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مل يحدث هجوم للقرا�صنة ناجح على �صواطئ ال�صومال منذ العام 2012، ولكن الطلب على تدابري مكافحة القر�صنة من قبل �صناعة ال�صحن ما زال مرتفعًا. 
ويف احلقيقة، اأنتج هذا الطلب زيادة يف عدد  �صركات الأمن البحرية اخلا�صة امل�صجلة )PSCs( من 56 يف العام 2010 اإلى اأكرثمن 400 يف العام 2014. 
ويف العام 2013، بلغت ن�صبة احلرا�س امل�صلحني من القطاع اخلا�س على منت ال�صفن 53-40 % تقريبًا من عدد ال�صفن التجارية التي متر عرب املنطقة العالية 

اخلطورة )HRA( يف املحيط الهندي والتي يقدر عددها ب65922. )انظر اخلريطة 8.1(.

ومن اأهم التحديات الرئي�صية التي تواجه �صركات الأمن البحرية اخلا�صة والتي تقدم خدمات مكافحة القر�صنة اإلى ال�صفن التجارية التي متر عرب 
املناطق العالية اخلطورة، هي نقل اأ�صلحتها وذخريتها بني الدول ال�صاحلية التي متنع اأو ت�صع قيود على ال�صفن التي حتمل على متنها الأ�صلحة. وللتغلب على 
ذلك، ظهرت م�صتودعات الأ�صلحة العائمة. ول تتوفر معلومات كافية حول عدد امل�صتودعات العائمة وا�صتخدامها وعدد الأ�صلحة التي تختزنها والأمن املادي 
ذو ال�صلة وممار�صات اإدارة خمزونات الأ�صلحة على متنها. ويقدم هذا الف�صل اأنواع ال�صفن امل�صتخدمة كم�صتودعات اأ�صلحة عائمة واخلدمات التي تقدمها. 

كما يقدم ملحة عامة عن بع�س الأ�صاليب احلديثة واملحتملة لتنظيم امل�صتودعات العائمة و�صمان املمار�صات الآمنة.

ل يوجد معايري دولية لأمن وتخزين امل�صتودعات العائمة

معاجلة انعدام الأمن البحري: حلول �سركات الأمن البحرية اخلا�سة
الأ�صلحة  وا�صتخدام  يتعلق بحمولة  القطاع اخلا�س -فيما  امل�صلحني من  امتثال احلرا�س  واإر�صادات ل�صمان  تو�صيات  الدولية  البحرية  املنظمة  ن�صرت 
واملعدات- اإلى ت�صريعات و�صيا�صات دولة علم ال�صفينة والدول التي تخ�صع اإليها املياه الإقليمية وكذلك املوانئ التي تدخل اإليها ال�صفينة. ومع ذلك، ل 
يوجد معايري م�صرتكة اأو ممار�صات متفق عليها من قبل دول الأعالم اأو الدول ال�صاحلية بخ�صو�س حمولة اأوحتميل اأوتنزيل اأو تخزين اأ�صلحة �صركات 
الأمن البحرية اخلا�صة. ويف مواجهة العقبات التنظيمية، مبا فيها منع دخول الأ�صلحة اأو التكلفة العالية للت�صاريح والتخزين يف امل�صتودعات الربية التي 
اخلا�صة  البحرية  الأمن  �صركات  تلجاأ  احلكومة،  متلكها 
اإلى ا�صتخدام امل�صتودعات العائمة ملالئمتها واقت�صاديتها 

واأمانها.

ما هي امل�ستودعات العائمة
وتقدم  الدولية  املياه  يف  تعمل  �صفينة  هو  العائم  امل�صتودع 
التي  خدماتها  اخلا�صة  البحرية  الأمن  �صركات  اإلى 
البحرية  الأمن  �صركات  موظفي  وتنزيل  حتميل  تت�صمن 
اأو  التجارية  ال�صفن  بني  ومعداتها  واأ�صلحتها  اخلا�صة 
املوانئ وامل�صتودعات العائمة، كما تقدم خدمات التخزين، 
لفرق  الإقامة  وتاأمني  الأ�صلحة،  وتاأجري  وال�صيانة، 
احلرا�صة امل�صلحة التابعة للقطاع اخلا�س. وتتفاوت القدرة 
التخزينية  للم�صتودعات،  ولكن بع�س امل�صتودعات العائمة 

قادرة على ا�صتيعاب 1000 �صالح ناري وذخرية.

 ،2014 العام  يف  عائم  م�صتودع   30 يقارب  ما  وعمل 
الأحمر  البحر  يف  اخلطورة  العالية  املناطق  يف   29 منها 
ُيعرف  ومل  �صرلنكا.  يف  واحد  وم�صتودع  عمان،  خليج  ويف 
يف العام 2014 فيما اإذا كانت احلكومات املتواجدة حول اأو 
ل م�صتودعات  داخل املناطق العالية اخلطورة متتلك اأو ت�صغِّ
اأ�صلحة عائمة، ولكن احلكومة يف �صرلنكا رخ�صت م�صتودع 
الإقليمية وتراقبه  الذي يعمل يف مياهها  اإم يف ماهانوارا 

عن قرب.

 اخلريطة 8.1 م�ستودعات الأ�سلحة العائمة واملنطقة العالية اخلطورة, 2014
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مخزونات األسلحة في البحر
مستودعات األسلحة العائمة في المحيط الهندي
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الأ�سلحة املتداولة يف املناطق العالية اخلطورة 
نظرًا ملحدودية ال�صفافية، ت�صتمر الت�صاوؤلت حول الرقابة على تزويدات الأ�صلحة اإلى �صركات الأمن البحرية اخلا�صة العاملة يف املناطق العالية اخلطورة، 
وكذلك حول جمموع عدد الأ�صلحة امل�صتخدمة واملخزنة يف امل�صتودعات العائمة يف املنطقة. واململكة املتحدة وهولندا هما الدولتان الوحيدتان اللتان تقدمان 
معلومات اإلى العموم حول نقل الأ�سلحة ال�سغرية اإلى �سركات الأمن البحرية اخلا�سة وا�ستخدام م�ستودعات الأ�سلحة العائمة. ويجُقدر العدد الإجمايل لالأ�سلحة 

النارية لدى �صركات الأمن البحرية اخلا�صة املتواجدة يف املناطق العالية اخلطورة مبا بني 7000 و10000 �صالح.

الأمن والأمان
لي�س هناك معايري دولية لأمن وتخزين امل�صتودعات العائمة، وتتفاوت املمار�صات املتبعة اإلى حد كبري. فعلى �صبيل املثال، ونظرًا لكون م�صتودعات الأ�صلحة 
العائمة العاملة يف املناطق العالية اخلطورة غريم�صممة لتعمل كم�صتودعات عائمة، فقد تكون امل�صاحات املخ�ص�صة فيها لتخزين الأ�صلحة والذخرية واملعدات 

غري كافية. وعالوة على ذلك، قد ي�صعى الداخلون اجلدد اإلى خف�س العمليات احلالية من خالل خف�س التكاليف على ح�صاب اأمن امل�صتودعات.
وت�صدد البيانات احلكومية الر�صمية على اأنه مل ُتنقل اأ�صلحة من ال�صركات اخلا�صة التي تقدم اأمن بحري اأو من م�صتودعات الأ�صلحة العائمة املرخ�صة، 
ولكن تك�صف الأدلة القولية التي قدمتها �صركات الأمن البحرية اخلا�صة التي ت�صتخدم م�صتودعات الأ�صلحة العائمة عن حدوث بع�س املمار�صات التي انتهكت 

�سروط واأحكام ترخي�ص وت�سدير الأ�سلحة، كنقل اأ�سلحة  وذخائر من �سركة اأمن بحرية خا�سة اإلى اأخرى.

تنظيم امل�ستودعات العائمة
ُعر�صت جمموعة من النهج لتنظيم امل�صتودعات العائمة، منها:

• تاأ�صي�س �صلطة تنظيمية دولية لرقابة وتفتي�س م�صتودعات الأ�صلحة العائمة	
• توجيهات ومعايري وتو�صيات املنظمة البحرية الدولية للم�صتودعات العائمة	
• قوانني دول الأعالم للم�صتودعات العائمة امل�صتندة اإلى ممار�صة �صجل �صانت كيت�س ونيفي�س	
• تراخي�س ت�صدرها ال�صلطات احلكومية يف الدول التي ت�صدر الأ�صلحة، ت�صمح با�صتخدام امل�صتودعات من قبل �صركات الأمن البحرية اخلا�صة	
•   املعيار الدويل املتعلق ب ISO/ PAS 28007 الذي يغطي عمليات �صركات التاأمني البحرية اخلا�صة وموؤهالت احلر�س وتدريبهم ولكن ل يغطي 	

م�صتودعات الأ�صلحة العائمة

وتدر�س بع�س املناطق الواقعة حتت خطر القر�صنة وال�صرقة امل�صلحة منوذج HRA يف خليج غينيا املحدد كموقع حمتمل مل�صتودعات الأ�صلحة العائمة.
وي�صكل ا�صتخدام م�صتودعات الأ�صلحة العائمة عماًل جتاريًا مربحَا ي�صتجيب لختالف اأو ت�صارب التدابري الإدارية والت�صريعية املتعلقة بحمولة احلرا�س 

امل�سلحني داخل املياه الإقليمية واملوانئ. ويف الوقت الراهن، يبدو اأن حدوث كارثة �سيكون الدافع الوحيد للمجتمع الدويل لتنظيم امل�ستوعات العائمة. 
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