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مقدمة ونتائج رئي�سية

 ظل حظر الأ�ضلحة الذي فر�ضته الأمم املتحدة على 
دارفور يف عام 2004، وو�ضعته يف عام 2005 وطورته 
الواجبة،  العناية  متطلبات  2010،باإ�ضافة  عام  يف 
يف�ضل يف منع اإي�ضال املعدات الع�ضكرية اإىل اأطراف 
م�ضلحة يف دارفور. وهناك �ضل�ضلة اإمداد عابرة للدول 
تتمركز يف مواقع متباينة، مثل تباين بلدة اأم دافوق 
التجارية الواقعة يف اأفريقيا الو�ضطى ومراكز جتارية 
يف اإمارة دبي، ما تزال توّرد اأ�ضلحة وذخرية ومعدات 
ع�ضكرية اأخرى اإىل جميع الأطراف يف النزاع الدائر 

منذ 14 �ضنة )راجع اخلريطة 1(.
تطبيق  جناح  يتطلب  النظرية،  الناحية  ومن 
احلظر ما يلي )1( منع الأ�ضلحة على حدود دارفور، 

تدخل  التي  للأ�ضلحة  وقيود  �ضوابط  و�ضع   )2(
املوّردين  لعجز  نظًرا  قانونية،  ب�ضورة  ال�ضودان 
 )3( دارفور،  اإىل  الأ�ضلحة  تلك  نقل  اإعادة  منع  عن 
تنظيم اأو احلرمان من التقنية والقدرات التي ت�ضل 
ال�ضودان  املتنامية يف  املحلية  الأ�ضلحة  اإىل �ضناعات 
امل�ضتخدمة  الأ�ضلحة  من  متزايدة  ن�ضبة  توفر  والتي 
يف دارفور. وبالرغم من قيام جمل�س الأمن يف عام 
الثلثة  امل�ضتويات  هذه  من  عنا�ضر  باإدراج   2010
املتحدة، فما زالت  بالأمم  يف نظام احلظر اخلا�س 
بينما  الأول،  امل�ضتوى  على  مقت�ضرة  املتحدة  الأمم 
وتركز  الثاين،  امل�ضتوى  على  الأوروبي  الحتاد  يركز 

الوليات املتحدة على امل�ضتوى الثالث.
اإىل  التقرير  هذا  يف  املقّدمة  ال�ضواهد  ت�ضري 
�ضورته  يف  املتحدة  الأمم  من  املفرو�س  احلظر  اأن 

اجلهات  اإىل  الأ�ضلحة  و�ضول  منع  ميكنه  ل  احلالية 
تاأثري  ذات  فلي�س هناك حكومة  دارفور،  امل�ضلحة يف 
اإرادة  متتلك  دارفور  اإىل  الأ�ضلحة  امداد  على  هام 
كما  الأ�ضلحة،  توريد  ملنع  احلايل  الوقت  �ضيا�ضية يف 
جلميع  اأهمية  بل  جعله  للحظر  امل�ضتمر  الف�ضل  اأن 
تبقى  ما  على  ق�ضى  مما  الرئي�ضية  الفاعلة  اجلهات 

من دوافع لإجناحه ب�ضورة �ضحيحة.
فاإن  للحظر،  الر�ضمية  املمنوعات  عن  وبعيًدا 
ال�ضل�ضلة الأرحب العابرة للدول، وذات الطابع املدين 
اإىل  الع�ضكرية  املعدات  لمداد  حلقاتها،  بع�س  يف 
النقا�س  قيد  زالت  ما  دارفور  يف  امل�ضلحة  اجلهات 
كما  والتي،  الواجبة  العناية  تدابري  ايلئها  بغر�س 
ُيظهر هذا التقرير، قد تكون قيدت توريد التقنيات 
لكن  ال�ضتخدام.  مزدوجة  املواد  وبع�س  املتقدمة 
دمج تلك الإجراءات يف نظام احلظر الذي تفر�ضه 
�ضيا�ضية داخل جمل�س  املتحدة لقى معار�ضة  الأمم 

الأمن وخارجه.
اآخر امل�ضتجدات حول تطور  التقرير  يعر�س هذا 
وتاأثري حظر الأ�ضلحة املفرو�س على دارفور منذ عام 
2012 وحتى اأوائل عام 2016 1. ويتطرق  اإىل نزاعات 
املنطقة، وي�ضتعر�س �ضل�ضلة اإمداد الأ�ضلحة واملعدات 
ويبحث  دارفور،  يف  النزاع  جهات  اإىل  الع�ضكرية 
الأممي  احلظر  نظام  على  طراأت  التي  التغريات 
وحتقيقات فريق اخلرباء التابعة للأمم املتحدة الذي 
العقوبات  جلنة  �ضيا�ضات  ويناق�س  احلظر،  يراقب 
فعالية  ويقّيم  ال�ضودان،  ب�ضاأن  الأمن  ملجل�س  التابعة 
امل�ضروع  غري  التداول  ملنع  الأخرى  واجلهود  احلظر 
يعر�س  كما  دارفور2.  يف  الأ�ضلحة  ا�ضتعمال  واإ�ضاءة 
التقرير راأًيا خمت�ضًرا حول ما يقرتحه ف�ضل احلظر 
امل�ضقبلية لنظام  الآفاق  ب�ضاأن  املفرو�س على دارفور 

العقوبات الأممي اجلديد على جنوب ال�ضودان. 
ت�ضمل النتائج ما يلي:

الداعمني الأجانب يف �ضحب دعمهم  � اأن بداأ  منذ 
الآن،  وحتى   2010 عام  منذ  دارفور  ملتمردي 
اأ�ضبحت القوات امل�ضلحة ال�ضودانية متثل امل�ضدر 

اخلريطة 1: دارفور وجريانها
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يف  الأطراف  جلميع  بالن�ضبة  للأ�ضلحة  الرئي�س 
من  الأطراف  قل�ضت  الوقت،  نف�س  ويف  دارفور. 
اأنظمة  ووجود  الع�ضكري  الإمداد  اإعادة  حجم 
الأمر  هذا  ويعترب  دارفور  يف  رئي�ضية  اأ�ضلحة 
ا�ضتجابة للنزاعات يف اأماكن اأخرى على اأطراف 

ال�ضودان ولي�س نتيجة للحظر.
للأمم  � التابع  اخلرباء  فريق  تقدمي  من  بالرغم 

املتحدة لأدلة وا�ضحة على اأن احلكومة ال�ضودانية 
رو�ضيا  من  القادمة  الأ�ضلحة  تنقل  زالت  ما 
البي�ضاء، وال�ضني، والحتاد الرو�ضي اإىل دارفور 
املقّدمة  النهائي  امل�ضتخدم  �ضمانات  يخالف  مبا 
تزال  ما  للحظر،  �ضريح  انتهاك  ويف  للموّردين 
نف�س  من  اأ�ضلحة  ُت�ضدر  ال�ضابقة  الثلثة  الدول 

الأنواع اإىل ال�ضودان.
بالرغم من القرارات املتتابعة ملجل�س الأمن والتي  �

تطالب العملية املختلطة للحتاد الأفريقي والأمم 
املتحدة يف دارفور )اليوناميد( بر�ضد انتهاكات 
حفظ  عمليات  دائرة  تعرتف  ل  الأ�ضلحة،  حظر 
اليوناميد  وقيادة  املتحدة  للأمم  التابعة  ال�ضلم 
دجمها  ورف�ضت  البعثة  ولية  من  اجلانب  بهذا 
اليوناميد  تعاون  ومع ذلك، حت�ضن  اأن�ضطتها.  يف 
الدعم  اإىل  بالإ�ضافة  املتحدة  الأمم  فريق  مع 

اللوجي�ضتي ب�ضكل ملمو�س منذ عام 2012.
املتحدة  � للأمم  التابع  اخلرباء  فريق  يواجه  واإذ 

احلظر،  ب�ضرعية  للعرتاف  اخلرطوم  رف�س 
من  كامل  عقد  مدار  على  الأمن  جمل�س  وعجز 
فريق  فاإن  اخلا�ضة،  تدابريه  تنفيذ  عن  الزمن 
تركيزه  حّول  قد  احلظر  يراقب  الذي  اخلرباء 
للدول  العابرة  بال�ضل�ضلة  اخلا�ضة  ال�ضوابط  نحو 
مزدوجة  واملواد  والطائرات،  الأ�ضلحة،  لتوريد 

ال�ضتخدام التي ُت�ضتخدم يف دارفور.
وعلوة على الوليات املتحدة التي متتلك نظاًما  �

دولتان  هناك  اجلانب،  اأحادية  للعقوبات  ا  خا�ضً
خطوات  باتخاذ  قامتا  وهولندا  اأملانيا  هما  فقط 
الع�ضكرية  التقنية  اإي�ضال  لإيقاف  ملمو�ضة 
الكيانات  اإىل  ال�ضتخدام  مزدوجة  املواد  اأو 

اخلا�ضعة للحظر.
اإن و�ضول جمل�س الأمن اإىل طريق م�ضدود حول  �

احلظر ونظام العقوبات يرجع اإىل جمموعة من 
الثلثة  الأع�ضاء  بني  اخللفات  منها  العوامل 
واململكة  )فرن�ضا،  الأمن  جمل�س  يف  الدائمني 
فعالية  بخ�ضو�س  املتحدة(  والوليات  املتحدة، 
العقوبات  با�ضتخدام  التهديد  اأو  ا�ضتخدام 
يف  املحتملني  امل�ضاركني  على  التاأثري  بهدف 
عمليات ال�ضلم، والعلقات الفرن�ضية وعلقات 

واإ�ضرار  ت�ضاد،  جمهورية  مع  الأوروبي  الحتاد 
ال�ضني على اأولوية ال�ضيادة ال�ضودانية، واملوقف 
املتعنت للحتاد الرو�ضي �ضد ال�ضرعية الدولية 
للعقوبات وجمل�س الأمن. ومنذ عام 2012، حل 
املعيق  لي�ضبح  ال�ضني  حمل  الرو�ضي  الحتاد 
الرئي�ضي جلهود جلنة العقوبات من اأجل تو�ضيع 

احلظر اأو تنفيذه.

دائرة نزاعات دارفور 
نزاعات  اأطراف  جميع  من  املقاتلني  ح�ضد  يتم 
بني  املحلية  التوترات  ب�ضبب  املت�ضابكة  دارفور 
الأر�س  حقوق  على  ا  وخ�ضو�ضً وداخلها،  القبائل 
املرتبطة باإزالة نظام حيازة الأر�س امل�ضمى الدار/
احلواكري3. وبالرغم من طبيعتها املحلية، اأ�ضبحت 
داخل  �ضيا�ضية  رمزية  ذات  ال�ضراعات  تلك 
ال�ضلطة  يف  الكبرية  التفاوتات  نتيجة  ت�ضكل  مترد 
ال�ضيا�ضية الوطنية واملخ�ض�ضات القت�ضادية. ومنذ 
عام 2005 تقريًبا، كان يتم ا�ضتغلل هذه التوترات 
ب�ضكل متزايد من جانب اأطراف يف نزاعات اإقليمية 
ا بني ت�ضاد وال�ضودان، وبني ليبيا وال�ضودان  خ�ضو�ضً

بدرجة اأقل. 
التقارب  اأ�ضهم   ،2011-  2010 عامي  فرتة  ويف 
يف  القذايف  نظام  و�ضقوط  وت�ضاد،  ال�ضودان  بني 
ليبيا، والزدواجية امل�ضتمرة للجي�س ال�ضعبي لتحرير 
جنوب  ارا�ضي  يف  دارفور  متمردي  جتاه  ا  ال�ضودان 
جنوب  ا�ضتقلل  �ضبقت  التي  الفرتة  خلل  ال�ضودان 
اأ�ضهمت جميعًا يف تقلي�س الأبعاد الدولية  ال�ضودان، 

للنزاع  وتقلي�س م�ضادر الأ�ضلحة عرب احلدود4.
قوات  فاإن  الآن،  وحتى   2011 عام  اأواخر  ومنذ 
واأعداد �ضغرية من ف�ضائل  وامل�ضاواة،  العدل  حركة 
جي�س حترير ال�ضودان حتت قيادة مني مناوي وحتت 
النور قد �ضارت على نحو  الواحد حممد  قيادة عبد 
متزايد اأكرث ن�ضاًطا خارج حدود دارفور. وقد قاتلت 
ال�ضعبية  احلركة  جانب  اإىل  وامل�ضاواة  العدل  حركة 
امل�ضلحة  القوات  �ضد  �ضمال  ال�ضودان-  لتحرير 
ال�ضودانية يف جنوب كردفان حتت راية اجلبهة الثورية 
ال�ضودانية، كما قاتلت يف اأوائل عام 2012  جنبًا اإىل 
معارك  يف  ال�ضودان  لتحرير  ال�ضعبي  اجلي�س  جنب 
حدودية �ضد القوات امل�ضلحة ال�ضودانية5. وامتد هذا 
اإىل ما وراء هذه املناطق املتنازع  الت�ضابك اجلنوبي 
عليها، اإذ قامت حركة العدل وامل�ضاواة واأعداد قليلة 
من مقاتلي  جي�س حترير ال�ضودان بقيادة مني مناوي 
حممد  عبدالواحد  بقيادة  ال�ضودان  حترير  وجي�س 
ال�ضودان  ال�ضعبي لتحرير  للجي�س   نور، بتقدمي دعم 
يف  املعار�س  ال�ضودان  لتحرير  ال�ضعبي  اجلي�س  �ضد 
وذلك  ال�ضودان،  جنوب  داخل  الكربى   النيل  اأعايل 

ال�ضودان  جنوب  يف  الأهلية  احلرب  ا�ضتعال  عقب 
جمدًدا يف دي�ضمرب 2013. 6 

مع  دارفور  متمردي  ا�ضرتاك  فاإن  ذلك،  ومع 
عليهم  يعد  مل  ال�ضودان  لتحرير  ال�ضعبي  اجلي�س  
ال�ضيا�ضي  الدعم  حيث  من  حمدودة  بفوائد  �ضوى 
قوات  �ضجع  فقد  اأكرب  �ضرًرا  جلب  كما  والع�ضكري، 
معار�ضة يف جنوب ال�ضودان على ا�ضتهداف املدنيني 
فاإن  ال�ضودان.  جنوب  يف  املوجودين  الدارفوريني 
ال�ضودانية،  الثورية  اجلبهة  قيادة  على  النزاعات 
وجنوب  دارفور  يف  لأع�ضائها  املتنوعة  والأهداف 
ذلك  اإ�ضعاف  اإىل  اأدت  ال�ضودان  وجنوب  كردفان، 
عام  اأواخر  اإىل  منت�ضف  ومن  الع�ضكري.  التحالف 
بحر  نحو  الغرب  اإىل  بكثافة  املتمردون  عاد   ،2014

الغزال ودارفور.
 2014  -  2013 عامي  فرتة  �ضهدت  دارفور،  ويف 
جمموعات  بني  العرقي  العنف  يف  فو�ضوية  زيادة 
هجمات  اأ�ضهمت  كما  عربية7.  غري  واأخرى  عربية 
يف  املتمردين  بقايا  على  ال�ضودانية  امل�ضلحة  القوات 
غرب و�ضرق وجنوب دارفور، وما اأعقبها من تهجري، 
التي  تلك  مثل  جمتمعات،  بني  ا�ضتباكات  اندلع  يف 
ن�ضبت بني قوات الدفاع ال�ضعبي اجلديدة املكونة من 
جمندين من اأو�ضاط الربقد )جمموعة غري العربية( 
من  باعتبارهم  امل�ضنفني  الزغاوة  من  وجمموعات 
اأن�ضار جي�س حترير ال�ضودان بقيادة مني مناوي. ويف 
هذه الأثناء، اأدت النزاعات املتجددة على الأرا�ضي، 
مثل  �ضلعية   ثروات  من  يظهر  اأخذ  وما  واملا�ضية، 
بع�ضها  �ضد  العربية  اجلماعات  اإثارة  اإىل  الذهب، 

البع�س يف و�ضط وجنوب و�ضمال دارفور. 8
 2014 اأعوام  يف  اجلفاف  مو�ضم  القتال يف  اأعاد 
دارفور  يف  العنف  م�ضتويات   2016 واأوائل  و2015 
بني  عليها  كان  التي  امل�ضتويات  اإىل  ال�ضكان  وتهجري 
ال�ضودانية  احلكومة  و�ضنت  و2008.   2007 عامي 
حترير  جي�س  حركة  �ضد  منظمة  هجمات  ثلث 
حترير  جي�س  وحركة  ميناوي  ميني  ال�ضودان- 
هيكل  قيادة  حتت  النور  عبدالواحد  ال�ضودان- 
ال�ضريع.  الدعم  قوات  با�ضم  ُتعرف  جديدة  ميلي�ضيا 
جانب  من  ال�ضريع  الدعم  قوات  مقاتلي  جتنيد  ومت 
منذ  ال�ضوداين  الوطني  واملخابرات  الأمن  جهاز 
هوؤلء  ا�ضتقطاب  مت  حيث   2013 عام  منت�ضف 
املقاتلني من القبائل العربية يف دارفور. وقاتل هوؤلء 
املقاتلون يف جنوب كردفان قبل عودتهم اإىل دارفور 
التي  ال�ضريع  الدعم  قوات  وتقع   .2014 فرباير  يف 
تخ�ضع ل�ضيطرة �ضعيفة حتت القيادة الر�ضمية للواء 
لكن  ال�ضوداين  الوطني  واملخابرات  الأمن  جهاز  يف 
حممد  القائد  لقيادة  عملًيا  املقاتلون  هوؤلء  يخ�ضع 
حمدان دقلو "حميدتي" من قبيلة الرزيقات، والذي 
�ضبق له اأن قاد ميلي�ضيا تابعة "للجنجويد" ثم مترد 

على احلكومة يف عام 2007.
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ومنذ عام 2010، ظلت كل موجة من النزاع تعيد 
فمتمردو  جديدة.   �ضور  يف  ال�ضابقة  الديناميات 
دارفور الذين مت يف ال�ضابق ا�ضتغللهم  كقوات تقاتل 
قاتلوا يف  ولييبا،  ت�ضاد  بالوكالة من جانب حكومتي 
وقت لحق  بالوكالة عن حكومة جنوب ال�ضودان. كما 
اأن ت�ضكيل احلكومة ال�ضودانية لقوات الدعم ال�ضريع 
"اجلنجويد" التي جرت  ي�ضبه جزئًيا عملية جتنيد 
اأن  بني عامي 2002 و2005، وذلك على الرغم من 
الرزيقات  قادة  اأحد  نقلت دعمها من  اخلرطوم قد 
البارزين وهو )زعيم املحاميد/ �ضيخ مو�ضى هلل( 
اإىل قائد اآخر وهو )"حميدتي" من املاهرية(. وما 
زالت النزاعات املحلية تدعم تعبئة امليلي�ضيات التي 
اخلارجة  العرقية  والنزاعات  احلكومة  ترعاها 
امل�ضتمرة  النزاعات  اإىل  بالإ�ضافة  ال�ضيطرة  عن 
�ضلع  موارد  اأهمية  وزادت  واملا�ضية.  الأرا�ضي  على 
مع  العربي خا�ضًة  وال�ضمغ  الذهب  مثل  الت�ضدير 
ا�ضتقلل  منذ  النفط  عائدات  وانخفا�س  توقف 
الأهلية  واحلرب   2011 عام  يف  ال�ضودان  جنوب 

التي اأعقبته.
اجتاه  ا�ضتمر  النزاع،  من  الدوائر  هذه  بني  ومن 
الع�ضكري  الإ�ضعاف  وهو   :2010 عام  منذ  واحد 
دارفور  املتمردة يف  تبقى من اجلماعات  ملا  امل�ضتمر 
حركة  وح�ضدت  الآن.  دولًيا  معزولة  اأ�ضبحت  والتي 

بني  من  ع�ضكرًيا  الأقوى  اجلماعة  وامل�ضاواة،  العدل 
هذه اجلماعات، قوة تزيد عن 100 مركبة يف منطقة 
خور �ضمام يف غرب بحر الغزال يف جنوب ال�ضودان 
قامت  اأن  وبعد  اأبريل   26 ويف   .2015 عام  اأوائل  يف 
دارفور،  جنوب  اإىل  املركبات  هذه  بنقل  احلركة 
الدعم  لقوات  تابعة  قوة  للهجوم من جانب  تعر�ضت 
ال�ضريع قرب النخرة وخ�ضرت حوايل 60 باملائة من 
ويف   .)1 ال�ضورة  )راجع  القافلة  ومعدات  مركبات 
ال�ضودان-  تكبدت حركة جي�س حترير  الوقت،  نف�س 
يف  والأرا�ضي  املعدات  يف  خل�ضائر  النور  عبدالواحد 
جبل مرة وهو اآخر معاقلها يف الفرتة من اأواخر عام 

2015 واأوائل عام 2016. 9    

توريد الأ�سلحة اإىل دارفور
توريد الأ�سلحة عرب احلدود

التقييم  م�ضروع  اأجرى  عندما   ،2012 عام  بحلول 
ا�ضتق�ضائية  درا�ضة  الب�ضري  للأمن  الأ�ضا�ضي 
جتفيف  مت  دارفور،  اإىل  الأ�ضلحة  تدفقات  عن 
اإىل  ت�ضل  التي  للأ�ضلحة  اأجنبيني  م�ضدرين  اأكرب 
اجلماعات املتمردة يف دارفور وهما احلكومة الليبية 
يرجع  ول  الت�ضادية10.  امل�ضلحة  القوات  وخمزونات 
اأف�ضل  ب�ضكل  الأ�ضلحة  تدفقات  منع  اإىل  الأمر  هذا 

يف  املتمثلة  اخلارجية  ال�ضيا�ضية  الأحداث  اإىل  لكن 
�ضقوط نظام القذايف والتقارب بني ت�ضاد وال�ضودان

 فقد ا�ضتمرت حتركات املتمردين واملركبات عرب 
احلدود امل�ضرتكة مع ت�ضاد وليبيا والتي متتد مل�ضافة 
م�ضرتكة  حدودية  قوة  ن�ضر  من  بالرغم  كم    1200
القوات  ووجود   ،2010 عام  يف  وال�ضودان  ت�ضاد  بني 
دارفور  بني  احلدود  جانبي  على  ال�ضودانية  امل�ضلحة 
 ،11  2011 عام  يف  الليبية  الأزمة  بداية  منذ  وليبيا 
عن  اأنباء  وردت  التي  امل�ضرتكة  احلدودية  والقوة 
ت�ضكلها بني ليبيا وال�ضودان يف نوفمرب 2013. 12 ومع 
جي�س  وحركة  وامل�ضاواة  العدل  حركة  م�ضوؤويل  اأن 
تقارير  عدة  ينكرون  مناوي  مني  ال�ضودان-  حترير 
ت�ضري اإىل اأن اأفراد من قواتهم قد �ضاركت يف القتال 
الذي دار يف ليبيا �ضد قوات فجر ليبيا املدعومة من 
حكومة اخلرطوم13، اإل اأن  حركة العدل وامل�ضاواة قد 
ا�ضتطاعت  اإخراج قائدها الراحل خليل اإبراهيم عرب 
املنطقة احلدودية الثلثية بني ليبيا وال�ضودان وت�ضاد 
يف قافلة ع�ضكرية مكونة من 150 مركبة يف عمليتها 
اأغ�ضط�س  اأواخر  يف  ال�ضحراء"  "قفزة  ال�ضهرية 
احلدودية  القوة  وجود  من  بالرغم  وذلك   ،2011
كانت  وباملثل،  وال�ضودان14.  ت�ضاد  بني  امل�ضرتكة 
ال�ضودان-  اأعداد �ضغرية من مركبات جي�س حترير 
بني  التحرك  على  قادرة  نور  حممد  عبدالواحد 

ال�صورة 1: مقاتل من قوات الدعم ال�ضريع ي�ضارك يف عر�س الأ�ضلحة واملركبات التي مت ال�ضتيلء عليها من حركة العدل وامل�ضاواة، مدينة نيال، جنوب دارفور، مايو 2015. © ا�ضرف ال�ضاذيل/ اأ ف ب.
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ال�ضاحل. ومنذ عام 2013، قام الباحثون، على �ضبيل 
املثال، بتوثيق وجود ذخرية للبندقية البلجيكية غري 
الرتدادية من عيار 106 ملم من الرت�ضانات الليبية يف 
ال�ضبطيات التي يتم ال�ضتيلء عليها من اجلماعات 
امل�ضلحة يف �ضمال مايل ومن املهربني يف ت�ضاد19، ويف 
دول اأبعد من ذلك مبا يف ذلك �ضوريا20. وبالرغم من 
اأن الغياب الوا�ضح لتلك الأ�ضلحة يف دارفور قد تعك�س 
حمدودية مراقبة املراقبني وو�ضولهم اإىل خمزونات 
م�ضرتيات  اأن  اإىل  ا  اأي�ضً ي�ضري  قد  فاإنه  املتمردين، 
اجلماعات املتمردة من الأ�ضلحة عرب احلدود تعترب 
اأجندات  جانب  من  بعيد  اأمد  منذ  �ضيا�ضًيا  موجهة 
ومبا  دارفور.  جريان  بني  من  لهم  الراعية  اجلهات 
امل�ضهد  من  تن�ضحب  بداأت  الراعية  اجلهات  تلك  اأن 
يف عام 2010 وا�ضتمر تناق�س املوارد الداخلية، فقد 
دارفور احل�ضول على م�ضرتيات  ي�ضتطيع متمردو  ل 

كبرية من الأ�ضلحة عرب احلدود.
ول يبدو اأن جهود متمردي دارفور يف جنوب ال�ضودان 
قد ح�ّضنت ب�ضكل كبري خطوط اإمدادهم وذلك بالرغم 
عرب  واملركبات  الأفراد  حلركة  الكبرية  ال�ضهولة  من 
احلدود. ويبدو اأن تدهور العلقات مع احلركة ال�ضعبية 
لتحرير ال�ضودان- �ضمال اأدى اإىل تقييد و�ضول حركة 
املحدودة  للموارد  دارفور  ومتمردي  وامل�ضاواة  العدل 
التي كانت تقدمها عنا�ضر داخل  )الوقود واملركبات( 
ا �ضباط  ال�ضودان )وخ�ضو�ضً لتحرير  ال�ضعبي  اجلي�س 
ال�ضعبية  احلركة  اإىل  ال�ضابقة(  الرابعة  الفرقة  داخل 

لتحرير ال�ضودان- �ضمال. 21
التي  املعدات  من  ال�ضغرية  العينة  اأتت  ولقد 
ال�ضودان  لتحرير  ال�ضعبي  اجلي�س  عليها  ا�ضتوىل 
)املعار�س( من حركة العدل وامل�ضاواة يف اأبريل 2014 
للتاأكيدات  تدعيم  مبثابة  اجلنوبية،  الوحدة  ولية  يف 
الذي ظلت تطلقها حركة العدل وامل�ضاواة واجلماعات 
الأخرى يف دارفور باأن م�ضدر ت�ضليحها الرئي�ضي ما 

اأر�س  عليها يف  ال�ضتيلء  يتم  التي  الأ�ضلحة  هو  زال 
على  علوة  ال�ضودانية.  امل�ضلحة  القوات  من  املعركة 
مركبة لند كروزر22، تتكون العينة بالكامل من اأ�ضلحة 
خمازن  يف  موجودة  اأنها  ُيعرف  التي  الأنواع  ت�ضبه 
اجلي�س   ولي�س يف خمازن  ال�ضودانية  امل�ضلحة  القوات 
الر�ضا�س  املدفع  ومنها  ال�ضودان  لتحرير  ال�ضعبي 
ال�ضوداين ال�ضنع  من عيار 12.7  ملم والذي ُيطلق 
عليه ا�ضم "Khawad" 23، وذخرية من عيار 12.7 × 
108 ملم  مت ت�ضنيعها يف عامي 2010 و 2013 ت�ضبه 
الذخرية التي ت�ضتخدمها القوات امل�ضلحة ال�ضودانية، 
والتغليف الذي ي�ضبه الإنتاج اأو اإعادة التغليف احلربي 
ال�ضوداين24، والذخرية غري املختومة من عيار 7.62 
× 54اآر والتي ت�ضبه ال�ضناعة الإثيوبية بالإ�ضافة اإىل 

نوع ت�ضتخدمه القوات امل�ضلحة ال�ضودانية.

الأمن  وقوات  امل�سلحة  القوات  اإمداد  �سل�سلة 
ال�سودانية

امل�ضلحة  القوات  اإمداد  �ضل�ضلة  ا�ضتمرار  يت�ضح 
ال�ضودانية اإىل دارفور من خلل عملية اإعادة المداد 
الع�ضكرية  للم�ضتهلكات  املنا�ضب"  التوقيت  "يف 
ا الذخرية. ويف كل عام منذ 2009  وحتى  وخ�ضو�ضً
اأو  املتحدة  للأمم  التابع  اخلرباء  فريق  كان   ،2014
ذخرية  بتوثيق  يقومون  دارفور   يف  اآخرون  باحثون 
اأختامها  تو�ضح  �ضغرية  لأ�ضلحة  �ضينية  اأو  �ضوادنية 
�ضبقتها  التي  ال�ضنة  اأو  ال�ضنة  نف�س  يف  ت�ضنيعها 
اأعوام 2009 و2013  )انظر ال�ضورتني 2 و 3(. ويف 
اخلرطوم  يف  م�ضّنعة  ذخرية  اكت�ضاف  مت  و2014، 
داخل دارفور خلل �ضنة واحدة اأو اأقل من ت�ضنيعها 
تلقي  املتفرقة  امللحظات  وهذه   .)1 ال�ضكل  )انظر 
التي  الأ�ضلحة  تنوع  اأو  التغيري  يف حجم  ال�ضوء على 
�ضرعة  عن  وتك�ضف  دارفور  اإىل  اخلرطوم  من  ُتنقل 

اإعادة الإمداد.

"ال�ضيف  عملية  خلل  حتى  مرة  وجبل  ت�ضاد  �ضرق 
احلا�ضم" الأوىل يف اأوائل 2015. 15

ومع ذلك، هناك القليل من ال�ضواهد التي ت�ضري 
اإىل اأن حجم تدفقات الأ�ضلحة عرب احلدود تتنا�ضب 
تر�ضانات  جميع  اأن  ومبا  للأفراد.  حتركات  مع  
ال�ضوفيتية  الأ�ضلحة  كبري من  ب�ضكل  تتكون  املنطقة 
لدرجة  قدمية  تكون  ما  غالًبا  والتي  وال�ضينية، 
عمليات  خلل  من  الأ�ضلحة  تعقب  معها  ي�ضعب 
املعدات  متييز  ال�ضعب  فمن  التقليدية،  التعقب 
الأ�ضلحة  بني  من  املخزونات  هذه  اإىل  تعود  التي 
التي مت التعرف عليها يف دارفور. علوة على ذلك، 
"النظرية" القادمة  املميزة  الأ�ضلحة  فاإن عدد من 
التعرف  والتي مت  والليبية  الت�ضادية  املخزونات  من 
عليها بحوزة اجلماعات امل�ضلحة يف دارفور قبل عام 

2010 16 مل يتم ر�ضدها منذ ذلك احلني.    
عام  منذ  دارفور  يف  يتم  مل  املثال،  �ضبيل  فعلى 
 45  ×  5.56 عيار  من  اأ�ضلحة   وجود  توثيق    2010
من  مت  التي  النوع  من  امل�ضاحبة   ذخريتها  اأو  ملم 
املخزونات  اإىل  يعود  باعتباره  م�ضدره  تعقب  قبل 
جناح  من  وبالرغم  الطريقة،  وبنف�س  الت�ضادية17. 
�ضحنات  اعرتا�س  يف  ال�ضودانية  امل�ضلحة  القوات 
مهربة من الأ�ضلحة الليبية18 يقال اأنها كانت متوجهة 
اإىل اجلماعات امل�ضلحة يف دارفور، مل يتم يف دارفور 
من  اإمدادات جديدة   وجود  توثيق  الوقت  ذلك  منذ 
الأ�ضلحة عالية ال�ضوت القادمة من ليبيا مثل ذخرية 
البندقية البلجيكية غري الرتدادية من عيار 106 ملم 
بالإ�ضافة اإىل البنادق الإ�ضبانية غري الرتدادية من 
مقاتلي  بحوزة  وجودها  لوحظ  والتي  ملم   106 عيار 

حركة العدل وامل�ضاواة قبل عام 2010.  
املميزة  الأ�ضلحة  لأن  املعلومات  اأبرز  هي  وهذه 
ليبية املن�ضاأ من هذا النوع والتي مت روؤيتها يف دارفور 
منطقة  عرب  اأخرى  اأماكن  يف  منت�ضرة  زالت  ما 

�صنة التوثيق �صنة الت�صنيع اأو التعبئة )اأيهما اأحدث(
2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2007  

2008
2009 ×

2010 × × ×

2011
2012
2013 × × ×

2014 × × × × ×

ال�ضكل 1: الذخرية �صودانية ال�صنع للأ�صلحة ال�صغرية والتي مت توثيقها يف دارفور ح�صب �صنة التوثيق

ملحوظة: متثل كل علمة ر�ضد للذخرية. وكلما كانت العلمة اأقرب اإىل اخلط الأحمر، كانت املدة الزمنية بني ت�ضنيعها وتوثيقها اأق�ضر. امل�ضادر: جمل�س الأمن الدويل )2009، 2010ب، 2013اأ، 2014ج(، 
ليف وليربن )2014(
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ال�صورتان 2 و3: مركبة لند كروزر تابعة حلركة العدل وامل�ضاواة  مزودة مبدفع ر�ضا�س دو�ضكا �ضوداين ال�ضنع بالإ�ضافة اإىل ذخرية �ضينية ال�ضنع من عيار 12.7× 108 ملم. مت التقاط ال�ضورتني يف باو، جنوب 
Conflict Armament Research ال�ضودان، مايو 2014. © مايك لوي�س/ منظمة

ت�ضري هذه امل�ضاهدات املتكررة للذخرية ال�ضودانية 
اإىل اأن احلظر مل يعطل �ضل�ضلة اإمداد القوات امل�ضلحة 
ال�ضودانية من الأ�ضلحة اإىل دارفور. وهناك خا�ضيتان 
النظرة  يناه�ضان هذه  الأ�ضلحة يف دارفور قد  لبيئة 

املت�ضائمة لفعالية احلظر:
الأنظمة  حجم  يف  الوا�ضح  النخفا�س   )1(
اجلوية  الأ�ضول  ا  وخ�ضو�ضً للأ�ضلحة  الرئي�ضية 
و)2(  تقريًبا،   2010 عام  منذ  دارفور  يف  املنت�ضرة 

ت�ضتخدمها  التي  للأ�ضلحة  الأ�ضا�ضية  املجموعة  ثبات 
القوات الربية التابعة للقوات امل�ضلحة ال�ضودانية منذ 
م�ضوؤويل  اأحد  يقول  وكما  دارفور25.  يف   2014 عام 

الأمم املتحدة املعنيني مب�ضائل الأ�ضلحة:

على  كبري  تاأثري  للحظر  لي�س  اأنه  الوا�ضح  من 
والتي  اخلفيفة  والأ�ضلحة  ال�ضغرية  الأ�ضلحة 
ما زالت �ضمن �ضل�ضلة اإمداد حملية.  فدارفور 

لأنه  �ضغرية" نظًرا  "حرًبا  الآن  حتى  تزال  ما 
ال�ضغرية  ]الأ�ضلحة  ا�ضتخدام  �ضوى  يجري  ل 
اإطلق  يتم  واأحياًنا   – اخلفيفة[  والأ�ضلحة 
وهذا  ملم[،  عيار 122  ]من  كاتيو�ضا  �ضواريخ  
قدرة  من  يقلل  ]احلظر[  لكن  �ضيء.  كل  هو 
اأ�ضلحة  من�ضات  ون�ضر  �ضراء  على  ال�ضودان 
والطائرات(  املدرعات  )مثل  ومتطورة  كبرية 

اإذا حتولت دارفور اإىل "حرب كبرية".26
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رغبة  من  عقوبات  نظام  وجود  اأ�ضعف  ورمبا 
�ضانعي الأ�ضلحة املتقدمة يف اإمداد ال�ضودان بالأ�ضلحة 
امل�ضلحة  القوات  قدرات  ق�ضور  يف  وا�ضح  هو  كما 
ونظام  الكهرو�ضوئية،  النظم  ال�ضودانية يف جمالت 
واملراقبة  والكمبيوتر  والت�ضال  والتحكم  القيادة 
وال�ضتعلم وال�ضتطلع C4ISR 27، والطائرات بدون 
طيار. وبالفعل منذ عام 2011، فاإن الطائرات بدون 
)النيل  ومنطقتي  دارفور  ن�ضرها  يف  يتم  التي  طيار 
كبرية  بدرجة  اأنخف�ضت  كردفان(  وجنوب  الأزرق 
انخف�س  دارفور،  ويف  التقني28.  التطور  حيث  من 
عدد الطائرات الع�ضكرية ب�ضكل مل يحدث من قبل، 
قواعد  من  الهجومية  املروحيات  متاًما  واختفت 
العمليات الثلث الرئي�ضية للقوات امل�ضلحة ال�ضودانية 
اأوائل  ونيال( يف  واجلنينة،  الفا�ضر،  دارفور )يف  يف 
عام 2015، غري اأن  بع�ضها قد عاد يف اأكتوبر 2015 

يف بداية جتدد القتال يف مو�ضم اجلفاف.29 
تفاوؤًل  الأقل  التف�ضريات  اأحد  فاإن  ذلك،  ومع 
يربط بني ا�ضتمرار جمموعة الأ�ضلحة غري املتطورة 
الطائرات  اأ�ضطول  م�ضتويات  يف  والنخفا�س 
والتكتيكية  ال�ضرتاتيجية  املخاوف  وبني  الع�ضكرية 
طائرات  يف  النخفا�س  اإن  بالعقوبات.  املتعلقة 
دارفور  يف  املن�ضورة  ال�ضودانية  امل�ضلحة  القوات 
وما  كردفان  جنوب  يف  وجودها  زيادة  مع  يتزامن 
يف  وجودها  اإىل  بالإ�ضافة   ،2011 عام  منذ  حولها 
مدينة هجليج يف اأوائل عام 2012، وذلك يف تعقب 
للأولويات املتغرية  لنزاعات ال�ضودان على هام�ضه  
الطائرات  زالت  ما  الوقت،  نف�س  ويف  وحدوده30. 
ذيول  اأرقام  ذات  لكن  النوع  نف�س  من  الع�ضكرية- 
اأطول- اإما لكونه مت �ضرائها حديًثا اأو مت اإ�ضلحها 
انقطاع، مما  دارفور دون  دارفور- تظهر يف  خارج 
ل  ال�ضودانية  امل�ضلحة  القوات  اأن  بو�ضوح  ي�ضري 
تواجه �ضوى قيود �ضئيلة يف تدوير من�ضات الأ�ضلحة 
قامت  فقد  دارفور31.  من  واخلارجة  الداخلة 
الأبحاث اخلا�ضة بهذا التقرير بتتبع ثلث مرحيات 
بدًءا  حديًثا  �ضرائهما  مت   MI-24 نوع  من  هجومية 
من اإ�ضلحها يف �ضان بطر�ضربغ حتى نقلها جًوا اإىل 
اخلرطوم ون�ضرها يف جنوب كردفان خلل �ضهرين، 
ثم يف دارفور خلل �ضنة واحدة32. ومتت هذه الدورة 
ال�ضريعة من ال�ضراء والن�ضر ب�ضورة علنية ودون اأي 

معوقات عملية اأو �ضيا�ضية.
الأ�ضلحة  جمموعة  ا�ضتمرارية  حتظى  وباملثل، 
والقوات  ال�ضودانية  امل�ضلحة  القوات  ت�ضتخدمها  التي 
زالت  وما  تكتيكية.  بدعائم  دارفور  يف  املتحالفة 
اأ�ضلحة  اأنظمة  ت�ضرتي  ال�ضودانية  امل�ضلحة  القوات 
خارج  النزاع  مناطق  يف  ب�ضرعة  وتن�ضرها  جديدة 
املثال،  �ضبيل  على   ،2012 دي�ضمرب  ففي  دارفور. 
ال�ضودان-  لتحرير  ال�ضعبية  احلركة  قوات  ا�ضتولت 

امل�ضلحة  القوات  من  كردفان  جنوب  يف  �ضمال 
ال�ضودانية على �ضواريخ م�ضادة للدبابات من اجليل 
يف  ال�ضني  من  �ضحنها  مت    HJ-8 نوع  من  الثاين 
املثري  ومن  التاريخ33.  ذلك  يف  ونقلها   2011 اأبريل 
للده�ضة اأن احلكومة ا�ضتمرت اأي�ضًا منذ عام 2011  
�ضرائها  التي مت  املدرعة  املركبات  اأنواع من  ن�ضر  يف 
جديد  نوع  ومنها  دارفور،  يف  ال�ضرطة  لقوات  حديًثا 
ال�ضرق  يف  امل�ضنوعة  املدرعة  اجلنود  ناقلت  من 
اأغ�ضط�س 2012  بورت�ضودان يف  التي و�ضلت  الأو�ضط 
انتهاك  يف   2015 عام  خلل  دارفور  اإىل  نقلت  ثم 
علني للحظر34. ونظًرا لأن املتمردين �ضريعي احلركة 
ول ي�ضتخدمون املدرعات واإمنا يعتمدون على �ضيارات 
القوات  عن  اجلديدة  املدرعات  غياب  فاإن  التويوتا، 
امل�ضلحة ال�ضودانية يف دارفور- على عك�س ال�ضرطة- 
رمبا يعك�س خياًرا ا�ضرتاتيجًيا ولي�س قيود يف الإمداد.

الع�سكري  الإمداد  �سل�سلة  على  ال�سيطرة 
لل�سودان

اإن فريق اخلرباء التابع للأمم املتحدة والدبلوما�ضيني 
املعنيني بلجنة العقوبات التابعة ملجل�س الأمن على علم 
اأفاد فريق اخلرباء ب�ضراحة  اإذ  بف�ضل احلظر.  تام 
�ضديدة يف اآخر تقرير ن�ضرته اإىل اللجنة: "اإن نظام 
العقوبات يف الواقع معطل  داخل ال�ضودان"35. ومنذ 
الأخرى  امل�ضادر  تقل�س  بداأ  عندما   ،2010 عام 
لإمدادات الأ�ضلحة يف دارفور، كان التجاهل ال�ضريح 
ال�ضبب  هو  ال�ضودانية  احلكومة  جانب  من  للحظر 
اخلرباء  فريق  اأو�ضح  اإذ  احلظر.  ف�ضل  يف  الرئي�ضي 

يف بيان تقني موجز اإىل اللجنة:

ذخرية  اأن  ر�ضد  يوم  اول  من  حتليًل  ُيظهر 
نزاع  يف  امل�ضتخدمة  ال�ضغرية  الأ�ضلحة 
يف  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  ت�ضنيعها  يتم  اليوم  دارفور 
ال�ضودان، ثم يتم نقلها اإىل دارفور يف خمالفة 
يف  اإنها  ال�ضودان.  جانب  من  الأ�ضلحة  حلظر 
للحظر  يكون  ولن  داخلية  اإمداد  �ضل�ضلة  الواقع 

اخلارجي للأ�ضلحة �ضوي تاأثري �ضئيل عليها.36

من  املتحدة  الأمم  فريق  تركيز  انتقل  وباملقابل، 
– وهي  مراقبة الت�ضليم الفعلي للأ�ضلحة اإىل دارفور 
قابلة  غري  واأنها  فعاليتها  عدم  ثبتت  التي  التدابري 
ال�ضودانية  ال�ضيادة  ذات  الأرا�ضي  داخل  للتطبيق 
املحلية  ال�ضل�ضلة  درا�ضة  اإىل   -)1 الإطار  )انظر 
احلكومة  تنقله  الذي  ال�ضلح  لمداد  والدولية 
ال�ضودانية  اإىل دارفور، التو�ضية بو�ضع �ضوابط ممكنة 

على هذه ال�ضل�ضلة عرب الوطنية لتوريد الأ�ضلحة.37
يف  التحقيق  �ضملت  للجنة  الأخرية  التحريات   
الأ�ضلحة  ل�ضناعة  مقدمة  تقنية  وم�ضاعدة  اإمدادات 

املحلية يف ال�ضودان، وموردين دوليني ملركبات القوات 
الأ�ضلحة،  من�ضات  من  وغريها  ال�ضودانية  امل�ضلحة 
اإمداد  ومتويل  تي�ضري  يف  متورطة  و�ضيطة  و�ضركات 
التي  الأنتونوف  ال�ضوادنية بطائرات  امل�ضلحة  القوات 
يخالف  مبا  دارفور  يف  ارجتالية  كقاذفات  ُت�ضتخدم 
كما  الهجومي،  الع�ضكري  التحليق  ومنع  احلظر 
�ضملت حترياتها اأي�ضًا متويل اجلماعات امل�ضلحة من 
خلل موارد ت�ضدير ال�ضلع ل�ضيما الذهب امل�ضتخرج 
من املناجم بالطرق التقليدية – وهذا نهج متعارف 
مثل  الأخرى  املتحدة  الأمم  عقوبات  اأنظمة  يف  عليه 
الو�ضطى،  اأفريقيا  املفرو�ضة على جمهورية  الأنظمة 
ُبعًدا  ميثل  لكنه  الدميقراطية  الكونغو  وجمهورية 

جديًدا لنظام عقوبات دارفور.38
اإن ا�ضتخدام لغة جديدة يف قرارات جمل�س الأمن 
 2010 عام  منذ  احلظر  نظام  ُتعّرف  التي  ال�ضنوية 
يعك�س موؤقًتا ان�ضباب الرتكيز على نحو متزايد على 
الإطار  )انظر  ولوج�ضتياتها  الدولية  الإمداد  �ضل�ضلة 
فاإن  يلي،  فيما  مناق�ضته  يتم  الذي  النحو  وعلى   .)2
تاأثرًيا  �ضوى  لها  لي�س  بحر�س  املتمددة  اللغة  هذه 
وال�ضركات  للدول  الفعلية  املمار�ضات  على  حمدوًدا 

التي تقوم بالت�ضدير لل�ضودان.
التقييم  م�ضروع  اأبحاث  متكنت  الواقع،  يف 
مثال  HSBA من حتديد  الب�ضري  للأمن  الأ�ضا�ضي 
واحد لإجراء مت اتخاذه من اجراءات العناية الواجبة 
ل�ضل�ضلة الإمداد من النوع الذي ت�ضوره القرار رقم 
2138، ومل يتم اتخاذه تنفيذًا للحظر الأممي على 
ال�ضودان واإمنا  لتنفيذ نظريه حظر الأ�ضلحة اخلا�س 
ظلت  فلقد  ال�ضودان57.  على  الأوروبي  بالحتاد 
يف   MAN مان  جمموعة  ت�ضّنعها  التي  ال�ضاحنات 
اأملانيا هامة من الناحية الع�ضكرية بالن�ضبة للقوات 
من  وبالرغم  طويلة.  فرتة  منذ  ال�ضودانية  امل�ضلحة 
املبا�ضر ملعدات  التوريد  باإيقاف  قيام جمموعة مان 
اململوكة  ال�ضناعية  جياد  جمموعة  اإىل  ال�ضاحنات 
م�ضروع  متكن   ،2007 مايو  يف  ال�ضودان  يف  للدولة 
ومنظمة   HSBA الب�ضري  للأمن  الأ�ضا�ضي  التقييم 
توثيق  من   Conflict Armament Research

من  لعدد  ال�ضودانية  امل�ضلحة  القوات  ا�ضتخدام 
�ضاحنات مان 4×4 التي كانت من قبل تتبع للجي�س 
الأملاين ومت موؤخرًا ت�ضديرها، كما ر�ضدت منظمة 
�ضاحنات   Conflict Armament Research

قوات  بحوزة  اخلرطوم  اإىل  توريدها  جرى  قد  كان 
الو�ضطى58.  اأفريقيا  املتمردة يف جمهورية  ال�ضيليكا 
بت�ضدير  واحد  هولندي  مركبات  تاجر  قام  ولقد 
اأنتويرب  مينائي  من  ال�ضاحنات  هذه  جميع 
واأم�ضرتدام اإىل �ضركة باخلرطوم ت�ضرتك يف العنوان 
يف  اختلفات  لوجود  ونظًرا  جياد59.  جمموعة  مع 
الع�ضكرية  للقائمة  واأخرى  دولة  بني  التف�ضريات 
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كانت  ال�ضاحنات  فاإن  الأوروبي،  للحتاد  امل�ضرتكة 
تتطلب رخ�ضة ت�ضدير من اأملانيا اإىل ال�ضودان لكن 
هولندا  من  لت�ضديرها  الت�ضريح  لذلك  حتتاج  مل 
اإىل ال�ضودان60. ويف يونيو 2015، اأعلنت اأملانيا اأنها 
�ضتطلب من الآن ف�ضاعًدا ت�ضاريح ت�ضدير فردية 
وبعد  هولندا61.  اإىل  املنقولة  الع�ضكرية  لل�ضاحنات 
باملثل  اأنها  الهولندية  اأعلنت احلكومة  اأ�ضهر،  ثلثة 
و�ضُيمنع  �ضاحنات  لهكذا  ت�ضدير  ت�ضاريح  �ضتطلب 
املفرو�س  احلظر  مبوجب  ال�ضودان  اإىل  ت�ضديرها 
ق�ضرية،  بفرتة  ذلك  وبعد  الأوروبي62.  الحتاد  من 
�ضحنة  ت�ضدير  عملية  اإيقاف  مت  باأنه  اأنباء  وردت 

�ضاحنات يف ميناء اأم�ضرتدام63.   

الأوروبي  الحتاد  من  املفرو�س  احلظر  اإن 
اأن  البحث  اأظهر  املثال،  �ضبيل  فعلى  حُمَكم.  غري 
اخلرطوم  يف  ال�ضودانية  ال�ضرطة  يف  �ضباط  هناك 
الأوروبي  الحتاد  يف  ُم�ضّنعة  م�ضد�ضات  ي�ضتخدمون 
لأرقامها  وفًقا  تقريًبا   2006 عام  يف  اإنتاجها  مت 
 Conflict منظمة  اكت�ضفت  وباملثل،  الت�ضل�ضلية74. 
�ضبه  م�ضد�س  وجود   Armament Research

 75 ال�ضودان  جنوب  يف  املدنيني  اأيدي  يف  اأوتوماتيكي 
ولقد مت �ضحن هذه امل�ضد�ضات من اأملانيا يف عام 2006 
اإىل �ضركة �ضودانية، مما يلقي ال�ضوء على حقيقة اأن 
حتتاج  مل  الأوتوماتيكية  �ضبه  امل�ضد�ضات  اأنواع  بع�س 
يف  الأملاين  القانون  مبوجب  ت�ضدير  ت�ضاريح  اإىل 

ذات  القوانني  بت�ضديد  اأملانيا  وقامت  الوقت،  ذلك 
احلظر  ميتلك  ذلك،  ومع   .76  2013 عام  يف  ال�ضلة 
�ضائر  تغطية  ميزة  الأوروبي  الحتاد  من  املفرو�س 
الدولة مما يجعله يتجنب الثغرة الرئي�ضية لت�ضميم 

احلظر الأممي.
�ضاحنات  اإمداد  �ضل�ضلة  مراقبة  منوذج  وي�ضري 
مان MAN اإىل اأن �ضوابط العناية الواجبة املوجودة 
يف احلظر املفرو�س على دارفور – والذي مييز بني 
امل�ضرح  وغري  لهم  امل�ضرح  النهائيني  امل�ضتخدمني 
لهم كما يقّيم خطر اإ�ضاءة ال�ضتخدام اأو النحراف 
�ضوابط  بكونها  تت�ضم  بالت�ضدير-  ال�ضماح  قبل 
�ضوق متنوعة  بالرغم من وجود  للتنفيذ وذلك  قابلة 

الإطار 1: مراقبة احلظر: املعوقات اخلارجية والداخلية
كما هو احلال مع العديد من اأنظمة عقوبات الأمم املتحدة، عنّي الأمني العام 
للأمم املتحدة فريق من خم�ضة خرباء  بولية تداولية مدتها 12 �ضهًرا بهدف 
 ،1591 رقم  القرار  مبوجب  املفرو�س  التحليق  وحظر  الأ�ضلحة  حظر  مراقبة 
على اأن ترفع تقاريرها اإىل جلنة العقوبات اخلا�ضة بالو�ضع ال�ضيا�ضي والأمني 

وحقوق الإن�ضان يف دارفور.
ومنذ عام 2005، ظلت احلكومة ال�ضودانية تعيق وتقيد و�ضول فريق اخلرباء 
اإىل ال�ضودان، واإىل دارفور، واإىل املعلومات. وزادت هذه القيود يف عام 2011، 
بعد  اإل  لل�ضودان  لدخول  تاأ�ضريات  اخلرباء  فريق  اأع�ضاء  مُينح  مل  حني  وذلك 
مرور �ضتة اأ�ضهر على بداية فرتة وليتهم، كما اأنه قد مت اأي�ضًا احتجازهم لفرتة 
ق�ضرية من جانب اأفراد جهاز الأمن واملخابرات الوطني ال�ضوداين يف نيال يف 
تاأ�ضريات فريق  اأخرى يف منت�ضف عام 2012 مت تعطيل  39. وكرة  يونيو 2011 
اخلرباء لعدة اأ�ضهر، وجرى اأحتجاز خبري التمويل اجلديد ع�ضو الفريق وابعاده 
الأمن  م�ضوؤولو  اعتاد  كما   .40  2012 دي�ضمرب  يف  اخلرطوم  اإىل  و�ضوله  مبجرد 
ال�ضوداين على اإخ�ضاع اأع�ضاء الفريق على نحو انتقائي للتفتي�س يف املطارات، 

ومنعهم من دخول مناطق النزاع، وم�ضادرة ما بحوزتهم من اأدلة41.
جمل�س  عقوبات  لقرارات  وال�ضريحة  امل�ضتمرة  النتهاكات  هذه  ظلت  ولقد 
الأمن واتفاقية امتيازات الأمم املتحدة وح�ضاناتها، والتي يندرج حتتها فريق 
ا منذ  اخلرباء، حمل انتقاد  الروؤ�ضاء املتعاقبني للجنة العقوبات. كما ظلت اأي�ضً
عام 2012  ت�ضدر اإدانة مبوجب الف�ضل ال�ضابع من جمل�س الأمن نف�ضه42، غري 

اأنه مل يتم مطلقًا اتخاذ اأي اإجراء قوي من جانب اللجنة اأو جمل�س الأمن.
اأي�ضًا  املعلومات قد ظل  واإىل  النزاع  اإىل مناطق  اأن و�ضول فريق اخلرباء  كما 
حمدودا نتيجة للقيود املفرو�ضة على اليوناميد التي يعتمد فريق اخلرباء على مواقع 
فرق العمل والدوريات والطائرات اخلا�ضة بها. فاحلكومة ال�ضودانية التي ظلت تدعو 
علنيًة لإنهاء ولية البعثة بالكلية تطلب الآن من اليوناميد احل�ضول على ت�ضريح 
من جهاز الأمن واملخابرات الوطني ال�ضوداين ومن املخابرات الع�ضكرية قبل القيام 
اأمر مل يحدث من قبل بني بعثات الأمم  اأر�ضية )وهذا  اأو دورية  باأي حتليق جوي 
بهدف  القوات  مركز  اتفاق  انتهاك  على  ال�ضودانية  احلكومة  داأبت  كما  املتحدة( 
اإعاقة التحركات اجلوية والأر�ضية الأخرى لليوناميد43. وا�ضتمرت هذه القيود دون 
عقاب بالرغم من الإدانة ال�ضنوية التي ت�ضدر عن جمل�س الأمن منذ عام 2011 44. 
وبالرغم من اأن جمل�س الأمن قد رحب يف اأوائل عام 2014 "بتح�ضن التعاون" بني 
الثانية من عملية  القتال خلل املرحلة  ا�ضتداد حدة  اأن  اإل  واليوناميد،  اخلرطوم 
التحركات. ويف  زيادة منع  اإىل  اأدت  اأواخر عام 2014 قد  "ال�ضيف احلا�ضم" يف 
من  اأ�ضهر  لعدة  ال�ضلم  حفظ  اأفراد  احلكومة  منعت  اخلطرية،  احلالت  اإحدى 
دخول منطقة تابت يف �ضمال دارفور عقب حادثة اغت�ضاب جماعي ُيقال اأنها وقعت 
اإذن  منح  ورف�س  الو�ضول  حجر  حالت  تكرار  اأن  غري   45  2014 نوفمرب  يف  هناك 

التحليق اجلوي  قد اإنخف�س مع هبوط م�ضتويات العنف.46
فمنذ  نف�ضها.  على  اليوناميد  تفر�ضها  التي  املعوقات  من  اآخر  نوع  وهناك 
فرباير 2009، ظلت اليوناميد حتظر على طائراتها التحليق فوق منطقة تغطي 

م�ضاحة  8300 كم2 فوق جبل مرة و�ضواحيه47. وهذا احلظر ل ُيك�ضر اإل اأحيانًا 
اأو  اأن موظفي البعثة  بوا�ضطة الرحلت اجلوية الإن�ضانية لليوناميد، مما يعني 
فريق اخلرباء ل ي�ضتطيعون مراقبة اأو دخول  املنطقة التي  ت�ضهد بح�ضب ما يرد 

من تقارير اأعنف قتال وق�ضف جوي �ضد اجلماعات املتمردة. 
علوة على ذلك، فاإن اليوناميد نف�ضها ل تتعهد ر�ضمًيا باأي مراقبة للحظر اأو 
للتدابري الأخرى التي يفر�ضها قرار جمل�س الأمن رقم 1591 بالرغم من حقيقة 

اأن القرار رقم 1769 الذي اأ�ض�س ولية اليوناميد ين�س على الآتي:
تخالف  دارفور  �ضلة يف  ذات  مواد  اأو  اأ�ضلحة  اأي  وجود  مراقبة  اليوناميد  على  يتعني 

التفاقيات والتدابري التي تفر�ضها الفقرتان 7 و8 من القرار رقم 1556. 48

بو�ضوح  تكرر  قد  وليتها  يف  امل�ضمن  احلظر  مراقبة  عن�ضر  اأن  وبالرغم 
اأربعة قرارات ملجل�س الأمن49، اإل اأن قيادة دائرة عمليات  منذ العام 2010 يف 
حفظ ال�ضلم التابعة للأمم املتحدة وقيادة اليوناميد قد قالت اأن: "اليوناميد ل 
تخت�س مبراقبة حظر الأ�ضلحة وحظر الرحلت اجلوية الع�ضكرية"50. ون�ضاأ هذا 
البداية وا�ضتمر هذا  البعثة يف  اأن�ضاأ  الذي  الدويل  الرتدد عن ه�ضا�ضة الإجماع 

الرتدد ب�ضبب تهديد اخلرطوم امل�ضتمر لها بالطرد.
اليوناميد ظلت منذ  اأن  �ضابقون يف فريق اخلرباء  اأع�ضاء  يتفق  ومع ذلك، 
دبلوما�ضيو  ومعلوماتي متطور51. كما عرّب  لوجي�ضتي  بدعم  تزودهم  عام 2011 
الأع�ضاء الثلثة الدائمني يف جمل�س الأمن عن ر�ضاهم عن العلقة بني فريق 
حماية  على  اأ�ضا�ضية  ب�ضورة  البعثة  تركز  اأن  لني  ُمف�ضّ واليوناميد  اخلرباء 
املدنيني52. كما اأن و�ضول فريق اخلرباء اإىل دارفور  قد اأخذ اأي�ضًا يتح�ضن ب�ضكل 
طفيف بعد احلقبة التي �ضهدت اأ�ضواأ  علقات مع احلكومة يف عام 2012، غري اأن 
ال�ضودان ما زال يطالب اأع�ضاء فريق اخلرباء باحل�ضول على تاأ�ضريات  ت�ضمح 
بالدخول ملرة واحدة  وعلى ت�ضاريح �ضفر اإىل دارفور وذلك يف انتهاك للقرارات 
الثلثة املتتابعة ملجل�س الأمن53. وكان يتم اإ�ضدار التاأ�ضريات والت�ضاريح خلل 

اأ�ضبوع واحد خلل عام 2015. 54
ومنذ عام 2013، ظل عمل فريق اخلرباء يظهر تطوًرا تقنًيا متزايًدا. فعلى 
الطائرات  اإىل  اخلرباء  فريق  و�ضول  اخلرطوم  منعت  اأن  منذ  املثال،  �ضبيل 
فاإن  املحظورة،  الأنتونوف  بطائرات  الق�ضف  غارات  يف  امل�ضتخدمة  والأ�ضلحة 
على  التعرف  يف  املتفجرات  هند�ضة  اأ�ضاليب  ا�ضتخدام  متيزت   اخلرباء  فريق 
طبيعة الأ�ضلحة امل�ضتخدمة وذلك عن طريق حتليل ُحفر النفجار55. علوة على 
ذلك، حوّل فريق اخلرباء تركيزه ال�ضتق�ضائي اإىل �ضل�ضلة الإمداد العابرة للدول 
اخلا�ضة بالب�ضائع الع�ضكرية والب�ضائع مزدوجة ال�ضتخدام املن�ضورة يف دارفور 
وكذلك اإىل متويل اجلماعات امل�ضلحة من خلل موارد ال�ضلع. كما زادت فريق 
اخلرباء من تركيزه على درا�ضات احلالة املتكاملة بهدف الربط بني انتهاكات 
و�ضع  كما  الإن�ضان،  وقانون حقوق  الإن�ضاين  الدويل  القانون  وانتهاكات  احلظر 
فريق اخلرباء مقيا�س اأدلة لكل نتيجة من نتائجه نظًرا للبيئة ال�ضيا�ضية املعادية 

التي يتم يف ظلها التدقيق يف تقاريره داخل جلنة العقوبات وخارجها.56
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ومعوملة لهذه الأنواع من املواد مزدوجة ال�ضتخدام. 
وهذه ال�ضوابط قابلة للتطبيق لأنه )1( ما زال ثمة 
امل�ضلحة  القوات  م�ضرتيات  يف  ي�ضرتكون  م�ضرتون 
ال�ضودانية كما هو حال ال�ضركة اجلديدة التي ت�ضرتك 
ع�ضكرية  مركبات  �ضراء  بغر�س  جياد  جمموعة  مع 
بعد اإدراج جمموعة جياد �ضمن القائمة ال�ضوداء يف 
عام 2007، و)2( ما زال هوؤلء امل�ضرتون ي�ضعون وراء 
وا�ضح  هو  كما  املعدات  من  واملوديلت  الأنواع  نف�س 
ال�ضودانية  امل�ضلحة  للقوات  امل�ضتمرة  اجلهود  من 
ل�ضراء �ضاحنات مان MAN الع�ضكرية من اأوروبا 77.

جهود مراقبة الأ�سلحة يف دارفور
منذ عام 2013، وبجانب نظام احلظر غري الفعال، 
الأمن  جمل�س  من  الأ�ضلحة  مراقبة  جهود  بداأت 

املوجودة  الأ�ضلحة  على  ت�ضمل  دارفور  بخ�ضو�س 
بحوزة املدنيني، ومبادرات املراقبة. وكان القرار رقم 

2138 ل�ضنة 2014 هو اأول قرار يطالب:

امل�ضروع،  النقل غري  ال�ضودان مبعاجلة  حكومة 
واإ�ضاءة  لل�ضتقرار،  املزعزع  والتجميع 
والأ�ضلحة  ال�ضغرية  الأ�ضلحة  ا�ضتخدام 
�ضمان  اإىل  بالإ�ضافة  دارفور،  يف   اخلفيفة 
والفعالة  الآمنة  وال�ضلمة  والتخزين  الإدارة 
والأ�ضلحة  ال�ضغرية  الأ�ضلحة  من  ملخزوناتها 
الأ�ضلحة  تدمري  و/اأو  وجتميع  اخلفيفة، 
والذخرية الفائ�ضة، والتي مت م�ضادرتها، وغري 

املختومة، واململوكة ب�ضكل غري م�ضروع78.

القرارات  يف  العن�ضر  هذا  تكرار  من  وبالرغم 

بع�س  �ضكك   ،79  2016 و   2015 عامي  يف  ال�ضادرة 
دعم  وراء  من  املنطق  يف  الأمن  جمل�س  دبلوما�ضيي 
"غري  املعدات  م�ضاألة  ملعاجلة  ال�ضودانية  احلكومة 
اأن  حني  يف  وذلك  دارفور،  يف  املوجودة  امل�ضروعة" 
ت�ضكل  احلكومة   نف�س  اأن  اإىل  بانتظام  ت�ضري  الأدلة 
والذخرية  ال�ضغرية  للأ�ضلحة  الرئي�ضي  امل�ضدر 
ذلك،  ومع  عام80.  كل  دارفور  يف  حديًثا  املُنتجة 
اإىل  الأ�ضلحة  توفر هذه  فاإن  اأعله،  ح  وكما هو مو�ضّ
ت�ضهيل  اإىل  يوؤدي  احلكومية  غري  الفاعلة  اجلهات 
�ضيطرة  خارج  الأ�ضلحة  وتدفقات  امل�ضلح  العنف 
بني  العنف  ت�ضهيل  على  ال�ضودانية.وعلوة  احلكومة 
التي  امل�ضاحلة  جهود  تعطيل  وبالتايل  املجتمعات 
يف  الوليات  وحكومات  املحلية  احلكومات  تبذلها 
املوجودة  الأ�ضلحة  اأ�ضبحت  دارفور81،  و�ضرق  �ضمال 
يف دارفور الآن ت�ضكل تهديًدا اأمنًيا على نطاق ارحب. 

الإطار 2: نظام احلظر اخلا�ص بالأمم املتحدة: التغيري الوئيد
على  القومي  دون  م�ضتوى  على  مفروظ  حظر  وهو  الأممي،  احلظر  نطاق  ظل 
خم�س  الآن  اأ�ضبحت   )التي  الثلث  دارفور  وليات  يف  فقط  النزاع  اأطراف 
حكومة  ظلت  ولقد   .2010 عام  وحتى   2005 عام  منذ  تغيري  دون  وليات(، 
ال�ضودان ت�ضتخف باحلظر منذ اأيامه الأوىل64. ويف عام 2014، اأعلنت اخلرطوم 
اأنها لن تعرتف ب�ضرعية احلظر متى تعار�س مع م�ضالح اأمنها القومي65. وبناًء 
على ذلك، مل تتلق جلنة العقوبات اخلا�ضة بال�ضودان اأي طلب اأو اإخطار بنقل 

اأ�ضلحة اإىل دارفور مبوجب نظام الإعفاء اخلا�س باحلظر66.
جمل�س  يف  الدائمون  اخلم�ضة  الأع�ضاء  ا�ضتطاع  الذي  الوحيد  التدبري  اإن 
الأمن التفاق عليه يف جلنة العقوبات هو اإدراج تدبري العناية الواجبة يف جميع 
اأو  "اأ�ضلحة  بتوريد  تقوم  دولة  اأي  ُيلزم  والذي   2010 عام  يف  ال�ضودان  اأنحاء 
النهائي  امل�ضتخدم  وثائق  تطلب  اأن  دارفور  خارج  �ضلة" لل�ضودان  ذات  معدات 
مبا ي�ضمن اأن هذا التوريد "يتم وفق التدابري املفرو�ضة )بح�ضب القراران رقم 

1556 و 1591 اللذان يفر�ضان احلظر على دارفور(67.
ف�ضرت الدول الكربى املوّردة لل�ضلح مثل رو�ضيا البي�ضاء، وال�ضني، والحتاد 
الرو�ضي هذا اللتزام على اأنه يعني بب�ضاطة اأن �ضهادة امل�ضتخدم النهائي التي 
ت�ضُدر عن حكومة ال�ضودان يجب اأن تن�س على اأن املعدات الع�ضكرية التي وّردتها 
تلك الدول لن يعاد نقلها اإىل دارفور مبا يخالف احلظر الأممي68. وبالرغم من 
اخلرطوم  اأن  على  وا�ضحة  اأدلة  قدم  املتحدة  للأمم  التابعة  اخلرباء  جلنة  اأن 
ا�ضتمرت بالفعل يف نقل طائرات مروحية هجومية على اهداف ار�ضية من التي 
ومروحيات  ال�ضني،  وّردتها  التي  من  �ضغرية  واأ�ضلحة  البي�ضاء،  رو�ضيا  وّردتها 
هجومية من التي وّردتها رو�ضيا اإىل دارفور منذ عام 2010 مبا يخالف �ضمانات 
الثلث يف  الدول  وا�ضتمرت هذه  الدول69،  تلك  اإىل  املقّدمة  النهائي  امل�ضتخدم 
تنفيذ  بذلك  راف�ضًة  ال�ضودان  اإىل  الأنواع  نف�س  من  الأ�ضلحة  من  املزيد  توريد 

�ضروط ال�ضتعمال النهائي اخلا�ضة بهم70.
وبالرغم من اأن بع�س دبلوما�ضيي جمل�س الأمن يقولون اأن احلظر الر�ضمي 
للأ�ضلحة يظل هاًما من الناحية ال�ضيا�ضية، فاإن حقيقة اأن احلظر قد ف�ضل يف 
منع الإمداد املبا�ضر للأطقم الرئي�ضية لأ�ضلحة القوات امل�ضلحة ال�ضودانية التي 
على  املتحدة  للأمم  التابعة  اخلرباء  فريق  حمققي  دفعت   قد  دارفور   ت�ضل 
دارفور.  ت�ضل  التي  الع�ضكرية  التقليديني" للإمدادات  غري  "الداعمني  درا�ضة 
وهذا التحول م�ضرت�ضد بالفرتا�س القائل باأن اجلهات التي توّرد ب�ضائع جتارية 
اأكرث  تكون  قد  بال�ضودان  الع�ضكري اخلا�ضة  الإمداد  ل�ضل�ضلة  )واأحياًنا مدنية( 
امل�ضاعدة على  اأجل  الواجبة من  العناية  والتعهد ببذل  لتغيري �ضلوكياتها  قابلية 
و�ضع  اخلرباء  فريق  اقرتح  و2014،   2013 عامي  ويف  الإمدادات.  هذه  اإيقاف 
ومن�ضات  الأ�ضلحة  و�ضيانة  للدول  والعابرة  القومية  الإمداد  ل�ضل�ضلة  �ضوابط 

الأ�ضلحة التي ت�ضل دارفور71  من خلل مطالبة الدول املُ�ضّدرة مبا يلي:

ال�ضودان  � اإىل  توريدها  يتم  ع�ضكرية  طائرات  اأي  يف  تعقب  جهاز  دمج 
ل�ضمان عدم نقلها اإىل دارفور،

اإيقاف الدعم التقني اللحق للطائرات الع�ضكرية ال�ضودانية التي ت�ضتخدم  �
يف تلك النتهاكات،

من�ضات  � اأن  من  التحقق  بهدف  ع�ضوائية"  مواعيد  "يف  تفتي�س  اإجراء 
الأ�ضلحة التي قاموا بتوريدها ل تتواجد يف دارفور،

الذي  � ال�ضنف  من  املدنية  الطائرات  غيار   قطع  اأو  اأجزاء  توريد  منع 
ُي�ضتخدم كقاذفات يف دارفور اإل اإذا مت احل�ضول على �ضمانات م�ضتخدم 

نهائي منا�ضبة، و
�ضهادات  � طلب  خلل  من  احلظر  انتهاكات  من  التحقق  يف  امل�ضاعدة 

ا�ضتعمال نهائي لإدراج اأنواع حمددة، والرقم الت�ضل�ضلي، والدفعة، واأرقام 
وا�ضح  اأ�ضلوب  وا�ضتخدام  لل�ضودان،  املوّردة  بالأ�ضلحة  اخلا�ضة  الدفعة 
ُيلزم ال�ضودان بعدم ا�ضتخدام هذه املعدات يف دارفوراأو يف عمليات حتليق 

ع�ضكرية حمظورة هناك.

للتحقق  الأمريكية  التدابري  وفاقت  ا�ضتن�ضخت  الأوىل  الثلث  التو�ضيات    
Blue Lantern، والتي تواجه الوليات  من امل�ضتخدم النهائي املعروفة با�ضم 
التو�ضيات  اأقرب حلفائها، ومتتلك هذه  تنفيذها حتى مع  املتحدة �ضعوبات يف 
بال�ضودان  اخلا�ضة  ال�ضيادة  اعرتا�ضات  على  للتغلب  �ضعيفة  فر�ضة  الثلث 
والعديد من اأع�ضاء املجل�س72. ونظًرا للحاجة اإىل احل�ضول على اإجماع يف جلنة 
اأي تعديل على نظام العقوبات، فاإن املقرتحني الأ�ضعف  العقوبات ب�ضاأن لهجة 
اإىل ظهور اأحكام قرار جمل�س الأمن رقم 2091 )ل�ضنة 2013( وقرار رقم 2138 

)ل�ضنة 2014( واللذان "يحثان جميع الدول على النتباه خلطر":
ت�ضتخدم حكومة ال�ضودان، الإمداد املبا�ضر اأو غري املبا�ضر اأو البيع اأو نقل  �

امل�ضاعدة والدعم التقنيني اإىل ال�ضودان مبا يف ذلك التدريب اأو امل�ضاعدة 
ذات  واملعدات  الأ�ضلحة  واأنظمة  الغيار،  قطع  وتوفري  غريها،  اأو  املالية 
الطائرات  ت�ضتخدمها يف دعم  اأن  ال�ضودان  والتي ميكن حلكومة  ال�ضلة، 
الع�ضكرية امل�ضتخدمة على نحو خمالف للقرار رقم 1556 )ل�ضنة 2004( 

والقرار رقم 1591 )ل�ضنة 2005(، و
اأنه ما يزال هناك بع�س املواد يجري حتويلها للأغرا�س الع�ضكرية ونقلها  �

اإىل دارفور73.   
ول تخلق هذه الأحكام التزامات حمددة بالن�ضبة للدول الأع�ضاء. وباملقابل، 
بتوريد  اخلا�ضة  الت�ضديرية  ال�ضيا�ضة  تعديلت  روؤية  يتم  مل  الآن  حتى  يتم  مل 
بتوريد و�ضيانة  الت�ضديرية اخلا�ضة  ال�ضيا�ضة  الع�ضكرية يف  الطائرات  و�ضيانة 
الطائرات الع�ضكرية، واملركبات مزدوجة ال�ضتخدام، وتقنية الأ�ضلحة مزدوجة 

ال�ضتخدام املوّردة لل�ضودان.
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اأنه مت و�ضم 11 باملائة فقط من  اإىل  الإدماج ت�ضري 
يف  للت�ضجيل  تقدميها  مت  �ضلح  قطعة   2500 جملة 
غرب دارفور يف عام 2014 95. ويف حال وجدت يف 
م�ضرح جرمية، فاإنه ل يت�ضنى التعرف على الغالبية 

العظمى منها  كاأ�ضلحة �ضبق ت�ضجيلها96.
 

برنامج نزع ال�سالح والت�سريح واإعادة الإدماج         
ما زال نزع �ضلح املقاتلني متاأخًرا وجزئًيا. ومع اأن 
وثيقة الدوحة ل�ضلم دارفور، واتفاقية اأبوجا لل�ضلم 
2006، وقرارات جمل�س الأمن اإبتداًء من القرار رقم 
�ضلح  نزع  جميعها  تتطلب   )2004 )ل�ضنة   1556
و"امليلي�ضيات  املوقعة  املتمردة  اجلماعات  من  كل 
اأن  اإل  احلكومة،  جانب  اإىل  تقاتل  التي  امل�ضلحة" 
حجم حالت برنامج نزع ال�ضلح والت�ضريح واإعادة 
ال�ضودان  مفو�ضية  حالًيا  تعاجله  التي  الإدماج 
وكذلك  الإدماج  واإعادة  والت�ضريح  ال�ضلح  لنزع 
يجب  التي  احلالت  "بعدد  يعرف  ما  اليوناميد- 
معاجلتها وفقًا لوثيقة الدوحة" - يركز على املوّقعني 

من اجلماعة املتمردة97.
مقاتل   13500 اأن  ال�ضودانية  احلكومة  �ضرحت 
العدل  وحركة  والعدالة  التحرير  حركة  مقاتلي  من 
ال�ضلح  نزع  لربنامج  موؤهلني  دبجو   - وامل�ضاواة 
والت�ضريح واإعادة الإدماج لكن هذا العدد قد تقل�س 
املانحون  ويرى   .98  2015 عام  يف  مقاتل   9000 اإىل 
عملية  دعم  يف  امل�ضاركني  الدوليون  وامل�ضوؤولون 
برنامج نزع ال�ضلح والت�ضريح واإعادة الإدماج اأن كل 
اأن هذين  ولو  الرقمني مبالغ فيهما بدرجة كبرية99. 
كانتا  اجلماعتني  هاتني  فاإن  دقيقني،  كانا  الرقمني 
عدد  حيث  من  ال�ضريع  الدعم  قوات  على  �ضتتفوقان 
ع�ضكرًيا  الأقوى  امل�ضلحتني  اجلهتني  وملثلتا  املقاتلني 
توؤكده  ل  ما  وهذا  دارفور،  اأرجاء  يف  يقارن  ل  مبا 
 2014 عام  اأواخر  ففي  لهما.  امليدانية  الإجنازات 
مفو�ضية  قدمت  التاأخري،  من  �ضنوات  ثلث  بعد  اأي 
الإدماج  واإعادة  والت�ضريح  ال�ضلح  لنزع  ال�ضودان 
خطًطا لت�ضريح 3000 مقاتًل من هوؤلء املقاتلني100. 
وتعزي اليوناميد واملانحون- متحدثني على ال�ضعيد 
اقرتاب موعد  اإىل  الربنامج جزئًيا  تفعيل  اخلا�س- 
الرتتيبات  بدء  لأن  وذلك   ،2015 عام  انتخابات 
دارفور  يف  لل�ضلم  الدوحة  وثيقة  مبوجب  الأمنية 
واإعادة  والت�ضريح  ال�ضلح  نزع  اأن�ضطة  ذلك  يف  مبا 
حركة  على  مفرو�ضًا  م�ضبًقا  �ضرًطا  كان  الإدماج 
وثيقة  على  الآخرين  واملوّقعني  والعدالة  التحرير 
ت�ضجيلها  قبل  ايفاءه  يلزم  دارفور  ل�ضلم  الدوحة 

كحزب �ضيا�ضي101.
ول ي�ضنى لليوناميد -اأو اأي منظمة اأخرى ت�ضطلع 
واإعادة  والت�ضريح  ال�ضلح  نزع  عملية  دعم  مبهمة 
"مع�ضكرات الدمج" حيث يتم  اإىل  الو�ضول  الدمج- 

القبائل لن ي�ضهم يف تعزيز الأمن وال�ضتقرار ومنع 
ويف  اآخر"88.  �ضيء  اأي  يحدث  مل  اإذا  امل�ضلح  العنف 
حني يو�ضف الربنامج من جانب امل�ضاركني فيه على 
نزع  ثم  اأوًل  الأ�ضلحة  "مراقبة  مبداأ  اإىل  ي�ضتند  اأنه 
اأ�ضلحة  اأي  ينزع  مل  الربنامج  فاإن  لحًقا"،  ال�ضلح 
تفعل  لن  اأنها  الداخلية  وزارة  وتوؤكد  القبائل،  من 
موافقة  على  احل�ضول  دون  القبيل  هذا  من  �ضيًئا 
القبلية.  وال�ضلطات  املحلية  الإدارات  من  �ضريحة 
املوجودة.  الأ�ضلحة  تقنني  هو  بب�ضاطة  به  تقوم  وما 
تبقى  واحلكومة  القبائل  بني  الثقة  م�ضتويات  اإن 
منخف�ضة لدرجة ل ت�ضمح بالتجميع الفعلي للأ�ضلحة 

يف امل�ضتقبل القريب89.
الفرد  يدفع  الت�ضجيل،  عملية  يف  وللم�ضاركة 
ر�ضًما قدره "50" جنيًها �ضودانًيا )حوايل 8 دولرات 
هذه  حتدد  ول  موؤقتة"  "رخ�ضة  ويت�ضلم  اأمريكية( 
الرخ�ضة مقدار الذخرية التي قد تكون بحوزة مالك 
يف  النارية  الأ�ضلحة  رخ�س  عك�س  على  الرخ�ضة 
جميع اأنحاء ال�ضودان، مما يقلل من تاأثري الربنامج 
الطريقة،  وبنف�س  الأ�ضلحة90.  ا�ضتخدام  �ضوء  على 
اأ�ضلحة  توفري خزانات  امل�ضتقبل  الربنامج يف  يعتزم 
ال�ضرقات  مينع  قد  مما  امل�ضجلني  الأ�ضلحة  ملالكي 
لكنه على الأرجح لن مينع مالكي الأ�ضلحة من اإ�ضاءة 
الوليات،  عوا�ضم  وخارج  اأ�ضلحتهم.  ا�ضتخدام 
�ضاليبا  بري  موقعني:  على  الت�ضجيل  اأن�ضطة  ركزت 
)جمتمع جبل م�ضريية بالقرب من احلدود الت�ضادية 
ومدينة   ،2014 عام  خلل  �ضريبا(  �ضرق  �ضمال  اأي 
ال�ضمايل  اجلزء  يف  كبري  م�ضاليت  )جمتمع  تندلتي 
ويف   .91  2015 عام  خلل  اجلنينة(  من  الغربي 
املقابل، مت ا�ضتبعاد املجتمعات التي تعر�ضت لأعمال 
عنف عرقي  كبري يف او�ضاط املدنيني من الربنامج، 
مثل تلكم التي تقطن يف نواحي جبل عامر92. وهذا 
وقعت  التي  النزاعات  قدرة  مدى  يو�ضح  التقييد 
موؤخرًا  وامل�ضتمرة حاليًا بني املجتمعات  يف دارفور 

على احلد من �ضلطة حكومة اخلرطوم.
مل تتح مفو�ضية ال�ضودان لنزع ال�ضلح والت�ضريح 
املراقبني  اأو  املمولني  من  اأًيا  الإدماج  واإعادة 
بيانات  قاعدة  اإىل  الو�ضول  اإمكانية  اخلارجيني 
يكن  مل  لذلك،  ونتيجة  دارفور.  غرب  يف  الت�ضجيل 
ممكًنا التحقق من اإدعاء املفو�ضية باأنه مت ت�ضجيل 
20.000 قطعة �ضلح يف جنوب وغرب دارفور )وهو 
رقم ما زال اأقل من ت�ضريح احلكومة يف اأوائل عام 
يف  �ضلح  قطعة   30.000 �ضت�ضجل  باأنها   2013
غرب دارفور فقط يف الأ�ضهر ال�ضتة الأوىل من تلك 
اأي  ا�ضتخدام  يتم  مل  باأنه  ت�ضريحها  ول  ال�ضنة93، 
كما  دارفور94.  يف  جرائم  ارتكاب  يف  م�ضجل  �ضلح 
كان الإدعاء الأخري غري قابل للتحقق منه لأن تقارير 
واإعادة  والت�ضريح  ال�ضلح  لنزع  ال�ضودان  مفو�ضية 

الأمن  قوات  واأفراد  م�ضلحة  جماعات  اأع�ضاء  وذكر 
يف جمهورية اأفريقيا الو�ضطى اأنه يف حني اأن اأ�ضواق 
لدارفور  الغربية  اجلنوبية  احلدود  على  الأ�ضلحة 
�ضوق  فاإن  دارفور،  ومقاتلني يف  زودت جمتمعات  قد 
ظل  قد  التحديد  وجه  على  دافوق  اأم  يف  الأ�ضلحة 
للأ�ضلحة  ر�ضمي  �ضوق غري  اأهم  هو  عام 2012  منذ 
ال�ضغرية يف النطاق بالن�ضبة لف�ضائل ال�ضيليكا التي 
الو�ضطى  اأفريقيا  ال�ضلطة يف جمهورية  ا�ضتولت على 
قادة  ذكر  ذلك،  على  علوة   .82  2014 عام  يف 
على  ا�ضتولوا  اأنهم  ال�ضيليكا  جماعة  من  و�ضيا�ضيون 
مدينة بانغي مب�ضاعدة 700 مقاتل من مقاتلي دارفور 
القا�ضم،  اأبو  ال�ضميح  مو�ضى  اللواء/  قيادة  حتت 
عد  منطقة  من  عربي  اأ�ضل  من  ع�ضكري  قائد  وهو 
الفر�ضان يف جنوب دارفور والذي تفيد التقارير باأنه 
ال�ضيليكا يف نيال  مت جتنيده من جانب قائد جماعة 

لكنه �ضارك �ضد رغبة حكومة اخلرطوم83.
وامل�ضاواة  العدل  حركة  مقاتلو  قدم  ليبيا،  ويف 
الدعم  مناوي  مني  ال�ضودان-  حترير  جي�س  وحركة 
لقوات اللواء خليفة حفرت املتمركزة يف طربق خلل 
عام 2015 84. كما توجد العديد من الإدعاءات غري 
املوّثقة ب�ضكل جيد ت�ضري اإىل اأن امليلي�ضيات "العربية" 
من دارفور، والتي حتالفت مع حكومة اخلرطوم من 
قوات  ل�ضالح   2015 عام  خلل  ا  اأي�ضً قاتلت  قبل، 
فجر ليبيا )والتي من املعروف اأن احلكومة ال�ضودانية 

تقدم لها الدعم(85.

مراقبة الأ�سلحة املدنية 
اململوكة  النارية  الأ�ضلحة  ت�ضجيل  باأن  التقارير  تفيد 
للمدنيني بداأ يف دارفور يف اأواخر عام 2011 مببادرة 
وايل )حاكم( جنوب  كا�ضا،  من عبداحلميد مو�ضى 
منوذًجا  املبادرة  هذه  اأ�ضبحت  ثم  حينئٍذ86.  دارفور 
واإعادة  والت�ضريح  ال�ضلح  لنزع  ال�ضودان  ملفو�ضية 

الإدماج يف غرب دارفور. 
من  الأ�ضلحة  ت�ضجيل  واأماكن  اأحياء  اختيار  ومت 
يختار  والتي  الأ�ضلحة  ت�ضجيل  توجيه  جلنة  جانب 
)ال�ضلطات  املحلية"  "الإدارات  من  اأع�ضائها  الوايل 
املتقاعدين  امل�ضوؤولني  على  علوة  التقليدية(، 
�ضمانات  املجموعة  هذه  وتقدم  الولية.  يف  واحلاليني 
عن  �ضادر  تنفيذي  اأمر  يف  م�ضمنة  الآن  – اأ�ضبحت 
ق�ضري  نزع  هناك  يكون  لن  باأنه  الداخلية-   وزارة 
مفو�ضية  عينتهم  الذين  الأع�ضاء  ويقوم  لل�ضلح. 
ال�ضودان لنزع ال�ضلح والت�ضريح واإعادة الإدماج بو�ضع 
وفد  يقوم  كما  وت�ضجيلها،  الأفراد  اأ�ضلحة  على  علمة 
املختارة  املناطق  يف  الغالب  القبيلة  وُعمد  �ضيوخ  من 
بت�ضجيع اأفراد املجتمع على امل�ضاركة يف هذه العملية87.  
اأنها  املبادرة على  التقييم اخلارجي لهذه  ويوؤكد 
اأ�ضلحة  ت�ضجيل وو�ضم  "اإن  الثقة:  لبناء  اأولية  خطوة 
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اأو  بروؤية  لهم  ي�ضمح  مل  كما  املقاتلني،  �ضلح  نزع 
جممعة102.  اأ�ضلحة  اأي  من  التخل�س  عملية  ح�ضور 
والت�ضريح  ال�ضلح  لنزع  ال�ضودان  مفو�ضية  وذكرت 
قطعة   898 بتجميع  قامت  اأنها  الإدماج  واإعادة 
�ضلح من مع�ضكر نيال خلل عام 2014، وهذا رقم 
املع�ضكر  باأن  تفيد  التقارير  لأن  مذهل  ب�ضكل  �ضغري 
ي�ضم 4500 مقاتل103. كما زعم ع�ضو رفيع يف حركة 
اأنه من جملة هذه الأ�ضلحة هناك  التحرير والعدالة 
 4500 اأ�ضل  من  واأنه  تعمل،  �ضلح  قطعة   600 فقط 
مقاتل كان هناك فقط 111 م�ضلحني قبًل، واأن غالب 
هوؤلء ال 111 ات�ضح اأنهم اع�ضاء م�ضجلني يف حر�س 
احلدود التابع للحكومة مت مزجهم  مع  احلالت التي 

يجب معاجلتها وفقًا لوثيقة الدوحة104.
والت�ضريح  ال�ضلح  نزع  برنامج  م�ضوؤويل  اأن  ومبا 
واإعادة الإدماج التابعني لليوناميد لي�س لديهم و�ضيلة 
ال�ضودان  ملفو�ضية  الأ�ضلية"  "القوائم  من  للتحقق 
لنزع ال�ضلح والت�ضريح واإعادة الإدماج، والتي حت�ضي 
عدد املقاتلني املنزوع �ضلحهم واأعداد الأ�ضلحة التي 
مت جمعها من كل جماعة، فاإنهم ل ي�ضتطيعون التاأكد 
وت�ضتمل  �ضلحهم.  بت�ضليم  بالفعل  قاموا  الذين  من 
اأرقام  وبع�س  اأ�ضماء  على  فقط  الغالب  يف  القوائم 
الهواتف دون اإعطاء اأي تفا�ضيل  اأخرى تتيح حتديد 
الهوية105. ويفيد مراقبون  ح�ضروا اجلولة الأوىل من 
الت�ضريح يف نيال يف نوفمرب 2014 باأن جمموعة كبرية 
القائمة  يف  مدرجني  يكونوا  مل  الذين  الأفراد  من 
اأي حال  الأ�ضلية قد ح�ضروا لأجل ت�ضريحهم، وعلى 
مل يكن لدى اليوناميد اأي خيار �ضوى التعامل معهم106. 

من داخل جلنة العقوبات املفرو�سة 
على ال�سودان 

تدفقات  اإيقاف  يف  احلظر  لنظام  امل�ضتمر  الف�ضل   
دارفور  يف  الأ�ضلحة  خمزونات  جتفيف  اأو  الأ�ضلحة 
ميكن ارجاعه اإىل اجلمود ال�ضيا�ضي للجنة العقوبات 
عقد  طوال  ا�ضتمر  الذي  ال�ضودان  على  املفرو�ضة 
اثناءه  الدويل  الأمن  جمل�س  اأع�ضاء  ظل  الزمن  من 
من  وجتديده  احلظر  نظام  عمل   نطاق  يناق�ضون 
طلبات  ودرا�ضة  املجل�س،  اإىل  تو�ضية  تقدمي  اأجل 
فاإن  البداية،  ومن  اإعفاء من احلظر107.  واإخطارات 
غري  والقوات  احلكومية  القوات  على  احلظر  فر�س 
ه�س  اإجماع  على  ا�ضتند  قد  دارفور  يف  احلكومية 
للغاية. هذا وقد اأعاقته يف عام 2004 كل من ال�ضني 
ما  حول  املجل�س  مداولت  خلل  الرو�ضي   والحتاد 
اأ�ضبح بعد ذلك القرار رقم 1556، لكن مت متريره يف 
القرار رقم 1591 )�ضنة 2005( يف ظل امتناع هذين 

الع�ضوين عن الت�ضويت108.
وبناًء عليه، مل تتخذ اللجنة  اأي اإجراء ا�ضتجابة 

املتحدة  للأمم  التابعة  اخلرباء  فريق  لتقارير 
للحظر طوال  الأ�ضبوعية  �ضبه  النتهاكات  بخ�ضو�س 
�ضركة  اأو  فرد  اأي  اللجنة  تعاقب  ومل  �ضنوات.  ع�ضر 
على تلك النتهاكات حتى عندما قام فريق اخلرباء 
باإدراج-  واأو�ضت  بت�ضمية-  املتحدة  للأمم  التابعة 
داخل  النتهاكات  عن  قيادية  م�ضوؤولية  ذوي  اأفراد 
احلكومة ال�ضودانية واحلكومة الت�ضادية وكذلك داخل 
حركة العدل وامل�ضاواة وجي�س حترير ال�ضودان- مني 
مناوي109. كما مل تقم اللجنة باإدراج اأي �ضركة  طريان 
اأو اأجنبية من تلكم ال�ضركات  جتارية �ضواء �ضودانية 
لرتباطها  لل�ضك  جماًل  يدع  ل  مبا  التوثيق  مت  التي 
ويقف  دارفور110.  على  املفرو�س  احلظر  بانتهاكات 
هذا ال�ضجل يف تعار�س �ضديد مع الإدراج يف القوائم 
بوت  بفيكتور  املرتبطة  الطريان  ل�ضركات  املعروف 
والذي  احلظر  منتهكي  من  وغريها   Viktor Bout

مت اتخاذه يف توافق مع حالت احلظر املفرو�س على 
ليربيا وجمهورية الكونغو الدميقراطية111.

ظلت و�ضائل الإعلم الإخبارية واملعلقني ي�ضلطون 
يف  الرئي�ضية  الدولة  باعتبارها  ال�ضني  على  ال�ضوء 
متديده112.  اأو  احلظر  تنفيذ  تعار�س  التي  املجل�س 
اخلرباء  فريق  تو�ضيات  اعاقت  قد  وال�ضني  هذا 
املتكررة  بتو�ضيع احلظر من دارفور لي�ضمل  ال�ضودان 
اأن احلكومة  فيه  الذي  جتلى  الوقت  وذلك يف  كافة 
ال�ضودانية تعترب واحدة من ناقلي الأ�ضلحة الرئي�ضيني 
اإىل دارفور واأنها تتجاهل احلظر113. ويف عام 2010، 
قام الدبلوما�ضيون ال�ضينيون باللجنة بالطعن يف دقة 
�ضينية  ذخرية  توريد  ب�ضاأن  اخلرباء  فريق  تقارير 
اإىل  التقرير  ت�ضليم  عطل  مما  دارفور،  اإىل  ال�ضنع 
جمل�س الأمن ملا يقرب من �ضهرين ويف الوقت نف�ضه 
بالفريق   الأ�ضلحة  خلبري  التجديد  على  اعرت�ضوا 

واأعاقوا ن�ضر التقرير لأربعة اأ�ضهر اإ�ضافية114.
لكن ي�ضري الدبلوما�ضيون وم�ضوؤولو الأمم املتحدة 
هو  الرو�ضي  الحتاد  ظل   2011 عام  منذ  اأنه  اإىل 
التي  للمبادرات  الرئي�ضية  املعار�ضة  ميثل  الذي 
ُتطرح داخل اللجنة لنفاذ احلظر اأو متديده )انظر 
  2014 العام  يف  مو�ضكو  اأعاقت  كما   .)4 ال�ضورة 
فر�س متطلبات م�ضتخدم نهائي ملمو�ضة على الدول 
املوّردة، وعار�ضت  يف عامي 2013 و2014 التو�ضيات 
على  مدعمة  واجبة  عناية  متطلبات  لفر�س  الرامية 
الدول التي توّرد طائرات نقل ومواد اأخرى مزدوجة 

ال�ضتعمال م�ضتخدمة يف دارفور115.
ولقد ظل كل من ال�ضني والحتاد الرو�ضي- اإىل 
الهند-  مثل  الأمن  مبجل�س  موؤقتني  اأع�ضاء  جانب 
�ضرعية  ب�ضاأن  �ضكوكًا  متزايد  نحو  على  يبدون 
الأمم  تفر�ضها  التي  احلظر  وحالت  العقوبات 
وجهات  اختلف  منذ  ل�ضيما  عام،  ب�ضكل  املتحدة 
الأمن  جمل�س  يف  الدائمني  اخلم�ضة  الأع�ضاء  نظر 

اأبريل  يف  ليبيا  على  املفرو�س  احلظر  نطاق  ب�ضاأن 
املتمردين  بت�ضليح  �ضمح  قد  كان  اإذا  وما   ،2011
التابعني للمجل�س الوطني النتقايل يف ظروف معينة 
وتفيد  املتحدة116.  والوليات  فرن�ضا  جتادل  كما 
نظام  ب�ضاأن   جدل  من  لحقًا  جرى  ما  اأن  التقارير 
اأدى  القرم  واأزمة  �ضوريا  على   املجه�س  العقوبات 
اإىل ت�ضلب معار�ضة مو�ضكو لأنظمة احلظر الأممية 
الأع�ضاء  ممثلي  من  دبلوما�ضيون  وتوقع  بالإجمال، 
اخلم�ضة الدائمني يف جمل�س الأمن ذوي معرفة بلجنة 
الأع�ضاء  موقف  جمود  يتفاقم  اأن  توقعوا  العقوبات، 
اخلم�ضة الدائمني يف جمل�س الأمن خلل عام 2016 
املتحدة117.  للأمم  التابعة  العقوبات  جلان  جميع  يف 
اأن  الدبلوما�ضيون  هوؤلء  اأفاد  ذلك،  على  علوة 
ال�ضريح  ال�ضابق  اإىل موقفها  ب�ضبيل عودتها  ال�ضني 

يف جلنة العقوبات املفرو�ضة على ال�ضودان118.
كما �ضعى الأع�ضاء اخلم�ضة الدائمون يف جمل�س 
الأمن اإىل تاأييد الأهداف ال�ضيا�ضية من خلل نظام 
املتحدة  اململكة  العقوبات. ويف عام 2011، اقرتحت 
فر�س عقوبات على عبد الواحد حممد اأحمد النور، 
عبدالواحد  ال�ضودان-  حترير  جي�س  حركة  قائد 
اأنه  اإىل  ت�ضري  التي  الدعاءات  على  رًدا  نور،  حممد 
اأمر بقتل خ�ضومه ال�ضيا�ضيني الذين اأيدوا حمادثات 
ال�ضلم يف الدوحة، وت�ضري امل�ضادر الدبلوما�ضية اإىل 
اأن هذا الإدراج كان يهدف اإىل ال�ضغط على جماعته 
الدوحة119.  ملحادثات  وتن�ضم  مقاطعتها  توقف  حتى 
ثم اأوقفت الوليات املتحدة هذا الإدراج لأنها راأت اأنه 
من غري املفيد ا�ضتخدام نظام العقوبات لل�ضغط يف 
من  جتعل  قد  الأعمال  هذه  واأن  الدوحة،  مفاو�ضات 
تفيد  الطريقة،  وبنف�س  �ضهيًدا.  النور  عبدالواحد 
لفرن�ضا  الإقليمية  ال�ضيا�ضية  الأولويات  باأن  التقارير 
 2008 عام  يف  اأمريكي  مقرتح  معار�ضة  اإىل  قادتها 
كان يحظى بدعم بريطاين ورو�ضي وهو: اإدراج دو�ضة 
ديبي اإتنو، الأخ غري ال�ضقيق للرئي�س الت�ضادي اإدري�س 
يف  ل�ضروعهم  نظًرا  اآخرين(  اإىل  )بالإ�ضافة  ديبي، 
ملتمردي  الدعم  وتقدمي  الأ�ضلحة  اإمدادات  تن�ضيق 
اأن  �ضاأنه  من  الأمر  هذا  اأن  فرن�ضا  راأت  اإذ  دارفور، 
يف  الأوروبي  الحتاد  قوة  مع  ت�ضاد  تعاون  من  يقلل 
باإدراج  م�ضاًدا  مقرتًحا  فرن�ضا  قدمت  كما  ت�ضاد، 
اأربعة متمردين ت�ضادين متمركزين يف دارفور نظًرا 
 2008 فرباير  يف  مت  الذي  الهجوم  يف  لتورطهم 
يف  ا  اأي�ضً املقرتح  هذا  واأخفق  اجنمينا،  مدينة  على 

احل�ضول على اإجماع120.
و�ضهدت مداولت اللجنة يف عام 2016 انق�ضاًما 
على  املناق�ضات  وا�ضتملت  قبل.  من  يحدث  مل 
ككيان  وامل�ضاواة  العدل  حركة  باإدراج  مقرتحات 
ال�ضفر على  الأ�ضول وحظر  للحظر  بتجميد  يخ�ضع 
بع�س  دبلوما�ضيو  وتوقع  للأطفال.  جتنيدها  خلفية 
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باإيقاف  املتحدة  الوليات  تقوم  اأن  الأع�ضاء  الدول 
الحتاد  يفعل  مل  لو  حتى  الإدراج  هذا  اإعاقة  اأو 
يف  النور  عبدالواحد  حالة  يف  كما  ذلك  الرو�ضي 
يف  اللجنة  اأخفقت  الأمر،  نهاية  ويف   .2011 عام 
التفاق على اإدخال اأي حالت اإدراج جديدة121. كما 
كيف ميكن  اأولية حول  مناق�ضات  املحادثات  تناولت 
التالية  اخلرباء  فريق  وولية  دارفور  عقوبات  لقرار 
الطبيعية  باملوارد  الواجبة  العناية  ت�ضتك�ضف  اأن 
التقليدية(  بالطرق  امل�ضتخرج  الذهب  ا  )وخ�ضو�ضً

بهدف منع متويل اجلماعات امل�ضلحة122.
الحتاد  يكن  مل  التقرير،  هذا  كتابة  وقت  ويف 
اخلرباء  فريق  اأع�ضاء  تعيني  اإعادة  يعيق  الرو�ضي 
تقرير  اإر�ضال  اأي�ضًا  يعيق  بل  فح�ضب   2015 لعام 
الأمن وكذلك  اإىل جمل�س  لعام 2015  فريق اخلرباء 
ن�ضر التقرير، مثريًا جلدال ب�ضاأن العلئق بني متويل 
انتقاد  ب�ضاأن  وكذلك  الذهب   عن  والتنقيب  النزاع 

التقرير لقوات احلكومة ال�ضودانية. ويت�ضمن التقرير 
اجلوية  القوات  ا�ضتخدام  عن  تفا�ضيل  املن�ضور  غري 
دارفور123،  �ضمال  يف  عنقودية  لذخرية  ال�ضودانية 
يف   RBK-500 نوع  من  عنقودية  قنابل  وتخزين 
املعادن يف  لعوائد  وا�ضتخدام مزعوم  دارفور،  جنوب 
جماعي  جن�ضي  وعنف  امل�ضلحة،  اجلماعات  متويل 
يف �ضرق جبل مرة، واإدعاءات بتدريب املتمردين من 
بتجنيد  اإ�ضافية  واإدعاءات  اأجانب124،  جانب مدربني 
الأطفال من جانب حركة العدل وامل�ضاواة125. وبالرغم 
من �ضعي اململكة املتحدة لتخفيف املعار�ضة الرو�ضية 
املرتبطة  اجلديدة  الأ�ضاليب  جميع  اإزالة  خلل  من 
بتو�ضيات فريق اخلرباء من قرار العقوبات ال�ضنوية، 
التقرير  ن�ضر  اإعاقة  يف  الرو�ضي  الحتاد  ا�ضتمر 
املرة  هي  وهذه  اخلرباء،  فريق  لأع�ضاء  والتجديد 
الأوىل التي تعيق فيها دولة من الدول الأع�ضاء عمل 

جلنة خرباء تابعة للأمم املتحدة ب�ضكل �ضامل126.

جنوب ال�سودان: ل جديد حتت ال�سم�س 
من  فاإن  ال�ضياقات،  كافة  اختلف  من  بالرغم 
ولوجي�ضتيات  الإمداد  �ضل�ضل  بع�س  اأن  املده�س 
املتحاربة حاليًا يف جنوب  بالأطراف  النزاع اخلا�ضة 
ال�ضودان ت�ضابه، فيما يبدو، تلكم التي جتلت حني كان 
نزاع دارفور يف اأوجه.  فقد ظلت الذخرية ال�ضودانية 
القوات  من  عليها  ُي�ضتوىل  والتي  ن�ضبيًا،  اجلديدة 
من  يخالطها  ما  عن  ف�ضًل  ال�ضودانية-  امل�ضلحة 
الطلقات اجلديدة من عيار 5.56 × 45 ملم القادمة 
عرب احلدود يف ت�ضاد- ظلت هي الغالبة على اإمدادات 
وبعد مرور   .127 دارفور منذ عام 2005  املتمردين يف 
ال�ضعبي  اجلي�س   اإمدادات  فاإن  تقريًبا،  �ضنوات  ع�ضر 
لتحرير ال�ضودان املعار�س تتكون يف الغالب من املواد  
ال�ضعبي  اجلي�س   خمزونات  من  عليها  امل�ضتوىل 
من  �ضغرية  كميات  عن  ف�ضًل  ال�ضودان،  لتحرير 
الأ�ضلحة والذخرية ال�ضودانية حديًثة الإنتاج التي يتم 
التقارير  تفيد  والتي  النيل  اأعايل  يف  جوًا  اإ�ضقاطها 
لتحرير  ال�ضعبي  اجلي�س  قوات  اإمداد  يتم  ظل  اأنه 
ال�ضودان املعار�س بها عرب احلدود من غرب كردفان 
اأن قامت �ضركة  بلغ الأمر  128. ولقد  منذ عام 2014 
�ضحن جوي جتارية مت يف ال�ضابق حتديدها من جانب 
باعتبارها  املتحدة  للأمم  التابعة  اخلرباء  فريق 
امل�ضلحة  للقوات  اجلوي  الإمداد  ج�ضر  بت�ضغيل  تقوم 
اإعادة  بت�ضيري رحلت  اإىل دارفور، قامت  ال�ضودانية 
ال�ضودان  لتحرير  ال�ضعبي  اجلي�س   ل�ضالح  اإمداد 

خلل عام 2014 129.
عنف  حالت  مواجهة  ويف  ال�ضنة،  تلك  نف�س  ويف 
وقتل مفرطة كالتي �ضهدتها دارفور من قبل، ويف فرتة 
اأكرث حدة  العظمى" ب�ضكل  "القوى  اختلف  �ضهدت 
دارفور،  النزاع يف  بداية  الو�ضع عند  كان عليه  مما 
فر�س جمل�س الأمن اأحدث نظام عقوبات على جنوب 
ال�ضودان الذي ت�ضرتك يف احلرب الأهلية الدائرة فيه 
�ضل�ضلة  اأمناط  اأن  ومبا  دارفورية.  متمردة  جماعات 
الإمداد اخلا�ضة بدارفور  تتكرر فيما يبدو يف جنوب 
ال�ضودان، فاإن بع�س اأمناط نظام العقوبات اخلا�ضة 

ا عرب اأربعة اأبعاد. بجنوب ال�ضودان تتكرر اأي�ضً
العقوبات  نظام  فر�س  اأن  يف  الأول  البعد  يتمثل 
بني  حاد  دويل  بانق�ضام  ات�ضم  ال�ضودان  جنوب  على 
وبني  الأمن  جمل�س  يف  الدائمني  اخلم�ضة  الأع�ضاء 
حدوث  مع  الأفريقي  الحتاد  يف  الرئي�ضيني  القادة 
تاأخري ملدة 15 �ضهًرا تقريًبا بني اندلع العنف ال�ضامل 
ما  ي�ضبه  التاأخري  وهذا  العقوبات،  نظام  وفر�س 
حدث بني عامي 2003 و2005 ب�ضاأن دارفور. وبينما 
يف  حظر  بفر�س  طلبات  املتحدة  الوليات  عار�ضت 
التهديد  ا�ضتخدمت  باأنها  التقارير  اأفادت  البداية، 
توقيع  على  ال�ضودان  جنوب  حل�س  احلظر  بفر�س 

ال�صورة 4: �ضفري ال�ضني لدى الأمم املتحدة، ليو جياي، على الي�ضار، يت�ضاور مع نظريه من الحتاد الرو�ضي، فيتايل ت�ضوركني، يف مار�س 2016 
يف مقر الأمم املتحدة بنيويورك. بيبيتو ماثيو�س/ �ضورة من اأ�ضو�ضيتد بر�س.
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اتفاق ال�ضلم يف اأغ�ضط�س 2015 والذي رعته الهيئة 
ال�ضهر  يف  ثم   )اإيقاد(،  للتنمية  الدولية  احلكومية 
التايل وزعت الوليات املتحدة م�ضروع قرار يت�ضمن 
حظًرا ر�ضمًيا130. ومع ذلك، اأظهرت جتربة دارفور اأن 
ذلك الإجماع ال�ضعيف يف البداية من �ضاأنه اأن ير�ضخ 

ت�ضميم العقوبات الأولية. 
على  احلايل  العقوبات  نظام  اأن  املوؤكد  ومن 
جنوب ال�ضودان يفر�س اإطاًرا اأكرث �ضعًفا يف مراقبة 
الإطار  عن  الأ�ضلحة  اإمدادات  على  �ضوابط  وو�ضع 
جمل�س  اأن  حني  ويف  دارفور.  على  باحلظر  اخلا�س 
لإمكانية فر�س حظر  مفتوحًا  املجال  ترك  قد  الأمن 
املتحدة  الأمم  جلنة  الآن  كلف  فاإنه  امل�ضتقبل131،  يف 
بخ�ضو�س  معلومات  بجمع  ال�ضودان  بجنوب  املعنية 
اإمدادات الأ�ضلحة "التي ت�ضل الأفراد والكيانات التي 
تقو�س العمليات ال�ضيا�ضية الرامية للو�ضول اإىل اتفاق 
اأعمال تنتهك قانون  اأو التي ت�ضرتك يف  �ضلم نهائي 
حقوق الإن�ضان الدويل اأو القانون الإن�ضاين الدويل132. 
احلالية  ع�ضرة  اخلم�س  العقوبات  اأنظمة  بني  ومن 
ملجل�س الأمن، تعترب ولية الأ�ضلحة هذه هي الأ�ضعف، 
 " " احلذر  ا حتى باملقارنة مع  لهجة  والأكرث غمو�ضً
التي وردت يف قرارات احلظر على دارفور يف عامي 
اإىل  توؤدي  اأن  الراجح  غري  فمن  ولذا  و2014،   2013
من  ال�ضراء  �ضلوك  يف  �ضواء  كبرية  تغيريات  اإحداث 

جانب اأطراف النزاع اأو اإىل كبح جماح املوّردين.
قد  اخل�ضو�س  وجه  على  ال�ضني  فاإن  ذلك،  ومع 
حكومة  ت�ضليح  يف  ال�ضتمرار  يف  رغبتها  عدم  اأكدت 
جنوب ال�ضودان يف ظل ما يحدث من عنف جماعي، 
وهذا على النقي�س من موقفها يف دارفور. ويف يونيو 
من  كبرية  �ضحنات  ت�ضليم  ال�ضني  اأكملت   ،2014
عليها  التعاقد  مت  التي  والذخرية  ال�ضغرية  الأ�ضلحة 
قبل اندلع القتال يف دي�ضمرب 2013. لكن يف �ضبتمرب 
2014، �ضرحت ال�ضفارة ال�ضينية يف جوبا لل�ضحفيني 

باأنها لن توا�ضل تقدمي ت�ضليمات جديدة133.
حول  اخللف  ا�ضتمرار  يف  الثاين  البعد  ويتمثل 
ملفاو�ضات  معيقة  اأم  مفيدة  العقوبات  كانت  اذا  ما 
ا�ضابة   يف  ي�ضهم  اأن  ميكنه  التبا�س  وهو  ال�ضلم، 
العقوبات ب�ضلل. ويف مطابقة للدينامية التي جتلت يف 
اململكة  من   املقرتحة  للعقوبات  الأمريكية  املعار�ضة 
 2011 عام  يف  نور  حممد  الواحد  عبد  �ضد  املتحدة 
الهيئة  يف  م�ضوؤولون  قام  الدوحة،  مفاو�ضات  خلل 
غري  ومنظمات  )اإيقاد(  للتنمية  الدولية  احلكومية 
حكومية عاملة يف جمال املنا�ضرة يف �ضبتمرب 2015، 
من  واأجنول  الرو�ضي  الحتاد  دعم  بح�ضد  قاموا  
الذي  ال�ضعبي  اأركان اجلي�س  اإدراج رئي�س  اأجل منع  
�ضمن  اإيني،  اوان  مالوجن  بول  كمت�ضدد،  اإليه  ينظر 
للموقف  مناه�س  اجتاه  يف  وذلك  العقوبات  قائمة 
الأمريكي الداعم لإدراجه، وذلك خوفًا من اأن يوؤدي 

هذا الإدراج اإىل  تقوي�س اتفاق ال�ضلم املوّقع حديًثا 
برعاية الهيئة احلكومية الدولية للتنمية134.

اأن جتربة دارفور ت�ضري  الثالث يف  البعد   ويتمثل 
�ضعيف  باإجماع  تت�ضم  �ضيا�ضية  بيئة  ظل  يف  اأنه  اإىل 
وعواقب حمدودة على املخالفني، من غري الراجح اأن 
تكون حالت احلظر فعالة اأو مقبولة �ضيا�ضًيا اإذا كان 
جماورين  املتحاربة  للأطراف  الرئي�ضيون  املوّردون 
ال�ضلم.  مفاو�ضات  يف  اإقليمًيا  وموؤثرين  جغرافًيا 
وتنطبق هذه ال�ضروط فيما يخ�س ت�ضاد وليبيا جتاه 
دارفور، وتنطبق بنف�س القدر على اأوغندا - وبدرجة 
اأقل على اأثيوبيا وال�ضودان- جتاه جنوب ال�ضودان135.

بعثة  اأن  يبدو  العملي،  امل�ضتوى  على  واأخرًيا، 
الأمم املتحدة يف جمهورية جنوب ال�ضودان �ضتواجه 
اليوناميد  واجهتها  التي  ال�ضيا�ضية  التحديات  نف�س 
نظام  مراقبي  و�ضول  على  مماثلة  قيود  فر�س  مع 
اأ�ضبحت  دارفور،  يف  احلال  هو  وكما  العقوبات. 
ال�ضودان  جنوب  يف  القوات  مركز  اتفاق  انتهاكات 
يتم  ل  لكن  للإدانة  يتعر�س  جديًدا"  عادًيا  "اأمًرا 
وعلى  الأمن136.  جمل�س  جانب  من  عليه  املعاقبة 
يف  املتحدة  الأمم  لبعثة  لي�س  اليوناميد،  خلف 
جمهورية جنوب ال�ضودان اأي ولية من جمل�س الأمن 
القرار  مبوجب  املفرو�س  العقوبات  نظام  ملراقبة 
دعم  الأ�ضلحة عدا  مراقبة حتركات  اأو  رقم 2206، 
عمل هيئة مراقبة اإطلق النار التي تاأ�ض�ضت مبوجب 
اتفاقية اأغ�ضط�س 2015 137. ومع ذلك، ت�ضطلع بعثة 
مبهمة  ال�ضودان  جنوب  جمهورية  يف  املتحدة  الأمم 
بجنوب  املعنية  املتحدة  الأمم  جلنة  عمل  م�ضاعدة 
من  اأكرث  تعقد  اأن  ميكنها  مهمة  وهذه  ال�ضودان138، 
علقتها املتدهورة مع جوبا واجلي�س ال�ضعبي لتحرير 
ال�ضودان وحتد من و�ضول فريق اخلرباء اإىل مناطق 

النزاع واأطرافه139.

اخلال�سة
العلمية  باملناهج  نتائج  من  اليه  التو�ضل  مت  ما 
تكرره  ظلت  ما  يعيد  التقرير  هذا  يف  التجريبية 
الأ�ضا�ضي  التقييم  مل�ضروع  ال�ضابقة  التقارير 
التابع  اخلرباء  وفريق   HSBA الب�ضري  للأمن 
�ضنوات  ع�ضر  من  لأكرث  نف�ضها  املتحدة  للأمم 
واحًدا  جزًءا  يغطي  الذي  الأ�ضلحة  حظر  اأن  وهو 
�ضيادة )منتجة للأ�ضلحة( ل  فقط من دولة ذات 
ويف  غايته.   - يحقق  اأن  ميكنه  ل  – ورمبا  يحقق 
ظل تراجع امل�ضادر اخلارجية لإمدادات الأ�ضلحة 
اجلديدة اإىل دارفور منذ عام 2010، فاإن العتاد 
الذي ت�ضتورده القوات امل�ضلحة ال�ضودانية يف كافة 
اجلوانب قد زادت اهميته، مما يوؤكد هذا العيب 

اجلوهري يف ت�ضميم احلظر.

اأم�ضى الأع�ضاء الرئي�ضيون مبجل�س الأمن وجلنة 
عقوبات  اإدراج  منع  يف  الزمن  من  عقًدا  العقوبات 
روتينية  مهمة  وهذه  احلظر،  منتهكي  على  جديدة 
فقد  وباملثل،  الأخرى.  العقوبات  جلان  من  لكثري 
منعوا من اإتخاذ اأي اإجراء فعال لإزالة املعيقات التي 
املتحدة،  للأمم  التابع  اخلرباء  فريق  عمل  تعرت�س 
املوّردة  الدول  ب�ضاأن  متطلبات  اإ�ضدار  عار�ضوا  كما 
لل�ضتعمال  بالفعل(  )ال�ضعيفة  الأحكام  لتنفيذ 
النهائي. اإن زيادة تر�ضيخ اجلمود يعترب قلًقا م�ضروًعا 
حول قدرة اليوناميد على البقاء يف دارفور وموا�ضلة 
يتم  وبالتايل  املدنيني  حماية  يف  الرئي�ضية  مهمتها 

تهمي�س م�ضوؤوليات مراقبة احلظر اخلا�ضة بالبعثة.
واإفلت  احلظر  ف�ضل  فاإن  ذلك،  على  علوة 
عن  الدفاع  اأهمية  من  قلل  امل�ضائلة  من  منتهكيه 
احلظر. والدبلوما�ضيون على جانبي النقا�س يف جلنة 
العقوبات ينظرون اإىل احلظر املفرو�س على دارفور 
ونظام العقوبات الأو�ضع باعتباره "اإىل حد كبري غري 
البع�س  اأن  غري  املمار�ضة140،  �ضعيد  على  �ضلة"  ذي 
يرى اأنه من املهم احلفاظ على نظام العقوبات ولهجته 
حتى واإن مل يتم تنفيذه للإ�ضارة اإىل ا�ضتمرار ارتكاب 
اأو  التنفيذ  فدون  ذلك،  ومع  املقبول141.  غري  العنف 
اإعادة الت�ضميم، ي�ضبح ف�ضل العقوبات مبثابة نبوءة 
نظام  ا�ضتخدام  ميكن  فل  ذاتها:  تلقاء  من  تتحقق 
العقوبات كاأداة �ضيا�ضية "لأن التهديد مل يكن موثوًقا 
راأ�س  ي�ضتحق  ل  النظام  هذا  فاإن  وبالتايل  اأبًدا"  به 
احلوافز  وتعترب  لتنفيذه142.  املطلوب  ال�ضيا�ضي  املال 
لدعم النظام اخلا�س بالأمم املتحدة �ضعيفة بالن�ضبة 
للوليات املتحدة التي تقدم حزمة العقوبات الأحادية 
وو�ضول  ال�ضودان[،  ]على  اأكرب  "�ضغطًا  بها  اخلا�ضة 
حماكم"143.  وق�ضايا   ،]  [ وم�ضادرة  الأر�ضدة،  اإىل 
العقوبات  اأنظمة  جلميع  املتزايد  الن�ضداد  ومع  
اخلا�ضة بالأمم املتحدة، فاإن  العتماد على مثل تلك 

التدابري الأحادية قد يزداد ب�ضورة كبرية.
من  مماثًل  خليًطا  فاإن  املحلي،  امل�ضتوى  وعلى 
املتناف�ضة  ال�ضيا�ضية  والأهداف  ال�ضيا�ضي  ال�ضعف 
متلكها  التي  الأ�ضلحة  جتميع  جتفيف  جهود  يقو�س 
الأطراف اخلا�ضعة للحظر يف دارفور. وتعترب حكومة 
ت�ضمح  ل  لدرجة  بها  موثوق  وغري  �ضعيفة  اخلرطوم 
يف  بفعالية  الأ�ضلحة  وجود  مراقبة  اأو  بتقليل  لها 
القبائل. ويف نف�س الوقت، اأ�ضبحت جهود نزع �ضلح 
جلميع  بالن�ضبة  واقت�ضادًيا  �ضيا�ضًيا  مورًدا  املقاتلني 
الأطراف مما يجعلها حتيد عن اأهداف برنامج نزع 
ال�ضلح والت�ضريح واإعادة الإدماج. ونظًرا ل�ضتمرار 
امليلي�ضيات  وت�ضليح  تعبئة  يف  ال�ضودانية  احلكومة 
املدنيني  �ضلح  نزع  فاإن  الع�ضكرية،  �ضبه  والقوات 
وبرنامج نزع ال�ضلح والت�ضريح واإعادة الإدماج تظل 

مهمتني عبثيتني.
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الأ�ضلحة  حظر  لف�ضل  املحتملة  املعاجلات   
ال�ضغط   ممار�ضة  على  ت�ضمل  دارفور  على  املفرو�س 
الأ�ضلحة،  لتوريد  للدول   العابرة  ال�ضل�ضلة  على 
واملعدات الع�ضكرية، والب�ضائع مزدوجة ال�ضتخدام. 
ومع ذلك، ل ميكن تنفيذ تلك الإ�ضلحات دون وجود 
اإرادة �ضيا�ضية لدى امل�ضوؤولني عن و�ضع اأنظمة احلظر 
الإرادة موجودة  تكن هذه  ومل  وتنفيذها.  ومراقبتها 
يتغري  اأن  الراجح  ومن غري  دارفور،  مطلًقا يف حالة 
هذا الو�ضع. اإن طريقة �ضري نظام العقوبات املفرو�س 
�ضيا�ضي  موقف  اإىل   ي�ضري  ال�ضودان  جنوب  على 
ال�ضلل  النوع من  نف�س  اإمكانية حدوث  واإىل  مماثل- 
ال�ضيا�ضي- وهو ما اأخذ يحدث بالفعل ب�ضاأن التعاطي 

مع الندلع الأخري للعنف اجلماعي باملنطقة. 
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HSBA

)HSBA( ملخ�س م�سروع التقييم الأ�سا�سي لالأمن الب�سري
ُيعد م�ضروع التقييم الأ�ضا�ضي للأمن الب�ضري يف ال�ضودان وجنوب ال�ضودان 
مت  ال�ضغرية.  الأ�ضلحة  م�ضح  م�ضروع  يديره  �ضنوات  لعدة  ميتد  م�ضروًعا 
املتحدة  الأمم  وبعثة  الكندية  احلكومة  مع  بالتعاون  امل�ضروع  هذا  تطوير 
الدوليني  ال�ضركاء  من  كبرية  وجمموعة  الإمنائي  املتحدة  الأمم  وبرنامج  ال�ضودان  يف 
وال�ضودانيني. ويقوم هذا امل�ضروع من خلل اإعداد ون�ضر اأبحاث مو�ضوعية بدعم مبادرات 
واخلطط  الإدماج،  واإعادة  والت�ضريح  ال�ضلح  نزع  برامج  وي�ضمل  العنف،  من  احلد 
التحفيزية جلمع الأ�ضلحة املدنية، واإ�ضلح القطاع الأمني، والتدخلت املوجهة لل�ضيطرة 
على الت�ضلح يف اأنحاء ال�ضودان وجنوب ال�ضودان. كما ُيقّدم امل�ضروع اإر�ضادات بخ�ضو�س 

ال�ضيا�ضات املتبعة ملواجهة حالة انعدام الأمن. 
ب�ضيغة  الأ�ضا�ضية  املعلومات  عن  دورية  ملحات  لتوفر  املخت�ضرة  التقارير  ممت  و�ضُ
اأطول  تكون  العمل  اأوراق  من  �ضل�ضلة  امل�ضروع  هذا  ُي�ضدر  كما  القارئ.  على  �ضهلة 
واأكرث تف�ضيًل من التقارير املخت�ضرة. وتتوفر جميع الإ�ضدارات باللغتني الإجنليزية 
علوة   .www.smallarmssurveysudan.org الإلكرتوين  املوقع  على  والعربية 
على ذلك، ين�ضر امل�ضروع تقارير "حقائق واأرقام" �ضهرية حول ق�ضايا الأمن الرئي�ضية 

.www.smallarmssurveysudan.org/facts-figures.php على املوقع

يتلقى م�ضروع التقييم الأ�ضا�ضي للأمن الب�ضري (HSBA) دعًما مالًيا مبا�ضًرا من وزارة 
ا على  اأي�ضً امل�ضروع  الرنويجية. وح�ضل  ال�ضوؤون اخلارجية  ووزارة  الأمريكية،  اخلارجية 
اخلارجية  ال�ضوؤون  لإدارة  التابع  العاملي  والأمن  ال�ضلم  �ضندوق  من  ال�ضابق  يف  الدعم 
والتجارة الدولية يف كندا، ووزارة ال�ضوؤون اخلارجية الدمناركية، ووزارة ال�ضوؤون اخلارجية 
الهولندية، والتجمع املعني مبنع ن�ضوب ال�ضراعات الدولية التابع حلكومة اململكة املتحدة. 
وال�ضندوق  الألغام،  لإزالة  الدمناركية  املجموعة  الدعم من  امل�ضروع  تلقى  اأن  �ضبق  كما 

ال�ضغرية دعًما  الأ�ضلحة  ويتلقى م�ضروع م�ضح  املتحدة.  بالوليات  للدميقراطية  الوطني 
اإ�ضافًيا من �ضوي�ضرا والذي مل يكن من املمكن بدونه اأن ُيطبق م�ضروع التقييم الأ�ضا�ضي 

للأمن الب�ضري بفعالية.
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