1.5

1,700

2.60

*3

ر�شا�ش ( PKMر�شا�ش للأغرا�ض العامة) 6,808
 731متو�سط جميع الأنواع ال�شبيهة
البنادق ال�شبيهة بالكال�شنكوف
بالكال�شنكوف)
1,681
م�سد�س ماكاروف

* قدم بحث ت�سليح النزاعات بيانات لعامي  2016-2015حول الذخرية من عيار ( 18×9امل�ستخدمة يف م�سد�سات ماكاروف)
امل�صدرFlorquin (2013, pp. 260–62); UNSC (2015, p. 256) :

من ماهية ممار�ستهم فيما يتعلق بالأ�سلحة
امل�صادرة ) .(UNSC, 2015, p. 285ويف هذا
ال�صدد ،ف�إن حت�سني التعاون بني القوتني والأدوار
الإجرائية الوا�ضحة �ستعزز من قدرتهما على
�إدارة الأ�سلحة امل�صادرة.
وقد �أو�صت جمموعة املراقبة يف ال�صومال
و�أريترييا بتقدمي املزيد من التدريب لقوات االحتاد
الإفريقي واجلي�ش الوطني ال�صومايل على م�صادرة
و�إدارة الأ�سلحة ).(UNSC, 2015, p. 287
وبالتايل ،وبا�ستمرار الدعم الدويل لن�شاطات
حكومة ال�صومال االحتادية يف تعليم الأ�سلحة
وحفظ ال�سجالت ،ف�إنه من املمكن القيام بتن�سيق
م�شرتك جلهود مراقبة عمليات �ضبط وم�صادرة
الأ�سلحة و�إجراء الن�شاطات التدريبية وذلك بني
حكومة ال�صومال االحتادية وجمموعة املراقبة يف
ال�صومال و�أريترييا وقوات االحتاد الإفريقي والدول
الأخرى الأع�ضاء يف الأمم املتحدة من اجل التعاون
يف حتقيق هدف التنمية امل�ستدامة .16.4
الأ�سعار
تتيح املراقبة املنتظمة لأ�سعار الأ�سلحة والذخرية
غري ال�شرعية حتديد التغيريات الفعلية يف ال�سوق
غري ال�شرعية وديناميكيات الأمن .وبالعادة ،تعترب
�أ�سعار الأ�سلحة غري ال�شرعية �أعلى يف الدول التي
تطبق �إجراءات رقابة �صارمة و�أقل يف الدول التي
تفتقر �إلى اللوائح تنظيمية �أو حكم القانون فيما
يتعلق بالأ�سلحة .وميكن �أن ي�شري الهبوط املفاجئ
يف �أ�سعار الأ�سلحة �إلى تزايد خماطر وقوع نزاع ما
�أو تدهور يف البيئة الأمنية ،يف حني ي�شري االرتفاع
احلاد يف الأ�سعار �إلى طلب �أعلى لغايات احلماية
ال�شخ�صية ) .(Florquin, 2013وبغ�ض النظر
عن �أ�سباب تقلبات الأ�سعار ،ميكن �أن يدفع الوعي
بتغريات الأ�سعار غري العادية �إلى التحقيق ال�سريع
يف �أ�سباب هذه التغيريات.
ويوفر اجلدول  1قائمة �أ�سعار الأ�سلحة
والذخرية ال�سائدة يف �سوق بكارا يف مقدي�شو
يف الفرتة ما بني عامي  2012-2011وعام
 .2015وهو ير�صد تقلبات الأ�سعار التي تُعزى
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جزئيا �إلى تغري ديناميكيات الأمن والرقابة
على ال�سالح .ومت جمع البيانات للفرتة ما بني
عامي  2012-2011خالل وقت حرج يف مقدي�شو
عندما انتقلت ال�سيطرة على �سوق بكارا من
يد حركة ال�شباب �إلى يد احلكومة .ومع فقدان
حركة ال�شباب لنفوذها يف العا�صمة ،ا�ستقرت
�أ�سعار ال�سالح والذخرية ،مما �أثر على �شهور
من الزيادات الثابتة يف الأ�سعار نتيجة ارتفاع
الطلب ).(Florquin, 2013, pp. 264, 271
ومت جمع بيانات عام  2015بعد �أن فر�ضت
حكومة ال�صومال االحتادية مزيدا من ال�سلطة
يف املدينة وحدت من جتارة ال�سوق ال�سوداء
بال�سالح والذخرية .وال بد من الإ�شارة �إلى �أنه قد
مت جمع البيانات من م�صادر خمتلفة وال ميكن
مقارنتها بال�ضرورة .غري �أن اجلدول  1يوحي
بوجود زيادات (غري مت�ساوية) يف الأ�سعار عرب
احلدود بني عامي  2012-2011و 2015ناجمة
على الأرجح من وجود املزيد من ال�سيطرة على
ال�سوق يف وجه الطلب امل�ستمر� .إن حقيقة ارتفاع
�أ�سعار الأنواع الكبرية من املعدات (مثل ر�شا�شات
دو�شكا الثقيلة) ب�شكل م�ؤكد ،ميكن �أن تعك�س
�صعوبات املتاجرة ب�أنظمة الأ�سلحة الكبرية يف ظل
ب�سط احلكومة ل�سيطرتها ب�شكل قوي .وباملقابل،
فقد ازدادت ب�شكل اقل �أ�سعار الأ�سلحة التي ميكن
�إخفا�ؤها ب�سهولة .ويف حني ميكن �أن ي�ؤدي و�ضع
�آليات منهجية جلمع البيانات �إلى نتائج اكرث دقة،
ف�إن املعلومات املتوفرة تو�ضح الفائدة من جمع
بيانات الأ�سعار ب�شكل منتظم وتف�صيلي من اجل
ر�صد اختالفات الأ�سعار والتغيريات يف الوفرة
والطلب على �أنواع معينة من الأ�سلحة.

اخلال�صة
منذ رفع حظر ال�سالح الذي فر�ضته الأمم املتحدة
جزئيا يف عام  ،2013ح�صلت حكومة ال�صومال
االحتادية يف منطقة جنوب الو�سط على اكرث من
 17.500قطعة �سالح و 9ماليني قطعة ذخرية
)� .(UNSC, 2015, p. 39إ�ضافة لذلك ،فقد
ا�ستورد الالعبون الآخرون يف ال�صومال كميات

غري معروفة من الأ�سلحة والذخرية ،وي�شمل
ه�ؤالء الالعبون احلكومات الإقليمية واجلماعات
املعار�ضة .وقد و�ضحت مالحظة البحث هذه
التحديات يف قيا�س تدفقات الأ�سلحة ال�صغرية
غري ال�شرعية داخل ال�صومال و�إليها ،مع الرتكيز
على م�ؤ�شرين حمتملني وهما بيانات عمليات
�ضبط وم�صادرة الأ�سلحة و�أ�سعار الأ�سلحة
التي تباع بطريقة غري �شرعية .ويف �سياق حظر
ال�سالح ،ف�إن عمل جمموعة املراقبة يف ال�صومال
و�أريترييا ي�شكل املمون الرئي�سي لبيانات امل�صدر
املفتوح حول عمليات �ضبط وم�صادرة الأ�سلحة،
حيث يوفر كما كبريا من املعلومات حول التوجهات
املتعلقة ب�أنواع الأ�سلحة التي مت م�صادرتها
ومن�شئها .وتتوفر �أدلة كثرية �أي�ضا حول تدفقات
ال�سالح املحلية ،مبا يف ذلك �أ�سعار ال�سوق ال�سوداء
وحتول م�سار خمزونات الدولة .غري �أن هذه
اجلهود لي�ست منتظمة مبا فيه الكفاية وحتتاج �إلى
التو�سع والتكيف لتحقق متاما التوقعات فيما يتعلق
بحفظ ال�سجالت وتتبعها ح�سبما هي حمددة يف
م�ؤ�شر هدف التنمية امل�ستدامة املقرتح .2.16.4.
ويعترب الدعم الدويل امل�ستمر لتعزيز تقدم حكومة
ال�صومال االحتادية يف هذا ال�صدد مهما ،كما �أن
التعاون بني الالعبني املحليني والدوليني جوهري
للت�أكيد على �أن القدرة على جميع بيانات الأ�سلحة
امل�صادرة و ت�سجيلها وتتبعها ي�شكل قاعدة معرفية
من اجل �صياغة مراقبة ال�سيا�سات املنا�سبة.

املالحظات

"1.1كميات الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة امل�صادرة
التي مت ت�سجيلها وتتبعها وفقا للمعايري الدولية والوثائق
القانونية" (جلنة الإح�صاءات التابعة للأمم املتحدة،
 ،2016الفقرة (د)؛ فريق اخلرباء امل�شرتك بني الوكاالت-
�أهداف التنمية امل�ستدامة ،2016 ،ال�صفحة .58
2.2تنق�سم ال�صومال �إلى ثالثة مناطق �سيا�سية رئي�سية وهي
جنوب الو�سط (وعا�صمتها مقدي�شو) ،و�أر�ض البنط
و�أر�ض ال�صومال ،ولكل منها �إدارتها احلكومية وقوانني
�سالح و�أنظمة ق�ضائية وقوات �أمنية وجماعات م�سلحة غري
حكومية خا�صة بها .وما يحدث يف جنوب الو�سط لي�س هو
ما يحدث يف �أر�ض ال�صومال و�أر�ض البنط .وتعرتف الأمم
املتحدة فقط باحلكومة املوجودة يف مقدي�شو وال تعرتف
باحلكومات يف �أر�ض ال�صومال و�أر�ض البنط ،مما يعقد
م�س�ألة كيفية تطبيق حظر ال�سالح الذي فر�ضته الأمم
املتحدة على املنطقتني الأخريتني.
3.3تذكر القرارات ( 2093جمل�س الأمن�2013 ،أ) و20111
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نبذة عن م�سح الأ�سلحة ال�صغرية

م�سح الأ�سلحة ال�صغرية مركز عاملي للتميز مهمته
�إيجاد معرفة حيادية قائمة على الأدلة وذات عالقة
بال�سيا�سة حول جميع جوانب الأ�سلحة ال�صغرية
 هو امل�صدر الدويل الرئي�سي للخربات.والعنف امل�سلح
واملعلومات والتحاليل حول ق�ضايا الأ�سلحة ال�صغرية
 ويعمل كم�صدر للحكومات و�صناع،والعنف امل�سلح
 ويقع املركز.ال�سيا�سات والباحثني واملجتمع املدين
يف جنيف يف �سوي�سرا �ضمن معهد الدرا�سات العليا
للدرا�سات الدولية والتنموية
وي�ضم امل�سح طاقم عمل دويل يتمتع بخربة وا�سعة
يف الدرا�سات الأمنية والعلوم ال�سيا�سية والقانون
واالقت�صاد والدرا�سات التنموية وعلم االجتماع
وعلم اجلرمية يعملون عن كثب مع �شبكة عاملية
من الباحثني وامل�ؤ�س�سات ال�شريكة واملنظمات غري
. بلد ًا50 احلكومية واحلكومات يف �أكرث من
 يرجى زيارة املوقع،للمزيد من املعلومات
www.smallarmssurvey.org
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لقد مت �إجناز هذه املالحظة البحثية من خالل دعم
املكتب الأملاين االحتادي لل�ش�ؤون اخلارجية
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ب) عدة فئات من املعدات الع�سكرية2013 (جمل�س الأمن
امل�سموح بتوريدها �إلى حكومة ال�صومال االحتادية مبوافقة
 وت�شمل هذه املعدات.جلنة العقوبات التابعة للأمم املتحدة
 ومدافع الهاوتزر واملدافع ذات،�صواريخ ار�ض –جو
 ملم �إلى جانب ذخريتها12.7 العيار الذي يزيد عن
 ملم82 وقطعها؛ ومدافع الهاون ذات العيار الذي يزيد عن
.والأ�سلحة املوجهة امل�ضادة للدبابات
مرا�سالت امل�ؤلف عرب الربيد الإلكرتوين مع بحث ت�سليح4.4
.2016  �سبتمرب20 ،النزاعات
مرا�سالت امل�ؤلف عرب الربيد الإلكرتوين مع بحث ت�سليح5.5
.2016  �سبتمرب20 ،النزاعات
مرا�سالت امل�ؤلف عرب الربيد الإلكرتوين مع بحث ت�سليح6.6
.2016  �سبتمرب20 ،النزاعات
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