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نبذة عن المؤلف
كلير مك إيفوي تدير مشروع  التقييم األساسي لألمن البشري )HSBA( في السودان التابع لمركز 
مسح األسلحة الصغيرة. لديها ماجستير حقوق في قانون حقوق االنسان وماجستير في الصحافة. 

وتابعت األحداث في السودان بوظائفها العديدة التي شغلتها منذ سنة 2000.

لألمن  األساسي  التقييم  ومشروع  الصغيرة  االسلحة  مسح  مركز  في  احصائي  محلل  موري  ريان 
من  ريان  يستفيد  الصناعي.  النفس  علم  في  ماجستير  بدراسة  حاليًا  يقوم   .)HSBA( البشري 

منحتي فولبرايت االمريكية ومشروع ديفيس للسالم.  

شكر وامتنان
قاد ريتشارد غارفيلد رصد االستبيان األسري في والية شرق االستوائية وتوركانا الشمالية، بمساعدة 
المسح،  أداة  عن  مسؤولة  ميللراد   أناندا  وكانت  لومبارد.  ولويزا  ليف  وجونا  بيفان  جيمس  من 
الضروري  اللوجستي  الرصد   )APEDI( والتنمية  للسالم  ادكار  ومبادرات  سودان  باكت  وقدمت 
والدعم والمعلومات السياقية. كما شاركت الـAPEDI في االشراف على المسح والمساعدة فيه. 

واشرفت رابطة الفون للتنمية على نقل المّساحين إلى موقع التدريب.

من  قيمة  ومالحظات  معلومات  قدموا  الذين  الورقة  هذه  مراجعي  جميع  شكر  المؤلفان  يود 
الميدان.
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ص ُملخَّ
المجاورة  الشمالية  بكينيا  الشمالية  توركانا  ومنطقة  السودان  بجنوب  االستوائية  شرق  والية 
حيث  االفريقي،  القرن  وفي  افريقيا  شرق  في  للنزاع  ِعرضة  االقاليم  أكثر  أحد  في  تتموضعان 
النارية كالوباء. أجرى مسح األسلحة الصغيرة مسحًا أسريًا في هذا  يستشري استخدام األسلحة 
االقليم في منتصف 2007 لجمع قاعدة بيانات عن مستويات التعرض لألذى من جراء األسلحة النارية 
والستكشاف التهديدات االمنية الفعلية والمتصورة، وكذلك استنكاه المواقف تجاه نزع السالح. 
لقد وجد المسح أن انعدام األمن، المتصل في غالب األحيان بسرقة المواشي، فاش وأن االعتماد 
على األسلحة النارية واسع االنتشار. وما هو ذو داللة، لقد وجد المسح أن مستويات انعدام األمن، 
الفعلي والمتصور، هي أسوأ إلى حد كبير في الجانب الكيني من الحدود مما هي عليه في جنوب 
الذي يتعافى من حرب أهلية دامت 21 سنة. تقدم ورقة العمل هذه نتائج هذا المسح  السودان 
وتحليالت قرائنية للديناميات المحلية المسببة النعدام األمن، ومنها المنافسة على األرض والموارد 
وتناقش  المسلحة.  المجموعات  وأنشطة  الحكم  وسوء  الداخلي  العرقي  والتنافس  الطبيعية 
الورقة، عالوة على ذلك، مبادرات الحد من العنف التي تقودها الحكومة في االقليم، وبالتحديد نزع 
سالح المجتمعات الرعوية، مسلطة الضوء على المخاطر األمنية المحايثة للحمالت المخصصة لنزع 

السالح على مديات قصيرة.

مصطلحات ومختصرات

APEDIمبادرات ادكار للسالم والتنمية

CPAاتفاقية السالم الشامل

CSACاألمن المجتمعي وتحديد األسلحة

DDRنزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج

EDF قوة دفاع االستوائية

GoSحكومة السودان

GoSSحكومة جنوب السودان

HSBAمشروع التقييم األساسي لألمن البشري

IDPالمشرد داخليًا

JIUالوحدة المشتركة/المدمجة

KPRشرطة احتياط  كينيا

LRAجيش الرب للمقاومة

NCPحزب المؤتمر الوطني

NGOمنظمة غير حكومية

SAFالقوات المسلحة السودانية

SASمسح األسلحة الصغيرة

SPLM/A حركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان

UPDFقوات الدفاع الشعبي األوغندية
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مقدمة ونتائج رئيسية 1 .

تقع والية شرق االستوائية، الكائنة في جنوب شرقي جنوب السودان، في اقليم يعاني من نزاعات 
واسع  مدى  على  الماشية  قطعان  سرقة  وذيوع  الحدود(  وعبر  )داخليًا  ومتكررة  مزمنة  مسلحة 
افريقيا  شرق  في  للنزاعات  عرضة  المناطق  أكثر  من  واحدة  المنطقة  وتعتبر  الفوضى.  وشيوع 
الجغرافي  التهميش  النزاع هو  لهذا  الرئيسة  األسباب  4(. ومن  2007، ص  )منايز،  االفريقي  والقرن 
االستوائية  شرق  في  تعيش  التي  الرعويين   – المزراعين  لمجتمعات  والسياسي  واالجتماعي 
والمناطق المحاذية لها في إثيوبيا وأوغندا وكينيا، إذ تعاني هذه المجتمعات من انعدام الخدمات 
األساسية، وامدادات ماء التي ال يعول عليها، وضعف القيادة، وكساد االقتصاد المحلي، وعدم كفاية 
االستجابة للجفاف، واستشراء الفقر، وبؤس مدقع على الصعيدين الصحي والتعليمي )منايز، 2007، 
ص 4(. وراجت نتيجة لذلك سرقة قطعان المواشي داخل المجتمعات الرعوية، زادها سوءًا انتشار 
“لتهدئة”  الحكومات  محاوالت  وتصطبغ  استعمالها.  وسوء  النارية  األسلحة  على  الحصول  منافذ 
هذه المجتمعات بالمعاداة والقمع وعدم التساوق وبعمليات نزع سالح عسكرية الطابع منزلة من 
األعلى إلى االسفل ما عملت شيئًا لمعالجة األسباب الجذرية للنزاعات المحلية واخفقت في الوقت 

ذاته في امداد المجتمعات المنزوعة السالح باألمن أو في العمل من أجل مصالح األهالي1.

تقدم هذه الورقة نتائج مسح اسري تواله فريق في مركز مسح األسلحة الصغيرة في شهري أيار/
حزيران/يونيو سنة 2007 في والية شرق االستوائية الكائنة في جنوب السودان والمناطق   – مايو 
الحدودية لمنطقة توركانا الشمالية في اقليم وادي الغور )ريفت فالي( بكينيا. وأجري المسح، األول 

من نوعه في المنطقة، بعد سنتين ونصف السنة من توقيع اتفاقية السالم الشامل )CPA( في 
السودان، ساعيًا للتحقق وتقديم قاعدة بيانات بشأن جملة من المسائل المتصلة باألمن، ومنها 
مستويات االيذاء المرتبطة باألسلحة الصغيرة، الشعور باألمن، المواقف تجاه نزع السالح. وتكمل 
اتخذتها  التي  والتدابير  األمن  انعدام  وراء  الكامنة  للعوامل  واسع  بنقاش  المسح  نتائج  الورقة 
الحكومة لمجابهته، محذرة – الورقة – من استخدام حمالت نزع السالح القسرية. كما أنها تقدم 
أدلة قولية على تردي مستويات انعدام األمن في توركانا الشمالية أكثير بكثير مما هو عليه األمر 
في شرق االستوائية، بالضد مما هو متوقع بعد خروج السودان مؤخرًا من ظالل عقود من الحرب 

األهلية.

تركز الورقة تحديدًا، باعتبار ذلك جزءًا من مشروع التقييم األساسي لألمن البشري  في السودان 
التابع لمركز مسح األسلحة الصغيرة، على انعدام األمن في والية شرق االستوائية. كما أنها تتناول 
الشمالية في شمالي كينيا في مسعى  توركانا  بمنطقة  نتائج خاصة  حال،  أي  بالتفصيل، على 
االستوائية  شرق  والية  الورقة  تّعرف  المحلية.  والديناميات  االقليمي  النزاع  على  الضوء  لتسليط 
بواسطة تناول الظروف االجتماعية واالقتصادية وتربطها بالحرب األهلية السودانية الثانية )1983 
تؤجج  التي  العوامل  تتفحص  ثم  اقليميًا.  الصغيرة  واألسلحة  الصغيرة  األسلحة  وانتشار   )2005  –
النزاع المسلح في الوالية والجدل الدائر المتصل بنزاع سالح المدنيين داخل دوائر حكومة جنوب 
نتائج  عرض  المستخدم،  المنهج  بشرح  الدراسة  تقوم  ثم  المحاذية.  والدول   )GoSS( السودان 
المسح األسري ومحدوديته، وتختتم بسلسلة من الخالصات ذات الصلة بالسياسات لحكومة جنوب 

السودان والحكومات االقليمية والشركاء في األمم المتحدة والدول المانحة.

النتائج الرئيسية لهذه الورقة هي:

شاغاًل  الشمالية،  وتوركانا  االستوائية  شرق  في  المسح  عينة  كل  عبر  المجيبون  ابدى  ••
اساسيًا يتصل بانعدام األمن ألسرهم و/أو لحيواناتهم.

شهد ستون في المائة من العينة حدث سرقة قطعان ماشية. استخدام سالح صغير  ••
في 97 في المائة من الحاالت التي ابلغ عنها.

ذكر نحو 60•• في المائة أنهم غير راضين عن مستوى األمن في قريتهم. وأبان ثلث العدد 
انهم يشعرون “بأمن قليل إلى غير آمنة جدًا” لما يسيرون لوحدهم إلى السوق خالل 

ساعات النهار.
يشعرون  تجعلهم  الصغيرة  االسلحة  حضور  إن  المجيبين  من  المائة  في   ••80 نحو  قال 

بأمان أكبر.
ذكر نحو 60•• في المائة من المجيبين بأن عملية نزع السالح تضعف مستوى األمن في 
قريتهم. وفي شرق االستوائية انقسمت اآلراء حيال نزع السالح: قال أكثر من 40 في المائة 

أنها تقود إلى ترد في انعدام األمن، فيما قال العدد نفسه بأن تزيد األمن. 
قال اربعون في المائة من المجيبين في شرق االستوائية أن درجة األمان انخفضت في  ••

قريتهم منذ توقيع اتفاقية السالم الشامل.

الحدود الدولية
حدود الوالية
عاصمة الوالية
مدينة أو قرية أخرى

السودان  2 جنوب شرق  رقم  خارطة 
وشمال غرب كينيا

رمبيك
البحيرات

االستوائية
الغربية

االستوائية
 الوسطى

يامببيو
االستوائية
 الشرقية

ض
بورالنيل األبي

جوبا

أروا

جونقلي

توريت
نيمولي

كتيغام

غولو

كابونغ

كوتيدو
مورتو

أوغدا

لودوار

منطقة
توركانا

الشمالية

وادي
 الصدع

كينيا

إثيوبيا

موييلي

الشرقية

جموهورية
الكونغو

الديمقراطية
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ثلث سكان شرق االستوائية قالوا انهم غير محميين من قبل مؤسسات أمن والئية. ••
ذكر ثمانون في المائة من المجيبين في توركانا الشمالية بأن األمن في قريتهم ليس  ••
جيدًا بما يكفي؛ نحو 70 في المائة شعروا “باألمان تمامًا إلى عدم األمان الشديد” بالسير 

على االقدام لوحدهم إلى السوق خالل ساعات النهار.
شهد نحو 80•• في المائة مؤخرًا احداث عنف في توركانا الشمالية استخدم فيها سالح 
صغير. مع ذلك فإن المجيبين أكثر خوفًا من نزع السالح من جيرانهم السودانيين: قال 

94 في المائة إنها تقلل من أمن أسرهم.
توركانا  في  المتصورة،   أو  الفعلية  المسلح،  العنف  مستويات  فــإن  للتوقعات  خالفًا  ••

الشمالية لهي اسوأ بكثير مما هي عليه في شرق االستوائية. 

شرق األستوائية والمناطق المحيطة بها 2 .

تقدر مساحة شرق االستوائية، التي تحدها أوغندا من الجنوب وكينيا من الجنوب الشرقي وإثيوبيا 
من الشرق، بـ82.540 كليومترًا مربعًا )شرق االستوائية، 2007، ص11(. وابصرت الوالية، باعتبارها واحدة 
من واليات السودان العشرة، النور بتاريخ 22 أيلول/سبتمبر 2005 بعد اتفاقية السالم الشامل. ومن 
ثم شكلت حكومتها في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 ليعقبها تدشين المجلس الوالئي في كانون 
المعين للوالية وتوريت  الحاكم  إيجيتوك هو  إيمور  األول/ديسمبر من السنة نفسها. ألوسيوس 

هي حاضرة الوالية.

يعتمد سكان والية شرق االستوائية في طرق معيشتهم الى حد كبير على زراعة الكفاف ) خاصة 
الذرة والدخن( وتربية المواشي، وبدرجة أقل صيد السمك والموارد الطبيعية واستخراج المعادن 
والتجارة )انظر جدول 1(. كما تكاد تنعدم فيها فرص عمل بديلة. وأفضت أحوال الطقس المتقلبة، 
التنافسية،  األراضي، واألسعار غير  المزمن، وانعدام حقوق حيازة  األمن  اإلنتاجية، وانعدام  وتدني 
والغياب التام للبنى التحتية، وتخلف روابط السوق داخليا وخارجيا، وغياب اطار قانوني أو مؤسسات 

جدول 1  سبل العيش في والية شرق االستوائية

اخرىمعادننباتاتله عالقة حيوانزراعة

آجرذهبميرا )كات(اسواق الماشيةتبغ

جلد وسلخ فول سوداني
الجلد

اثاثالكلسلولو

الصناعات رمل اللوبمصائد االسماكالذرة
اليدوية

عسل وشمع السمسم
العسل

خياطةاسمنتاللبان

سياحة الحياة عباد الشمس
البرية

الصناعة اليدويةزيتمنتجات النخيل

باميا مجففةالماسخشبلحمالقطن

قرميد السقوفركاز الحديدالخيزرانصيدشاي

الحدادةماء معدنيقهوة

الكسافا

المصدر: شرق االستوائية )2007(، ص14 )تعديل طفيف(
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لتشجيع االستثمار، أفضى هذا جميعًا إلى فقر حاد بين السكان المقدر عددهم بـ1.5 مليون نسمة 
)شرق االستوائية، 2007، ص12- 13(3. وفاقم هذا الوضع سوءًا عدد األشخاص المشردين داخليا في 
الوالية -  الذين يستهويهم طقس الوالية المواتي نسبيًا وطرق عبورها اآلمنة )شرق االستوائية، 
2007، ص 14(-  وكذلك العدد المتزايد لالجئين العائدين من الدول المجاورة في فترة ما بعد اتفاقية 
السالم الشامل. أما النساء، اللواتي ترمل كثير منهن خالل الحرب أو تعرضن واطفالهن للتشريد، 

فعددهن يفوق عدد الرجال في العديد من المجتمعات )اوكسفام، 2007(. 

تعتبر والية شرق االستوائية من أكثر المناطق تنوعا من الناحية العرقية في جنوب السودان، إذ 
تضم   ست مجموعات لغوية – عرقية على امتداد مقاطعات الوالية الثماني: آتيكر، لوتوهو، النغو، 
التي  الرئيسية  الجماعات    2 ويبين جدول  2007، ص14(.  االستوائية،  )شرق  والسوداني  لو،  سورما، 

تقطن في كل مقاطعة.

الوالية، بينما  أثرها المدمر على بعض أقسام  الثانية )2005-1983(   كان للحرب األهلية السودانية 
أضرار نسبيا4. سيطر حلفاء حكومة  أية  الخصوص( بدون  )الجنوبية على وجه  أخرى  أجزاء  ظلت 
وانتقلت  فيها.  الرعب  وأدخلوا  معينة  مناطق  على   )LRA( للمقاومة  الرب  جيش  مثل  السودان 
السيطرة على عدد من بلدات الحاميات العسكرية الخاضعة للحكومة في الوالية -  مثل توريت 
والفون وبويتا وبراجوك-  مرارًا بين الشماليين والجنوبيين ذهابًا وأيابًا. وعانت والية شرق االستوائية 

جدول رقم 2 المجتمعات القاطنة في شرق االستوائية

المشردون داخليًا وآخرونالمجتمعات األصليةالمقاطعة

النعو، أشولي، لوبت، الماديالتهوتوريت

التوبوسا )في األعم(كبويتا الشمالية

أشولي، التكو، ديدنجا، البايا، التوبوسا )في االعم(كبويتا الجنوبية
الدينكا

الدينكا، المادي، الديدنجا، أشولي، التوبوسا )في األعم(كبويتا الشرقية
النوبيون، النوير، لوتكو، لوكورو

الديدنجا، الباياالبودي

لوكوا، لورواما، لوكير، ايموتونغ، إيكوتوس
دونغوتون، كيتيبي

التوكا

لوبت، باري، تينيت، التوكاالفون

الباري، لوكويا، بور الدينكاالمادي، أشولي، الير، لوفيرامقاوي

المصدر: مقتبس من أوكسفام )2007(
*يشمل الناس الذين انتقلوا إلى هناك بحثًا عن العمل 

التحتية  البنى  إذ دمرت  الحرب،  أثناء  من عمليات قصف جوي منتطمة وهجمات عسكرية وقتاال 
المحدودة وأحدثت تشريدًا واسع النطاق5.

جميع المجموعات المسلحة المتحالفة مع حكومة السودان، مثل جيش الرب للمقاومة وقوة دفاع 
وميلشيات  الفون  وقوات  ديدنجا  وقوات  البويا  وقوات  الثانية  االستوائية  دفاع  وقوة  االستوائية 
الحرب  أثناء  أوقات مختلفة  السودان في  لتحرير  الشعبي  الجيش  قاتلت  قد  ومندراي  التوبوسا  
الشعبي  الجيش  أقام  وبدوره،  تسد”.  “فرق  الخرطوم  إستراتيجية  من  جزءًا  ذلك  بوصف  األهلية 
لتحرير السودان تحالفات ذات طبيعة متغيرة سريعة مع ميلشيات معارضة للمجموعات المدعومة 
من قبل الخرطوم. وتبنت الميلشيات القبلية تكتيكات نهضت على أساس “حرمان جيش تحرير 
بتقديمها  المعروفة  المدنية  المستوطنات  على  بالهجوم  مدنية”،  دعم  قاعدة  من  السودان 
متطوعين )جونسون، 2003، ص 151(.  أما امدادات السالح القادمة من الخرطوم والجيش الشعبي 
لتحرير السودان وأجنحة الجيش الشعبي لتحرير السودان )بعد أن انشقت المجموعة المتمردة في 
سنة 1991( وغيرها، فقد أفضت الى سباق تسلح بين أطراف النزاع المختلفة. وفي كل مرة سقطت 
فيها حامية عسكرية بيد هذا الجيش أو ذاك، خلفت القوات المهزومة ورائها مؤنًا وافرة، بما في 
ذلك األسلحة والذخائر. وتعلمت المجتمعات الرعوية انتهاز هذه الفرص بسرعة لنهب واستكمال 
رواجًا كبيرًا سرقة  الوقت ذاته  )أكبواي وأتيو، 2007، ص17(. وراجت في  الحربي  النقص في عتادها 
قطعان الماشية وغدا “صيد السالح” )تعبير محلي يصف الهجمات المسلحة على عابري السبيل 
لالستيالء على أسلحتهم( مرضا مستوطنًا)أوتشان، 2007 ، ص 7(.  وحفز المخزون الوفير لألسلحة 

النارية والطلب الشديد عليها عبر الحدود الدولية نشوء تجارة سالح إقليمية نشطة.

غالب  بتوترها في  واالستوائيين  السودان  لتحرير  الشعبية  بين جيش/الحركة  العالقات  اتصفت 
األحيان خالل الحربين األهليتين، إذ نظر الكثير منهم إلى الحركة باعتبارها “أداة لهيمنة الدينكا” 
)برانتش ومامبلي،2005، ص4(. واستاء االستوائيون، وما برحوا مستاءين بعمق من هيمنة الدينكا 
المتصورة، فهم يعتقدون أن توريت هي المكان األصيل لوالدة التمرد: لقد كان عصيان سنة 1955 
األولى في سنة 1956.  االهلية  للحرب  الرسمي  باالندالع  إيذانا  المدينة  االستوائية في  لفيلق شرق 
الجنوب  تقسيم  إلى  منها،  جزء  في  نتيجة،   ،1983 سنة  بدأت  التي  الثانية  األهلية  الحرب  وشبت 
الى ثالث مديريات منفصلة: االستوائية وبحر الغزال وأعالي النيل6. أصدر الرئيس السوداني جعفر 
النميري مرسوم هذا التقسيم وأيده العديد من االستوائيين الذين رأوا فيه وسيلة لكبح هيمنة 
النزاع دورا بارزا في الجيش  الدينكا على االدارة الجنوبية. وما لعب االستوائيون في المراحل من 
أبناء  من  كبيرة  أعدادًا  نقَل  إذ  محتلة”،  أرضا  االستوائية  “اعتبر  الذي  السودان  لتحرير  الشعبي 
الدينكا الى المنطقة لحمايتهم من القتال في المناطق األبعد شماال )وبالتالي شرَد االستوائيين(، 
“سودان  رؤية  عملت  كما  ص5(7.  ومامبلي،2005،  )برانتش  األهالي  تأييد  كسب  في  بذلك  مخفقًا 
موحد  جديد”، التي قال بها جون قرنق- القائد السابق للجيش الشعبي لتحرير السودان وأول 
رئيس لحكومة جنوب السودان قبل موته في سنة  2005 -  على تنفير االستوائيين، ربما، بحكم 
الوطني -   المؤتمر  الطابع )جونسون، 2003، ص 86(. ويتمتع حزب  االنفصالية  الكثير منهم  ميول 
مقره الخرطوم -  بحضور في الوالية بوصفه حزبًا معارضًا ذا تأييد محلي خاصة في توريت وكبويتا، 

مركزي الحاميات العسكرية السابقة )شوميروس، 2008، ص 28(.
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نظرًا  غيابها  او  االنسانية  المساعدات  محدودية  من  طويلة  لفترات  االستوائية  شرق  عانت  كما 
مقاطعة  خاصة  الوالية،  من  واسعة  مناطق  الى  الوصول  دون  حال  الذي  المزمن  األمن  النعدام  
المنتظم للرحالت  الرب للمقاومة، ونظرًا لحظر حكومة السودان  التي نشط فيها جيش  مقاوي 
الجوية، موصدة بذلك الطريق على شحنات المساعدات اإلنسانية. وبدوره خصص الجيش/الحركة 
الشعبية لتحرير السودان موارده للنزاع العسكري، وكاد يفشل فشاًل تامًا في تطوير إدارة مدنية 
غير  للمنظمات  الكبير  العدد  فرغم  اليوم:  حتى  ملموسا  ذلك  أثر  برح  وما  السودان،  جنوب  في 
الحكومية العاملة اآلن في شرق االستوائية، إال أنها ما ونيت تفتقر للخدمات االنسانية افتقارًا كبيرًا 
)أوكسفام، 2007، ص 3( في مجال الرعاية الصحية األساسية8 والتعليم9 والطرق واألمن الغذائي. 

وتشكل األلغام والعبوات غير المتفجرة، في نفس الوقت، خطرا دائما على األمن االنساني10.

االساسية.  الصفات  من  عدد  في  المجاورة  الدول  في  األطراف  ومجتمعات  الوالية  سكان  يشترك 
فمنطقتا كارا موجا األوغندية11 وتوركانا الكينية12، على سبيل المثال، تسكنهما أيضا مجتمعات 
 - المزارعين  لسكانها  االجتماعي  والتهميش  الفقر  الحادة:  المشاكل  نفس  من  تعاني  رعوية 
التداول  الدولة13؛  قبل  من  المدنيين  تسليح  األمن؛  ومؤسسات  الفعالة  اإلدارة  غياب  الرعويين،  
الواسع  االنتشار لألسلحة النارية )داخليا وعبر الحدود(؛ تقلص أدوار السلطات التقليدية؛ مستويات 
متكررة  غارات  المركزية؛  الحكومات  مع  عدائية  عالقات  القانون؛  على  والخروج  االجرام  من  عالية 
أو  المحلية  السلطات  وتواطؤ  ذكور شباب14؛  “محاربون”  بها  يقوم  الماشية  على قطعان  مميتة 
تقاعسها عن القيام  بأي  عمل ضد المجرمين. وعنت سياسة عدم التدخل الحكومي في هذه 
االقاليم انه “بينما تتضاعف المحددات االجتماعية واالقتصادية للنزاع والجريمة، يبقى دور الدولة في 
ادارة الموارد والمظالم والجريمة في طوره األولي تماما” )بيفان، 2008، ص29(. وهكذا عمل فشل 
الحكومات االقليمية في توفير األمن، فضاًل عن سهولة اختراق الحدود وعالقات العداء واالعتماد 
المشترك15 بين المجتمعات الزراعية - الرعوية على بعضها البعض، على تيسير انتشار األسلحة 

النارية انتشارًا كبيرًا.  

وبتزايد الطلب على األسلحة الصغيرة، نمت تجارة السالح االقليمية. فعلى سبيل المثال يرتحل، 
في  أغورو  سوق  الى  مواشيهم  قطعان  مع  االستوائية  شرق  من  السودانيون  التجار  يفاد،  كما 
أوغندا، حيث يبادلون في الغالب مواشيهم باألسلحة النارية والذخيرة بدال من المال )أكبواي وأتيو، 
الكائنة على  السودان،  لتحرير  الشعبي  الجيش  2007، ص23 - 24(. لسنوات طويلة، كانت قاعدة 
بعد كيلومترين فقط من لوكتيشوغيو في توركانا الشمالية، مصدرًا اساسيًا من مصادر توريد 
 )Jie( األسلحة النارية لتوركانا، فيما جلبت الديدينجا إمداداتها عبر جبل سوليا16.  كما انخرط  الجي
والكاراموجنغ من أوغندا في التجارة االقليمية لألسلحة النارية وكذلك الدسناش من إثيوبيا17. ما 
التوركانا والجيش الشعبي لتحرير السودان سوق سالح مفتوح  بين سنة 1989- 2003  كان لدى 
المال  لقاء  للتوركانا  النارية والذخيرة  السودانيون األسلحة  يبيع فيه  لوبيدنغ )شمال كينيا(،  في 
، بيد  الماشية معا )أكبواي وأتيو، 2007، ص19(. ورغم إغالق السوق رسميا في سنة 2003  وقطعان 
أنه واصل يعمل بشكل سري حتى نهاية الحرب األهلية السودانية، اذ اختفى حينها الى حد كبير 
جدا18. كما أصبحت تجارة األسلحة النارية سريًة داخل السودان، خاصة بعد توقيع اتفاقية السالم 
الشامل. واستمر تجار األسلحة بالتنقل  عبر الحدود الى كينيا، يبيعون للتجار والوسطاء بوشل 

وئيد )تباع بندقية اي كي - 47  بـ30 -35   ألف شلن كيني أو حوالي 500 دوالر أمريكي( لكن أعداد 
السودان  المستعملة في جنوب  الصغيرة  األسلحة  السالح كانت متدنية نسبيا19. معظم  قطع 
هي من مخلفات الحرب األهلية، بيد أن التنافس بين المجموعات )المسلحة/ العرقية( يمكن أن 
يؤدي أيضا الى استخدام أسلحة ذات حجوم أكبر وتقنية أعلى، منها الرشاشات اآللية ذات العيارات 

الكبيرة والصواريخ والقنابل اليدوية.

النزاعات الحالية في شرق االستوائية وشمال توركانا غالبا ما تسببها الهجمات االنتقامية المتبادلة 
بين المجتمعات المحلية. وهذا ما كان عليه الحال مع قطاعات من التوبوسا السودانية وتوركانا 
بالعداء  باألخرى  إحداهما  عالقات  تتصف  اللتين   – الدراسة  هذه  لمسح  الخاضعتين   – الكينية 
اإلبالغ  في  ُشرع   ،2007 األول/أكتوبر  تشرين  دامت حتى  السالم  من  13 شهرا  فترة  فبعد  الشديد. 
عن هجمات متعددة، أحدثها هجوم قامت به التوبوسا ضد التوركانا في لوكتيشوغيو بتوركانا 
الحادث حوالي 43 شخصا معظمهم من  أيار/مايو 2008. وصرع من جراء هذا  بتاريخ 26  الشمالية 
التوبوسا. ومن المترقب قيام التوبوسا بهجوم انتقامي قريبا نظرًا للخسائر الفادحة التي لحقت 
ابرم  اتفاق  آخرها  السالم،  اتفاقات  خرق  من  طويل  بتاريخ  المنطقة  تحفل  عام  وبشكل  بهم20.  
مجتمعات  لشباب  مهم  لقاء  ُعقد  كما  أيام21.  بضعة  خالل  بنوده  خرقت   2008 سنة  آذار   1 بتاريخ 
التوركانا والتوبوسا والدودوث في كبويتا التابعة لوالية شرق االستوائية في أواخر أيار/مايو، قبل 

أيام من الهجوم المذكور أعاله. 

أنها  الى  جزئيا  ذلك  ويعود  المنطقة.  المحلية في هذه  السالم  وعمليات  اتفاقات  تنهار  ما  غالبا 
أن  إلى  اآلخر  جزئه  في  ويعود  صعبتين-  والمساءلة  المتابعة  يجعل  ما   - كتابة  تدون  ما  نادرا 
السلطات المحلية والوالئية والشرطة قلما تتدخل وال تشعر أن لها عالقة بهذه االتفاقات22. لذلك 
قد ال تكون السلطات المحلية قادرة أو راغبة في تطبيق االتفاقات بين المجموعات أو في توفير 
تأخرها  أو  السلطات  فشل  أن  على  للسالم  آذار   1 اتفاق  نصت  لقد  الواقع  في  والنظام.  القانون 
الرئيسي الذي  الغارات المحلية كان “العامل  في اتخاذ االجراءات ضد “المجرمين” المتورطين في 
حّفز الجريمة والمجرمين” )ممثلو مجتمعي التوبوسا والتوركانا، 2008، ص1(. كما تميل االتفاقات إلى 
عدم الدوام ألنها تشرك شيوخ قادة المجتمعات وقادة الشباب وليس الشباب المنشقين الذين 
ما  واسع،  نطاق  االتفاقات على  بنود  نشر  الفشل في  أال وهو  آخر  عامل  الغارات. وهناك  يشنون 
يعني أن الكثير من الناس ال علم لهم بها. وعلى أي حال يالئم انهيار اتفاق ما، في حاالت معينة، 
بعض األطراف مالئمة حسنة باعتبار الهدنة المؤقتة مناورة تكتيكية قصيرة األجل ليس غير23. 
وقادت دائرة الهجمات والهجمات المضادة الناجمة عن هذا األمر الى”انعدام القانون وسفك الدماء 

وشيوعالفوضى” 24عبر المنطقة ككل.

تكشف نتائج االستبيان المتصلة باألحساس باألمان، بشكل دال، عن أن األهالي على الجانب الكيني 
من الحدود اقل احساسًا باألمان مما يحس به اقرانهم في شرق االستوائية المجاورة، على الرغم 
من خروج جنوب السودان توًا من عقود من الحرب األهلية. لقد شعر المشاركون في االستبيان 
بأنهم “محاصرون ومطوقون”25 بمجموعات خارجية عديدة انتفعت من شيوع عدم االستقرار في 
بلدانها: هذه المجموعات هي التوبوسا والنيانغاتوم في السودان، الداسنش والنيانغاتوم في 
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إثيوبيا، والدودوث )قبيلة فرعية من الكاراموجنغ( في أوغندا. كما أن هذا الخوف يتسع حتى يصل 
إلى حكومة كينيا المركزية التي تتصف عالقتهم بها بالعدائية، حكومة نزعت السالح جزئيا من 
مناطق التوركانا في سنتي 2005- 2006. وخلصت الورقة إلى أن العوامل البنيوية، بما في ذلك الفقر 
بيئة  بعكس   - الحكومة  اهمال  من  سنوات  عن  الناجمة  األمنية  الخدمات  وانعدام  والتهميش 

جنوب السودان ما بعد الحرب- مسؤولة عن غياب األمن االنساني في مناطق توركانا الشمالية. 

في األمن  انعدام  حالة  تغذي  التي  . 3 العوامل 
شرق االستوائية

“بشكل  قريب،  عهد  حتى  السجون(  وعمال  الشرطة  رجال  )مثل  القانون  انفاذ  سلطات  عملت 
طوعي”  في المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان في جنوب السودان. 
الموارد. وتواجه  بأدنى حدٍّ من  أعمالهم  او يكاد يكون معدومًا وأدوا  بالضغف  وأتسم تدريبهم 
حكومة جنوب السودان اآلن المهمة الشاقة لبناء هذه المؤسسات من القاعدة الى الهرم صعودا، 
الى جيش مهني. وسوف  السودان وتحويله  لتحرير  الشعبي  الجيش  تنظيم  اعادة  الى  إضافة  
تحتاج هذه المشاريع المعقدة والطويلة األمد سنوات كي تجني الفوائد األمنية. وما لبث العنف 

المسلح، في الوقت ذاته، سائدا الى حد كبير. 

الدراسة  هذه  إليها  توصلت  التي  النتائج  لسياق  تحلياًل  التالي  القسم   يقدم 
لم يمسها  التي  باألمن  المتصلة  القضايا  أوسع  السادس(، وكذلك بعض  القسم  )المتناولة في 
االستبيان. وباالستناد إلى استعراض األدبيات ذات الصلة وسلسلة مقابالت في السودان وكينيا 
الضوء  القسم  هذا  يسلط    ،2008 وحزيران/يونيو   2007 سنة  الثاني/نوفمبر  تشرين  شهري  بين 
في  النزاع  مصدر  نواة  تكون  أن  يحتمل  عوامل  لألمن،  الحالي  لالنعدام  المسببة  العوامل  على 

المستقبل.

سرقة الماشية
الماشية هي مصدر الحياة الرئيسي في شرق االستوائية والمناطق المجاورة لها في أوغندا وكينيا 
الغارات  لقد استحالت  الثروة والجاه.  أنها مصدر  الحليب واللحم، عالوة على  وإثيوبيا، فهي توفر 
التجارية  المصالح  من  وبتأثير  النارية27  األسلحة  بمساعدة  المواشي26،  قطعان  على  التقليدية 
والسياسية والعسكرية، دوامة مفتوحة من الهجمات الوحشية والهجمات االنتقامية تدخل فيها، 
في غالب األحيان، أعداد كبيرة من الماشية وخسائر كبيرة في األرواح )انظر ص 41 – 42 عن انتشار 
األطفال، وفي بعض  للحدود، تشمل خطف  عابر  ببعد قوي  المتسمة  الهجمات،  الغارات(. وهذه 
الحاالت تنظمها كارتالت يسيطر عليها قادة عسكريون بعينهم28. ونظرًا لوقوع هذه الهجمات 
في مناطق معزولة، فهي تنفذ في غالب األحيان من دون عقاب، إذ أنه من الصعوبة بمكان توقيف 

لصوص قطعان المواشي المسلحين من دون قوة أمنية حسنة االتصال وقادرة على الحركة. 

تجلب الماشية المسروقة الثروة للمجتمعات التي تعيش في بيئة تشح فيها الوسائل الحياتية 
األخرى. ويفاقم سوء الحالة سوءًا اعتقاد واسع االنتشار بأن اتفاقية السالم الشامل قد تنهار، وهذا 
من شأنه أن يشجع على نظرة استبطانية ودفاعية الطابع للعالم، مصحوبة بمواقف قدرية الطابع 
تجاه النزاع العرقي واإلغارة. لقد “نشأ  كثير من األشخاص البالغين على االعتقاد بأن .... المجتمعات 
المتناحرة سوف تهدد بعضها البعض دائما وأن ال شيء على االطالق سيتغير” )أوتشان، 2007، ص 
10(. وتنتشر السرقة االقليمية للماشية انتشارًا كبيرًا، بشكل خاص، بين الالنغو، لوتوكو، البويا، 
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االستوائية  شرق  في  التوبوسا  وبين  أوغندا؛  في  والكاراموجنغ  االستوائية  شرق  في  والديدنجا 
والتوركانا في كينيا؛  وبين الدودوث في أوغندا والتوركانا. وفي داخل شرق االستوائية  تتم اإلغارة 
على قطعان الماشية عادًة بين التوبوسا والبويا، بين اللوتوكو والالنغو، بين البويا واللوغير، وبين 

الديدنجا والتوبوسا، وبين الالنغو والديدنجا/ البويا29.

الواسع، خصوصًا في ظل غياب أي وسيلة  أثرها  المنطقة  القصاص في  القائمة على  للثقافة  ان 
الحاجة  تلعب  كما  مضادة30.  بغارة  القيام  قرار  في  الضحايا،  تعويض  أو  العدالة  الحقاق  قانونية 
العائالت  وإعالة  الحياة  في  االستمرار  بهدف  سرق  ما  وتعويض  الماشية  قطعان  عدد  زيادة  الى 
والمساهمة في انتاجية المجتمع، دورًا مهمًا )بيفان، 2008، ص25، 28(.  وبما انه يتعين على جميع 
المجتمعات الرعوية في المنطقة الحصول على ثمن العروس )المهر( قبل الزواج، مما يولّد ضغطا 
قويا القتناء الماشية. فالزوجة في مجتمع الالنغو، على سبيل المثال، قد تكلف حاليا 40 - 50  رأسًا 
من قطعان الماشية، بخالف سعر ما قبل الحرب 15- 22 رأسًا )أوتشان، 2007، ص 12(. وتحصياًل لذلك 
طفق الشباب يلجأون حتى الى اغتصاب الصبيات والشابات أو خطفهن بهدف إجبار أسرهن على 
خفض “أثمانهن”. زد على ذلك الضغط المتواصل على الشبان للقيام بعمليات سطو “ناجحة” من 
اجل الحصول على لقب “محارب”31. مثال على ذلك، إذا ما قتل شاب أو رجل من قبيلة التوبوسا في 

مقاطعة كبويتا أثناء عملية سطو على الماشية تقام له جنازة بطل.                 

 النزاع على الموارد الطبيعية
للموارد  الحدود  عبر  مجتمعية  ادارة  وغياب  مدقع  وفقر  محدودة  مياه  ومصادر  كافية  غير  مراع 
الجماعات  بين  الطابع  منتظمة  عنيفة  ونزاعات  حاد  تنافس  عن  جميعها  اسفرت  المشتركة، 
العرقية وقبائل معينة داخل السودان وعلى المستوى االقليمي. لقد أجبر الطقس الميال للجفاف 
أخرى  قبائل  مع  تماس  في  وضعها  ما  للكأل،  طلبًا  بعيدة  مسافات  الى  الترحال  على  الجماعات 
التي  النزاعات  من  المائة  في   75 فنحو  معها.  التعامل  في  اعتياد  على  ليست  عرقية  وجماعات 
خاضتها التوركانا وجيرانها في شرق االستوائية، مثاًل،  سببها الصراع على الحصول على مناطق 
الرعي في موسم الجفاف والسيطرة عليها، وكذلك الحصول على مصادر المياه على طول حدود 

لوكيتشوغيو وكبويتا الشرقية33.

النارية  الواسع لألسلحة  للتوفر  أكثر عنفا نظرًا   الطبيعية  الموارد  التاريخي على  التنافس  أصبح 
التي تستخدم معا لحماية المجتمعات والهجوم على أخرى. وأفضى انعدام الحكم الرشيد ونظم 
توسط تقليدية قوية، الى االخفاق في منع مثل هذه النزاعات من التصعيد  لتصبح صراعًا مسلحًا 

شاماًل.

التناحر بين األعراق
تتميز االنتماءات العرقية )الهويات العرقية( لرعاة المنطقة بقوتها الشديدة، بحيث أصبحت محل 
كما  المختلفة34.   الجماعات  بين  الشديد  التنافس  إلى  منه  جزء  في  في  هذا  يعود  استقطاب. 
عملت مثل هذه االنقسامات العرقية القوية على ادامة وتبرير تبشيع صورة ما يعتبر “المجموعات 
التوبوسا( في  أنهم من  )يقال  الماشية  المثال، هاجم لصوص  األخرى35. فعلى سبيل  األجنبية” 

التابعة لمقاطعة بودي، وقتلوا 50 مدنيا36  الديدنجا في بيام نغورو  أيار/مايو 2007، مجتمع  شهر 
النساء  من  كانوا  القتلى  معظم  ماعز.  رأس  و400  الماشية  قطعان  من  رأسًا   40 حوالي  ونهبوا 
واألطفال. والحظ المراقبون مبلغ تعقيد الكمين الذي اشترك فيه 1500 مهاجم  كانوا يرتدون الزي 
العسكري للجيش الشعبي لتحرير السودان والزي الخاص بالشرطة. لقد تقدموا من ثالثة اتجاهات 
وهم يحملون، كما يفاد، ضروبًا مختلفة من األسلحة، بما في ذلك رشاشات ثقيلة من عيار12.7 ملم 
وبنادق بي كي إم ذات األغراض العامة وبنادق كالشنكوف وبنادق جي 3. ربما ُنظم الهجوم بغية 
تهجير الديدنجا وبالتالي الحصول على الموارد المحلية )المراعي والذهب(، أو لعله هجوم انتقامي 
نظرًا لرفض الديدنجا الدخول في تحالف سياسي مع التوبوسا والبويا37. وما برحت الدوافع غير 
واضحة والجناة ما لبثوا طلقاء حتى اآلن. وفي تلك األثناء، لقى بتاريخ 20 آب/أغسطس 2007 حوالي 
28 شخصا مصرعهم في غارات وأعمال عنف بين دونغوتونو وقبيلة لوغير، وهي فرع من قبيلة 
النغو، في قرية شوروكول التابعة لمقاطعة ايكوتوس. واقتيد، كما يشاع، 519 رأسًا من قطعان 

الماشية، وقتل عدد من األطفال واغتصبت 19 امرأة38.

الجدير بالمالحظة أن الغارات العنيفة والهجمات تحدث بشكل عام بين الجماعات العرقية المختلفة 
وليس داخلها، إذ تنعدم على سبيل المثال سرقة قطعان الماشية بين القبائل الفرعية أو األقسام 
المتفرعة الستة من قبيلة الالنغو )أوتشان، 2007(. كما ال تغزو أفخاذ التوبوسا بعضها البعض39. 
وعلى مر السنين حاولت طائفة واسعة من النشطين تشجيع التعايش السلمي بين المجموعات 
قليلة  قلًة  لكن  الغرض،  أجل هذا  من  واتفاقات سالم  وتجمعات  مؤتمرات  عدة  وُعقدت  العرقية، 

منها أصابها نجاح دائم.

ضعف اإلدارة
انعدام الشفافية والتحيز المتكرر وعدم رغبة السلطات المحلية أو قدرتها على معالجة مشاكل 
األمن، كل هذه تتواطأ مجتمعة لتكريس المستويات العالية من أعمال العنف المسلح. فما ونيت 
المؤسسات التقليدية،  مثل محاكم القانون العرفي، نافذة نوعًا ما، لكنها ضعيفة جدا حتى أنها 
ال تستطيع معالجة المشاكل باتساعها بفاعلية. وإحدى العقبات التي تحول دون معالجة أعمال 
العنف هي أن فكرة وجود حكومة جنوب سودانية متماسكة ومتعاطفة مفهوم جديد- يروجه 
أن  الى  السياسية  المصالح  تميل  ولذلك  األرض.  على  للناس  بالنسبة  كبير-  حد  الى  المثقفون 
تكون محلية، وتعكف السلطات المحلية والسياسيون المحليون على حماية مصالحهم الذاتية40. 
وقد يدفع هذا المسؤولين الحكوميين الى التقليل من أهمية النزاعات والسماح للجناة باالفالت 
باعتباره  للمقاومة  الرب  جيش  مثل  االجرامية،  العناصر  على  الهجمات  تبعة  والقاء  العقاب  من 
كبش فداء من دون القيام بتحقيقات جدية. كما ال يبدي السياسيون المحليون، ألغراض تتصل 
بمناوراتهم لبلوغ السلطة ونيل الحظوة فيما هم في الوقت ذاته يداهنون رؤسائهم ويخشونهم 

41، في غالب األعم، رغبة في اتخاذ اجراءات للحد من انعدام األمن.

ويتبدى أحد األمثلة على ذلك  في تقرير برلماني لحكومة جنوب السودان يجمل طائفة كبيرة من 
عمليات قتل وقعت بين الدونغوتونو واللوغير ما بين شهري حزيران/يونيو وآب/أغسطس 2007، اذ 
رأى التقرير أن مفوض المقاطعة بتوجيه من حاكم الوالية قّلل من أهمية النزاع في شوروكول ولم 
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يرسل قوة عسكرية بالسرعة المطلوبة اللقاء القبض على الجناة. وأوضح التقرير أن تردد السلطات 
في منح اذن الدخول الى المنطقة ورفض الجيش الشعبي لتحرير السودان منح الموافقة على 
الطيران الى المكان – بحجة عدم وجود المكان على الخريطة - أخرَّ بشكل هائل كل شكل من 
اشكال التدخل. وأوضح التقرير”ان قادتنا حاليا جزء ال يتجزأ من المشكلة. والى أن نبدأ بالنظر الى 
الحكم بوصفه توكياًل يمنحه الشعب واعتبار القيادة امتيازا وليس حقا، فان كابوس والية شرق 

االستوائية  سيستمر..” )حكومة جنوب السودان، 2007، ص6(. 

يرى  كما  الحكومة،  ممثلو  يشجع  إذ  بتدنيها،  المحليين  والسكان  السلطات  بين  الثقة  تتسم 
األهالي، بشكل فاعل غارات سرقة قطعان المواشي التي يقوم بها أفراد من جماعاتهم العرقية 
ويتغاضون عنها، بينما يسعون الى معاقبة اآلخرين. وُاتهم، في مقاطعتي ايكوتوس وتوريت، 
بالفساد  المحليين،  واالداريين  والشرطة  السودان  لتحرير  الشعبي  الجيش  أقسام   بعض 
والمحسوبية والتوقيف االعتباطي  وفرض عقوبات جماعية وممارسة التعذيب واغتصاب نساء من 
قرى تؤوي مجرمين مشتبه فيهم )اوتشان، 2007، ص 20(. ومن غير المرجح أن تكون هذه االتهامات 
حاالت معزولة. فهناك أيضا احساس محلي عارم بأن كثيرًا من السياسيين وأفراد الجيش الشعبي 
لتحرير السودان متورطون مباشرة في خلق حالة انعدام األمن )على سبيل المثال تمويل سرقة 
قطعان المواشي او اإلتجار باألسلحة النارية( وبالتالي  ليست لديهم مصلحة حقيقية في ايقافها 
المجتمعات من مؤسسات  العديد  من  خلو  بلة،  الطين  يزيد  وما  2008، ص 33(42.  )شوميروس، 
المحاربين  مثل  رسمية،  غير  مؤسسات  على  التعويل  إلى  الناس  يدفع  الذي  األمر  والئية،  أمنية 
الذكور الشباب أو الميلشيات العرقية المحلية، لحماية أنفسهم من األعمال الهجومية والجريمة، 

لكن ذلك قد يفرز أحيانا نتائج عكسية )انظر ص 46 - 49(.

كما يزيد الصراع من أجل الوصول الى الموجودات والموارد االقتصادية من شدة المخاطر محليا: 
اليورانيوم، والخشب، من بين موارد أخرى ثمينة في شرق  الذهب، االسمنت،  االلماس،  النفط43، 
االستوائية، تجذب حاليا اهتمام الغرباء واألجانب. وينجر عن هذا قيام النخب بالتالعب وهي تناور 
من أجل بسط النفوذ والحصول على حقوق االستكشاف. ونظرًا لعدم وجود اطار قانوني مناسب 

ومؤسسات لمنع االساءات، فما لبث الفساد ينتشر.

اساءات الجنود وانعدام الثقة
تشكل التجاوزات التي يرتكبها جنود حاليون وسابقون تهديدًا دائما لألمن االنساني في المنطقة. 
فجنود الجيش الشعبي لتحرير السودان ال يبدون، كما يفاد، اكتراثًا بالسلطات المحلية، ويعملون 
النزاعات  أثناء  بنادقهم  من  الرصاص  يطلقون  إذ  ومضايقتهم،  المحليين  السكان  تخويف  على 
قضايا  هناك  ان  كما  الجنسي.  والتحرش  االساءة  أعمال  ويمارسون  الكحول  شرب  يذكيها  التي 
السودان استغلوا فيها قواعد دعمهم من  لتحرير  الشعبي  الجيش  أفراد من  بحق  ُمبلغ عنها 
أجل السيطرة على التجارة المحلية والحصول على منفذ لألرض والموارد، من خالل العمل، جزئيًا، 
ضد الشرطة. كما يقال أيضا أن جنودا سابقين في الجيش الشعبي لتحرير السودان، بمن فيهم 
فارون، فاقموا من انعدام األمن المحلي من خالل تدريبهم شبانًا آخرين على استعمال األسلحة 

وأساليب االغارة والنهب وارهاب المدنيين بأسلحتهم44.

زد على ذلك، ان ديناميات الوحدات المدمجة/ المشتركة )JIUs(45 المفوضة بموجب اتفاقية السالم 
الشامل تسبب انعدام األمن. فقد أدى، مثاًل، في شهر آذار/مارس سنة 2008، قيام عنصر من الوحدة 
المشتركة/ المدمجة تابع للقوات المسلحة السودانية في بلدة كبويتا، بطعن مدني من الدينكا،  

الى قتل سبعة أفراد من القوات المسلحة السودانية انتقامًا.

نشاط المجموعات المسلحة46
شرق االستوائية موطن لطائفة من الميلشيات العرقية، التي دعمت الخرطوم عددًا وفيرًا منها 
الوطني ألسباب  المؤتمر  لحزب  والئها  على  تحافظ   الميلشيات،  أي  ولعلها،  األهلية.  الحرب  أثناء 
انتهازية. وللحزب، الذي لديه مكاتب في بلدات مقاوي وتوريت وكبويتا، مصلحة قوية في تدعيم 
التأييد المحلي، مستخدما في ذلك كل ما في وسعه من وسائل )شوميروس،2008، ص 28 - 29(، 
عليها  المنصوص   2009 لسنة  الوطنية  لالنتخابات  استباقا  المحلية  العرقية  التوترات  اثارة  منها 
تشكل  التي  السابقة  المسلحة  المجموعات  من  عددًا  هناك  ان  كما  الشامل.  السالم  باتفاقية 
التي  المنطقة  في  األشهر  المجموعة   - االستوائية  دفاع  قوة  تحالفت  لقد  محتماًلً.  امنيًا  تهديدًا 
ربت قوتها القتالية في السابق على 12 الف مقاتل - رسميا مع الجيش الشعبي لتحرير السودان 
دفاع  قوة  اندماج  كان  وما  الخرطوم.  عن  بالوكالة  بحرب  االنخراط  من  سنين  بعد   2004 سنة  في 
أبى  إذ  سهال،  حال،  أي  على  سالحها،  ونزعها  السودان  لتحرير  الشعبي  الجيش  في  االستوائية 
بعض أعضائها من ذوي الرتب العالية االندماج ورجعوا الى قراهم بأسلحتهم، وفي بعض الحاالت 
أقاموا تحالفات مع عناصر سابقة أخرى في قوة دفاع االستوائية )شوميروس،2008، ص 60(. وما عادت 
قوة دفاع االستوائية وقوة دفاع االستوائية2 المنشقة عنها، لذلك، فاعلة، لكن الخطر ال يزال ماثاًل، 
ألن الوالءات الشخصية وعملية الدمج االشكالية الطابع  والمظالم السياسية الحقيقية والتدخل 
السياسي، يمكن أن تتمخض عن لجوء مجموعات منشقة أخرى – يحتفظ أعضاؤها بأسلحتهم 
النارية-  إلى اعادة تجميع نفسها. ورغم أن العديد من هذه المجموعات المسلحة متوارية أو في 

حالة كمون حاليا، فإنها مع ذلك تشكل خطرا حقيقيا جدا بالنسبة للمستقبل47.

وبالمثل، هناك خطر جدي من أن مجموعات مرتبطة بجيش الرب للمقاومة قد تستمر في زعزعة 
استقرار المنطقة، حتى ولو ان جيش الرب للمقاومة نفسه أدعى االنسحاب نتيجة لعملية السالم 
)التي لم تنفذ بعد(. هذا وقد انسحب الجيش بشكل كبير من شرق االستوائية في منتصف سنة 
2007، بعد سنوات من احتفاظه على قواعد له في مقاطعة مقاوي48. بيد أن هناك تقارير متواصلة 
عن قيام مجموعات مجهولة الهوية بهجمات في انحاء االستوائية، وقد يكون أو ال يكون لجيش 
الرب للمقاومة صلة بها. كما أن هناك أيضا تقارير موثوقة عن مجموعات منشقة عن جيش الرب 
للمقاومة مؤلفة من مارقين أوغنديين وسودانيين، قد تواصل العمل بوصفها مجموعات مسلحة 

أو ميلشيات أو مجرمين.

نزاعات األرض/ الحدود
المنازعات على األراضي مصدر رئيسي من مصادر الصراع في والية حدود مقاطعاتها الـ49 المشكلة 
الوحيدة  الوسيلة  هو  لالراضي  منفذ  على  والحصول  كبير،  خالف  مثار  هي   – ومواردها   - حديثا 
دائمة  حلول  اليجاد  السودان  لحكومة جنوب  المتصور  االستعداد  وأفضى عدم  والبقاء.  للعيش 
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لمسائل االرض، الى استياء متزايد بين المجتمعات، إذ وجد سكان المنطقة من التوبوسا والالجئون 
العائدون الى وطنهم من كينيا وأوغندا المجاورتين اراضيهم محتلة من قبل المشردين داخليًا 
)الدينكا بشكل رئيسي( الذين أقام البعض منهم في شرق االستوائية لسنوات وهم غير راغبين 
في العودة الى أماكن إقامتهم األصلية األقل نموا، خاصة في والية جونقلي. وأرسى المشردون 
داخليًا، في بعض الحاالت، مثلما يشاع، إدارات موازية لتلبية مصالحهم الذاتية50، واتهموا بأنهم 
تلقوا الدعم من الجيش الشعبي لتحرير السودان المحلي، المعروف بأن لديه نفوذًا في حكومة 
جنوب السودان. كما ان هناك اتهامات باستيالء الدينكا على األراضي، خاصة في مقاطعة مقاوي51، 

مما اسفر عن توترات جدية بين الدينكا والتوبوسا المحليين.

القيام  في  سواء  حد  على  السودان  جنوب  حكومة  أو  المحلية  السلطات  رغبة  أو  قدرة  عدم  إن 
الجذور  العميقة  العداء  الحالي ومشاعر  القانوني  الفراغ  الى  اضافة  النزاعات،  بالتحكيم في هذه 
تجاه الدينكا، كل هذا جعل أهل االستوائية يشعرون أكثر فأكثر بالتهميش واساءة معاملتهم 
داخل والية موطنهم األصلي. ونتيجة لذلك تتفشى االتهامات واالتهامات المضادة بسرقة األرض 
وتنتشر الدعاية المعادية للدينكا على نطاق واسع52. وأشار اقتراح نوفمبر لسنة 2007 الوارد في 
مشروع سالم توريت، المطروح من قبل الكنيسة االسقفية، الذي خطط لجمع اعضاء المجتمع معا 
بقصد ايجاد حلول لمشكلة األراضي، أشار الى “تطهيرعرق معٍد” من قبل المشردين داخليًا، مبينًا 
بكل وضوح عمق الشعور المحلي )الكنيسة االسقفية ألبرشية السودان في توريت، 2007، ص 2(. 
وما من شك ان نزاعات أرض مماثلة سوف تتردى بعودة الالجئين، ويمكن أن تتردى لتصل الى حالة 

النزاع المفتوح53. 

نزع سالح المدنيين واألمن اإلنساني 4 .

الواسع  االستعمال(  اساءة  )أو  االستعمال  ولخفض  مستقرا  السودان  جنوب  لجعل  محاولة  في 
ضروري  المدنيين  جميع  أسلحة  نزع  أن  السودان  جنوب  حكومة  بينت  النارية،  لألسلحة  االنتشار 
جدا. وستجري هذه العملية بالتوازي مع برنامج السالح والتسريح واعادة االدماج )DDR( المخطط 

للمقاتلين السابقين.

  .54”)CSAC( تقع عملية نزع سالح المدنيين تحت طائلة برنامج “األمن المجتمعي وتحديد األسلحة
وهو تعبير يشمل طيفًا واسعًا من األنشطة كبناء السالم، والمشاريع االنسانية، ومشاريع حكم 
القانون/اإلدارة، حوار عابر للحدود وضبط األمن. وخططت سلطات الوالية وشركاء االمم المتحدة 
لهذا كله. ومن المؤمل أن تسهم هذه المبادرات في خلق بيئة أكثر أمنًا واستقرارًا بحيث يمكن 
في  خفض  جانب  الى  قدم  موطىء  فيها  تثبت  أن  ماسة(  حاجة  الوالية  تحتاجها  )التي  للتنمية 
الحياة  ألسلوب  تدريجي  نبذ  الى  بدوره  هذا  يفضي  أن  المؤمل  ومن  النارية.  األسلحة  استعمال 
المستغرق في طابعه العسكري الذي أصبح المعيار في جنوب السودان، وبالتالي يتمخض عن 
فيها  تزدهر  أن  يمكن  آمنة  السابقين وعن منطقة مستقرة  المقاتلين  العادة دمج  مواتية  بيئة 

المجتمعات وتستفيد من مكاسب السالم لما بعد اتفاقية السالم الشامل.

 لكن بالرغم من هذه الخطط العامة لتحسين األمن االنساني، ما لبث التقدم في تطوير السياسات 
والقوانين ذات الصلة بطيئا للغاية. االستثناء الوحيد هو تعيين الدكتور رياك غوك ماجوك في 
الرئاسة.  أواخر 2007 ليقود مكتب األمن المجتمعي وتحديد األسلحة )CSAC( الجديد تحت اشراف 
كانت الغاية من هذه الخطوة خلق مؤسسة CSAC متفانية وذات تفويض صريح لتقود تنسيق 
أنشطة الحد من األسلحة )بما في ذلك نزع السالح( في جنوب السودان55.  لكن ال تزال هناك، في 
الوقت نفسه، أسئلة رئيسية عديدة حول الحد من األسلحة لم تجب عنها حكومة جنوب السودان، 
من بينها: كيفية تنظيم حيازة واستعمال األسلحة النارية بين المدنيين؛ الشروط التي قد تصبح 
التقليدية في عمليات نزع  الملكية واالستعمال قانونيين؛ كيفية استخدام السلطات  بموجبها 
السالح؛ كيفية ضبط مخزون األسلحة المجموعة56؛ كيفية حماية المجتمعات المنزوعة السالح من 
األعمال الهجومية؛ واألدوار الخاصة بكل من الجيش الشعبي لتحرير السودان والشرطة في جهود 
نزع السالح. يحتوي مشروع قانون نزع السالح والتسريح واعادة االدماج، الذي لم يقره البرلمان بعد، 
على بعض العبارات المتعلقة بالحد من األسلحة وخفضها، لكن هذا غير كاف وعفا عليه الزمن 

وبحاجة لالستبدال57.

الدائم  النار  اطالق  وقف  مرفق  من   14.6.5.15 المادة  في  جانبه،  من  الشامل،  السالم  اتفاقية  تنص 
والترتيبات االمنية على أن تقوم اللجنة العسكرية المشتركة لوقف اطالق النار بمراقبة وفحص نزع 
سالح جميع المدنيين”الذين يحملون السالح بصورة غير قانونية”58، لكنه ال يقدم أي ارشاد قانوني 
اضافي. وهذا يترك حكومة جنوب السودان عرضة لالعتماد بشكل كبير على مراسيم وتعليمات 

الجيش الشعبي لتحرير السودان، التي يتسم الكثير منها بالسرية، للحكم في هذه المسائل.
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حملة األشهر الستة
إال أن حكومة جنوب السودان ماضية في عمليات  القانوني وغياب السياسات،  الفراغ  بالرغم من 
نزع السالح األحادية الجانب قدمًا. فمنذ توقيع اتفاقية السالم الشامل، حصلت مبادرات ذات أغراض 
محددة في واليات جونقلي، واراب، الوحدة، البحيرات، وبشكل محدود في والية شرق االستوائية60. 
لقد أصدر رئيس حكومة جنوب السودان سيلفا كير أمرًا توجيهيًا باطالق حملة مدتها ستة أشهر 
لنزع سالح جميع واليات جنوب السودان العشرة، بدءا من تاريخ 1 حزيران/يونيو 2008 )حكومة جنوب 
واليات جنوب  الى كل حاكم من حكام  أرسل  الذي  التوجيهي،  األمر  ينص   .)1 2008، ص  السودان، 
السودان بتاريخ 22 أيار/مايو 2008، على وجوب تنفيذ “العملية” من قبل الجيش الشعبي لتحرير 
السودان وسلطات الوالية، وعلى أن الهدف العام هو أن “يسلم جميع المدنيين في الواليات العشر 
بشكل سلمي ما بحوزتهم من أسلحة نارية على مختلف أنواعها”61. كما يشير األمر التوجيهي 

إلى أنه في حال رفض األفراد أو المجموعات أو ابداء المقاومة “يجب استخدام القوة المناسبة”.

السودان  جنوب  مجتمعات  من  العديد  على  المشؤومة  تداعياته  التوجيهي  األمر  لهذا  وكان 
الرعوية - ليس أقلها  والية شرق االستوائية- التي تعول على األسلحة النارية تعوياًل كبيرًا للدفاع 
عن أنفسها. وأظهرت نتائج االستبيان األسري- وإن لم تكن مفاجئة - أنه حتى منذ سنة مضت، 
قبل أصدار األمر التوجيهي بكثير، كانت هناك مشاعر محلية متباينة إزاء نزع السالح )انظر ص 50 
- 51(، اذ خشى كثيرون منهم أن يقود نزع السالح إلى ترٍد في مستويات انعدام األمن62. وأدركت 
السلطات المحلية وأعضاء البرلمان في والية شرق االستوائية المخاطر األمنية الناجمة عن ذلك63. 
كما أقر أعضاء بارزون في حكومة جنوب السودان، بالمثل، بوجوب أن يكون نزع السالح اقليميا 
وشامال حتى يكون مستدامًا64، وكان يتعين عليهم وضع استراتيجية لتحقيق ذلك65. و نظرًا 
السودان،  التابعة لحكومة جنوب  الواليات  أمن  لجان  به قدما  تدفع  الذي قد  األخير  الرئاسي  لألمر 
فثمة اآلن تخوف جدي من أن تتكثف االجراءات الخاصة - في ظل غياب استراتيجية منسقة واسعة 

واطار قانوني - مؤدية إلى احتمال بزوغ مقاومة محلية وخسائر في األرواح. 

الدروس من والية جونقلي، اضافة الى األجزاء المتاخمة من أوغندا و كينيا، أظهرت بوضوح مخاطر 
جهود نزع السالح القسرية على األمن االنساني. فقد تولى الجيش الشعبي لتحرير السودان في 
سنة 2006 حملة أحادية الجانب قسرية في شمال جونقلي بين أفراد “ الجيش األبيض” لجماعة لو 
نوير. وكان االعتقاد السائد محليا أنها ُنفذت ألغراض سياسية وتمخضت عن مقاومة ال يستهان بها: 
مئات القتلى، آالف المهجرين، تدمير القرى، حرق البيوت، النهب، وانعدام أمن غذائي واسع النطاق، 
األمر الذي انتهى بزعزعة استقرار هائلة للمناطق المنزوعة السالح )مسح األسلحة الصغيرة، 2007أ(. 
بغالبية  السودان  لتحرير  الشعبي  الجيش  يف  لم  الحقة  وحمالت سلمية  الحملة  تلك  أثناء  وفي 
وعوده المتصلة بحماية المجتمعات المنزوعة السالح، واستهدفت عمليات سرقة قطعان الماشية 
والهجمات بشكل واضح المستوطنات الضعيفة. عندئذ عمد السكان الى اعادة التسلح حماية 

ألنفسهم، مما أثار اسئلة جوهرية حول نجاح الحمالت64 واستدامة المشاركة الدولية.

الطابع  ذات  التجارب  هذه  واتصفت  مؤخرا.  مماثلة  بتجارب  المجاورتان  وكينيا  أوغندا  قامت  لقد   
العسكري في كال الدولتين، في الغالب األعم، باالستخدام المفرط  للقوة واالساءات الخطيرة لحقوق 

االنسان، ُمسِفرة عن عمليات انتقامية وتردي حالة انعدام األمن. وأدت حمالت نزع السالح هذه دور 
“التحديث االجباري” لألسلحة النارية: إذ اضطرت المجتمعات، نظرًا لمصادرة أسلحتها القديمة، الى 
اقتناء أسلحة أكثر تطورًا كي تحمي نفسها )إيتون، 2008، ص 103(. فعلى سبيل المثال، أدت عملية 
عسكرية67 في منطقة كاراموجا األوغندية سنة 2006 - 2007  الى قتل واسع النطاق للمدنيين )بمن 
فيهم قادة محليون بارزون ودعاة سالم( وحرق منازل وانتهاكات لحقوق انسان متعددة وهجمات 
انتقامية ضد قوات الدفاع الشعبي األوغندية )UPDF(68. وقامت المجتمعات في أوغندا وكينيا 
والسودان باإلغارة فيما بعد على الكاريموجونغ الذين أعادوا على الفور تسليح أنفسهم.)مسح 

األسلحة الصغيرة.2007ب(

كما أسفرت حملة عسكرية على التوركانا في جنوب توركانا سنة 2005- 2006، بحسب التقارير، الى 
جمع أكثر من 1700 قطعة سالح ناري و5700 طلقة ذخيرة. لكن جملة مشاكل صاحبت العملية: إذ 
نظر إليها على نطاق واسع بريبة كبيرة بحكم تعويلها على جهود نزع السالح الفاشلة سابقا 
التي نجم عنها تفاقم في حاالت التعرض لإليذاء وترد في حالة انعدام األمن: تعذيب أفراد الجيش 
الكيني المدنيين الذين رفضوا تسليم أسلحتهم واإلساءة إليهم؛ عدم تجسد وعود”نزع السالح 
بل  السالح،  المنزوعة  المجتمعات  وما حميت  ومتقطعة  متعجلة  العملية  كانت  التنمية”؛  مقابل 
اليها  مضافا  مجسدة،  غير  وعود  المجاورتين69.  والبوكوت  الكاريموجونغ  لهجمات  عرضة  تركت 
الناس يحسون بأنهم خذلوا من قبل كل من  اساءات وهجمات مجتمعات أخرى، كل هذا جعل 

الحكومة والمجتمع المدني اللذين دعما الحملة )ريام ريام، 2007(.

مع استعداد جنوب السودان لعملية نزع السالح لسنة 2008، يبدو واضحا أن القياد بيد المتشددين 
داخل جهاز أمن حكومة جنوب السودان. هذا على الرغم من حقيقة إدراك بعض أعضاء الحكومة 
وثيقة   وأفصحت  السابقة.  السالح  نزع  جهود  من  المستفادة  الدروس  كليا  األقل  على  البارزين 
ذات صلة بالموضوع صادرة عن حكومة جنوب السودان بوضوح عن وجوب “بناء الثقة” بين أفراد 
موضع  السودان  لتحرير  الشعبي  للجيش  عازلة  مناطق  وضع  وجوب  المستهدفة؛   المجتمعات 
اطار عمل سياسي  أمني؛ وجوب وضع  فراغ  لحدوث  تفاديا  السالح  نزع  الشروع في  قبل  التنفيذ 
موضع التنفيذ؛ تحقيق نسبة نجاح مائة في المائة في جمع األسلحة أمر ليس ممكنًا؛ وجوب تقديم  
خدمات من أجل “التأثير ايجابيًا” على األهالي70.  وأباَن الدكتور رياك غوك ماجوك، مدير مكتب األمن 
المجتمعي وتحديد األسلحة، أنه يحبذ نزع سالح طوعيًا، سلميًا، يسوسه المجتمع، قانونيًا )أي داخل 

سياق اطار قانوني(، تبادليًا ويرتكز على “االقناع” واحترام حقوق االنسان71.

بيد أن هناك غيابًا واضحًا لالجماع داخل االدارة الجنوبية. وإذ يشعر البعض انه من األهمية بمكان 
أن يحتفظ المدنيون بأسلحتهم النارية، أو على األقل أن يبقى بامكانهم الوصول اليها، في حال 
انهيار اتفاقية السالم الشامل، فإن البعض اآلخر ينبه إلى أن نزع السالح والحد منه على مدى طويل 
لن ينجح بسبب استفادة سياسيين في كل دول المنطقة من غنائم الغارات التجارية72. ويركز 
اولئك الذين حازوا، على ما يبدو، اليد العليا في الجدال، على الحاجة الى االحتفاظ بالسيطرة على 
الجماعات  على  األمن  الى فرض  الحاجة  السودان،  المتباينة في جنوب  المسلحة  المجموعات  كل 
الجنوبية المتحاربة، والحاجة الى سحب األسلحة من المجتمعات التي يمكن أن تعمل على تخريب 
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القوة في  الحكومة في استعمال  الرأي فإن حق  الشامل. وبالنسبة ألصحاب هذا  اتفاقية السالم 
النظام في جنوب سودان  أجل حفظ  الضرورة من  ترتأيهما، ضروري كل  اللذين  والزمان  المكان 
غير المستقر الى حد بعيد73. ولذلك لذلك هناك توتر كامن بين الرغبة في عمل سريع واجباري 
األجل تستميل  الرغبة في عملية طوعية طويلة  المجتمعات وبين  الصغيرة من  األسلحة  النتزاع 
العقول والقلوب لكنها تتيح، في نفس الوقت، لبعض من العنف الذي يشل االقتصاد و يحول 

دون التنمية، باالستمرار74.

اجتماع هذه العوامل يقود والية شرق االستوائية إلى منعطف خطير ومستقبل مبهم جدا. لقد 
شرع فعال في عملية نزع السالح الخاصة وما ترتب عنها من عنف - إذ شارك جنود الجيش الشعبي 
بالقوة لقريتين متحاربتين هما  أو عملية نزع السالح  لتحرير السودان في “عملية تعزيز السالم” 
الجيش  جنود  من  ثمانية  وُقتل   .2008 حزيران/يونيو   4 بتاريخ  هياال  بيام  في  وأوغوروني  ايلولي 
الشعبي لتحرير السودان و11 مدنيًا أثناء العملية التي بدأت الساعة الرابعة صباحا، وبعدها صرع 
عدد آخر75. فلجأ الجيش الشعبي لتحرير السودان، عندئذ، إلى احراق القريتين وسواهما باألرض ردا 
على عمليات القتل،  مجبرًا 4300 على الفرار، كما قام بعمليات اعتقال تعسفية بين رجال القريتين 
وضربهم، فضاًل عن ذبح أو مصادرة قطعان الماشية العائدة لألهالي. وسيقع ال محالة المزيد من 
عمليات نزع السالح. ومن المرجح أن ينجم عن هذه العمليات، في ظل غياب مقاربة اقليمية شاملة 
ومنسقة،  ترد أكبر في مستويات انعدام األمن مما كشفه االستبيان االسري. وسيكون لهذا أثره 
على األمن اإلقليمي، مع زيادة متوقعة في الهجمات عبر الحدود، بما في ذلك القادمة من توركانا 

الشمالية استغالالً منها لفرصة نزع سالح المجتمعات.  

أدوات االستبيان ووسائله 5 .

االستوائية  شرق  والية  في  الصغيرة  االسلحة  مسح  لمشروع  التابع  األسري  االستبيان  أجري  لقد 
والمناطق الحدودية المجاورة لها لمنطقة توركانا الشمالية بشمالي غربي كينيا في الفترة بين 
23 أيار/مايو و7 حزيران/يونيو سنة 2007. شارك فيه 29 مساحًا من سبع مقاطعات من مقاطعات 
والية شرق االستوائية الثماني، استخدمتهم باكت سودان في الدرجة األولى )المناطق الداخلية 
الحدودية مع كينيا وتوركانا(.  المناطق  )في  والتنمية  للسالم  ادكار  االستوائية( ومبادرات  لشرق 

اثنان وعشرون من المساحين سودانيون وسبعة كينيون.

مشروع  مركز  في  المنهجية  خبير  طورها  التي  ص55(،  الملحق  )انظر  االستبيان  أداة  تتضمن 
األسلحة األسلحة الصغيرة، فضاًل عن خبرات سابقة الستبيانات أجراها مشروع األسلحة الصغيرة 

في جنوب السودان76، 89 سؤاالً وتركز على المسائل التالية:
•التفاصيل الشخصية للمستجيبين، ومن ضمنها المعلومات الجغرافية 	

•أحداث عنف )لم ُتشهد( 	
•احداث عنف )مشهودة( 	

•اإليذاء األسري 	
•الشعور باألمان الشخصي 	

•المواقف حيال وفرة األسلحة الصغيرة 	
•المواقف حيال نزع السالح. 	

• دقيقة. كان معدل الوقت الذي صرف في اإلجابة عن اسئلة االستبيان 23	

التعليمي  المستوى  أساس  على  المستهدفة  المجتمعات  من  هم  الذين  المساحون  اختير 
)المدرسة الثانوية(، القدرة اللغوية )طالقة في االنجليزية ولغة محلية(، الحالة المدنية، وعدم وجود 
انتماءات سياسية علنية77، ومكانتهم في مجتمعاتهم. وبذلت مساع لتجنيد أكبر عدد ممكن 
من النساء، بيد أن صعوبة حصول النساء على التعليم، مقترنة بعوامل ثقافية )مثل التوقع من 

المرأة العمل في الدار( تمخضت عن تجنيد سبع فقط من العدد االجمالي 29.

جلب المساحون إلى قاعدة خارج مدينة كبويتا في كبويتا الجنوبية لمدة ثالثة أيام ليقوم فريق 
من مشروع األسلحة الصغيرة على تدريبهم على منهجية المسح. ثم أعيد كل شخص إلى مكانه 
لمقابلة 60 أسرة 78 من خليط من المجتمعات المستهدفة الحضرية والريفية. كان مجرو المقابالت، 
في المناطق كافة، هم أفراد من المجموعة العرقية المهيمنة  ويتحدثون اللغة المحلية. اختيرت 
المجتمعات من سبع مقاطعات تابعة لوالية شرق االستوائية ومن لوكتشيوغو وأوربوا المجاورتين 

في توركانا الشمالية في محاولة لجمع قاعدة بيانات واسعة بقدر االمكان.
أ بمسح  المجموعة  قامت  واالشراف.  التدريب  بغرض   – أ وب   – إلى مجموعتين  المساحون  ُقسم 
قامت  فيما  والفون،  وتوريت  وإيكوتوس  والبودي  الجنوبية  وكبويتا  الشمالية  كبويتا  مقاطعات 



مسح األسلحة الصغيرة   |   مشروع التقييم األساسي لألمن البشري   35ِقياس الخوف وانعدام األمن:  منظورات في العنف المسلح في شرق االستوائية وتوركانا الشمالية34

الشمالية  الشرقية وقسمي لوكتشيوغو وأوروبا في توركانا  المجموعة ب بمسح جنوب كبويتا 
األقل من قبل موطفي مشروع  زيارة اشراف واحدة على  تلقى كل مساح  1 و2(.  )انظر خريطتي 
االسلحة الصغيرة، باستثناء امرأة في تشوكودام التي صعب الوصول إليها بسبب المطر والطرق 
المناطق  وفي  السودان.  من  اآلخر  ونصفها  كينيا  من  البيانات  قاعدة  نصف  جمع  السالكة.  غير 
سكانها  من  االغلبية  اختيار  وعلى  إليها  الوصول  على  القدرة  على  بناء  القرى  اختيرت  الريفية 
رغم  عشوائية  غير  طريقة  في  المختارة  المواقع  في  األسر  اختيرت  العموم  وعلى  االشتراك79. 

استخدام طريقة تدوير القنينة80.

والبروتوكالت  مراعاة  إلى  الحاجة  من  نابع  االسر بشكل عشوائي  الختيار  األساسية  العوائق  ومن 
االجتماعية المحلية واحترامها. أوال، االشكال الدائري للقرية حتمت دخول فريق المسح عبر المدخل 
الذين  المساحين،  بفريق  للترحيب  القرية  ثم تجمع سكان  القرية كلها.  الرئيسي على مرأى من 
الحتفاظ  ونظرًا  ثانيًا،  نواياهم.  وشرح  القرويين  لمخاطبة  الوقت  بعض  بصرف  بدورهم،  قاموا، 
معظم الناس ببعض الشكوك إزاء نوايا الفريق، فإن المقابالت جرت وسط القرية حيث بوسع كل 
شخص رؤية العملية، لكن من دون أن يسمع االجابات )من أجل السرية(. لقد وجد الفريق ان اختيار 

البيوت عشوائيًا جعل الناس يشعرون بعدم الراحة وأثارت شكوكهم81.

وعلى الخصوص جابه المساحون والمراقبون عدة عوائق غير متحكم بها، أعاقت التنفيذ السلس 
للمسح. فبسبب األمطار الشديدة وانعمار الطرق بالمياه واالحتياطات األمنية الالزمة وتحديات أخرى 
متعددة )مثل انعدام وجود خرائط دقيقة( برزت ميدانيًا، فإن شطرًا كبيرًا من االستبيان لم يجر 
على النحو األمثل. بؤس الطرق وتهديدات أمنية ارجأت االرتحال إلى مواقع المسح وفصلت أفراد 
المجموعة، مما اضطروا بعدها إلى قضاء فترات أطول مما متوقع، على اعداد ترتيبات لوجستية 
واقعي  غير  نحو  على  واسعة  المسح  شملها  التي  الجغرافية  الرقعة  مساحة  أن  كما  خاصة. 
بالنسبة لفريق صغير. قلصت هذه النكسات إلى أقصى حد الوقت الذي صرفه المراقبون لمراجعة 
االستبيانات بحثًا عن االخطاء،  وكذلك قلصت الوقت الذي كان يمكن أن يصرفه المساحون في 
تأمل أداءاهم سعيًا لتحسينه في اليوم التالي. وبعد االنتهاء من المسح خضعت قاعدة البيانات 
الخطأ  بذلك صرامة هامش  عاكسًا  للتحليل،  استبيانًا صالحًا   1760 521 من  واعتبر  دقيق  لفحص 
وموثوقية  على صحة  المحافظة  )الذي هو  والتجريبي  األخالقي  وااللتزام  المائة،  في  بـ2.5  المحدد 
نماذج  باستخدام  الخطأ  هامش  من   2.5 حدود  ضمن  الموثوقة  االستبيانات  وحددت  البيانات(. 
الردود  بطريقة  الخطأ  ُحدد  دقيقة،  احصائية  معايير  وباستخدام  تربيع.   – خاء  نوع  من  مستقلة 
المحللة  البيانات  فإن  وهكذا  الثقة.  من  المائة  في   95 معدل  لبلوغ  الصحيحة  غير  أو  المفقودة 
المشار إليها هنا بـ”العينة الضيقة”، ينبغي اعتبارها صحيحة وموثوقة. لكن ال ينبغي تأويل هذه 

البيانات على انها ممثلة للعينة كلها82.

وبغية تأكيد  نتائج العينة الضيقة، تضمن التقرير بيانات من عينة أكبر. وعلى الرغم من أن نسبة 
مع  المقارنة  أن  إال  به،  المسموح  الخطأ  لهامش  المقرر   2.5 تتجاوز حدود  األكبر  العينة  الخطأ في 
العينة الضيقة قد ينيرنا في بعض األحيان. بيد انه من المهم مالحظة أن أوجه التشابه في العينة 

األكبر قد تكون انعكاسًا لخطأ تحيز وليس لتأثيرات اقليمية واسعة. 

نتائج االستبيان 6 .

التوزيع الجغرافي والجيو - ديموغرافي والنوع الجنسي
يكاد ثلثا العينة الضيقة مأخوذة من السودان، فيما الثلث اآلخر من كينيا. النتائج داخل والية شرق 
الجنوبية،  كبويتا  الشمالية،  كبويتا  الشرقية،  كبويتا  إيكوتوس،  مقاطعات:  شملت  االستوائية 
الفون وتوريت. ومن داخل توركانا الشمالية شملت قسمي لوكتشيوغو وأوربوا83. يبين جدول 

رقم 3 توزيع العينات السكانية:

جدول رقم 3 مقاطعات/أقسام – عينة ضيقة

%عمقاطعة/قسم

11.0%57إيكوتوسشرق االستوائية

31.7%164كبويتا الشرقية

6.0%31كبويتا الشمالية

2.5%13كبويتا الجنوبية

2.7%14الفون

8.7%45توريت

37.5%194لوكتشيوغو/أوربواتوركانا الشمالية

100.0%518المجموع

3غير محدد

521المجموع الكلي

العينة  نتائج  على  أثرت  الشمالية  توركانا  حصة  ألن  خلل  من  العينة  في  ما  مالحظة  المهم  من 
الضيقة تأثيرًا كبيرًا. ولتخطيط  مصادر التأثير الحقيقية على نحو أفضل ولتحديد وقوع أي تمايزات 

اقليمية، ُميزت ثالث مجموعات منفصلة بغية تحليلها في هذا التقرير:
) • عينة ضيقة )ع = 521	

) • عينة شرق االستوائية )ع=324	
) • عينة توركانا الشمالية )ع = 194	
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في التحليل التالي، قورنت نتائج العينيتين األوليتين بعينات أكبر الستكشاف اتجاهات أو انماط 
مهمة. لكن مثلما الحظنا في القسم السابق فإن معدل الخطأ للعينة األكبر تجاوز 2.5 في المائة.

زيادة  الحضري والريفي للسكان، مع  التوزيع  الضيقة  في ما خص  العينة  أن هناك خلاًل في  كما 
كبيرة  في عدد المجيبين الذين يسكنون في مناطق ريفية )ص>0.001( )انظر جدول رقم 4(.

جدول رقم 4 توزيع جيو – ديمغرافي – عينة ضيقة

%نالموقع

39.0%191حضري

61.0%299ريفي

100.0%490المجموع

31غير محدد

521المجموع الكلي

وأظهرت شرق االستوائية توزيعًا جيو – ديمغرافيًا مماثاًل بين السكان الحضريين والمدنيين )ص= 
0.420( )انظر جدول رقم 5(.

جدول رقم 5 توزيع جيو – ديمغرافي – عينة شرق االستوائية

%نالموقع

41.9%124حضري

58.1%172ريفي

100.0%296المجموع

28غير محدد

324المجموع الكلي

 
لم يختلف التوزيع الجيو – ديمغرافي في العينة األكبر بشكل كبير عما في العينة الضيقة أو في 

عينة شرق االستوائية.

التوزيع الجنساني )الجندر(
في العينة الضيقة، فاق عدد الرجال عدد النساء بشكل كبير )التناسب هو نحو 1:2.5( )انظر جدول 

رقم 6(

جدول رقم 6 الجندر – العينة الضيقة

%عالجنس )الجندر(

71.7%373ذكر

28.3%174انثى

100.0%520المجموع

1غير محدد

521المجموع الكلي

 
الخلل في الجندر أقل بروزًا بكثير في عينة شرق االستوائية بنسبة قريبة من 1:2 )انظر جدول رقم 

7(. وهذا أمر غير متوقع على ضوء أن كثيرًا من األسر تقودها نساء.

جدول رقم 7 الجندر – شرق االستوائية

%عالجنس )الجندر(

64.4%208ذكر

35.6%115انثى

100.0%323المجموع

1غير محدد

324المجموع الكلي

نسبة 1 : 2 متسقة في العينة األكبر )ع = 1042(.

قضايا خطرة تؤثر على المنطقة
والحيوانات.  األسر  أمن  األمن، وخاصة  الضيقة هو  العينة  للسكان في  بالنسبة  األساس  الشاغل 
األساس في شرق  الشاغل  كان  بينما  الشمالية،  توركانا  عينة  في  واضح  وانعكس هذا بشكل 

االستوائية انعدام المرافق الصحية والطبية أو عدم كفايتها.

إثارة للقلق )75.6 في المائة، ن =  في العينة الضيقة، “أمن االسرة أو الحيوانات” من أكثر القضايا 
394، ع = 521(. وقد يكون هذا انعكاسًا للدرجة التي جعلت بها سرقة قطعان الماشية المجتمعات 

تشعر بأنها عرضة للمخاطر ومدفوعة بحماية امالكها وممتلكاتها.
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شكل رقم 1  قضايا خطرة تؤثر على المنطقة
عينة ضيقة )ع = 521(، شرق االستوائية )ع = 324(

ثم أعقب ذلك القلق على “الطعام لألسرة أو الحيوانات” )67.0 في المائة، ن = 349، ع = 521(، و”انعدام 
المرافق الطبية أو عدم كفايتها” )61.4 في المائة، ن = 320، ع= 521( انظر شكل رقم 1.

في والية شرق االستوائية ما كان األمن ضمن القضايا الثالث األولى )انظر شكل رقم 1(. فلما طلب 
أو عدم كفايتها” )77.2 في  المرافق الصحية والطبية  “انعدام  األولويات، جاء  من السكان ترتيب 
المائة، ن = 250، ع = 324( باعتباره من أكثر القضايا جدية. ثم اعقبه انعدام التعليم أو عدم كفايته 
)64.5 في المائة، ن = 209، ع = 324( وانعدام الطعام أو عدم كفايته لألسرة و/أو للحيوانات )50.9 في 
المائة، ن = 165، ع = 324(85. وعكس هذا القلق الطاغي إزاء انعدام التنمية والخدمات االساسية 

واألمن الغذائي رغم الحاح مشكلة العنف المسلح المستفحلة في الوالية. 

وتماثلت العينة األكبر مع عينة شرق االستوائية: انعدام المرافق الصحية والطبية الشغل الشاغل، 
ثم انعدام الطعام أو عدم كفايته. وأتى األمن ثالثًا )ع = 1113(.

في توركانا الشمالية، من جهة أخرى، كان االنشغال االساس لمجيبيها )39.0 في المائة، ن = 291، ع 
= 746(86  أمن أفراد األسرة أو حيواناتهم، وهو أكثر بكثير من األجزاء المجاورة في السودان. كما 
المناطق عرضة للجفاف في  المنطقة من أكثر  الماء، بحكم كون  شكل الطعام والحصول على 
كينيا، قلقًا رئيسيًا، إذ قال حوالي 48 في المائة من المجيبين بأن هذا من القضايا الجدية التي 
تؤثر على مناطقهم. وينقسم هذا إلى انعدام الطعام أو عدم كفايته ألفراد األسرة و/أو الحيوانات 
)24.4 في المائة، ن = 260، ن = 182، ع = 746(، وانعدام الماء النظيف أو عدم كفايته )23.1 في المائة، 

ن = 172، ع = 746(.

النسبة المئوية للحاالت عينة ضيقة شرق االستوائية
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طعام مرافق طبية ماء نظيف تعليم نقل عمل أخرى

 أحداث العنف المشهودة 
في العينة الضيقة، ما يقرب من نصف المجيبين شهدوا حدث تعرض لإليذاء. ويرتفع هذا الرقم 
في توركانا الشمالية إلى 60 في المائة، بينما ال يزيد  هذا الرقم في شرق االستوائية إال قلياًل على 

الثلث. وستون في المائة من العينة الضيقة شهدت سرقة قطعان ماشية. 

عنف  حالة  شهدت   )521  = ع   ،  38  = المائة،ع  في   45.7( الضيقة  العينة  نصف  من  يقرب  ما 
بين  كبيرًا  اختالفًا  تختلف  ال  المشهودة  األحداث  وعدد  حياتهم.  في  األقل  على  واحدة 
جميع  أكثر  من  هو  الماشية  وسرقة   .)0.693  = )ع  الحضرية  والمناطق  الريفية  المناطق 
 .)2 رقم  الشكل  )انظر   )238  = ع   ،143  = ع  المائة،  في   60.1( شيوعا  المشهودة  العنيفة   األحداث 

وفي شرق االستوائية، شهد 36 في المائة من العينة )36.1 في المائة، ن = 117، ع = 324( حادثًا عنيفًا 
في حياتهم87، وهو رقم أقل مما كان متوقعا تبعًا ألدلة قوليةعلى مستويات انعدام األمن في 
الوالية. وهذه النتيجة ال تختلف اختالفًا كبيرًا بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية )ص= 0.853(. 
وتماثل ترتيب أحداث العنف المشهودة في عينة شرق االستوائية مع ذلك للعينة الضيقة، إذ تأتي 

أوالً سرقة المواشي ضمن كل الحوادث المشهودة )انظر الشكل رقم2(.

شكل رقم 2 جميع أحداث العنف المشهودة88
عينة ضيقة )ع = 238(، شرق االستوائية )ع = 117(89

هي  النسبة  هذه  عنيفًا.  حدثًا  شهدوا  بأنهم  األكبر  العينة  في  المجيبين  نصف  من  أكثر  أفاد 
أكثر بكثير مما هي عليه في العينة الضيقة وعينة شرق االستوائية )ص0.001<(.

في توركانا الشمالية، أكثر من 60 في المائة )61.3 في المائة، ن = 119، ع= 194( من سكان العينة 
الضيقة شهدوا حدثًا عنيفًا خالل حياتهم، وهو رقم أعلى بكثير من السودان المجاور )ص<0.001(. 
ونحو ثمانين في المائة من الـ119 مجيبًا الذين شهدوا حادثًا عنيفًا )79.0 في المائة، ن= 94، ع =119( 

شهدوا سرقة قطعان ماشية.

سرقة 
المواشي

قتال داخلي قتال خارجي القتاالن معًا السرقة من 
الخارج

الهجوم من 
الخارج 
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تقترح هذه النتيجة بان توركانا الشمالية تعاني من حالة انعدام أمن أكثر من أجزاء  شرق الستوائية، 
وهذه النتيجة غير متوقعة إذا أخذنا في عين االعتبار االستقرار النسبي لكينيا. ولعل عددًا من 
العوامل أفرز هذه النتائج90. قرى توركانا التي خضعت للمسح هي أقرب إلى الحدود مع السودان 
التي يتنافس  التي خضعت للمسح. وبالمثل، فهي في موقع أقرب للمراعي  التوبوسا  من قرى 
عليها المجتمعان. يعني هذان العامالن بأنه من المرحج أن يكون مجيبو توركانا قد شهدوا أحداثًا 
من التعرض لاليذاء على نحو أكثر تواترًا. وأخيرًا، الحظ فريق مشروع االسلحة الصغيرة العامل في 
المناطق الحدودية بأن قرى التوبوسا التي خضعت للمسح فيها من “العناصر غير المقاتلة” )أي 
نساء وأطفال وشيوخ( أكثر بكثير مما في قرى التوركانا. ومطلوب مسح أكبر لتحقيق مزيد من 

هذه النتائج.

استخدام األسلحة
لإليذاء  التعرض  أحداث  أخرى في  تواترًا من اسلحة  أكثر  نحو  الصغيرة على  األسلحة   استخدمت 
في اآلونة األخيرة. هذه النتيجة متساوقة في جميع العينات. فنحو 100 في المائة من سرقة قطعان 

المواشي المشهودة في العينة الضيقة كان السالح الصغير داخاًل فيها.

اآلونة  التي وقعت في  العنف  الصغير خالل احداث  الضيقة، هنالك استخدام للسالح  العينة  في 
األخيرة أكثر بكثير من أي سالح آخر )انظر شكل رقم 3(. وأبان تحليل آلخر أحداث سرقة المواشي 
المشهودة بأن األسلحة الصغيرة استعملت بشكل روتيني فيها )96.9  في المائة، ن = 125، ع = 
129( – في الحقيقة إنها استعملت على نحو أكثر تواترًا من أي احداث مشهودة مجتمعة )46.9 في 
المائة، ن = 45، ع = 96(. وهذا ليس غريبًا في اقليم تعتبر فيه حيازة سالح ناري أمرًا عاديًا بالنسبة 
لكل ذكر في األسرة من أجل الدفاع عن المجتمع والماشية باإلضافة إلى المشاركة في النشاطات 

الثقافية92.

شكل رقم 3 استخدام األسلحة الصغيرة مقابل اسلحة أخرى
عينة ضيقة )ع = 225(، شرق االستوائية )ع = 105(91

وتماثلت النتائج في شرق االستوائية مع تلك للعينة الضيقة )انظر شكل رقم 3(. 
تبين العينة األكبر نسبة أصغر مهمة من استخدام األسلحة الصغيرة قياسًا بالعينة الضيقة )ص 

= 0.015(  وعينة شرق االستوائية )ص >0.001(.

العنيفة مما في  في توركانا الشمالية استخدمت األسلحة الصغيرة  في عدد أكبر من الحوادث 
شرق االستوائية )ص <0.001(، إذ أن ثمانين في المائة تقريبًا )78.1 في المائة، ن = 96، ع = 123( من جميع 
أحداث العنف األخيرة والمشهودة كان السالح الصغير داخاًل فيها. وهذا يعكس الدرجة العالية 
الوبائية التي يستخدم فيها السالح الصغير في توركانا الشمالية رغم االطار التنظيمي الكيني. 
يكاد  حضور الشرطة يكون معدومًا ويقتصر إلى حد كبير على المدن، ويعود هذا في جزء منه 

إلى انعدام سيارات الشرطة والطرق.

الشعور باألمن
قال نحو 60 في المائة من المجيبين في العينة الضيقة بأن األمن في قراهم غير كاف. وارتفع هذا 
الرقم إلى أكثر من 80 في المائة في توركانا الشمالية. وما هو جدير بالمالحظة قول 40 في المائة 

من المجيبين في شرق االستوائية أن مستويات األمن انخفضت منذ اتفاقية السالم الشامل.

شكل رقم 4 هل األمن في الوقت الحاضر كاف جدًا؟ 
عينة ضيقة )ع = 508(، شرق االستوائية )ع = 311(

في العينة الضيقة، أبدى نحو 60 في المائة )57.9 في المائة، ن = 294، ع = 508( من السكان عدم 
رضاهم عن حالة األمن في قريتهم في الوقت الحاضر )انظر شكل رقم 4(. وفي شرق االستوائية، 
أكثر من 40 في المائة )41.8 في المائة، ن = 130، ع = 311( شعروا أن األمن غير كاف. وهذا يشرح، إلى 
حد ما، الدرجة التي يعتمد فيها العديد من المجيبين على األسلحة النارية ألغراض الحماية ولزوم 

تعويلهم على مؤسسات غير تابعة للدولة لحماية أنفسهم )انظر ص 46 – 50(.

بأنهم يشعرون  الضيقة  العينة  514( من   = ع   ،213  = المائة، ن  )41.4 في  المائة فقط  41 في  وقال 
بـ”األمان تمامًا إلى األمان جدًا” عند السير وحدهم إلى السوق خالل النهار، فيما قال الثلث )32.5 في 

األسلحة الصغيرة
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المائة، ن = 167، ع = 513( بأنهم يشعرون بـ”األمان تمامًا إلى األمان جدًا” )انظر شكل رقم 5(. الشعور 
باألمان انخفض بشكل كبير بزيادة الوقت المصروف على السير مشيًا إلى السوق)ص 0.001<(.

شكل رقم 5 مستوى األمان عند السير وحيدًا إلى السوق 
عينة ضيقة )ع = 514(، شرق االستوائية )ع = 318(

وذكر سكان شرق االستوائية انهم يشعرون، بشكل عام، بـ”األمان” أو بـ”األمان تماما – أمان جدًا” 
عند السير وحيدين إلى السوق خالل النهار )أنظر شكل رقم 5(. وشعر 11 في المائة فقط  )10.7 في 

المائة، ن = 34، ع = 318( بـ”عدم األمان تمامًا – عدم األمان اطالقًا”.

وقال ثالثون في المائة تقريبًا من العينة الضيقة )29.4 في المائة، ن = 153، ع = 520( إن قريتهم أقل 
أمانًا مما قبل اتفاقية السالم الشامل )انظر شكل رقم 6(93. وما هو ذو داللة أن 40 في المائة من 
المجيبين في شرق االستوائية )39.9 في المائة، ن = 129، ع = 323( يعتقدون بأن األمان في قريتهم 
انخفض منذ ابرام اتفاقية السالم الشامل )انظر شكل رقم 6(. ولعل هذا يعود إلى النقص العام 
قلة  يعكس  الرقم  هذا  القانون.  لسيادة  االحترام  من  األدنى  والحد  الوالية  في  والنظام  للقانون 
اإلنساني.  التحسن في األمن  المجتمعات على صعيد  الكثير من  المجناة من لدن  فوائد السالم 
وبالنظر إلى أن هذا هو الحال، فإن الدرجة التي أبدى فيها المجيبون قلقهم بخصوص الخدمات 
األساسية واألمن الغذائي، أكثر من األمن بكثير، مثيرة لالنتباه )انظر ص 40(، إذ تؤكد حقيقة أن 
من  الناس  من  لكثير  أكبر  قلقًا   أنها تشكل  حد  إلى  جدًا  أليمة  الرئيسية  الخدمات  توفير  حالة 

المستويات العليا من الصراعات العنيفة. 

أما في العينة األكبر فتختلف المشاعر، إذ تبين رضًى أكبر باألمن. ولعل هذا االختالف سببه خطأ 
من  واحدة  في  تكتشف  لم  التي  االقليمية  الفعلية  التأثيرات  من  أكثر  األكبر  العينة  في  تحيزي 

العينيتين.

أمان تمامًا – أمان جدا

أكثر أمانًا أقل أمانًا ال تغيير

أمان عدم األمان تمامًا- عدم 
األمان اطالقًا
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شكل رقم 6 مستويات األمان المتصورة منذ ابرام اتفاقية السالم الشامل 
عينة ضيقة )ع = 520(، شرق االستوائية )ع = 323(

واتسم االحساس باألمن في توركانا الشمالية بكونه، بال ريب، أكثر سلبية مما في شرق االستوائية 
المجاورة. فقد قال أكثر من 80 في المائة من المجيبين في توركانا الشمالية إن األمن في قريتهم 
ليس جيدًا بما فيه الكفاية في الوقت الحالي )83.4 في المائة، ن = 161، ع = 193، ص >0.001(. وشعر 
المجيبون بأنهم أقل أمانًا بكثير عند السير وحيدين إلى السوق مما في كبويتا الشرقية المجاورة. 
فقد رأى  70 في المائة تقريبا )68.9 في المائة، ن = 133، ع = 193( أنهم شعروا بـ”عدم األمان تمامًا إلى 
عدم األمان الشديد” عند السير لوحدهم إلى السوق خالل ساعات النهار، فيما قال ُخمس فقط 
)20.7 في المائة، ن = 40، ع = 193( انهم شعروا بـ”األمان تمامًا إلى أمان جدًا”. وشعر السكان الريفيون 
لتوركانا الشمالية بأنهم أقل أمانًا بشكل عام من أقرانهم الساكنين في المناطق الحضرية )ص 
>0.001(. ويمكن عزو االحساس بانعدام األمن بشكل واسع وتفشي المخاوف المحلية في المناطق 
مثل  أخرى  منافسة  عرقية  مجموعات  قرب  يعيشون  التوركانا  سكان  أن  حقيقة  إلى  الحدودية 
التوبوسا السودانيين المسلحين على نحو أفضل، كما يراهم أهل توركانا، ولديهم منافذ أفضل 
للحصول على الذخائر ويقومون بأعمالهم الهجومية مرارًا من التراب التوبوسي94. نجم عن ذلك 
احساس عال بالضعف يديم من حالة المخاوف المحلية. ولعل ثمة عاماًل آخر اختلفت فيه مدينة 
لوكتشيوغو عن المناطق األخرى في المسح اختالفًا ملحوظًا، اال وهو مظاهر التمدن التي بدأت 
بالظهور فيها، مثل تفكك األسر واالكتظاظ السكاني وجرائم خاصة بالمدن95. وال تواجه المناطق 

الممسوحة في شرق االستوائية ومناطق أخرى في توركانا الشمالية تهديدات ممائلة.

التعويل على مؤسسات أمن غير تابعة للدولة مقابل مؤسسات 
الدولة لألمن

عاش حوالي 60 في المائة من المجيبين )56.6 في المائة، ن = 294 ، ع = 519( في العينة الضيقة 
في مناطق ال تقدم فيها الدولة أي خدمات أمنية اطالقًا رغم المستويات المرتفعة النعدام األمن 
وثمة  الثلث.  إلى  االستوائية  شرق  والية  في  الرقم  هذا  وأنخفض  الصغيرة.  األسلحة  واستخدام 

تعويل شديد على المحاربين الشباب من الذكور للحماية في جميع العينات.
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مؤسسات الدولة مقابل مؤسسات غير تابعة للدولة
ُطلب من المجيبين تسمية المؤسسات األمنية )التابعة للدولة أو غير التابعة معًا( ذات الحضور 
في قراهم. حددت مؤسسات الدولة بالشرطة، الجيش الشعبي لتحرير السودان أو الجيش. أما 
المؤسسات غير التابعة للدولة فحددت بالمحاربين ورجال القبائل المحلية والمجموعات المسلحة 

غير المعروفة الهوية، وقوة شرطة احتياط  كينيا )KPR( شبه الرسمية96. 

ذكر حوالي 10 في المائة من المجيبين في العينة الضيقة )8.7 في المائة، ن = 45، ع = 519( إنه ال 
توجد مؤسسات توفراألمن في قريتهم، فيما يخضع ما يقرب النصف )48.0 في المائة، ن = 249، ع = 
519( إلى حماية مجموعات أمن غير تابعة للدولة أو مجموعات شبه تابعة للدولة )أنظر شكل رقم 
7(. وتعكس حقيقة أن أكثر من نصف العينة ال تحميهم مؤسسات أمن تديرها الدولة الدرجة التي 
يجب عليهم فيها توفير أمن ألنفسهم في ظل عمل أو غياب مؤسسات أمنية تديرها الدولة. كما 
قد تكون هذه انعكاسًا لحقيقة أن عددًا أكبر من سكان الريف استجابوا للمسح ألن خفارة الشرطة 

)policing( أفضل دائمًا في المناطق الحضرية.

شكل رقم 7 حضور المجموعات األمنية في قرى المجيبين 
عينة ضيقة )ع = 519(97

وأشار السكان في العينة الضيقة إلى حضور المجموعات األمنية التابعة للدولة وغير التابعة للدولة 
معًا في قراهم )انظر شكل رقم 8(. فقد ذكر ثالثة أرباع من عينة سكان )75.7 في المائة، ن = 393، 

ع = 519( بوجود مؤسسات غير تابعة للدولة في قراهم )انظر شكل رقم 8(.

وفي شرق االستوائية فإن نسبة أعلى بقليل من أعاله غير محميين من قبل أي مجموعة أمن  )10.2 
في المائة، ن = 33، ع = 322( )انظر شكل رقم 8(. وأبلغ أكثر من 60 في المائة )61.2 في المائة، ن = 
197، ع = 322( عن وجود مجموعة أمن تابعة للدولة عاملة وابلغ 56 في المائة عن وجود مجموعة 
الذين  السكان  ثلث  أكثر من  قول  وتعكس حقيقة   .)8 رقم  )أنظر شكل  للدولة  تابعة  غير  أمن 
أي  أو  الشرطة  غياب  للدولة،  تابعة  مؤسسات  قبل  من  محميين  غير  بأنهم  اراؤهم  استطلعت 

شعور  من  ذلك  عن  ينجم  قد  وما  الريفية،  بالمناطق  وبالخصوص  أخرى،  رسمية  أمن  مجموعات 
السكان المحليين بالضعف.

في العينة األكبر فقد جرى االبالغ عن وجود نسبة من مؤسسات الدولة أكبر بكثير مما في العينة 
الضيقة )ص 0.01<( وعينة شرق االستوائية )ص 0.001<(.

*منها شرطة احتياط  كينيا، وهي مجموعة شبه رسمية

شكل رقم 8 حضور مجموعات أو مؤسسات تابعة للدولة مقابل مجموعات أو مؤسسات غير تابعة 
للدولة في قرى المجيبين

عينة ضيقة )ع = 519(، شرق االستوائية )ع = 322(98

في العينة الضيقة يتلقى السكان المحليون الحماية من المحاربين في معظم األحيان )46.6 في 
المائة، ن = 242 ، ع = 519(، والشرطة )28.3 في المائة، ن = 147، ع = 519( والجيش الشعبي لتحرير 
السودان )15.0 في المائة، ن = 78، ع = 519(، والقبائل وسكان القرى المحلية )12.9 في المائة، ن = 67، 
ع = 519( )أنظر شكل رقم 9(. وكان عدد كبير من عينات السكان من توركانا الشمالية )31.5 في 

.KPRالمائة، ن = 58 ، ع = 184( قالوا انهم محميون من قبل الـ

قبل  من  الغالب  في  محميون  بأنهم  السكان  من  العينة  أبانت  فقد  االستوائية،  شرق  في  أما 
الشرطة )39.8 في المائة، ن = 128، العدد = 322(، والمحاربين )28.9 في المائة، ن = 93، ع = 322(، 
القرى  ذلك سكان  وبعد   ،)322  = ع   ،69  = ن  المائة،  في   21.4( السودان  لتحرير  الشعبي  والجيش 

والقبائل المحلية )20.5 في المائة، ن = 66، ع = 322( )أنظر شكل رقم 9(.

مجموعات غير تابعة للدولة 
)منها  شرطة احتياط  كينيا، 

وهي شبه رسمية(، %249،48

تابعة للدولة عاملة،
%225،43.3 

ال أمن
%45،8.7

مؤسسات دولة* مؤسسات غير تابعة 
للدولة

ال مؤسسات أمن
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*تتضمن روابط الفئات العمرية مثل “مونيه ميجي” و”موجو ميجي”

شكل رقم 9 نوع مجموعة األمن 
عينة ضيقة )ع = 519( ، شرق االستوائية )ع = 322(

بينت النتائج، بشكل يدعو للغرابة،  بأن الفراغ األمني  في توركانا الشمالية ‘و أسوأ بكثير من ذلك 
في السودان المجاور. يبدو أن توركانا الشمالية محروسة على وجه الحصر تقريبًا )حوالي 89 في 
المائة من جميع المؤسسات األمنية التي ذكرت( من قبل مجموعات غير تابعة لدولة أو مجموعات 
في  للشرطة  الكامل  شبه  الغياب  عكس  مما  كينيا(،  شرطة  احتياط  قوات  )مثل  رسمية  شبه 
المنطقة، باستثناء المدن مثل لوكتشيوغو. تشكل المؤسسات غير التابعة للدولة ما يقرب من 
90 في المائة )88.5 في المائة، ن = 208، ن = 235( من جميع المؤسسات األمنية/المجموعات. وأفاد 
أكثر من 60 في المائة من السكان تعويلهم على المحاربين بغرض الحماية )62.6 في المائة، ن = 
 ( )KPR( وبالضد من ذلك، افاد ربع العينة تعويلهم على قوة شرطة احتياط كينيا .)147، ع = 235
24.3 في المائة، ن = 57، ع = 235( وثمانية في المائة فقط يعولون على الشرطة )8.1 في المائة، ن 
= 19، ع = 235(. ويقدم هذا االعتماد الشديد على مؤسسات أمن غير تابعة للدولة شرحًا إلى حد 
ما لدرجة اعتماد أهالي توركانا على األسلحة الصغيرة )انظر ص 49 – 50 عن دور األسلحة الصغيرة( 

وترددهم في التخلص منها  )انظر القسم بنزع السالح، ص 51-50(.   

دور األسلحة الصغيرة
لقد  الشخصية.  سالمتهم  من  يزيد  صغير  سالح  حيازة  بأن  العينات  جميع  في  المجيبون  شعر 
للسالح  الحماية  فوائد  التي تشهد على  فيها  المجيبين  أن نسبة  الضيقة على  العينة  أظهرت 

الصغير هي أعلى مما في عينة شرق االستوائية.

ففي العينة الضيقة ذكر حوالي 80 في المائة من المجيبين )77.5 في المائة، ن = 400، ن = 516( بأن 
الصغيرة  األسلحة  الشديد على  التعويل  يبين  أمانًا، وهذا  أكثر  الشخص  يجعل  الصغير  السالح 
ألغراض الحماية والدفاع )انظر شكل رقم 10(. وفي عينة شرق االستوائية، يشاركهم حوالي 70 في 
المائة )67.4 في المائة( هذا الشعور، بينما أكثر من ربع العينة بقليل شعروا أن األسلحة الصغيرة 

تجعلهم أقل أمانًا )27.6 في المائة، ن = 88، ع = 319، ص >0.001(. 

النسبة المئوية للحاالتالنسبة المئوية للحاالت عينة ضيقة عينة ضيقةشرق االستوائية شرق االستوائية

المحاربون

أكثر أمانًا أقل أمانًا ال فرق

الشرطة SPLA/الجيش قبائل محلية/قرويون*
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شكل رقم 10 هل اقتناء سالح صغير تجعل الشخص أقل أو أكثر أمانًا؟ 
عينة ضيقة )ع = 516( ، شرق االستوائية )ع = 319(

وما هو الفت في توركانا الشمالية االعتقاد الذي يكاد يكون شاماًل )93.9 في المائة، ن = 185، ع = 
197( بحصوص أن حيازة سالح صغير تجعل الشخص أكثر أمانًا. وبخالف هذا ذكر 6 في المائة فقط 
)6.1 في المائة، ن = 12، ع = 197( بأنها تجعل الشخص أقل أمانًا. وما اعتقد أي من المشاركين في 

العينة أن حيازة السالح ال تحدث فرقًا.

النتائج في العينة األكبر تتمائل مع عينة شرق االستوائية.

المشاعر إزاء امكانية نزع السالح
أظهر المجيبون في العينة الضيقة خوفًا من امكانية وقوع عملية نزع سالح، اعتقادًا منهم بأنها 
تقلل من أمنهم. فاآلراء انقسمت في شرق االستوائية: إذ كاد يتساوى العددان القائالن بأن نزع 
األمن  سيضعف  بأنه  تقريبًا  باالجماع  ذكروا  فقد  التوركانا  أما  يزيده.  أو  األمن  يضعف  أما  السالح 

االنساني.

اآلثار المتصورة لعميلة نزع سالح محتملة
في العينة الضيقة قال أكثر من 60 في المائة من المجيبين )61.0 في المائة، ن = 313،ع = 513( بأن 
عملية نزع سالح في قريتهم ستضعف األمن، بسبب التهديدات، كما يبدو، المحلية والقادمة من 

عبر الحدود معًا، وفرة األسلحة النارية في مكان آخر، واالفتقار إلى أمن الدولة )انظر شكل رقم 11(.
أما المشاعر إزاء عملية نزع السالح في شرق االستوائية فهي  مختلطة للغاية: إذ قال 41 في المائة 
من المشاركين )40.8 في المائة، ن = 129، العدد = 316( إنها تقلل من األمن في قريتهم، فيما أبان 41 
في المائة آخرون )40.5 في المائة، ن = 128، ع = 316(، انها ستزيد من األمن )انظر شكل رقم 11. ولعل 
انقسام اآلراء يرجع إلى حقيقة أن ليس للذين خضعوا للمسح من سكان شرق االستوائية تجربة 
مع حملة نزع سالح واسعة المدى واقعة في اقليمهم. لكن بالنسبة للرعاة، الذين يقومون دائمًا 
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بعبور الحدود واالشتراك في الغارات الداخلية، فمن الواضح بأن نسبة كبيرة منهم ما زالت تشعر 
بخطر الفكرة. وما هو جدير بالذكر، إن تسليم األسلحة إلى الجيش الشعبي لتحرير السودان، الذي 
ُينظر إليه بوصفه عدوًا محتماًل )شوميروس، 2008، ص 53(، أمر إشكالي، بينما هنالك مخاوف أيضًا 

من إعادة تدوير االسلحة المجموعة إلى أياد غير أمينة.

شكل رقم 11 المشاعر إزاء تأثيرات نزع السالح على األسر؟ 
عينة ضيقة )ع = 513( ، شرق االستوائية )ع = 316(

وأوضح حوالي ُخمس المجيبين في شرق االستوائية )18.7 في المائة، ن = 59، ع = 316( بأنه لن يكون 
11(. أسباب ذلك غير واضحة،  )انظر شكل رقم  تأثير على أمن قريتهم اطالقًا  لعملية نزع السالح 

لكنها قد تكون كذلك ألنهم شعروا بأن حملة نزع السالح لن تكون ذات أثر.

وفي العينة األكبر تتماثل النسبة المئوية للمجيبين الذين يعتقدون بأن عملية نزع سالح محتملة 
سيكون لها وقع سلبي على أمنهم، مع عينة شرق االستوائية أكثر مما مع العينة الضيقة.

 أما نتائج توركانا الشمالية فهي أكثر تطرفًا. لقد رأى جميع السكان تقريبًا )93.8 في المائة، ن = 
182، ع = 194، ص >0.001( بأن عملية نزع السالح ستقلل من أمنهم األسري. ويحتمل أن يعود هذا إلى 
حقيقة بأن توركانا، بخالف شرق االستوائية، عرفت تجربة كبيرة في السنوات األخيرة من عملية نزع 
سالح قسرية فرضت من األعلى إلى االسفل ذكرياتها ما ونيت طرية. وعلى الرغم من آخر الحمالت 
الشمالية قد سمعوا  يكون سكان  أن  الممكن  الجنوبية، فمن  توركانا  التي وقعت في  العنيفة 
بها عبر المذياع، كما قد يكونوا قد سمعوا عن مساعي نزع السالح العنيفة في أوغندا المجاورة، 
لوجود حدود  ونظرًا  رهيب من حملة مشابهة في منطقتهم99.  بخوف  مما جعلهم يشعرون 
مفتوحة تحيط بهم وعدة تهديدات خارجية وغياب أمن الدولة، فإنهم »يتطلعون إلى أنفسهم 
وإلى أسلحتهم باعتبارهما المصدر والضامن الوحيد ألمنهم الشخص وأمن ممتلكاتهم«. وفي 

الغالب ينظر إلى عملية نزع السالح باعتبارها »مؤامرة إلبادتهم«100.

النسبة المئوية للحاالت عينة ضيقة شرق االستوائية

زيادة األمن أنخفاض األمن  ال تأثير
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محدودية المسح 7 .

نظرا لندرة بيانات التعداد السكاني، وال سيما في جنوب السودان، وكذلك اختالل العينة الضيقة، 
فينبغي أال تعمم نتائج المسح أو تؤول )أو يساء تؤيلها( لتطوير صورة عن المنطقة. 

الفصل  في  )يرد وصفها  بها  التحكم  التي صعب  العقبات  من  كثيرًا  المسح  فريق  جابهت  لقد 
الخامس(. وقد اقتصر جمع البيانات، تبعًا لذلك، على مناطق محدودة لوجود منفذ إليها، وتشي 
 sedentary( الَقرارّية  القرى  داخل  تتموضع  وأنها  األمن  من  عالية   إلى  معتدلة  درجة  ذات  بأنها 
villages(. ونشأ عن ذلك عدم التمكن من تعيين مجتمعات الرعاة الرحل – وهي تشمل نسبة 
عالية من السكان في االقليم – ومقابلتهم، وويرجع ذلك جزئيا إلى المشاكل اللوجستية وفقر 
المعلومات المتصلة بأماكن وجودهم. وبالمثل، لم يتمكن الفريق المسح من إجراء المسح في 
الكرال )مخيمات مؤقتة لقطعان الماشية(، حيث تقع أغلبية عمليات سرقة المواشي والقتال، ألنه 

جرى نقلها قبل وصول فريق مشروع مسح األسلحة الصغيرة بقليل101.

وبوسعنا االستنتاج، بالتالي، لئن تتمتع النتائج الواردة في هذا التقرير بأهميتها لتقديمها نافذة 
ثاقبة لالطالل على احساسات وديناميات أمنية معينة في داخل والية شرق االستوائية وتوركانا 
تكون  قد  التي  واالنشغاالت  واالعتقادات  النظر  وجهات  أطياف  كل  تتضمن  ال  فإنها  الشمالية، 

حاضرة استجابة لتغير الديناميات األمنية.
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الخاتمة 8 .

بحلول حزيران/يونيو سنة 2007 تكون قد مضت سنتان ونصف السنة منذ توقيع اتفاقية السالم 
الشامل دون أن يقطف العديد من األهالي في والية شرق االستوائية شيئًا من ثمار السالم بعد. فما 
لبث األمن بعيد المنال، وفي بعض الحاالت، أسوأ مما كان عليه خالل الحرب؛ اتسام منفذ الحصول 
على الخدمات بالبؤس، شيوع االعتماد على األسلحة الصغيرة وعلى مؤسسات أمن غير حكومية 
تحصياًل لألمن، واتصاف المواقف تجاه نزع السالح بتباينها للغاية. وبعد ذلك بسنة وعشية حملة 
نزع سالح المدنيين، فإن األمن في الوالية - وفي توركانا المجاورة – يعتمد على الكيفية التي تدار 
بها الحملة بعناية. وأبان المسح بأن مجتمعات توركانا الشمالية شعروا بأمان أقل حتى من هذا 
لجيرانهم السودانيين، وأنهم محميون أقل من الدولة، وأنهم أكثر خوفا من احتمال نزع السالح.

لقد أسفرت مبادرات نزع السالح في جنوب السودان )وفي أوغندا وكينيا المجاورتين( عن نتائج 
حلول  توجد  ال  أنه  تبين  المخصصة102،  الحمالت  فشل  توثق  األدلة  من  ثروة  هناك  لآلمال.  مخيبة 
وضعف  الفعال،  غير  بتنفيذها  السابقة  الحمالت  تميزت  لقد  األمنية.   االقليم  لمشاكل  سريعة 
مستدام،  اقليمي  سالم  بناء  وغياب  المحلية،  المجتمعات  من  الداخلي  الشراء  وعدم  التنسيق، 
وفي بعض الحاالت االستخدام المفرط للقوة. كما أنها نادرًا ما نفذت، في الجوهر، لمصلحة أولئك 
الطابع قسرية لشدما  ارتكاسية  نزع سالح  الواقع فإن عملية  الذين تضررت حياتهم كثيرًا. وفي 
أدت، بدال من زيادة األمن، إلى زيادة العنف والصراعات المحلية. كما أن معظمها محدودة جغرافيًا، 
االستوائية،  الماشية في شرق  لسرقة قطعان  القوي  للحدود  العابر  االقليمي  البعد  ُيظهر  فيما 
على سبيل المثال، الحاجة في الوقت ذته إلى مبادرات عبر الحدود. وإلى أن ينجز هذا فإن عملية 

نزع السالح ذات الغرض الخاص لن تكون فعالة.

منها  والحد  السالح  قطع  لخفض  قانونيًا  اطارًا  ليس  تطوير  إلى  السودان  جنوب  حكومة  تحتاج 
وحسب، لكن أيضًا، تطوير استراتيجية اقليمية شاملة، مع الحكومات المجاورة، ذات  أهداف ومعايير 
واضحة. ويبدو أن نائب الرئيس رياك مشار فاعل في في التخطيط الجتماع بهذا المعنى مع الدول 
المجاورة: ولئن كان هذا واعدًا، فإن المبادرة لن تكون فاعلة إال إذا قادت إلى التزام طويل األجل. 
يقتضي التنفيذ اتصاالً منتظمًا مع حكومات الجوار وإنشاء اطار وميزانية مؤسساتية عابرة للحدود، 
مع ما يلزم من الخبرة التقنية الالزمة لقيادة وتوجيه هذه العملية. والمطلوب هو مشاركة حكومة 
 الوحدة الوطنية وتبادل شفاف للمعلومات لضمان اتخاذ خطوات ملموسة للتخفيف من نشوء مصدر 

الصراعات المسلحة. 

أما العقبة األساسية بوجه األمن اإلنساني في شرق االستوائية وفي المنطقة على نطاق أوسع، 
فهي عدم وجود إدارة فعالة. وهذا واضح كل الوضوح في نتائج المسح الخاصة بتوركانا الشمالية، 
إذ تكشف عن ان انعدام األمن ناجم عن عقود من اهمال الحكومة المركزية )من ذلك، نقص الطرق 
جوبا  الحكومات في  تتغلب  لم  فإذا  مدربة(.  أمن  وقوات  القانون  إنفاذ  وقوات  االتصاالت  ومعدات 
 والخرطوم، وكذلك كمباال ونيروبي، على مصالحها التجارية والفساد والالمباالة التي تغذي دورات 
دعم  كذلك،  الضروري  ومن  حاله.  على  الراهن  الوضع  فسيبقى  المنطقة،  في  االنتقامي  العنف 

للسماح  السالم،  بناء  جهود  من  جزءًا  ذلك  باعتبار  فعال،  بشكل  الشاملة  المحلية  االتفاقات 
باسترجاع قطعان الماشية المسرقة و/أو دفع تعويضات بما يوافق الثقافات المحلية.  كما يمكن 
للمؤسسات العامة، ومن ذلك الهياكل التقليدية وأنظمة لجنة السالم، أن تلعب دورا في توفير 

حلول منصفة لحوادث سرقة الماشية الطفيفة، األمر الذي يساعد على وقف هجمات انتقامية. 
السودان.  جنوب  في  بأولوية قصوى  ذا  أمرًا  باعتبارها  األراضي  تعالج مسألة  أن  من  بد  ال  وأخيرا، 
وعلى حكومة جنوب السودان، بغية اتخاذ مبادرة قوية وذات مصداقية في هذا المجال، االمتناع 
عن االستيالء على األراضي وإدانة هذه الممارسة علنًا والتحقيق بشكل شفاف لمعرفة من يدعمها 
أو  السودان  لتحرير  الشعبي  الجيش  أو  محلية  سلطات  أو  حكوميين  مسؤولين  كانوا  سواء   –
فعالة، مشتماًلً على  انطالق  نقطة  قانوني شامل سيشكل  إطار  إنشاء  مستثمرين خاصين103. 
األراضي  العرفية104. كما ال بد أن يشتمل على تدابير لتخصيص  األراضي  سياسات تعترف بحيازة 
وإدارتها وتسجيلها والتعويض - تعويض نقدي وعيني )باتليانو، 2007، ص. 7(. أما لجنة األراضي في 
جنوب السودان فهي في أفضل موقع يؤهلها للمشاركة في هذه األنشطة، لكنها تحتاج واليًة 
واضحة وموارد وميزانية105. والشرط األساس لتحسين األمن في الجنوب السودان هو تضافر اإلرادة 
السودان  أكثر مشاكل جنوب  السودان لمعالجة واحدة من  السياسية من جانب حكومة جنوب 

إلحاحًا وأكثر مصادر الصراع تكرارًا.
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مشروع التقييم األساسي لألمن البشري في السودان: 
مسح العائلة عن السالمة واألمن

مشروع التقييم األساسي لألمن البشري: استبيان العائلة عن األمان واألمن

جغرافية معلومات  ق1 
تمأل من مجري المقابالت

الفريق هوية  2. شكل الهوية1. 

11. الطوبوفرافيا3.رقم جي بي اس
4. سجل جي بي اس

شمال5. خط العرض

12. حضري/بري/ريفيشرق6. خط الطول
7. االقليم

8.الوالية

9. المقاطعة/المحلية

10. البيام/البلدية 
القروية

13. القرية/البوما

14. اس تي ال كود 
)راجع األطلس 

الميداني(اس يو

15. المجموعة

16. التاريخ )يوم/
شهر/سنة( 

17: وقت 
الشروع:)الساعة/
الدقيقة/الثانية(

    
وابدأ  المشروع  عن  نبذة  وقدم  نفسك  وقدم  المالئم  الشخص  جد  ستلتقيها.  التي  األسرة  حدد 

المقابلة.
استبيان  باجراء  حاليًا  لـ...................................................أقوم  أعمل  اسمي...................................................... 
أسري لفهم الناس في هذه المنطقة على نحو أفضل. هذا االستبيان هو جزء من مشروع أكبر يشمل 
مناطق أخرى في جنوب السودان. وأود أن أعبر لك عن امتناني إذا كنت مستعدًا لإلجابة عن بعض من 
هذه االسئلة. لن أكتب اسمك ولن اقوم باشراك المعلومات التي تمدني بها مع أي شخص في هذه 

المنطقة أو مع الحكومة.

المجيب معلومات  ق2 
1.هل تأكل وتنام في هذا المسكن معظم االيام؟ )ضع دائرة على الجواب المعطى(

1. نعم  
2. ال  

إذا أجاب المجيب بـال، ينبغي أن تسأله إذا كان بامكانك أن تتكلم مع شخص آخر من األسرة يأكل  وينام  
في المسكن معظم األيام. فإن ال بد لك أن تحدد مجيبًا آخر فضع حرف X هنا .........................................
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2. أي مجموعة عرقية تنتسب؟
1. رجاء حددها:.......  
99. ال أريد اإلجابة:  

3. ما عمرك؟ )ضع دائرة على الجواب المعطى(
1. 0 -13 سنة  

2. 14 – 20 سنة  
3. 21 – 35 سنة  

4. 36 سنة فأكثر  
88. ال أعرف  

4. هل أنت رب األسرة؟ )ضع دائرة على الجواب المعطى(
1. نعم  

2. ال  
إن أجاب بال، استمر، وإذا أجاب بنعم  فامض إلى السؤال رقم 6

 
5. ما هي عالقتك برب هذه األسرة؟ رجاء حدد............................................................................................
اقرأ قبل أن تلقي سؤال رقم 6... خالل هذه المقابلة سأقوم بطرح اسئلة عليك تتصل بأشياء وقعت 
قبل أو بعد »اتفاق السالم«. اقصد ب«اتفاق السالم« اتفاقية السالم الشامل التي وقعها جون قرنق 

وحكومة الخرطوم  بتاريخ 9 يناير/كانون الثاني سنة 2005. 

6. هل عشت في هذه القرية/البوما منذ توقيع اتفاق السالم؟ )ضع دائرة على الجواب المعطى(
1. نعم  

2. ال  
إن أجاب بال فاستمر، وإذا أجاب بنعم  فامض إلى السؤال رقم 8 

7. هل تنقل موضع سكناك مرة واحدة على األقل في السنة؟ )ضع دائرة على الجواب المعطى(
1. نعم  

2. ال  
8. ما هو عدد األفراد الذي يعيشون في المنزل؟ رجاء حدد: ...................................................................

9. من وجهة نظر، وبالنظر إلى القائمة ادناه، ما هي المشاكل الثالث الخطرة، أو الخدمات المعدومة، 
التي تمس قريتك/البوما؟  )ضع دائرة على ثالث أجوبة حدًا اقصى(

1. التعليم )معدومة أو غير كافية(  
2.مستشفى/منصب صحي )معدوم أو غير كاف(  

3. مواصالت داخل محيط القرية/البوما )معدومة أو غير كافية(  
4. مواصالت إلى مناطق بعيدة عن القرية/البوما )معدومة أو غير كافية(  

5. نشاطات تولد أمواالً )معدومة أو غير كافية(  
6. ماء نظيف )معدوم أو غير كاف(  

7. طعام ألفراد األسرة/البشر )معدوم أو غير كاف(  
8. طعام حيوانات األسرة )معدوم أو غير كاف(  

9. أمن أفراد االسرة/البشر )معدوم أو غير كاف(  
10. أمن حيوانات األسرة )معدوم أو غير كاف(  

11. أخرى. رجاء حدد: ...........................................................................................................................  
12. ال توجد حاليا مشاكل أو خدمات معدومة تمس هذه القرية/البوما  

99. ال أريد اإلجابة  

ق3 معلومات عن حادث/حوادث عنف

اقرأ... جميع األسئلة التي سأطرحها  اآلن هي عن أشياء وقعت منذ توقيع اتفاقية السالم الشامل.
أود أن أتحدث عن أحداث لم ترها أنت، بل أخبرك بها أصدقاؤك، جار لك أو فرد من أفراد العائلة. رجاء 

التركيز على األحداث التي وقعت حول األسرة ومنذ توقيع اتفاقية السالم الشامل.  

10. هل أخبرك أصدقاؤك أو جيرانك أو أي فرد من أفراد أسرتك بحدث/حوادث عنيفة وقعت بالقرب 
من مكان سكناك )ضع دائرة على الجواب المعطى(

1. نعم  
2. ال  

إن أجاب بنعم فاستمر، وإذا أجاب بال  فامض إلى السؤال رقم 28 

11. ما هو نوع حادث/حوادث العنف التي أخبرت بها؟ )أجوبة عدة ممكنة( )ضع دائرة على الجواب المعطى(
1. قتال اشترك فيه أشخاص من قريتك/بومتك فقط  

2. قتال اشترك فيه أشخاص من خارج قريتك/بومتك فقط  
3. قتال اشترك فيه معًا أشخاص من قريتك/بومتك وأشخاص من خارج قريتك/بومتك  

4. سرقة قام بها أشخاص من قريتك/بومتك فقط  
5. سرقة قام بها أشخاص من خارج قريتك/بومتك فقط  

6. سرقة قام بها معًا أشخاص من قريتك/بومتك وأشخاص من خارج قريتك/بومتك   
7. حدث سرقة ماشية  

8. مسعى السلطات المحلية لنزع السالح  
9. هجوم من قبل أشخاص من قرية/بوما أخرى مجاورة  

10. أخرى )رجاء حدد(:..............  
99. ال أريد اإلجابة  

إذا أعطى المجيب إجابة واحدة، ال تتردد في القول له: هل هناك أنواع أخرى من أحداث عنف شهدتها 
حول مسكنك. يمكن لك االستمرار باضافة األجوبة حتى يقول لك المجيب إن ال حادث ظل.
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لم  والتي  سكناك   مكان  من  قريبًا  مؤخرًا  التي حدثت  العنف  حوادث  عن  التالية هي  األسئلة  اقرأ... 
تشهدها أنت بل أخبرك بها أصدقاؤك أو جيرانك أو افراد أسرتك 

  

12. ما هي السنة التي وقع بها الحدث مؤخرًا؟
1. سنة. رجاء حدد:.....  
88. ال أتذكر/ال أعرف  

99. ال أريد اإلجابة  
13. ما الوقت الذي وقع فيه؟ )ضع دائرة على الجواب المعطى(

1. موسم األمطار المبكرة )مارس – يونيو(  
2. موسم األمطار المتأخر )يوليو – أغسطس(  
3. موسم الجفاف المبكر )سبتمبر – أكتوبر(  

4. موسم الجفاف المتأخر )نوفمبر – فبراير(  
88. ال أتذكر/ ال أعرف  

99. ال أريد اإلجابة  
14. ما نوع الحادث؟ )ضع دائرة على الجواب المعطى(

1. قتال اشترك فيه أشخاص من قريتك/بومتك فقط  
2. قتال اشترك فيه أشخاص من خارج قريتك/بومتك فقط  

3. قتال اشترك فيه معًا أشخاص من قريتك/بومتك وأشخاص من خارج قريتك/بومتك  
4. سرقة قام بها أشخاص من قريتك/بومتك فقط  

5. سرقة قام بها أشخاص من خارج قريتك/بومتك فقط  
6. سرقة قام بها معًا أشخاص من قريتك/بومتك وأشخاص من خارج قريتك/بومتك   

7. حدث سرقة ماشية  
8. مسعى السلطات المحلية لنزع السالح  

9. هجوم من قبل أشخاص من قرية/بوما أخرى مجاورة  
10. أخرى )رجاء حدد(:..............  

99. ال أريد اإلجابة  
اقرأ... لنستمر بالتركيز على أحدث حوادث العنف التي أخبرك بها أصدقاؤك أو جيرانك أو افراد أسرتك 

15. هل استخدم شيء سّبب جرحًا ألحد ما خالل حادث العنف؟ )ضع دائرة على الجواب المعطى(
1. نعم   

2. ال  
88. ال أعرف  

99. ال أريد اإلجابة  
إن أجاب بنعم فاستمر، وإذا أجاب بال  فامض إلى السؤال رقم 26 

16. ما الشيء الذي استخدم مسببًا الجرح )عدة أجوبة ممكنة( )ضع دائرة على الجواب المعطى(
1. قبضة اليدين أو القدمين )لكم وركل(  

2. أداة حادة أو فظة )سكاكين، أدوات حقل، عصي(  
3. أسلحة صغيرة )مسدسات، بنادق، أي كي – 47 أس(.  

4. أسلحة تفجيرية )آر بي جي، قاذفات صواريخ(  
5. عبوات ناسفة أخرى. رجاء حدد:............  

6. أخرى. رجاء حدد:...........................  
88. ال أعرف  

99. ال اريد اإلجابة  
اقرأ... سأقوم اآلن بسؤالك عن الشخص الذي جرح في الحدث الذي أخبرتنا توًا به. 

17. هل تعرف إن جرح صبي أو صبية بين عمر 0 إلى 13 سنة أو قتل خالل الحدث؟ )ضع دائرة على 
الجواب المعطى(
1. نعم  

2. ال  
88. ال أعرف/ غير متأكد  

99. ال أريد اإلجابة  
إن أجاب بنعم فاستمر، وإذا أجاب بال  فامض إلى السؤال رقم 20

18. إن كان الجواب بنعم، فما عددهم؟
1. رجاء حدد:............   

88. ال أعرف/ غير متأكد  
99. ال أريد اإلجابة  

الجواب  القتل )عدة أجوبة ممكنة( )ضع دائرة على  أو  الجرح  الذي استخدم مسببًا  19. ما الشيء 
المعطى(

1. قبضة اليدين أو القدمين )لكم وركل(  
2. أداة حادة أو فظة )سكاكين، أدوات حقل، عصي(  

3. أسلحة صغيرة )مسدسات، بنادق، أي كي – 47 أس(.  
4. أسلحة تفجيرية )آر بي جي، قاذفات صواريخ(  

5. عبوات ناسفة أخرى. رجاء حدد:............  
6. أخرى. رجاء حدد:...........................  

88. ال أعرف  
99. ال اريد اإلجابة  

الجواب  على  دائرة  )ضع  قتل؟  او  اصيب  قد  اكثر  او  سنة   14 بعمر  ذكر  كان  ان  ما  تعرف  هل   .20
المعطى(
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1. نعم  
2. ال  

88. ال أعرف/ غير متأكد  
99. ال أريد اإلجابة  

إن أجاب بنعم فاستمر، وإذا أجاب بال  فامض إلى السؤال رقم 23

21. إن كان الجواب بنعم، فما عددهم؟
1. رجاء حدد:............   

88. ال أعرف/ غير متأكد  
99. ال أريد اإلجابة  

22. ما الشيء الذي استخدم مسببًا الجرح أو القتل )عدة أجوبة ممكنة( )ضع دائرة على الجواب 
المعطى(

1. قبضة اليدين أو القدمين )لكم وركل(  
2. أداة حادة أو فظة )سكاكين، أدوات حقل، عصي(  

3. أسلحة صغيرة )مسدسات، بنادق، أي كي – 47 أس(.  
4. أسلحة تفجيرية )آر بي جي، قاذفات صواريخ(  

5. عبوات ناسفة أخرى. رجاء حدد:............  
6. أخرى. رجاء حدد:...........................  

88. ال أعرف  
99. ال اريد اإلجابة  

23. هل تعرف ما ان كانت أنثى بعمر 14 سنة او اكثر قد اصيبت او قتلت؟ )ضع دائرة على الجواب 
المعطى(

1. نعم  
2. ال  

88. ال أعرف/ غير متأكد  
99. ال أريد اإلجابة  

إن أجاب بنعم فاستمر، وإذا أجاب بال  فامض إلى السؤال رقم 26

24. إن كان الجواب بنعم، فما عددهن؟
1. رجاء حدد:............   

88. ال أعرف/ غير متأكد  
99. ال أريد اإلجابة  

25. ما الشيء الذي استخدم مسببًا جرحهن أو قتلهن )عدة أجوبة ممكنة( )ضع دائرة على الجواب 
المعطى(

1. قبضة اليدين أو القدمين )لكم وركل(  

2. أداة حادة أو فظة )سكاكين، أدوات حقل، عصي(  
3. أسلحة صغيرة )مسدسات، بنادق، أي كي – 47 أس(.  

4. أسلحة تفجيرية )آر بي جي، قاذفات صواريخ(  
5. عبوات ناسفة أخرى. رجاء حدد:............  

6. أخرى. رجاء حدد:...........................  
88. ال أعرف  

99. ال اريد اإلجابة  
اقرأ قبل أن أطرح سؤال رقم 26... أشكرك على ما تحليت به من صبر حتى اآلن. لدي بضعة اسئلة أخرى 

واتمنى منك التركيز على حادث العنف األخير الذي أخبرتني به. 

26. هل تعلم ما إذا كان أي شخص شهد الحدث قد عمل على اإلبالغ عنه؟ )ضع دائرة على الجواب 
المعطى( 

1. نعم  
2. ال  

88. ال أعرف/ غير متأكد  
99. ال أريد اإلجابة  

إن أجاب بنعم فاستمر، وإذا أجاب بال  فامض إلى السؤال رقم 28

27. اي جهة أو شخص أبلغ  بالحدث؟ 
1. رجاء حدد:............   

88. ال أعرف/ غير متأكد  
99. ال أريد اإلجابة  

عن  نتحدث  أن  أود  تشهدها،   لم  أحداث  عن  تحدثنا  ما  بعد   ...28 رقم  سؤال  أطرح  أن  قبل  اقرأ 
توقيع  منذ  منطقتك  في  وقعت  التي  األخيرة  العنف  حوادث  على  التركيز  ارجوك  رأيتها.  حوادث 

الشامل السالم  اتفاقية 

28. هل شهدت حادث وقع في منطقتك؟ )ضع دائرة على الجواب المعطى( 
1. نعم  

2. ال  
99. ال اريد اإلجابة  

إن أجاب بنعم فاستمر، وإذا أجاب بال  فامض إلى السؤال رقم 48

29. ما نوع حادث العنف/حوادث العنف الذي شهدته أنت في غالب األحيان في مكان سكناك )عدة 
أجوبة ممكنة( )ضع دائرة على الجواب المعطى(
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1. قبضة اليدين أو القدمين )لكم وركل(  
2. أداة حادة أو فظة )سكاكين، أدوات حقل، عصي(  

3. أسلحة صغيرة )مسدسات، بنادق، أي كي – 47 أس(.  
4. أسلحة تفجيرية )آر بي جي، قاذفات صواريخ(  

5. عبوات ناسفة أخرى. رجاء حدد:............  
6. أخرى. رجاء حدد:...........................  

88. ال أعرف  
99. ال اريد اإلجابة  

إذا أعطى المجيب إجابة واحدة، فال تتردد في القول له: هل هناك أنواع أخرى من أحداث عنف شهدتها 
حول مسكنك. يمكن لك االستمرار باضافة األجوبة حتى يقول لك المجيب إن ال حادث ظل.

اقرأ... األسئلة التالية هي عن حوادث العنف التي حدثت مؤخرًا حول مكان سكناك  التي شهدتها  
  

30. ما هي السنة التي وقع بها الحدث مؤخرًا؟
1. سنة. رجاء حدد:.....  
88. ال أتذكر/ال أعرف  

99. ال أريد اإلجابة  
31. ما الوقت الذي وقع فيه؟ )ضع دائرة على الجواب المعطى(

1. موسم األمطار المبكرة )مارس – يونيو(  
2. موسم األمطار المتأخر )يوليو – أغسطس(  
3. موسم الجفاف المبكر )سبتمبر – أكتوبر(  

4. موسم الجفاف المتأخر )نوفمبر – فبراير(  
88. ال أتذكر/ ال أعرف  

99. ال أريد اإلجابة  
32. أين وقع؟

1. مكان. رجاء حدد:...............  
99. ال أريد اإلجابة  

33. ما كان نوع الحادث؟ )ضع دائرة على الجواب المعطى(
1. قتال اشترك فيه أشخاص من قريتك/بومتك فقط  

2. قتال اشترك فيه أشخاص من خارج قريتك/بومتك فقط  
3. قتال اشترك فيه معًا أشخاص من قريتك/بومتك وأشخاص من خارج قريتك/بومتك  

4. سرقة قام بها أشخاص من قريتك/بومتك فقط  
5. سرقة قام بها أشخاص من خارج قريتك/بومتك فقط  

6. سرقة قام بها معًا أشخاص من قريتك/بومتك وأشخاص من خارج قريتك/بومتك   
7. حدث سرقة ماشية  

8. مسعى السلطات المحلية لنزع السالح  

9. هجوم من قبل أشخاص من قرية/بوما أخرى مجاورة  
10. أخرى )رجاء حدد(:..............  

99. ال أريد اإلجابة  
والتي شهدتها  وثعت في منطقة سكناك  التي  العنف  أحدث حوادث  على  بالتركيز  لنستمر  اقرأ... 

بنفسك  

34. هل استخدم شيء سّبب جرحًا ألحد ما خالل حادث العنف؟ )ضع دائرة على الجواب المعطى(
1. نعم   

2. ال  
88. ال أعرف  

99. ال أريد اإلجابة  
إن أجاب بنعم فاستمر، وإذا أجاب بال  فامض إلى السؤال رقم 46 

35. ما الشيء الذي استخدم مسببًا الجرح )عدة أجوبة ممكنة( )ضع دائرة على الجواب المعطى(
1. قبضة اليدين أو القدمين )لكم وركل(  

2. أداة حادة أو فظة )سكاكين، أدوات حقل، عصي(  
3. أسلحة صغيرة )مسدسات، بنادق، أي كي – 47 أس(.  

4. أسلحة تفجيرية )آر بي جي، قاذفات صواريخ(  
5. عبوات ناسفة أخرى. رجاء حدد:............  

6. أخرى. رجاء حدد:...........................  
88. ال أعرف  

99. ال اريد اإلجابة  
اقرأ... سأطرح عليك  اآلن بضعة أسئلة عن الشخص الذي جرح في الحدث الذي أخبرتنا لتوك به. 

36. هل تعرف إن جرح صبي أو صبية بين عمر 0 إلى 13 سنة أو قتل خالل الحدث؟ )ضع دائرة على 
الجواب المعطى(
1. نعم  

2. ال  
88. ال أعرف/ غير متأكد  

99. ال أريد اإلجابة  
إن أجاب بنعم فاستمر، وإذا أجاب بال  فامض إلى السؤال رقم 39

 
37. إن كان الجواب بنعم، فما عددهم؟

1. رجاء حدد:............   
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88. ال أعرف/ غير متأكد  
99. ال أريد اإلجابة  

38. ما الشيء الذي استخدم مسببًا الجرح أو القتل )عدة أجوبة ممكنة( )ضع دائرة على الجواب 
المعطى(

1. قبضة اليدين أو القدمين )لكم وركل(  
2. أداة حادة أو فظة )سكاكين، أدوات حقل، عصي(  

3. أسلحة صغيرة )مسدسات، بنادق، أي كي – 47 أس(.  
4. أسلحة تفجيرية )آر بي جي، قاذفات صواريخ(  

5. عبوات ناسفة أخرى. رجاء حدد:............  
6. أخرى. رجاء حدد:...........................  

88. ال أعرف  
99. ال اريد اإلجابة  

الجواب  على  دائرة  )ضع  قتل؟  او  اصيب  قد  اكثر  او  14 سنة  بعمر  ذكر  كان  ان  ما  تعرف  39. هل 
المعطى(

1. نعم  
2. ال  

88. ال أعرف/ غير متأكد  
99. ال أريد اإلجابة  

إن أجاب بنعم فاستمر، وإذا أجاب بال  فامض إلى السؤال رقم 42

40. إن كان الجواب بنعم، فما عددهم؟
1. رجاء حدد:............   

88. ال أعرف/ غير متأكد  
99. ال أريد اإلجابة  

الجواب  القتل )عدة أجوبة ممكنة( )ضع دائرة على  أو  الجرح  الذي استخدم مسببًا  41. ما الشيء 
المعطى(

1. قبضة اليدين أو القدمين )لكم وركل(  
2. أداة حادة أو فظة )سكاكين، أدوات حقل، عصي(  

3. أسلحة صغيرة )مسدسات، بنادق، أي كي – 47 أس(.  
4. أسلحة تفجيرية )آر بي جي، قاذفات صواريخ(  

5. عبوات ناسفة أخرى. رجاء حدد:............  
6. أخرى. رجاء حدد:...........................  

88. ال أعرف  

99. ال اريد اإلجابة  

42. هل تعرف ما ان كانت أنثى بعمر 14 سنة او اكثر قد اصيبت او قتلت؟ )ضع دائرة على الجواب 
المعطى(

1. نعم  
2. ال  

88. ال أعرف/ غير متأكد  
99. ال أريد اإلجابة  

إن أجاب بنعم فاستمر، وإذا أجاب بال  فامض إلى السؤال رقم 46

43. إن كان الجواب بنعم، فما عددهن؟
1. رجاء حدد:............   

88. ال أعرف/ غير متأكد  
99. ال أريد اإلجابة  

44. ما الشيء الذي استخدم مسببًا جرحهن أو قتلهن )عدة أجوبة ممكنة( )ضع دائرة على الجواب 
المعطى(

1. قبضة اليدين أو القدمين )لكم وركل(  
2. أداة حادة أو فظة )سكاكين، أدوات حقل، عصي(  

3. أسلحة صغيرة )مسدسات، بنادق، أي كي – 47 أس(.  
4. أسلحة تفجيرية )آر بي جي، قاذفات صواريخ(  

5. عبوات ناسفة أخرى. رجاء حدد:............  
6. أخرى. رجاء حدد:...........................  

88. ال أعرف  
99. ال اريد اإلجابة  

اقرأ قبل أن أطرح سؤال رقم 46... أشكرك على ما تحليت به من صبر حتى اآلن. لدي بضعة اسئلة أخرى 
واتمنى منك التركيز على حادث العنف األخير الذي أخبرتني به. 

46. هل قمت أنت أو أي شخص شهد الحادث باإلبالغ عنه؟ )ضع دائرة على الجواب المعطى( 
1. نعم  

2. ال  
88. ال أعرف/ غير متأكد  

99. ال أريد اإلجابة  
إن أجاب بنعم فاستمر، وإذا أجاب بال  فامض إلى السؤال رقم 48
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47. اي جهة أو شخص أبلغ  بالحادث؟ 
1. رجاء حدد:............   

88. ال أعرف/ غير متأكد  
99. ال أريد اإلجابة  

ق4 حوادث تتصل باألسلحة الصغيرة

اقرأ قبل أن أطرح سؤال رقم 48... أشكرك على ما تحليت به من صبر حتى اآلن. اآلن أرغب في أن اسألك 
عن حوادث تتصل باستخدام األسلحة في حوادث وقعت منذ توقيع اتفاقية السالم الشامل 

48. هل حدث أن جرح، ولم يقتل، شخص من هذه األسرة بسالح صغير؟ )ضع دائرة على الجواب 
المعطى(

1. نعم  
2. ال  

99. ال أريد اإلجابة  
إن أجاب بنعم فاستمر، وإذا أجاب بال  فامض إلى السؤال رقم 50

49. إن كان الجواب بنعم، فما عدد االشخاص االجمالي؟
1. رجاء حدد:............   

99. ال أريد اإلجابة  

50. هل مات شخص من هذا المنزل بسبب من جرح سببه سالح صغير؟ )ضع دائرة على الجواب 
المعطى(

1. نعم  
2. ال  

99. ال أريد اإلجابة  
إن أجاب بنعم فاستمر، وإذا أجاب بال  فامض إلى السؤال رقم 52

51
. إن كان الجواب بنعم، فما عدد االشخاص االجمالي؟

1. رجاء حدد:............   
99. ال أريد اإلجابة  

52. هل ثمة شخص في منزلك تعرض لحادث لغم؟  )ضع دائرة على الجواب المعطى(

1. نعم  
2. ال  

99. ال أريد اإلجابة  
إن أجاب بنعم فاستمر، وإذا أجاب بال  فامض إلى السؤال رقم 55

54. إن كان الجواب بنعم، هل الحادث وقع على بعد نصف يوم مشي من منزلك؟ )ضع دائرة على 
الجواب المعطى(
1. نعم  

2. ال  
88. ال أعرف/غير متأكد/ال أتذكر  

99. ال أريد اإلجابة  
اقرأ قبل أن أطرح سؤال رقم 55... أشكرك على اجابتك عن اسئلتي المتصلة بأشخاص جرحوا أو قتلوا. 

اآلن لدي بضعة أسئلة تتصل احساسك باألمان 

ق5 األمن العام

55. كم يبعد السوق، مشيًا، الذي تشتري منه حاجياتك العامة؟
1. رجاء حدد:.................  

99. ال أريد اإلجابة  
لنتكلم قليال عن درجة احساسك باألمان في الوقت الحاضر حين تسير ماشيًا إلى السوق الذي حدثتنا 

عنه اآلن.

56. ما درجة احساسك باألمان حين تمضي إلى السوق نهارًا وحدك في الوقت الحاضر؟ )ضع دائرة 
على الجواب المعطى(

1. آمن جدًا  
2. آمن تمامًا  

3. آمن  
4. غير آمن تماما  
5. غير آمن جدًا  

6. ال أذهب إلى السوق وحدي خالل النهار  
99. ال أريد اإلجابة عن السؤال  

57. ما درجة احساسك باألمان حين تمضي إلى السوق نهارًا بمعية شخص آخر في الوقت الحاضر؟ 
)ضع دائرة على الجواب المعطى(

1. آمن جدًا  
2. آمن تمامًا  
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3. آمن  
4. غير آمن تماما  
5. غير آمن جدًا  

6. لم أذهب إلى السوق بمعية شخص آخر خالل النهار  
99. ال أريد اإلجابة عن السؤال  

أقرأ... اآلن اريد ان اسالك عن احساسك باألمان قبل اتفاقية السالم الشامل

58. في تلك الفترة، ما إذا كانت درجة احساسك باألمان حين تمضي إلى السوق نهارًا وحدك؟ )ضع 
دائرة على الجواب المعطى(

1. آمن جدًا  
2. آمن تمامًا  

3. آمن  
4. غير آمن تماما  
5. غير آمن جدًا  

6. لم أذهب إلى السوق وحدي خالل النهار  
99. ال أريد اإلجابة عن السؤال  

59. في تلك الفترة، ما إذا كانت درجة احساسك باألمان حين تمضي إلى السوق نهارًا بمعية شخص 
آخر؟ )ضع دائرة على الجواب المعطى(

1. آمن جدًا  
2. آمن تمامًا  

3. آمن  
4. غير آمن تماما  
5. غير آمن جدًا  

6. لم أذهب إلى السوق بمعية شخص آخر خالل النهار  
99. ال أريد اإلجابة عن السؤال  

اآلن بضعة اسئلة عن احساسك باألمان بشكل عام

60. بشكل عام، هل تعتقد أن قريتك/بومتك هي أكثر أو أقل أمانًا مما كانت عليه قبل اتفاقية 
السالم الشامل؟ )ضع دائرة على الجواب المعطى(

1. آمن بكثير  
2. أكثر أمانًا بقليل  
3. نفس المستوى   
4. أقل أمانًا بقليل  
5. أقل أمانًا بكثير  

6. لست متأكدًا  
99. ال أريد اإلجابة عن السؤال  

61. هل تعتقد أن أمن قريتك/بومتك جيدة بما يكفي في الوقت الحاضر؟ )ضع دائرة على الجواب 
المعطى( 

1. نعم  
2. ال  

88. ال أعرف  
99. ال أريد اإلجابة  

ق6 توافر االسلحة الصغيرة واألمن

62. هل امتالك األسلحة الصغيرة تجعل، من وجهة نظرك، الشخص أكثر أو أقل أمانًا؟ )ضع دائرة 
على الجواب المعطى( 
1. آمن بكثير  

2. أكثر أمانًا بقليل  
3. نفس المستوى   
4. أقل أمانًا بقليل  
5. أقل أمانًا بكثير  

6. لست متأكدًا  
99. ال أريد اإلجابة عن السؤال  

الجواب  على  دائرة  )ضع  صغيرة؟  أسلحة  القرية/البوما  في  شخص  يملك  هل  علمك،  حسب   .63
المعطى( 

1. نعم  
2. ال  

88. ال أعرف  
99. ال أريد اإلجابة  

إن أجاب بال  فامض إلى السؤال رقم 66، أما أي جواب آخر فاستمر باألسئلة

64. هل تعتقد أن تقليل عدد االسلحة الصغيرة في قريتك/بومتك سيؤثر على أمن القرية؟ )ضع 
دائرة على الجواب المعطى( 

1. نعم  
2. ال  

99. ال أريد اإلجابة  
إن أجاب بنعم فاستمر، وإذا أجاب بال  فامض إلى السؤال رقم 66
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65. كيف يمس هذا أمن قريتك/البوما؟ )ضع دائرة على الجواب المعطى( 
1. تزيد األمن كثيرًا  
2. تزيد األمن قلياًل  

3. ال تحدث فرقًا  
4.تضعف األمن قلياًل  

5. تضعف األمن كثيرًا  
6. غير متأكد  

7. ال أريد اإلجابة  
66. هل تملك أنت أو أحد افراد أسرتك سالحًا صغيرًا؟ )ضع دائرة على الجواب المعطى( 

1. نعم  
2. ال  

99. ال أريد اإلجابة  
إن أجاب بنعم فاستمر، وإذا أجاب بال  فامض إلى السؤال رقم 70

67. هل تعتقد أن امتالك سالح صغير لدى أسرتك يؤثر على أمن األسرة؟ )ضع دائرة على الجواب 
المعطى( 

1. نعم  
2. ال  

88. ال أعرف  
99. ال أريد اإلجابة  

إن أجاب بنعم فاستمر، وإذا أجاب بال  فامض إلى السؤال رقم 70

68. كيف تمس أمن األسرة؟ )ضع دائرة على الجواب المعطى( 
1. تزيد األمن كثيرًا  
2. تزيد األمن قلياًل  

3. ال تحدث فرقًا  
4.تضعف األمن قلياًل  

5. تضعف األمن كثيرًا  
6. غير متأكد  

7. ال أريد اإلجابة  

69. ما الذي تستخدم فيه سالحك الصغير الذي تقتنيه حاليًا؟ )ضع دائرة على الجواب المعطى(
1. رجاء حدد:..........  
99. ال أريد اإلجابة  

70. هل اشتريت بنفسك أو اعطيت سالحًا صغيرًا؟ )ضع دائرة على الجواب المعطى( 

1. نعم  
2. ال  

99. ال أريد اإلجابة  
إن أجاب بنعم فاستمر، وإذا أجاب بال  فامض إلى السؤال رقم 76

أقرأ... لنتكلم قلياًل عن األسلحة الصغيرة التي أشتريت أو  اعطاك اياها شخص مؤخرًا

71. ما نوع هذا السالح الصغير؟ )ضع دائرة على الجواب المعطى( 
1. مسدس أو مسدس يدوي  

2. بندقية هجوم )جي3، اس أل أر، اي كي(  
3. اسلحة تفجيرية )أر بي جي، قاذفات صواريخ(  

4. أخرى. رجاء حدد:..................   
99. ال أريد اإلجابة  

72. هل السالح مستخدم أم جديد لما تسلمته؟ )ضع دائرة على الجواب المعطى(
1. مستخدم  

2. جديد  
99. ال أريد اإلجابة  

73. هل دفعت لقاء السالح الصغير؟ )ضع دائرة على الجواب المعطى( 
1. نعم  

2. ال  
99. ال أريد اإلجابة  

إن أجاب بنعم فاستمر، وإذا أجاب بال  فامض إلى السؤال رقم 76

74. ما نوع العملة التي دفعتها لشراء السالح الصغير؟ )ضع دائرة على الجواب المعطى( 
1. شلن كيني  

2. شلن أوغندي  
3. دينار سوداني  

4. ماشية  
5. معزى  
6. ذهب  

7. أخرى. رجاء حدد:.........  
99. ال أريد اإلجابة  

75. كم كان عليك دفعه لقاء السالح الصغير؟ )ضع دائرة على الجواب المعطى( 
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1. رجاء حدد:......  
99. ال أريد اإلجابة  

باستخدام  تتصل  نظر  وجهات  من  به  تغضلت  ما  على  أشكرك   ...76 رقم  سؤال  أطرح  أن  قبل  اقرأ 
االسلحة الصغيرة. اآلن لدي بضعة أسئلة عن الذخائر 

76. هل اشتريت ذخائر أسلحة صغيرة؟ )ضع دائرة على الجواب المعطى( 
1. نعم  

2. ال  
99. ال أريد اإلجابة  

إن أجاب بنعم فاستمر، وإذا أجاب بال  فامض إلى السؤال رقم 78

77. ما نوع الذخائر التي آب/أغسطستعتها مؤخرًا؟ )عدة أجوبة ممكنة( )ضع دائرة على الجواب 
المعطى( 

1. ذخائر أي كي )X 7.62 39 ملم(  
2. جي 3 أو اس أل أر )X 7.62 51 ملم(  

3. ذخائر مسدس  
4. أخرى. رجاء حدد:.........  

88. ال أعرف/ال أتذكر  
99. ال أريد اإلجابة  

ق7  نزع السالح

وتتصل  اطرحها  أن  أود  أسئلة  بضعة  لدي  صبرك.  على  أشكرك   ...78 رقم  سؤال  أطرح  أن  قبل  اقرأ 
بمساعي نزع السالح 

78. هل سمعت عن مسعى نزع سالح جرى في والية جونقلي؟ )ضع دائرة على الجواب المعطى( 
1. نعم  

2. ال  
99. ال أريد اإلجابة  

إن أجاب بنعم فاستمر، وإذا أجاب بال  فامض إلى السؤال رقم 81

79. هل تعتقد أن نزع السالح في جونقلي غير أمن السكان الذين يقطنون في المناطق المنزوعة 
السالح؟ )ضع دائرة على الجواب المعطى( 

1. نعم  
2. ال  

88. ال أعرف  
99. ال أريد اإلجابة  

إن أجاب بنعم فاستمر، وإذا أجاب بال  فامض إلى السؤال رقم 81

80. كيف يؤثر مسعى نزع السالح على أمن السكان الذين يعيشون في المنطقة؟ )ضع دائرة على 
الجواب المعطى( 

1. زاد األمن كثيرًا  
2. زاد األمن قلياًل  

3. ال فرق  
4. اضعف األمن قلياًل  

5. أضعف األمن كثيرًا  
6. غير متأكد  

7. ال أريد اإلجابة  

81. هل تعتقد أنه يجب نزع سالح أحد ما في شرق االستوائية؟ )ضع دائرة على الجواب المعطى( 
1. نعم  

2. ال  
99. ال أريد اإلجابة  

إن أجاب بنعم فاستمر، وإذا أجاب بال  فامض إلى السؤال رقم 84

82. من الذي تعتقد ال بد أن ينزع سالحه أوالً؟
1. رجاء حدد:............  

99. ال أريد اإلجابة  
83. من الذي يجب أن يعمل على نزع أسلحتهم؟ 

1. رجاء حدد:............  
99. ال أريد اإلجابة  

84. هل هناك مؤسسات/مجموعات من األشخاص يوفرون األمن لقريتك؟ )ضع دائرة على الجواب 
المعطى( 

1. نعم  
2. ال  

99. ال أريد اإلجابة  
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إن أجاب بنعم فاستمر، وإذا أجاب بال  فامض إلى السؤال رقم 88

85. ما هي المؤسسات او المنظمات؟ )عدة أجوبة ممكنة( )ضع دائرة على الجواب المعطى( 
1. مقاتلون  
2. الشرطة  

3. الجيش الشعبي لتحرير السودان  
4. ميلشيا  

5. مجموعات مسلحة أخرى  
6. الجيش  

7. أخرى. رجاء حدد:.........  
88. ال أعرف  

99. ال أريد اإلجابة  
اقرأ ... لنتكلم عن المؤسسات/ المجموعات التي تمد القرية/البوما باألمن. لنطلق اسم األمن الجماعي 

على هذه المؤسسات.  

لقريتك؟ )ضع دائرة على  الجماعي  األمن  نزع سالح محلي، هل يؤثر هذا على  إن كان هنالك   .86
الجواب المعطى( 

1. نعم  
2. ال  

88. ال أعرف  
99. ال أريد اإلجابة  

87. هل ستتغير المجموعة التي توفر األمن الجماعي؟  )ضع دائرة على الجواب المعطى( 
1. نعم  

2. ال  
88. ال أعرف  

99. ال أريد اإلجابة  
88. هل تعتقد أن نزع الساح في هذه المنطقة سيؤثر على مستوى أمنك وأمن اسرتك؟ )ضع 

دائرة على الجواب المعطى( 
1. نعم  

2. ال  
88. ال أعرف  

99. ال أريد اإلجابة  
إن أجاب بنعم فاستمر، وإذا أجاب بال  فامض إلى النهاية

89. إن كان الجواب بنعم، كيف ستمس أمنك وأمن أسرتك؟  )ضع دائرة على الجواب المعطى( 
1. تزيد األمن كثيرًا  
2. تزيد األمن قلياًل  

3. ال تحدث فرقًا  
4.تضعف األمن قلياًل  

5. تضعف األمن كثيرًا  
6. غير متأكد  

7. ال أريد اإلجابة  

اقرأ ... نشكرك شكرًا جزياًل على اعطتنيه من وقت ومساعدة. هل ثمة شيء تريد مني أن أجيب عليه 
قبل أن أغادر؟  

يجب أن يماًل المساح هذا القسم وحده

النهاية
18. انتهاء الوقت )ساعة، دقيقة(:

19. جنس المجيب:
1. مذكر  

2. مؤنث  
20. اعتقد أن المجيب كان... )ضع دائرة واحدة(

1. 0 – 13 سنة  
2. 14 – 20 سنة  

3. 21 – 35 سنة  
4. 36 فصاعدًا  

21. قبيلة الناس في المنطقة هي:..................................
22. عشيرة الناس في المنطقة هي:...............................

23. لما وصلت إلجراء المقآب/أغسطسلة كان المجيب مشغوال بشكل واضح بأمر آخر؟ )ضع دائرة 
واحدة(

1. نعم. رجاء حدد:...................................  
2. ال  

24. هل شعرت بأن المجيب كان تواقًا لإلجابة عن أسئلتك؟ )ضع دائرة واحدة(
1. نعم  

2. ال  
25. هل شعرت بأن المجيب كان قلقًا في إجابته عن االسئلة؟ )ضع دائرة واحدة(
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1. نعم  
2. ال  

26. هل شعرت بأن المجيب كان ذاهاًل في إجابته عن االسئلة؟ )ضع دائرة واحدة(
1. نعم  

2. ال  
27. هل شعرت بأن المجيب كان منتبهًا في إجابته عن االسئلة؟ )ضع دائرة واحدة(

1. نعم  
2. ال  

28. هل سألك المجيب بأن تعطيه خيارات لما يجب عليه أن يمدك بها؟ )ضع دائرة واحدة(
1. نعم  

2. ال  
29. أي االسئلة، كما تعتقد، كان األكثر إشكالية ولماذا؟  )ضع دائرة واحدة(

1. نعم  
2. ال  

لقد انتهيت. شكرًا لك!

الحواشي

( للحصول على معلومات أساسية عن هذه المقاربات  1 .2007b( انظر مسح األسلحة الصغيرة
في كينيا وأوغندا والسودان. 

 . مقابلة مع محلل في شرق االستوائية، نيروبي، أيار/ مايو 2008. 2
نتائج تعداد السكان لعام 2008. 3 قادمة: لهذا تقديرات عدد السكان المستخدمة ليست أكثر 

من  دليل. 
ديناميات األمن )فضال عن العالقات السياسية واالقتصادية االجتماعية( في مناطق الحدود  4 .

يمكن أن تكون مختلفة تماما عن المناطق الداخلية. وفي هذا الصدد  حدود شرق 
االستوائية - توركانا الشمالية تستحق مزيدا من الدراسة. 

شرد في عام 1992،  بين آذار/ مارس وتموز/ يوليو وحده، ما يقرب من 100. 5 ألف شخص نتيجة 
لعمليات الحكومة الهجومية في جنوب السودان، حيث استولي  من جرائها على توريت 

وكابويتا. أنظر جونسون )2003( ، ص 202. 
هذا التقسيم  قلل بشكل كبير من الحكم الذاتي للجنوب في وقت عرضت فيه الشريعة  6 .
على جميع أنحاء البلد. كما جرت محاوالت إلعادة رسم الحدود بين الشمال والجنوب بوضع 
الموارد الرئيسية في الجانب الشمالي، وأغلق المجلس التشريعي لجنوب السودان وحل 
المجلس التنفيذي األعلى. كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تشكيل الجيش الشعبي 

لتحرير السودان واستئناف الحرب. انظر جوك )2007(، ص 216-215. 
. 7 في وقت الحق )في التسعينات(، لعب االستوائيون دورًا أكبر بكثير بانشقاق أشخاص بارزين 

 من القوات المسلحة لحكومة السودان، مثل توماس سيريلو، مضيفين بذلك إلى العدد 
الوافر من االستوائيين الموجودين بالفعل في الجيش الشعبي لتحرير السودان. مقابلة مع 

محلل في شرق االستوائية ، نيروبي ، أيار/ مايو 2008. 
تقدر السلطات في شرق االستوائية بأن 75. 8 في المائة من السكان ال يحصلون على المياه 

النظيفة، و65 في المائة ليس لديهم مرافق الصرف الصحي. وهناك أربعة مستشفيات في 
الوالية ولكن خدماتها الصحية ال تضم سوى طبيب واحد. والية شرق االستوائية، 2007، ص 

 .36-33
رغم أن 40. 9 في المائة من السكان هم، كما مقدر، في سن الدراسة، فإن معدل التسجيل في 
المدارس يقرب من 10 في المائة. بل تسجيل البنات أقل ألنه يحتفظ بمعظمهن في المنازل 

للمساعدة في الزراعة واألعمال المنزلية، أو للزواج. والية شرق االستوائية، 2007،  ص34. 
( لتحليل مفصل للتهديد الذي تشكله األلغام األرضية في أنحاء الوالية.   انظر ساك / ماج )2006. 10

يقدر أن أكثر من 80 ألف شخص يعيشون في مجتمعات المحلية متضررة باأللغام األرضية. 
 معظم 

الجرحى هم من الناس المنخرطين في أعمالهم الحياتية مثل الرعي  أو الزراعة أو جمع 
الحطب

( لمزيد من المعلومات عن الخلفية.  انظر أكابويا وأتايو )2007. 11
 .) لالطالع على خلفية العنف المسلح داخل التوركانا، انظر بوكانان - سميث ويند )2005. 12
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وضعت عدة »ترتيبات أمنية شبه رسمية«: في أوغندا عملت الدولة على تسليح وحدات  13 .
الدفاع المحلية، لجان األمن األهلية، وميلشيات لحماية المجتمعات المحلية، في حين سلحت 

الدولة في كينيا شرطة االحتياط. انظر مكوتو)2007(، ص. 53-52. 
مصطلح »المحارب« يرمز إلى الذكور في سن 12. 14 سنة ممن نالوا اللقب من خالل المشاركة 

في مجموعة من األنشطة مثل قتل الحيوانات واإلغارة. 
ديدينجا في جنوب السودان ودودوث في أوغندا، غارت على سبيل المثال إحداهما على  15 .

األخرى بين سنتي 1973 و1992. ومنذ ذلك الحين أقامتا تحالفا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى 
إدراك  الديدينجا بأنها تحتاج مدخًل إلى السلع االستهالكية األوغندية، والتجارة، والفرص 

التعليمية، وطرق الهروب من جنوب السودان. وتتمتع الديدينجا بعالقة مماثلة مع التوركانا 
في كينيا التي تسهل اإلتجار باألسلحة النارية. انظر أكابويا وأتايو)2007(، ص 19-18. 

مقابلة مع الكسندر لوزيكيرا )رئيس جهاز الوالية لالطراء(، منسق المشروع ، مبادرات أدكار  16 .
للسالم والتنمية )APEDI(، آذار/ مارس 2008. 

 . مقابلة مع الكسندر لوزيكيرا، منسق المشروع ، APEDI ، آذار/ مارس 2008. 17
. مالحظة  سرحت قاعدة للجيش الشعبي لتحرير السودان رسميا يوم 22 أغسطس 2007. 18

ميدانية، الكسندر لوزيكيرا ، منسق المشروع ، APEDI ، أيار/ مايو 2008. 
. ما هو مثير  مقابلة مع الكسندر لوزيكيرا، منسق المشروع ، APEDI ، آذار/ مارس 2008. 19

لالهتمام انه بينما انخفضت أثمان البنادق على طول حدود كينيا – أوغندا المجاورة بشكل 
كبير خالل الحرب االهلية السودانية بسبب إغراق السوق، ارتفعت أثمان الذخائر – التي هي 

نادرة نسبيا - وخصوصا في كينيا. انظر أيضا مكوتو)2007( ، ص68. 
 . مقابلة مع الكسندر لوزيكيرا، منسق المشروع ، APEDI ، يونيو 2008. 20

يفترض إعادة الماشية المسروقة، بوصف ذلك جزءًا من االتفاق ، إلى اصحابها. لكن في  21 .
النهاية 11 فقط من الماشية أعيدت من أصل 114 سرقت في غارة سابقة. 

 . اتصال مع مسؤول في االمم المتحدة، جوبا، أيار/ مايو 2008. 22
 . اتصال مع مسؤول في االمم المتحدة، جوبا ، أيار / مايو 2008. 23

 . مقابلة مع الكسندر لوزيكيرا، منسق المشروع ، APEDI ، آذار/ مارس 2008. 24
. مقابلة مع الكسندر لوزيكيرا، منسق المشروع ، APEDI ، آذار/ مارس 2008. 25

معنى هذا أنها  تقليديا، عملت اإلغارة على تفريق الثروة أو اعيد توزيعها في أوقات الحاجة – . 26
كانت مفيدة للمجموعات المشتركة فيها. انظر مكوتو 2007( ، ص 48 وايتون )2008(، ص 98. 
استخدام األسلحة النارية في الغارة، بدال من األسلحة التقليدية، هو لزيادة، كما يتصور على  27 .

نطاق واسع، عدد عمليات القتل المرتبطة بها. وال شك أن هذا هو األمر في بعض الحاالت. 
كما دل البحث الذي تناول الحدود الكينية – األوغندية على العكس من ذلك، وهو أمر 

يشير إلى طلقات نارية مسموعة يمكن تؤدي إلى تشتيت المجتمعات المحلية على وجه 
 السرعة وبعض الوفيات. أنظر

ايتون )2008(، ص 104. 
 . مقابلة مع مسؤول في االمم المتحدة، جوبا ، تشرين الثاني/ نوفمبر 2007. 28

 . مقابلة مع محلل في شرق االستوائية، نيروبي، آذار/ مارس 2008. 29
( أن العديد من الباحثين يقبلون من غير جدل بالعالقة السببية بين  يقترح ديف ايتون )2008. 30

اإلغارة وبين انتشار األسلحة النارية والفقروندرة الموارد على طول حدود كينيا وأوغندا، 
لكنه يشير إلى أنه »يمكن العثور على  األسباب الجذرية، في الواقع، في جميع الحاالت تقريبا، 
لإلغارة في سرقة غامضة للمواشي » )ايتون ، 2008 ، ص 106(. ولذلك فإنه يجادل من أجل فهم 

أعمق لما يسميه »ديناميات االنتقام« لكي نفهم سبب وقوع اإلغارة. 
 . مقابلة مع محلل في شرق االستوائية، نيروبي ، آذار/ مارس 2008. 31

 . مراقبة ميدانية، ليف جونا، مسح األسلحة الصغيرة )ساس(، نيسان/ أبريل 2008. 32
 . مقابلة مع الكسندر لوزيكيرا، منسق المشروع ، APEDI ، آذار/ مارس 2008. 33

انظر بيان أذار 2008. 34 الصادر عن رؤساء الكنائس في السودان، إذ اشار الى مشكلة في 
جميع أنحاء السودان: » وإذ نحن نثني على التقدم الكبير المحرز في اتفاقية السالم 

الشامل، لكننا نعاني نحن - ليس داخل البالد، أو داخل المجتمعات المحلية، بل أيضا داخل 
الكنائس-  من االنقسام على صعيد االنتماء االقليمي، العرق، اللون، القبيلة أو عدم احترام 

لغاتنا الخاصة )الكنيسة السودانية، 2008 ، ص 3(. 
 . مقابلة مع اليسيو كليمان محلل في النزاع السوداني، نيروبي، آذار/ مارس 2008. 35

تقرير منفصل إلى الجمعية التشريعية لجنوب السودان وثّق 66. 36 وفاة. 
. مقابلة مع اليسيو كليمان محلل في النزاع السوداني، نيروبي، آذار/ مارس 2008. 37

. مقابلة مع مسؤول في االمم المتحدة، جوبا، كانون الثاني/ يناير 2008. 38
. مقابلة مع اليسيو كليمان محلل في النزاع السوداني، نيروبي، آذار/ مارس 2008. 39

 . مقابلة مع محلل في شرق االستوائية، نيروبي ، آذار/ مارس 2008. 40
مقابالت مع عاملين في االمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، جوبا ، تشرين الثاني/  41 .

نوفمبر 2007. 
 . انظر أيضا أكابويا وأتايو )2007(، ص 21 ، 24 ، 27. 42

بلوك ب، الذي يغطي مساحة نصف مساحة المملكة المتحدة ويمتد حتى شرق االستوائية.  43 .
ولكنه لم يستكشف بعد، إذ يعتبر من »بلوك واعد« من بين البلوكات غير المنتجة. ومن 

المتوقع أن يبدأ اإلنتاج بحلول عام 2014. انظر التحالف األوروبي على النفط  في السودان 
)2007(، ص5. 

 . مقابلة مع مسؤول في االمم المتحدة، جوبا، تشرين الثاني/ نوفمبر 2007. 44
. تتألف هذه الوحدات من  45 .JIUsانظر مسح األسلحة الصغيرة )2008( للحصول على خلفية لـ 

القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان، والقصد بها هو أن تكون 
نواة لجيش مشترك إفي حال اختيار الوحدة الطنية في مرحلة ما بعد سنة 2011. 

انظر شوميروس )2008(، ص 57. 46 للحصول على خلفية مفصلة لنشاط الجماعات المسلحة في 
شرق األستوائية واالستوائية الوسطى. 

  . مقابلة مع محلل في شرق االستوائية، نيروبي ، آذار/ مارس 2008. 47
 مقابلة مع ماركيه شوميروس، مارس 2008. 48 ، مؤلفة »جيش الرب للمقاومة في السودان: 

تاريخ ونظرة عامة«. انظر شوميروس )2007(. 
تقليديا ، كثير من هذه الحدود محددة بالجماعات العرقية أو القبائل. اتصال مع مسؤول من  49 .

االمم المتحدة، جوبا، أيار/ مايو 2008. 
 . مقابلة مع مسؤول في األمم المتحدة، جوبا، تشرين الثاني/نوفمبر 2007. 50
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 . مقابلة مع اليسيو كليمان محلل النزاع السوداني، نيروبي، آذار/ مارس 2008. 51
المشاعر المضادة للدينكا قوية للغاية، ووفقا ألحد المحللين فإن العديد من االستوائيين  52 .

 الشرقيين 
 قد يصوتون لصالح الوحدة وليس االنفصال في استفتاء عام 2011. وهذا من شأنه أن يعكس 
تفضيلهم أن يحكموا من قبل الخرطوم  على الدينكا. مقابلة في نيروبي، آذار/ مارس 2008. 

( لمعرفة خلفية مصادر النزاع المتعلقة باألراضي والتوتر في جميع أنحاء   انظر بانتليانو)2007. 53
السودان. 

التعريف المقبول لـ«األمن المجتمعي« هو »الحالة/الشرط الذي يمكن المجتمعات المحلية  54 .
 من

العيش في سالم ووئام مع بعضها بعضًا من خالل حضور ضمانات أمنية، من خالل إجراءات 
الحد من األسلحة/ تدابير الرقابة ومن خالل مقاربات مستمرة ومستدامة لتقديم الخدمات 

لمعالجة مشاكل ذات آجال طويلة مثل الفقر والصراعات« )حكومة جنوب السودان، لجنة نزع 
السالح والتسريح وإعادة االدماج لجنوب السودان، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، 2007 ، ص 

 .)4
حتى اجراء هذا التعيين، كانت الـ CSAC. 55 تدخل ضمن والية األمر الواقع للجنة نزع السالح 
والتسريح وإعادة االدماج لجنوب السودان التي تواجه مشاكل في التخطيط نزع السالح 

والتسريح وإعادة االدماج في جنوب السودان. 
نظرا للمناخ األمني الحالي في جنوب السودان، فمن المرجح جدًا أي يعاد تدوير األسلحة  56 .

المجموعة إلى قوات األمن وليس يعمل على تدميرها. وبما أن العديد من هذه األسلحة هي 
اسلحة القوات األمنية في المقام األول، فمن المحتمل أن يكون »إلعادة التدوي«  أثره السلبي 

في المستقبل. 
 . مقابلة مع المنظمات غير الحكومية العاملة ، جوبا، كانون الثاني/ يناير 2008. 57

 انظر cpa_toc.html/http://www.usiorg/library/pa/sudan/cpa01092005. 58 . في ظل غياب 
إطار قانوني توضيحي فيمكن القول إن جميع المدنيين مسلحون بصورة غير مشروعة.
هناك مخاوف من ان في حال صوغ  قانون ذي صلة على عجل أو بسرعة لمالحقة األحداث  59 .

على األرض، فمن الممكن تخريبه ألغراض سياسية. 
اتصفت عمليات نزع السالح في شرق االستوائية حتى يومنا هذا بكونها مخصصة ألغراض  60 .

معينة، ارتكاسية، وذات تدابير طارئة قصيرة األجل. ففي  تموز/ يوليو وآب/ أغسطس 
2007 ، على سبيل المثال، أخذ مفوض توريت )بدعم من الحاكم( االمور على عاتقه واعتمد 

سياسة تقوم على مستويات االقتتال أو اإلجرام. مقابلة مع اليسيو كليمان محلل في النزاع 
السوداني، نيروبي، آذار/ مارس 2008. انظر أيضا شوميروس )2008(، ص 55.

األمر يتبع بيانات عديدة لحكومة جنوب السودان حول ضرورة نزع السالح على مدى السنة  61 .
السابقة. وبيان ذو أهمية صدر في منتدى حكام حكومة جنوب السودان في آذار/ مارس 

2008، الذي أوصى بنزع سالح جميع المدنيين في جنوب السودان. 
تجدر اإلشارة إلى أن بعض المجتمعات صريحة في دعوتها لنزع السالح. وتضمن مقال نشر  62 .

على موقع غورتونغ لمجتمع الشتات في 28 نيسان/ أبريل 2008 ، نداء من مجتمع أوفي 
للدخول في مجال نزع السالح بسرعة. انظر ناكيمانغول )2008(. 

شكا النواب في توريت بشهر حزيران/ يونيو 2008. 63 في توريت من انهم لم تجر استشارتهم 
بخصوص األمر الرئاسي التوجيهي، واصفين اياه بـ«غير قانوني«  و«معيب«، مالحظين 

ان اإلجراءات ليست في مكانها )على سبيل المثال خطة تنفيذ، ومحادثات مع البلدان 
المجاورة، واألمن( لجملة مثل هذه. 

 . مقابلة مع رياك غوك ماجوك، مدير مكتب CSAC، جوبا، كانون الثاني/يناير 2008. 64
مؤتمر إقليمي يجمع بين نائب رئيس حكومة جنوب السودان ريك ماشار ومنظمات المجتمع  65 .

المدني، وأعضاء البرلمان من كينيا وأوغندا واثيوبيا لبحث السالم وقضايا التنمية. وكان 
من المقرر أن يعقد في جوبا في تشرين األول/أكتوبر2007 لكنه لم يعقد حتى اآلن. 

من المهم أن نالحظ أنه في غياب الخط األساس أو نظام تسجيل السالح الناري يستحيل  66 .
قياس النجاح من حيث معرفة النسبة المئوية لألسلحة النارية التي تخلى عنها مجتمع 

محلي معين. 
. 67  كثيرًا ما تقوم قوات الدفاع الشعبية األوغندية بنزع السالح بين الثانية والرابعة صباحًا 

لمفاجأة الناس. 
( لالطالع على وصف مفصل   انظر مسح األسلحة الصغيرة )2007b( وأكابويا وأتايو)2007. 68

لالنتهاكات. كما انظر نايتون )2003( لالطالع على منظور تاريخي لنزع السالح. 
( لمعلومات عن الخلفية.  انظر مسح األسلحة الصغيرة )2007b( وريام ريام  )2007. 69

انظر حكومة جنوب السودان ولجنة نزع السالح والتسريح وإعادة االدماج لجنوب السودان  70 .
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2007(، ص11. وفيما يخص الخدمات، نصت رسالة من نائب 

الحاكم ووزير الحكم المحلي وإنفاذ القانون لوالية جونقلي، حسين مار نايوت، لبرنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي بتاريخ 23 فبراير 2008 على أن »الخدمات« ضرورية لتحقيق أمن المجتمع. 
وذكر بوضوح الخطط الزراعية، والطرق، وامدادات المياه والخدمات الصحية، والسجون، 

والتعليم، والتدريب، والحوار والسالم. 
 . مقابلة مع رياك غوك ماجوك ، مدير مكتب CSAC، جوبا، كانون الثاني/يناير 2008. 71

 . انظر أكابويا وأتايو)2007(، ص 23 ، 28. 72
في محاولة لتحقيق االستقرار في الجنوب، يبدو أن هناك نمطا بدأ بالظهور هو احالل  73 .

حكومة جنوب السودان الحكام ممن ترى أنهم غير قادرين على التعامل مع القضايا االمنية 
بعسكريين متشددي الطابع. حدث هذا في شمال بحر الغزال وواراب والبحيرات، ومؤخرا 
في جونقلي.  بريد إلكتروني مع مسؤول من االمم المتحدة، كانون األول/ ديسمبر 2007. 

من محاضر لقاء بين حاكم جونقلي ومدير مكتب  CSAC. 74 واالمم المتحدة والشركاء من 
المنظمات غير الحكومية. غير منشورة، 21 فبراير 2008 ، بور، جنوب السودان. 

. ومن بين القتلى ثالثة اشخاص أفيد أنهم قيدوا  انظر رابطة مجتمع أتوهو )2008(، ص 4-2. 75
وقتلوا على أيدي الجيش الشعبي لتحرير السودان. 

 .) 76 .2007b(و )2007a( انظر غارفيلد
لم يسمح ألعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان والسلطات المحلية والجيش الشعبي  77 .

لتحرير السودان. 
. 78 العائالت تضم مجموعات من األشخاص تربطهم صلة الدم أو الزواج مع تحديد رئيس )رب( 

المنزل. أرباب األسر يميلون أن يكونوا من الذكور، إال في حال وفاة الزوج أو غيابه. االسرة 
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تعرف بأنها مجموعة من الناس بحيث أن بعضا منهم، على األقل، أفراد عائلة الذين 
يتقاسمون الموارد ويعملون على توليد مزيد من الموارد للعيش المشترك. يمكن أن 

تتكون األسرة من توكول )منزل( أو أكثر.
بعض المجموعات المحددة سلفا هي التي يتعذر الوصول إليها أو أعضاؤها غائبون عند  79 .
وصول فريق المسح، ووجدت مجموعات جديدة غير مخطط لها خالل عملية المسح، مما 

استلزم المرونة وإعادة النظر في الخطة األصلية ألخذ العينات. 
اختيرت العينة من خالل رسم  رسم دائرة وهمية حول المنطقة التي تتجمع فيها المركبات  80 .

العائلية. يحدد مركز هذه الدائرة ثم توضع عليه قنينة ويتم تدويرها. يسير الفريق في 
االتجاه الذي تشير إليه القنينة، ثم توضع عالمات على البيوت المسكونة للمشاركة. وعند 

الوصول إلى شارف البلدة، يعود مجرو المقابالت لتكرار هذه العملية. 
 . مالحظات ميدانية ، جيمس بيفان، مسح األسلحة الصغيرة، نيسان/ أبريل 2008. 81

تم التحكم بمعدل الخطأ باستخدام تحليالت خا-تربيع بين مجموعات الخطأ. فرزت  82 .
االستبيانات إلى مجموعات خطأ، 0 في المائة خطأ، 0 -1 في المائة خطأ، 1-2 في المائة خطأ، 

2-3 في المائة خطأ، وغير ذلك. وباستخدام عشر اسئلة مستقلة ومحايدة، قارنا االجابات 
ضمن اطار كل مجموعة خطأ، ومن ثم قارنا كل واحدة منها مع مجموعة سيطرة ذات خطأ 0 

تنقسم واليات السودان إلى مقاطعات. وفي كينيا تنقسم المناطق إلى اقسام.  83 .
التمييز بين المناطق الريفية والحضرية في جنوب السودان صعب في كثير من األحيان.  84 .
أحد مقاييس موقع حضر ي هو إذا كان وجود للحركة/للجيش الشعبي لتحرير السودان 

أو للشرطة في المستوطنة. المقياس اآلخر هو إذا كان لديها اسم وثمة 5 مركبات عائلية 
على االقل، كلها على مرمى البصر من بعضها البعض. وفي حال عدم وجود هذين 

المقياسين )بعبارة أخرى، في معظم الحاالت( اعتبرت المناطق الريفية. تميل المركبات 
العائلية في المناطق الريفية إلى ابتعاد احدها عن اآلخر وليست في مرمى البصر من 

بعضها البعض جزئيًا أو كليًا. وغالبًا ما توجد في المناطق الريفية كرال )مخيمات قطعان 
ماشية مؤقتة( وال توجد بنايات تملكها السلطات السودانية. 

سمح للمجيبين بأكثر من جواب.  85 .
سمح للمجيبين بأكثر من جواب.  86 .

قد ال تمثل النسبة العدد الفعلي لألحداث المشهودة في شرق االستوائيةألن نتائج العينة  87 .
الضيقة والعينة األكبر أظهرتا اتجاهين متعاكسين. 

سمح للمجيبين بأكثر من جواب.  88 .
. 89 »القتال من الداخل« تشير الى قتال وقع بين أناس من القرية أو البوما أو اشترك فيه أناس 

من القرية )موقع مسور مثل مخيم ماشية(. »القتال – خارج« يشير إلى قتال مع أناس من 
خارج القرية أو اشترك فيه أناس من خارج القرية/البوما. »القتال – االثنان« تشير إلى قتال مع 

أناس في داخل القريية وخارجها معًا. وبالمثل، »السرقة – خارج«  تشير إلى السرقة التي 
ترتكب من قبل اشخاص فقط من خارج القرية أو البوما. »السرقة – داخل« تشير إلى عملية 

سرقة من داخل القرية أو البوما و«هجوم - خارج« تشير إلى هجوم من قبل اشخاص من 
قرية أو بوما مجاورة. 

  . مالحظات ميدانية ، جيمس بيفان، مسح األسلحة الصغيرة، نيسان/ أبريل 2008. 90

سمح للمجيبين بأكثر من جواب.  91 .
 . مقابلة مع اليكس لوزيكيرا، منسق المشروع ،APEDI ، يونيو 2008. 92

أدخلت تعديالت طفيفة على االستبيان الستخدامها في كينيا، إذ سئل سكان قسمي  93 .
لوكتشيوغو وأوروبوا في العودة بالتفكير ما يقرب من سنتين موازاة مع وقت توقيع 

اتفاقية السالم الشامل في السودان. 
 . مقابلة مع الكسندر لوزيكيرا، منسق المشروع ، APEDI ، آذار/ مارس 2008. 94

   . مالحظات ميدانية ، جيمس بيفان، مسح األسلحة الصغيرة، نيسان/ أبريل 2008. 95
تستحق الـKPR. 96 تسمية مؤسسة شبه رسمية لقيام الحكومة الكينية بتدريب أعضائها ثم 
تركوا بعدها من غير تمويل. توجدKPR، تحت سيطرة الشرطة الكينية ومفوضو المناطق، 

في معظم الحاالت في المناطق الريفية )رغم ان لديها اعضاء في مدينة لوكتشيوغو( 
ويتم التعاقد مع هذه القوات على أساس طوعي.  وعلى الرغم من تلقي الحد األدنى من 

التدريب، إال أن الدولة الكينية تزودهم باألسلحة والذخيرة التي عملت على تدهور األمن 
من خالل، من ضمن وسائل عدة، قيام أفراد هذه القوات بتأجير أسلحتهم أو يعملوا هم  

أنفسهم في استخدامها بأعمال اللصوصية والسطو. انظر مكوتو 2007( ، ص56. 
سمح للمجيبين بأكثر من جواب.  97 .
سمح للمجيبين بأكثر من جواب.  98 .

بشكل الفت مناطق توركانا الشمالية )ال سيما قسمي لوكتشيوغو واروبوا( واجهت  حملة  99 .
نزع سالح على نطاق ضيق سنة 2005، التي كانت ردًا سلميًا على الحملة العسكرية في 

توركانا الجنوبية، إذ تمكنت ال APEDI و الزعماء المحليون من جمع ما يقرب من 270 قطعة 
من األسلحة النارية وبطريقة سلمية وبدون مواجهات. مقابلة مع الكسندر لوزيكيرا، منسق 

المشروع، APEDI ، أيار/ مايو 2008. 
 . مقابلة مع الكسندر لوزيكيرا، منسق المشروع، APEDI ، آذار/ مارس 2008. 100

. مالحظات ميدانية ، جيمس بيفان، مسح األسلحة الصغيرة، نيسان/ أبريل 2008. 101
 . انظر على سبيل المثال، بوكانان سميث ويند )2005(، ص 3، وبيفان )2007(، ص7. 102

مقابلة مع اليسيو كليمان، محلل في شؤون النزاع السوداني، نيروبي ، آذار/ مارس 2008. 103
(، القسم الثاني،  انظر الدستور المؤقت لجنوب السودان، حكومة جنوب السودان)2005. 104

الحيازة العرفية لألراضي. 
تأسست لجنة األراضي في جنوب السودان )SSLC( رسميا في سنة 2006. 105 ولكن برلمان 

حكومة جنوب السودان لم يمرر القانون إلى حد اآلن العطاء لجنة أساسًا تشريعيًا. انظر رصد 
اتفاقية السالم الشامل )2008(، الفقرة 91، وبانتليانو 2007( ، ص .
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