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متهيد

خلل ال�شنوات ال�شت ع�شرة املن�شرمة تدار�س م�شروع م�شح الأ�شلحة ال�شغرية عملية ت�شريب الأ�شلحة 
جهود  من  جزءًا  هذه  العمل  ورقة  وُتعترب  الدولية.  النقل  عمليات  ومن  الدولة  خمزونات  من  كل  من 
مت�شافرة للقيام بطريقة منهجية بتجميع املعلومات املتعلقة بحالت ال�شتيلء على الأ�شلحة من عمليات 
حفظ ال�شلم، التي مت ت�شجيلها يف ال�شابق كروايات تتناقلها الأل�شن فقط. وتعرتف الورقة بتاريخ عملية 
حفظ ال�شلم وما تنطوي عليه من اإمكانات ف�شل عن التحديات الهائلة التي تواجه قوات حفظ ال�شلم 
اإنت�شار عملية ت�شريب الأ�شلحة والظروف املحيطة بها،  على اأر�س الواقع. ويلقي هذا العمل ال�شوء على 
وبالتايل فاإنه يوؤدي الى اإذكاء الوعي بهذه الظاهرة. ومتثل هذه الدرا�شة ا�شتمرارًا جلدول اأعمال بحثي 
مل�شح الأ�شلحة ال�شغرية ب�شاأن احلد من جميع اأ�شكال ت�شريب الأ�شلحة ال�شغرية، الذي ميثل همًا اأ�شا�شيًا 

تهتم املعاهدة الدولية لتجارة الأ�شلحة بالت�شدي له.
ي�شم اجلمهور واجلهات الذي ت�شتهدفها هذه الورقة الأمم املتحدة والإحتاد الأفريقي وجهات فاعلة 
اأخرى جتيز قيام عمليات حفظ ال�شلم؛ والبلدان امل�شاهمة بالقوات الع�شكرية )TCCs( والأخرى امل�شاهمة 
)PCCs( التي ت�شارك يف مهمات من هذا القبيل؛ واحلكومات التي ت�شهم يف متويل هذه  بقوات ال�شرطة 
املبادرات وت�شهم بالتايل بدعمها؛ وكذلك اجلهات الفاعلة املنخرطة يف احلد من الت�شلح؛ و�شوف تعرث 
املنظمات والبلدان التي ت�شطلع بعمليات حفظ ال�شلم على معلومات ذات �شلة حول هذه الق�شية التي 
يتم جتاهلها يف اأغلب الأحيان. وترمي الدرا�شة اإلى توفري روؤية متعمقة يف عملية الت�شريب ويف ما يلزم من 

اأدوات كفيلة بزيادة فعالية التعهدات وامل�شاريع الرامية اإلى احلد منها والإ�شهام يف منعها. 
اإحاطة  ومتت  بالدرا�شة.  امل�شتهدف  اجلمهور  من  الواردة  امل�شاهمات  من  البحث  هذا  اإ�شتفاد  ولقد 
تام طوال  ب�شكل  امليداين علما  الدعم  واإدارة   )UN DPKO( املتحدة  ال�شلم للأمم  اإدارة عمليات حفظ 
ال�شوء  اإلقائه  اإلى  الإ�شارة  مع  اأهمية  من  البحثي  الربنامج  لهذا  مبا  اأقّرتا  وقد  البيانات.  جمع  عملية 
املطاف،  نهاية  �شاأنها، يف  من  ق�شايا  وهي  ال�شابق؛  كاٍف يف  ب�شكل  ا�شُتك�شفت  قد  تكن  ق�شايا، مل  على 
الإ�شهام يف تعزيز اأداء عمليات حفظ ال�شلم وفعاليتها. كما قدمت تغذية ا�شرتجاعية قيمة �شمن حدود 
اإخت�شا�شاتها. ولقد اأعربت اإدارة الأمن وال�شلم التابعة للإحتاد الأفريقي )PSC(، التي �شاركت ر�شميًا يف 
اأواخر املرحلة البحثية فقط، عن اإهتمامها بامل�شروع ومدى اإ�شتعدادها ل�شتك�شاف اإمكانية التعاون ب�شاأن 
اأفريقيا  ال�شلم يف  تدريب معنية بحفظ  املو�شوع ثلثة مراكز  بتقدمي هذا  وقامت  اأي درا�شات لحقة. 
من خلل دورات جتريها للم�شوؤولني املدنيني والع�شكريني. وطلبت حكومات عدة عقد جل�شات اإحاطة اأو 
وافقت على ا�شت�شافة جل�شات اإحاطة ب�شاأن امل�شروع البحثي، مبا يف ذلك جل�شة اإحاطة واحدة جرت يف 

نيويورك للم�شت�شارين الع�شكريني لدى البعثات الدائمة للأمم املتحدة. 
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املعلنة �شراحة  الرغبة  وبالرغم من  النوع.  لتقرير من هذا  الطابع احل�شا�س  امل�شح  وتتفهم درا�شة 
من �شناع القرار واملمار�شني الأخ�شائيني يف دعم هذا البحث، فاإن هناك حتديات كبرية تقف يف وجه 
جمع احلقائق والأرقام. واأو�شحت اإدارة عمليات حفظ ال�شلم بالأمم املتحدة )UN DPKO( اأنه لي�س يف 
مقدورها اأن توفر معلومات عن حوادث اأمنية تتعلق بالقوات الع�شكرية وعنا�شر ال�شرطة التي تقدمها 
واإلى  اأمنية  اأ�شباب  اإلى  ويعزى ذلك  العام،  املجال  �شلفا يف  متاح  ما هو  يتجاوز  ب�شكل  الأع�شاء  الدول 
 TCC اإتفاقات للحفاظ على �شرية املعلومات مربمة بني الأمم املتحدة والبلدان امل�شاهمة بقوات ع�شكرية
PCC. كما اأن من ال�شعب باملثل احل�شول على بيانات من م�شادر  والأخرى امل�شاهمة بقوات ال�شرطة 
اأخرى. وقد مت الإت�شال بالكثري من امل�شوؤولني من بلدان م�شاهمة بقوات ع�شكرية وبلدان م�شاهمة بقوات 
تعّر�س فيها  ال�شوء على حوادث  اإلقاء املزيد من  واأتيحت لهم فر�شة  الدرا�شة  ال�شرطة يف �شياق هذه 
اأفراد عاملون من قواتهم للهجوم. واختار عدد قليل منهم القيام بذلك. وبالرغم من اجلهود املبذولة 
لتحديد حجم امل�شكلة ونطاقها، والعدد الكبري من حوادث الت�شريب البارزة التي مت تقدميها، فاإن مما 
يكاد يكون يف حكم املوؤكد اأن الدرا�شة تورد عددًا اأقل بكثري من حجم اخل�شائر التي وقعت بالفعل – ورمبا 

تقل�شه اإلى حد كبري. 
الرتكيز  ُيعزى  ول  امل�شح.  درا�شة  بتخطيطه  قامت  ال�شنوات  متعدد  م�شروٍع  يف  ناجت  اأول  هذا  ويعترب 
على ال�شودان وجنوب ال�شودان بال�شرورة اإلى اأنهما ميثلن اأكرث ال�شياقات اإ�شكالية، واإمنا ُيعزى ملا لدينا 
من م�شروع را�شخ ب�شاأن التقييم الأ�شا�شي للأمن الب�شري HSBA يف البلدين. وتظهر البحوث اجلارية يف 
�شياق هذا ال�شتق�شاء، اأن ما جرى يف عمليات حفظ ال�شلم يف ال�شودان ويف جنوب ال�شودان قد جرى 
اي�شًا يف العديد من عمليات حفظ ال�شلم الأخرى املنت�شرة على اإمتداد املعمورة. اأما الرتكيز على بعثتي 
هذين  للبعثات يف  اأكرب  بوجود  خولتا  املنظمتني  هاتني  اأن  اإلى  فُيعزى  املتحدة  والأمم  الأفريقي  الحتاد 
البلدين، ولي�س لأنهما يطرحان، بال�شرورة، امل�شكلت الأكرب. ولقد تكبدت هيئات اأخرى - مثل منظمة 
حلف �شمايل الأطل�شي )الناتو( )NATO(- خ�شائر يف الأ�شلحة والذخائر يف العمليات التي اإ�شطلعت بها 

وعلى نطاق وا�شع يف بع�س الأحيان.
وتعرب درا�شة امل�شح عن اإمتنانها ملا تلقته من م�شاعدة وتتطّلع اإلى العمل مع اأ�شحاب امل�شلحة الآخرين 
من اأجل تعميق فهم م�شاألة ت�شريب املعدات الع�شكرية من عمليات حفظ ال�شلم والت�شدي لها يف غ�شون 

الأ�شهر وال�شنوات القادمة. 

اإيريك جي. بريمان 
املدير الإداري، م�شروع م�شح الأ�شلحة ال�شغرية 

جنيف، حزيران/يونيو 2015
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اخلرائط والأ�شكال واجلداول

ال�شودان وجنوب ال�شوداناخلريطة 1
التوزيع اجلغرايف للجماعات العرقية والع�شائر يف جنوب ال�شوداناخلريطة 2
حوادث بارزة لت�شريب الأ�شلحة والذخرية من بعثات الحتاد الأفريقي وبعثات الأمم اخلريطة 3

املتحدة يف ال�شودان وجنوب ال�شودان، 2005-2014
الإطار الزمني لعمليات حفظ ال�شلم البالغ عددها 11 يف ال�شودان وجنوب ال�شودان، ال�ضكل 1

2002-2014
حفظ ال�ضكل 2 عمليات  يف  ال�شرطة  واأفراد  الع�شكريني  بالأفراد  م�شاهمة  بلدان  ع�شرة  اأكرب 

ال�شلم لدى الأمم املتحدة، كانون الأول/دي�شمرب 2014
العملية ال�ضكل 3 بعثة  يف  ال�شرطة  واأفراد  الع�شكريني  بالأفراد  م�شاهمة  بلدان  ع�شرة  اأكرب 

الأمم  وبعثة   ،)UNAMID( دارفور  يف  املتحدة  والأمم  الأفريقي  للحتاد  املختلطة 
املتحدة يف جمهورية جنوب ال�شودان )UNMISS(، وقوات حفظ ال�شلم املوؤقتة التابعة 

للأمم املتحدة يف اأبيي )UNISFA(، كانون الأول/دي�شمرب 2014 
يف ال�ضكل 4 املتحدة  الأمم  بعثة  يف  ع�شكريني  لأفراد  منطية  ب�شورة  بالأ�شلحة  جمهزة  دورية 

الأفريقي والأمم املتحدة يف  العملية املختلطة للحتاد  بعثة  اأو يف   ،UNMIS ال�شودان 
املتحدة  التابعة للأمم  املوؤقتة  الأمنّية  ال�شلم  اأو يف قوات حفظ   ،)UNAMID(دارفور
 )UNMISS( اأو يف بعثة الأمم املتحدة يف جمهورية جنوب ال�شودان )UNISFA( يف اأبيي

العملية ال�ضكل 5 بعثة  يف  ع�شكرية  بقوات  امل�شاهمة  البلدان  من  منطية  جتارية  ملركبة  مثال 
)UNAMID( املختلطة للإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف دارفور

عمليات حفظ ال�شلم يف ال�شودان وجنوب ال�شودان اعتبارًا من كانون الأول/دي�شمرب اجلدول 1
2014

تدفقات الأ�شلحة اإلى اجلماعات امل�شلحةاجلدول 2
AMIS اجلدول 3  ال�شودان  املح�شنة يف  الثانية  الأفريقي  الحتاد  بعثة  بارزة يف  ت�شريب  حوادث 

2005-2007 ،II-E

حوادث ت�شريب بارزة يف بعثة العملية املختلطة للحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف اجلدول 4 
2008-2014 ،UNAMID دارفور

حوادث ت�شريب بارزة يف بعثة الأمم املتحدة يف جمهورية جنوب ال�شودان UNMISS، اجلدول 5 
2014-2013

يقودها الإطار 1 التي  ‘الثلث’  ال�شلم  عمليات  الإ�شم؟  عليها  ينطوي  التي  القوة  مدى  ما 
الإحتاد الأفريقي يف دارفور
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AMISOMبعثة الإحتاد الأفريقي يف ال�شومال

APCناقلت اأفراد وجند م�شفحة
AUالإحتاد الأفريقي

AUHIPهيئة التنفيذ رفيعة امل�شتوى التابعة للإحتاد الأفريقي
.Catفئة
CFCجلنة وقف اإطلق النار

CivPolشرطة مدنية�
COEاملعدات اململوكة للوحدات
COH)وقف اأعمال القتال )اإتفاق
CPAاإتفاقية ال�شلم ال�شامل

CPMTفريق ر�شد احلماية املدنية
DDPDوثيقة الدوحة لإحلل ال�شلم يف دارفور

DDRنزع ال�شلح والت�شريح واإعادة الإدماج
DPAاإتفاق �شلم دارفور

DPKOاإدارة عمليات حفظ ال�شلم بالأمم املتحدة
EDFقوة دفاع ولية ال�شتوائية

EUالإحتاد الأوروبي
FCقائد القوة

FPUوحدة �شرطة م�شكّلة
GoSحكومة ال�شودان

GPMGر�شا�س متعدد الأغرا�س
HCFAاإتفاق وقف اإطلق النار لأغرا�س اإن�شانية

HQمقر رئي�شي
HRW)منظمة )هيومان رايت�س ووت�س

HSBAالتقييم الأ�شا�شي للأمن الب�شري
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ICCاملحكمة اجلنائية الدولية
IDPالنازحون

IGAD)الهيئة احلكومية للتنمية )اإيقاد
JEMحركة العدالة وامل�شاواة
JMCاللجنة الع�شكرية امل�شرتكة
JTCاللجنة التقنية امل�شرتكة

LCBCجلنة حو�س بحرية ت�شاد
MilObمراقب ع�شكري
MVMاآلية الر�شد والتحقق
MVTالفريق املعني بالر�شد والتحقق

NATO)منظمة حلف �شمال الأطل�شي )الناتو
NMRDاحلركة الوطنية للم�شاحلة والتنمية

OAUمنظمة الوحدة الأفريقية
OIOSمكتب خدمات الرقابة الداخلية لدى الأمم املتحدة

PAEشركة املحيط الهادئ للمعماريني واملهند�شني�
PCAحمكمة التحكيم الدائمة
PCCالبلدان امل�شاهمة بقوات ال�شرطة
PDFقوات احلماية والردع

PKاأحد اأفراد حفظ ال�شلم
PSC)جمل�س ال�شلم والأمن )الإحتاد الأفريقي

PSSMالأمن املادي واإدارة املخزونات
ROEقواعد ال�شتباك
RPG)قاذفات القنابل ال�شاروخية )عملية اإطلق اأو طلقات
SAFالقوات امل�شلحة ال�شودانية
SLAجي�س حترير ال�شودان

SLA-AWجي�س حترير ال�شودان-ف�شيل عبد الواحد
SLA-MMجي�س حترير ال�شودان – ف�شيل ميني ميناوي
SPLM/Aاحلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان

SPLM/A-Nاحلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان-ال�شمال
SSDFقوات الدفاع عن جنوب ال�شودان

SSDM/Aحركة الدفاع عن جنوب ال�شودان/جي�س الدفاع عن جنوب ال�شودان
SSIGجمموعة امل�شتقلني يف جنوب ال�شودان
SSIMحركة ا�شتقلل جنوب ال�شودان
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TCCالبلدان امل�شاهمة بالقوات الع�شكرية
UNالأمم املتحدة

UNAMIDبعثة العملية املختلطة للإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف دارفور
UNHCRمفو�شية الأمم املتحدة ل�شوؤون اللجئني
UNISFAقوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة حلفظ ال�شلم يف اأبيي

UNMEMاخلبري الع�شكري املوفد يف بعثة من الأمم املتحدة
UNMISبعثة الأمم املتحدة يف ال�شودان

UNMISSبعثة الأمم املتحدة يف جمهورية جنوب ال�شودان
UNPOLشرطة الأمم املتحدة�

VMT)الفريق املعني بالتحقق والر�شد )الهيئة احلكومية للتنمية - اإيقاد
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املقدمة والنتائج الأ�شا�شية

يف كانون الأول/دي�شمرب 2014 مت ن�شر ما يعادل اأكرث من فرد واحد من بني كل اأربعة اأفراد نظاميني 
ال�شودان  اأو  ال�شودان  املتحدة يف جنوب  الأمم  ال�شلم لدى  يعملون يف عمليات حفظ  الر�شمي  بالزي 
البالغ عددها 16 عملية. وميثل هذا الرقم ما يزيد عن 30 000 من ذوي اخلوذات الزرقاء العاملني 
التابعة  ال�شلم  حفظ  عمليات  يف  �شرطة  كاأفراد  اأو  ع�شكريني  كاأفراد   - املتحدة  الأمم  مظلة  حتت 
للأمم املتحدة - كما ُي�شمون يف الغالب1. وميكن القول اإنه منذ عام 2004 ظل اأكرث من ربع مليون من 
ال�شلم  بعثات حفظ  اأكرث من مائة دولة يعملون يف  اإلى  املنتمني  الع�شكريني  والأفراد  ال�شرطة  اأفراد 
ال�شلم  حفظ  اأعمال  ت�شريف  اأن  بيد  البلدين.  هذين  يف  الأفريقي  والإحتاد  املتحدة  للأمم  التابعة 
على اإختلف تعريفه، لي�س باملهمة ال�شهلة ول ُيحظى يف اأغلب الأحيان مبا ي�شتحقه من تقدير وثناء. 
وت�شتخدم ورقة العمل هذه م�شطلح ‘عمليات حفظ ال�شلم’ كم�شطلح جامع2، مع العلم باأنه ي�شري اإلى 
الأفراد الع�شكريني واأفراد ال�شرطة العاملني فيها بو�شفهم ‘قوات حفظ ال�شلم’. وكثريًا ما يتعر�س 
امل�شاركون النظاميون، من ن�شاء ورجال، يف عمليات حفظ ال�شلم للمجازفات واملخاطر ال�شخ�شية. 
ويلقي الكثريون منهم باأنف�شهم بني خمالب املخاطر ويقدمون الت�شحيات الق�شوى يف مناطق النزاع 
بعيدًا عن اأوطانهم. ولقد لقي اأكرث من 200 فرد من اأفراد حفظ ال�شلم م�شرعهم )وتعر�س عدد 
اأكرب لإطلق النار اأو ال�شابة بجروح( اأثناء خدمتهم يف 4 من بعثات حفظ ال�شلم البالغ عددها 11 

بعثة امل�شموح لها بالعمل يف ال�شودان ويف جنوب ال�شودان.3 
وت�شتعر�س هذه الورقة عمليات حفظ ال�شلم الكثرية التي مت القيام بها يف هذين البلدين منذ عام 
2002. وتركز الورقة على تلك البعثات املاأذون بها من قبل الإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة، لكنها تهتم 
اأي�شًا باأربع بعثات اأخرى. وكما يف اأو�شاع م�شابهة اأخرى، فاإن قوات حفظ ال�شىلم يف ال�شودان وجنوب 
ينعدم  الت�شاري�س حيث  وعرة  الغالب ويف مناطق  م�شتقر يف  و�شعًا غري  ت�شهد  بيئات  تعمل يف  ال�شودان 
ال�شلم الواجب حفظه اأو تتوفر درجة قليلة منه. ولطاملا فقد اأفراد قوات حفظ ال�شلم ما يف حوزتهم 
‘املكان غري املنا�شب يف الوقت غري  اإلى طبيعة عملهم، نتيجة تواجدهم يف  اأ�شلحة وذخائر بالنظر  من 

املنا�شب’، وهم ينه�شون باأعمالهم بكفاءة وحرفية. 
اإلى توثيق حجم ونطاق ما ُفقد من الأ�شلحة والذخائر من قوات حفظ ال�شلم  وت�شعى هذه الدرا�شة 
يف بعثاتها يف ال�شودان وجنوب ال�شودان. وت�شتند الدرا�شة اإلى البحوث التي اأجراها م�شروع م�شح الأ�شلحة 
ال�شغرية خلل ال�شنوات الع�شر املا�شية ب�شاأن اإنت�شار الأ�شلحة و امتلك الأ�شلحة يف هذين البلدين كجزء 
الدرا�شات  من  العديد  تطرقت  ولقد   4.)HSBA( الب�شري  للأمن  الأ�شا�شي  التقييم  ب�شاأن  م�شروعها  من 
اخلا�شة بالتقييم الأ�شا�شي للأمن الب�شري اإلى اخل�شائر املادية لقوات حفظ ال�شلم، لكن ذلك مل ي�شكل 
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حتى الآن جمال تركيز ذا اأولوية. وتنظر هذه الورقة باحرتام وتقدير للدور الهام الذي تنه�س به قوات 
حفظ ال�شلم يف دعم ال�شلم والأمن على ال�شعيد الدويل ويف اإتاحة املجال لتو�شيل م�شاعدات اإن�شانية يف 
غاية الأهمية. وتلتم�س هذه الورقة منح الدعم لعمليات حفظ ال�شلم بغية زيادة فعاليتها من خلل فح�س 
الق�شايا التي مل تنل �شوى ق�شط ي�شري من الدرا�شة ملو�شوع ت�شريب الأ�شلحة والذخائر من عمليات حفظ 
ال�شلم )انظر Berman & Racovita، 2013(. ول �شك اأن ت�شريب معدات اأخرى مثل اأجهزة الت�شالت 
اإلى تعزيز قدرة  اأي�شًا على حماية القوات، وقد يوؤدي  والأزياء الر�شمية املوحدة واملركبات قد يوؤثر �شلبًا 
اجلماعات امل�شلحة غري التابعة للدولة. وُتعترب اخل�شائر يف مثل هذه املعدات غري الفتاكة خ�شائر ل ي�شتهان 

بها.5 وبالرغم من الإعرتاف مبا لهذه اخل�شائر من اأهمية، فاإنها لن حُتظى بالتغطية هنا.
دقة  اإلى  الفتقار  يعمل  كما  كبري،  حد  اإلى  الت�شريب  لعمليات  والتعاريف  الت�شميات  مناحي  تتفاوت 
التحديد اأو الو�شوح اإلى تعتيم طبيعة هذه احلوادث ونطاقها. وتركز بع�س املنظمات ب�شكل حمّدد على 
نوع املعدات التي مت ت�شريبها، مع اإيلء الأف�شلية للأ�شلحة دون ت�شمني الذخائر اأو قطع الغيار. وُيعّرف 
اأو النقل الدويل  اآخرون هذه الظاهرة بالإ�شتناد اإلى ما اإذا كانت جتري يف اإطار �شوء اإدارة املخزونات 
اأو الإ�شتعمال  ‘التغيري املحظور يف الإمتلك  اأنه  للأ�شلحة. ولأغرا�س هذه الورقة، ُيعّرف الت�شريب على 
النهائي للأ�شلحة اأو الذخائر اأو قطع الغيار اأو املتفجرات امل�شرح بها والذي ين�شاأ يف عمليات احليازة اأو 
عمليات النقل على ال�شعيدين املحلي والدويل’. وُيعترب هذا التعريف �شامًل لأنه ي�شري اإلى اأنواع خمتلفة 

من املعدات الع�شكرية ذات ال�شلة، وي�شمل عمليات ت�شريب ونقل املخزونات.
ال�شلم يف �شبيل معرفة ما  بالت�شريب من عمليات حفظ  الدرا�شة الظروف املحيطة  ت�شتك�شف هذه 
اأ�شا�شي  اأو تقلي�س مدى خطورتها. وتت�شدى الدرا�شة ب�شكل  اإذا كان ممكنًا خف�س عدد هذه احلوادث 
ملو�شوعني: الأول، ما هو عدد الأ�شلحة ال�شغرية والذخائر التي فقدتها قوات حفظ ال�شلم يف ال�شودان 
املعدات  يف  اخل�شائر  ُتعترب  هل  الثاين،  وال�شوؤال  مهامها؟  اأداء  يف  انخراطها  اأثناء  ال�شودان  وجنوب 
والتجهيزات الع�شكرية )واخل�شائر يف اأرواح اأفراد قوات حفظ ال�شلم اأنف�شهم( ناجتا جانبيًا موؤ�شفًا ل 
ميكن جتنبه ‘ك�شريبة ل ميكن حتا�شيها’ يكمن اأ�شًل يف القبول اأحيانًا مبهمات غاية يف ال�شعوبة والعمل 

يف بيئات ع�شرية و�شائكة؟
تتاألف الورقة من ثلثة اأق�شام. الأول، خلرباء يف �شوؤون ال�شودان وجنوب ال�شودان؛ ويف عمليات حفظ 
ال�شغرية  للأ�شلحة  ال�شري  الإنت�شار  حول  اأو  ال�شلة؛  ذات  واملذاهب  والعقائد  القوة،  وت�شكيل  ال�شلم، 
الق�شم الأول. و قد كتبت هذه الفقرات جلمهور عام  اأكرث يف  اأو  اأو جتاوز جزء فرعي  تلميع  وقد يودون 
غري متخ�ش�س. فعلى �شبيل املثال، يحتمل اأن يكون القراء العاديون ملطبوعات التقييم الأ�شا�شي للأمن 
)HSBA( والعرو�س القائمة على الويب6 ملمني باللمحات العامة التاريخية الق�شرية املطروحة  الب�شري 

حول العديد من النزاعات اجلارية داخل اأحد البلدين اأو بني البلدين املعنيني كليهما. 
يحتوي الق�شم الأول على معلومات اأ�شا�شية لتوفري ال�شياق اللزم ويتكّون من اأربعة اأجزاء. يفح�س 
اجلزء الأول الكثري من النزاعات امل�شلحة الكامنة يف ال�شودان وجنوب ال�شودان. وي�شتعر�س اجلزء الثاين 
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اأما اجلزء الثالث فيهتم بالبلدان امل�شاهمة  عمليات حفظ ال�شلم البالغ عددها 11 عملية يف البلدين. 
بالقوات الع�شكرية وال�شرطة )TCC وPCC(، واأ�شلحتها. وي�شتك�شف اجلزء الرابع الطريقة التي حت�شل بها 
اجلماعات امل�شلحة على الأ�شلحة والذخائر، وكيف يتم ت�شريب املعدات الع�شكرية امل�شروعة لتتحول اإلى 

معدات غري م�شروعة.
وي�شلط الق�شم الثاين الرتكيز على ت�شريب املعدات ويتكّون من جزاأين. الأول يورد اأمثلة من العوامل 
ال�شودان. ويتناول هذا اجلزء التحديات  ال�شودان وجنوب  البعثات يف  التي عّقدت الكثري من  ذات �شلة 
ال�شرتاتيجية والت�شغيلية والتكتيكية التي تواجه البعثات وتواجه قوات حفظ ال�شلم، والتي ميكن اأن توؤثر 
التي  الهجمات  الت�شريب، وينظر يف  الثاين على حوادث  الت�شريب. ويركز اجلزء  يف خطر وقوع حوادث 
تتعر�س لها قوات حفظ ال�شلم، ويت�شدى للخ�شائر ذات النطاق ال�شيق. ومع ذلك، فاإن هدفه الأ�شا�شي 
تقع على نطاق  التي  للعديد من احلوادث  و�شياقات  تفا�شيل  بارزة ويقدم  ال�شوء على حوادث  اإلقاء  هو 

اأو�شع، والتي تتجاوز الع�شرين حادثة ويرتدد ذكرها يف جمموعة البيانات.
ويت�شمن الق�شم الثالث �شل�شلة من امللحظات املتعلقة مبدى ونطاق عمليات الت�شريب ويحدد املجالت 
التي تتطلب املزيد من البحث وامل�شاركة. فحوادث ت�شريب الأ�شلحة يف عمليات حفظ ال�شلم ل تقت�شر 
على تلك القائمة يف ال�شودان ويف جنوب ال�شودان. فالرتكيز على البعثات يف هذين البلدين اإنبثق ا�شًل 
عن عمل اأجنز من قبل ولي�س ب�شبب اإعتبار اأن اخل�شائر التي نتجت عن هذه العمليات ذات تعقيد خا�س 
بها. ويعترب اإجراء حالت درا�شة اإ�شافية مربرًا لتحديد ما اإذا كان ما حدث يف ال�شودان وجنوب ال�شودان 
ي�شكل خروجًا عن املاألوف اأم اأنه ميثل القاعدة. وهذه خطوة من ع�شر خطوات تالية مقرتحة، ل يق�شد 

بها اأن تكون �شاملة. ومن بني النتائج الرئي�شية للتقرير ما يلي:

• وقعت اأكرث من مائة هجمة على قوات حفظ ال�شلم يف ال�شودان وجنوب ال�شودان بني عامي 2005 	
و 2014، عدا حالت خطف ال�شيارات وال�شطو على املنازل. واأ�شفر ما ل يقل عن ن�شف عدد تلك 
الهجمات عن خ�شائر يف الأ�شلحة والذخائر. وجرت الغالبية العظمى من الهجمات يف منطقة دارفور.

• خلل الفرتة الواقعة بني عامي 2005 و 2014، وقع ما ل يقل عن 20 حادثة بارزة مت فيها ت�شريب ما 	
ل يقل عن 10 قطع من الأ�شلحة اأو 500 من ر�شا�س الذخرية احلّية الذي كان موجودًا يف حوزة قوات 
حفظ ال�شلم يف ال�شودان وجنوب ال�شودان اأو يف طريقها اإليها. وجرت عمليات ال�شتيلء على هذه 
املعدات الع�شكرية يف مواقع ثابتة )مثًل، قواعد البعثات ومراكز الر�شد واملراقبة(. واأثناء عمليات 

العبور )مثًل، دوريات وقوافل(.
• اأن يكون قد 	 توثيقها، من املرجح  والتي مت  التي تزيد على 20 حادثة  البارزة  للحوادث  نتيجة 

ذخائر  ذلك  ويت�شمن  احلّية.  الذخائر  من  ر�شا�شة   000  750 من  اأكرث  على  ال�شتيلء  مت 
م�شد�شات وبنادق هجومية ور�شا�شات. كما فقدت قوات حفظ ال�شلم اأعدادًا كبرية من القنابل 

وال�شواريخ والهاونات.
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• من املرجح اأن يكون قد مت ت�شريب اأكرث من 500 قطعة �شلح من احلوادث البارزة وحدها. وت�شمل 	
تلك م�شد�شات وبنادق هجومية ور�شا�شات )مبا يف ذلك املدافع الر�شا�شة الثقيلة(، واأجهزة اإطلق 

القذائف والأ�شلحة امل�شادة للدبابات والهاونات.
• وّثقت جمموعة بيانات درا�شة امل�شح اخلا�س بت�شريب الأ�شلحة ال�شغرية نحو 40 حالة من حالت 	

و�شفها  يتم  اأنه مل  رغم  الهامة  اخل�شائر  اإلى  اإ�شافتها  والتي ميكن  �شيق‘،  نطاق  ’على  الت�شريب 
ب�شكل م�شتفي�س يف هذا التقرير. 

• مت تقدير عمليات ت�شريب الأ�شلحة والذحائر من قوات حفظ ال�شلم تقديرًا اأقل من املتوقع، وذلك 	
من جراء النق�س يف ال�شفافية يف عمليات الإبلغ عن اخل�شائر التي تقع وب�شبب تدين م�شتوى حفظ 

ال�شجلت للمعدات اململوكة للوحدات عن امل�شتوى الأمثل.
• اإن عمليات املراقبة والإبلغ عن الأ�شلحة والذخائر التي ت�شرتدها قوات حفظ ال�شلم من خمتلف 	

اجلهات امل�شلحة يف منطقة البعثة كثريا ما تت�شم بالرتاخي وقد تف�شي اإلى اإعادة التدوير والتوزيع 
والإ�شتعمال غري املنا�شب. فعلى �شبيل املثال، ميكن اأن ُتعاد املعدات الع�شكرية اإلى ال�شخ�س الذي 
اأخذت منه اأو اجلماعة التي اأخذت منها، وتعطى اإلى هيئة ع�شائرية معروفة، اأو ُيحتفظ بها يف بلد 
من البلدان امل�شاهمة بالقوات الع�شكرية من اأجل �شمان �شلمة حفظها. ونادرًا ما يتم تدمري مثل 
بعثات  يقت�شر على  الت�شرف ل  الذي يجيز حرية  النهج املرتاخي  اأن هذا  الذخائر. )ويبدو  هذه 

حفظ ال�شلم التي يقدمها هذا التقرير(. 
• اإلى الطابع 	 اأنه ل ميكن الق�شاء الكامل على تكبد قوات حفظ ال�شلم للخ�شائر، فاإنه بالنظر  مع 

الع�شري للعمل امل�شطلع به، ميكن اإحراز تقدم باجتاه احلد من اخل�شائر عن طريق تعزيز اأعمال 
التدريب، وتوفري معدات وجتهيزات اأف�شل وحما�شبة اأوفى واإرادة �شيا�شية اأقوى. 
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الق�شم الأول : خلفية 

النزاعات
توخيًا لفهم اإنت�شار واأداء عمليات حفظ ال�شلم، ُت�شتهل الورقة بخلفية و�شفية للنزاعات الرئي�شية اجلارية 
فيما يعرف اليوم بال�شودان وجنوب ال�شودان، واأ�شبابها وتطورها.7 ومل يتم اإدراج كل عملية كفاح م�شلح 
لتوفري معلومات  العام  الغر�س  اأجل  الإيجاز ومن  اأو جماعة م�شلحة ول كل منطقة جغرافية. ورغبًة يف 
اأ�شا�شية مفيدة لل�شردية املتعلقة بعمليات حفظ ال�شلم، ي�شف هذا اجلزء ب�شكٍل عام النزاعات الرئي�شية 
اجلارية يف املناطق اجلغرافية الثلث اأو الأطر ال�شيا�شية الوا�شعة. وتبداأ الورقة بالتطرق اإلى النزاع يف 
اأول عملية ن�شر وا�شعة النطاق لقوات حفظ ال�شلم، ومن ثم تتناول بالبحث  دارفور التي �شهدت لحقًا 
‘ال�شمال-اجلنوب’  ت�شميات  باأن  الورقة  وتقّر  اجلنوب’.  ‘داخل  ‘ال�شمال-اجلنوب’ و  بني  النزاعات  يف 
وت�شتخدمها  الأر�س،  وتعددية على  تنوع  الواقع من  ي�شهده  عّما  تامة  ب�شورة  تعرّب  ‘داخل اجلنوب’ ل  و 
كت�شميات واإ�شارات عامة ولي�س كحدود دقيقة �شارمة. وحر�شًا على الإت�شاق، يتم و�شف الأماكن باعتماد 
اأ�شماء البلدان ال�شائعة يف الوقت احلا�شر )اإثنان: ال�شودان وجنوب ال�شودان( والوليات القائمة حاليًا يف 
هذين البلدين اإعتبارًا من كانون الأول/دي�شمرب 2014 )28: 10 و 18 على التوايل(، مع ت�شليط ال�شوء 
اأبيي املتنازع عليها )انظر اخلريطة 1(. ولقد طراأت ثلثة تغيريات على عدد الوليات يف  على منطقة 
ال�شودان وجنوب ال�شودان منذ كانون الثاين/يناير 2005، ف�شًل عن تغيريات يف اأ�شماء الوليات وحدودها 

)انظر املرفق جيم(.8

ال�ضراع يف دارفور
الرئي�شية  اجلماعات  اأما  عدة.  لأجيال  حمرومة  عرقية  ملجموعات  موطنَا  ال�شودان  غرب  منطقة  ظلت 
وا�شع  ب�شكل  املنطقة  ُتعرف  وعمومًا  والزغاوة.  وامل�شاليت  الفور  جماعات  فهي  املنطقة  هذه  يف  الثلث 
من  جمموعة  عمليًا  حكمت  ولقد   .)1 اخلريطة  )انظر  الفور’  ‘عامل  حرفيًا  وتعني  ‘دارفور’  مبنطقة 
التقريب(  وجه  على  تايلند  اأو  اأ�شبانيا  م�شاحة  م�شاحته  تعادل  )الذي  الوا�شع  الإقليم  هذا  ال�شلطني 
و�شعوبه ملئات ال�شنني دون وجود اأي علقة مع احلكام يف اخلرطوم عدا تلك املتمثلة يف جهود درء القهر 
والإخ�شاع. ون�شاأت حالت توتر بني العديد من �شعوب املنطقة واحلكومة املركزية منذ ا�شتقلل ال�شودان 
يف عام 1956. ومتحورت املظامل حول ظاهرة التهمي�س ال�شيا�شي والتخلف يف التنمية وما اأبدته احلكومة 
املركزية من ميول للجوء اإلى اأعمال القمع الوح�شي اإما مبا�شرة اأو عن طريق قوات بالوكالة. كما �شاهمت 
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تدفقات الأ�شلحة الواردة من ليبيا لدعم خمتلف الأطراف امل�شاركة يف احلرب الأهلية الت�شادية 1965 
ال�شتقرار  امل�شلح وعدم  العنف  ن�شوء حوادث  اأي�شًا، يف  املحاربني  ال�شكان مبا يف ذلك  ونزوح   1979 –

ال�شيا�شي )انظر مثًل Tubiana & Tanner، 2007، ال�شفحات 13 - 19(. 
اإتخذ هذا الو�شع املتوتر منعطفًا نحو الأ�شواأ يف ني�شان/اأبريل 2003. وقبيل ذلك، ويف عام 2001، 
قام ن�شطاء من الفور والزغاوة وقادة ع�شكريون بالإن�شواء حتت لواء حركة ذات اأهداف مناوئة للحكومة 
ا�شم  بقليل  بعد  وفيما  دارفور  ا�شم حركة حترير  نف�شها  على  اأطلقت  التي  اأما اجلماعة  يف اخلرطوم. 
جي�س حترير ال�شودان )SLA( فقد خ�شعت لأعمال تدريب خلل عام 2001 ثم �شنت هجومًا على مراكز 
 ،Tubiana &Tanner 2005، ال�شفحات 76-81؛ و ،de Waal & Flint حكومية يف عام 2002 )انظر 
ال�شودان مع جماعة م�شلحة  ني�شان/اأبريل 2003، قام جي�س حترير  ال�شفحات 17-22(. ويف   ،2007
ثانية مقرها دارفور اأطلقت على نف�شها ا�شم حركة العدالة وامل�شاواة )JEM(، مبهاجمة القوات امل�شلحة 
ال�شودانية )SAF( يف قاعدة جوية يف الفا�شر، عا�شمة �شمال دارفور. ومتكنت القوات ال�شودانية امل�شلحة 
 Anderson,( �شخ�س  ومائة  ع�شكرية  طائرات  �شت  حوايل  فقدت  اأن  بعد  املتمردة  القوات  �شّد  من 
ال�شودانية للطائرات خ�شارة غري م�شبوقة وا�شتولى املتمردون  2004(.9 وكانت خ�شارة القوات امل�شلحة 

 ،de Waal & Flint على كم هائل من العتاد واملعدات الع�شكرية وعدد كبري من الأتباع واملوؤيدين )انظر
2005، �شفحة 100(.

خا�س.  بوجه  وقا�شيًا  �شريعًا  الفا�شر  يف  اجلوية  القاعدة  على  الهجوم  على  اخلرطوم  فعل  رد  وكان 
وقامت احلكومة بعمليات ع�شكرية متوا�شلة اأر�شًا كما هاجمت عن طريق اجلو املجموعات املحلية التي 
تعتقد اأنها كانت متعاطفة مع املتمردين. ووفقًا ملا اأدلى به م�شوؤول لدى هيئة ال�شليب الأحمر الت�شادية، 
فقد كانت الطائرات ال�شودانية يف كانون الثاين/يناير 2004، تلقي قنابل على مواقع مدنية يوميًا تقريبًا 
حالت  اإنت�شرت  فيما  باأكملها،  قرى  تدمري  فتم   .)IRIN, 2004 للمعلومات  املتكاملة  الإقليمية  )ال�شبكة 
اأي�شًا  احلكومة  قامت  كما   .)2004 الدولية،  العفو  منظمة  تقرير  )اأنظر،  وا�شع  نطاق  على  الغت�شاب 
بـ"اجلنجويد". وكان  اأنها موالية لها. وُعرف هوؤلء الرعاة �شعبيًا  التي راأت  بت�شليح اجلماعات العرقية 
معظمهم ولي�س كلهم ينتمون اأ�شًل اإلى قبائل �شودانية عربية. وقد خل�شت منظمة العفو الدولية )2004، 

�شفحة 4( تاأثري تلك الهجمات الأر�شية واجلوية باإيجاز:

فيها  اأ�شرمت  التي  منازلهم  من  بالقوة  القرويني  وت�شريد  الن�شاء  واغت�شاب  الرجال،  قتل  مت 
النريان؛ اأما حما�شيلهم وموا�شيهم التي هي �شبل ك�شب عي�شهم الرئي�شية فتم حرقها اأو نهبها. 
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ويف ني�شان/اأبريل 2008، اأفادت منظمة ‘هيومان رايت�س ووت�س’ )HRW( باأنه خلل خم�س �شنوات من 
ال�شراع، قامت القوات امل�شلحة احلكومية وميلي�شيات ‘اجلنجويد’

بحرق وتدمري مئات القرى، وت�شببت يف وفاة ع�شرات الآلف من املدنيني، وت�شريد املليني من 
ال�شكان، واعمال الإغت�شاب والإعتداء على الآلف من الن�شاء والفتيات )هيومان رايت�س ووت�س، 

 .)2008

كانت  البداية  ويف  ال�شراع.  اإندلع  منذ  وان�شقاقاتها  دارفور  يف  املتمردة  املجموعات  عدد  وتزايد 
هناك جمموعتان متمردتان رئي�شيتان يف املنطقة هما حركة العدالة وامل�شاواة وجي�س حترير ال�شودان. 
ويف عام 2004، ُحظيت جمموعة ثالثة تدعى احلركة الوطنية للم�شاحلة والتنمية )NMRD( املنبثقة عن 
 )DPA( اأبرم اتفاق �شلم دارفور  باأهمية كربى لفرتة من الزمن. وحني   )JEM( حركة العدالة وامل�شاواة 
الفور  الواحد من  بقيادة عبد  اأحدهما  اإلى ف�شيلني:  ال�شودان  ان�شق جي�س حترير  اأيار/مايو 2006،  يف 
والآخر بقيادة ميني ميناوي، من الزغاوة؛11 وعدة ف�شائل اأ�شغر حجمًا )مثل جمموعة ال 19(. وبحلول 
عام 2008، ت�شّظت املجموعتان الرئي�شيتان امل�شلحتان غري التابعتني للدولة يف دارفور والنا�شطتني �شد 

احلكومة واإنبثق عنهما ما يفوق الع�شرين من اجلماعات )هيومان رايت�س ووت�س، 2008(.
 انتهت الكثري من جهود الو�شاطة الدولية التي ُبذلت من اأجل و�شع حد للنزاع بالف�شل. فبعد الإتفاق 
وعدة  اخلرطوم  حكومة  بني  مفاو�شات  اأجريت   ،2004 عام  اإجنمينا  يف  الأول  النار  اإطلق  وقف  على 
اإتفاق  اأبوجا بني عامي 2004-2006، جنم عنها  اأماكن عدة )مثًل يف  جماعات متمردة يف دارفور يف 
�شلم دارفور ؛ ويف اأرو�شا عام 2007؛ ويف طرابل�س عام 2007(، قبل اأن ت�شبح الدوحة املكان الرئي�شي 
النار يف  اإطلق  اإتفاق جديد لوقف  واأ�شفر موؤمتر الدوحة‘ عن  الدائم الذي بداأ يف عام 2009.  للحوار 
متوز/يوليه 2011 عرف بوثيقة الدوحة ل�شلم دارفور )DDPD( بني احلكومة وحركة التحرير والعدالة. 
ل�سالم  الدوحة  اأو احرتام �سروط وثيقة  التوقيع على  امل�سلحة يف دارفور  الكثري من اجلماعات  ورف�ست 
دارفور، واأغتيل قائد اأحد الف�شائل الذي وّقع على الإتفاق بعد فرتة وجيزة من قيامه بذلك )انظر التقييم 

.)HSBA, 2013 الأ�شا�شي للأمن الب�شري

النزاع بني ال�ضمال واجلنوب )مبا يف ذلك اأبيي(
الأولى  ال�شودانية  الأهلية  احلرب  اأن  ويعتقد  مدمرة.  اأهلية  حربُا  كدولة  عهده  اأغلب  يف  ال�شودان  �شهد 
ن�شف  مقتل  اإلى  اأدت  قد   ،1972 عام  حتى  وا�شتمرت   1956 عام  الر�شمي  الإ�شتقلل  نيل  �شبقت  التي 
مليون �شخ�س. اأما احلرب الأهلية ال�شودانية الثانية التي اإندلعت عام 1983 فكانت دامية ب�شكل اأكرب. 
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وبالرغم من عدم وجود تقديرات موثوقة ب�شاأن حجم الإ�شابات واخل�شائر، اإّل اأن هناك باحثني يعتقدون 
اأن اخل�شائر يف الأرواح تراوحت بني 1،3 مليون و 3 مليني ن�شمة، ومعظمهم من املدنيني الذين وقعوا 

فري�شة للأمرا�س واملجاعات نتيجة النزاعات )Johnson, 2003، �شفحة 143(.
اأُبرمت يف كانون الثاين/يناير 2005 بني احلكومة ال�شودانية  وقد اأدت اتفاقية ال�شلم ال�شامل التي 
واحلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان، اإلى اإنهاء احلرب الأهلية ال�شودانية الثانية ب�شورة ر�شمية.12 وت�شمنت 
اتفاقية ال�شلم ال�شامل ثمانية بروتوكولت مت توقيعها على مدى 30 �شهرًا ابتداًء من متوز/يوليه 2002. 
اأو ال�شتقلل  اإنتقالية مدتها �شت �شنوات تتوج با�شتفتاء �شعبي ب�شاأن الوحدة  اإلى فرتة  ودعت التفاقية 
وجناحها  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  قائد  قرنق،  جون  م�شرع  من  وبالرغم  ال�شودان.  جلنوب 
امل�شلح املتمثل يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان يف الأيام الأولى من هذه العملية13 - والأزمات الكثرية، 
ال�شغرية منها والكبرية، فاإن ال�شتفتاء اأجري كما كان ُمت�شورًا، حيث اختار �شعب جنوب ال�شودان قيام 

دولة له.14
لكن اإن�شاء دولة جنوب ال�شودان اأخفق يف حل ثلثة نزاعات ظلت قائمة منذ اأمد طويل وذات جذور 
را�شخة يف الإطار ال�شمايل-اجلنوبي. يتعّلق نزاعان منها بق�شايا احلكم يف وليات النيل الأزرق وكردفان، 
جنوب  اأو  ال�شودان  داخل  النهائي  وموقعه  اأبيي  لإقليم  احلدود  برت�شيم  الثالث  النزاع  يتعّلق  حني  يف 
الق�شد من  وكان  الثلث’.  ‘املناطق  بـ  وب�شورة جماعية  الغالب  املناطق يف  اإلى هذه  ال�شودان.15 وُي�شار 
اإتفاقية ال�شلم ال�شامل هو اإيجاد حل لتلك النزاعات الثلثة، التي مت تناولها يف الربوتوكولني املوقعني يف 
اأيار/مايو 2004. واأدى ن�شوء جنوب ال�شودان دولة م�شتقلة يف متوز/يوليه 2011 مبا�شرة اإلى اإندلع فورات 
من العنف امل�شلح يف الوليتني ويف الإقليم. وبعد م�شي اأربع �شنوات توا�شلت النزاعات يف جنوب كردفان 
والنيل الأزرق، حيث ي�شن اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان-ال�شمال )انظر اأدناه( احلرب �شد القوات 

امل�شلحة ال�شودانية والقوات �شبه الع�شكرية.
يف  ال�شراع  فاإن  احلكم،  حول  كردفان  وجنوب  الأزرق  بالنيل  املتعلقة  النزاعات  متحورت  بينما 
 .)Young, 2012( والنفط  الأر�س  املوارد مثل  اإلى  والو�شول  نزاع على احلدود  تركز ظاهريًا على  اأبيي 
فمنطقة اأبيي هي وطن ملجموعتني عرقيتني رئي�شيتني مت�شارعتني: جمموعة دينكا نقوك املقيمة )اأفارقة 
ومزارعني( وجمموعة امل�شريية )املكونة من عرب رحل يعربون املنطقة لرعي املوا�شي كل عام، ومعظمهم 
املحيطة  وال�شيا�شات  املتزايد  والت�شحر  للح�شابات  امل�شتمرة  والت�شفية  التاريخية  املظامل  اإن  رعاة(. 
بربوتوكول اأبيي وجلنة تر�شيم حدود اأبيي، اأ�شهمت كلها يف عدم ال�شتقرار ال�شيا�شي وتف�شي اأعمال العنف 
امل�شلح )Craze,2011; Young,2012(. ويف عام 2005 قّررت جلنة تر�شيم حدود اأبيي )ABC( التي اأن�شاأتها 
اإتفاقية ال�شلم ال�شامل ما اعتربته حدودًا، لكن اخلرطوم مل تقبل بالقرار الذي اأعلنته اللجنة )وذلك 
لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  من  كل  واتفق  ال�شودان(.  اإلى جنوب  النفط  منحه حقول  ب�شبب  كبري  اإلى حد 
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ال�شودان واخلرطوم على عر�س النزاع النا�شب بينهما على حمكمة التحكيم الدائمة )PCA( يف لهاي، 
والتي اأ�شدرت حكمها يف عام 2009 وقررت اأن تقع احلدود ال�شمالية للإقليم جنوب احلدود التي عينتها 
جلنة تر�شيم حدود اأبيي. ومل يرف�س اأي من الطرفني هذا احلكم لكن جمموعة امل�شريية رف�شته ب�شكل 
عنيف. فنمط الرتحال ال�شائد يف حياة جمموعة امل�شريية من �شاأنه اأن يجعل حتديد من هو ’املقيم‘ يف 
الإقليم وبالتايل من له احلق يف الت�شويت يف ال�ش�شتفتاء ال�شعبي مثار اجلدل. وارتاأت املجموعة اأن احلكم 
الذي اأ�شدرته حمكمة التحكيم الدائمة مل يت�شدى للمخاوف التي ت�شاورها16. وقد دفعت هذه التطورات 
م�شحوبة مباأزق حتديد من �شوف يديل ب�شوته يف ال�شتفتاء ال�شعبي ب�شاأن املخططات ال�شيا�شية مل�شتقبل 
الأفريقي  للحتاد  التابعة  امل�شتوى  رفيعة  التنفيذ  هيئة  وتعزيز  تقوية  اإلى  الأفريقي  الإحتاد  الإقليم، 

)AUHIP( يف حماولة للعثور على طريق للم�شي قدمًا اإلى الأمام.17

تراجعت التوقعات ب�شاأن اإيجاد حل لأي من هذه النزاعات يف املناطق الثلث يف ال�شنوات الأخرية. 
وهو  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  ال�شودان/اجلي�س  لتحرير  ال�شعبية  للحركة  ال�شمايل  احلليف  حمل  فلقد 
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان–ال�شمال وجناحها امل�شلح املعروف باجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان –

ال�شمال، ال�شلح للقتال �شد اخلرطوم يف عام 2011 يف النيل الأزرق وجنوب كردفان. وا�شتجمعت احلركة  
قواها وح�شلت على كميات كبرية من الأ�شلحة ال�شغرية املتطورة والأ�شلحة اخلفيفة يف جنوب كردفان 
)انظر Tubiana & Gramizzi, 2013; LeBrun & Leff, 2014(. ويف اآب/اأغ�شط�س 2011، اإن�شم جي�س 
اأركي ميناوي )اخل�شمان  ال�شودان- ف�شيل ميني  الواحد وجي�س حترير  ال�شودان- ف�شيل عبد  حترير 
ال�شابقان بعد اأن عرثا ثانية ب�شكل موؤقت على ق�شية م�شرتكة(، اإلى جانب حركة العدل وامل�شاواة، لت�شكيل 
اجلبهة الثورية يف ال�شودان – على الرغم من ا�شتمرار التوتر فيما بني قادة املجموعات. و�شهد الو�شع يف 
اأبيي تدهورًا كبريًا يف عام 2011، حيث هاجمت اخلرطوم الإقليم برًا وجوًا، مما اأ�شفر عن خ�شائر فادحة 
يف الأرواح، والكثري من الدمار وحالت النزوح. واأدى وقف اإطلق النار الذي مت التو�شل اإليه يف حزيران/
يونيو 2011، اإلى جلم العداءات ومنع تاأججها )انظر اجلزء التايل عن قوات حفظ ال�شلم املوؤقتة التابعة 

للأمم املتحدة يف اأبيي UNISFA(، ومل ي�شاهم اإل بالقليل يف اخلروج من حالة التاأزم ال�شيا�شي.

النزاع الداخلي يف اجلنوب
معلوماتية  بيانات  توجد  ول  والدينية.  واللغوية  العرقية  امل�شتويات  على  ت�شرذمًا  ال�شودان  جنوب  ي�شهد 
املجموعة  ميثلون  الدينكا  اأن  عمومًا،  القول  ميكن  ذلك  ومع  للبلد.  الدميوغرايف  الو�شع  عن  و�شاملة 
العرقية الكربى يف البلد، اإذ يقدرون بحوايل واحد من اأ�شل ثلثة اأو اأربعة من �شكان جنوب ال�شودان 
البالغ عددهم حوايل 9 مليني ن�شمة تقريبًا. ومتثل النوير ثاين اأكرب جمموعة. اأما الن�شب املتبقية التي 
ترتاوح بني 30 و40 يف املائة من ال�شكان فتمثل اأع�شاء يف اأكرث من 60 جمموعة عرقية اأخرى. ولدى الكثري 
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من املجموعات العرقية العديد من الع�شائر )انظر اخلريطة 2(، وتفوق اجلماعات اللغوية من حيث العدد 
اجلماعات العرقية يف جنوب ال�شودان. ومُتار�س بع�س اأ�شكال وطقو�س امل�شيحية على نطاق وا�شع يف جنوب 

ال�شودان، بينما حُتظى التقاليد الروحية والدين الإ�شلمي بالكثري من الأتباع واملوؤيدين.
بدا امل�شهد ال�شيا�شي حمفوفًا باملوؤامرات. فمع اأن اإتفاقية ال�شلم ال�شامل اأنهت ر�شميًا النزاع الطويل 
اأنهت ال�شراع القائم بني حزب املوؤمتر الوطني  ‘ال�شمال واجلنوب’، فاإن من الأ�شح و�شفها باأنها  بني 
لتحرير  ال�شعبي  ال�شودان/اجلي�س  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  وبني  اخلرطوم  يف  احلكومة  يقود  الذي 
الكفاح  اأثناء  ال�شودان  والدينيني يف جنوب  والع�شكريني  ال�شيا�شيني  القادة  بع�س  �شعى  ولقد  ال�شودان. 
امل�شلح الذي اإ�شتغرق عقدين من الزمان، لنيل ال�شتقلل من احلكومة يف ال�شمال. فيما اإلتم�س اآخرون 
املزيد من احلكم الذاتي. وكان لدى اآخرين حوافز رئي�شية متثلت يف الرغبة يف حتقيق اأغرا�س ذاتية اأو 
م�شالح �شخ�شية لع�شائرهم اأو جمتمعاتهم املحلية. ولي�س من امل�شتغرب اأن ت�شعى اخلرطوم اإلى دعم 
وقد  الرئي�شي؛  �شوكة خ�شمهم  لإ�شعاف  لهم كطريقة  تنتمي  التي  القادة واجلماعة  هوؤلء  البع�س من 

فعلت ذلك بكل كفاءة.
ويف الوقت الذي اأبرمت فيه اإتفاقية ال�شلم ال�شامل، كانت الأرا�شي التي �شت�شري جنوب ال�شودان موطنًا 
لع�شرات الآلف من امل�شلحني من الرجال والن�شاء، الذين مل يخ�شعوا ل�شيطرة القوات امل�شلحة ال�شودانية اأو 
اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان. ومتكن قرنق من دمج الكثري من مقاتلي اجلناح الع�شكري املعروفني با�شم 
بع�س  واإن�شم  ولي�س جميعهم.18   - عام 1978  ال�شلح �شد اخلرطوم يف  وجهوا  مقاتلي‘اأنيانيا -2’ الذين 
قوات متمردي جناح اأنيانيا -2 اإلى جمموعة حماربني ان�شقوا عن قرنق عام Young, 2006( 1991،�شفحة 
13(. وحمل هوؤلء ا�شم اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان – ف�شيل النا�شر ولحقًا اجلي�س ال�شعبي لتحرير 
ال�شودان – الف�شيل املوحد )Rone, 2003، �شفحة 8(. وقاد هوؤلء رياك م�شار )ينتمي اإلى النوير( ولم 
اأكول )ينتمي اإلى ال�شلك( وغوردون كونغ )ينتمي اإلى النوير(. ومن ثم ان�شق م�شار وكونغ عن اأكول يف عام 
ال�شودان وجمموعة  ا�شتقلل جنوب  وكانت حركة   .)SSIM( ال�شودان  ا�شتقلل جنوب  وكونوا حركة   ،1995
امل�شتقلني يف جنوب ال�شودان )SSIG( وقوات الدفاع عن ولية الإ�شتوائية )EDF( من بني املجموعات امل�شلحة 
التي وقعت على اإتفاق ال�شلم يف ال�شودان يف ني�شان/اأبريل 1997 19 )التي ُعرفت باتفاقية اخلرطوم لل�شلم 
اأي�شًا(. واأُعترب هذا التفاق الأ�شا�س لت�شكيل قوات دفاع جنوب ال�شودان )SSDF(، التي تولى قيادتها م�شار 
يف م�شتهل الأمر. وتلقت قوات دفاع جنوب ال�شودان الدعم من اخلرطوم، لكنها كانت م�شتقلة عن القوات 
امل�شلحة ال�شودانية.20 وظلت قوات دفاع جنوب ال�شودان مبثابة قوة مقاتلة مهمة وكبرية واإن مل تكن متما�شكة، 
21 حتى بعد اإلتحاق م�شار واأكول مرة اأخرى باجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان يف عام 2002 وعام 2003، على 

التوايل. اأما كونغ الذي اإن�شق عن م�شار يف عام 1999، فقد عاد واإن�شم لحقًا اإلى قوات دفاع جنوب ال�شودان 
)Rone, 2003، ال�شفحتان 181و 276(.
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املقاتلني  هوؤلء  من  كبري  عدد  دمج  يف   22  2006 الثاين/يناير  كانون  يف  ال�شادر  جوبا  اإعلن  جنح 
عن  الدفاع  قوات  قادة  حقق  وعمومًا،  الأقل.  على  الورق  على   – ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  يف 
جنوب ال�شودان اإجنازات اأف�شل مما حققه من كانوا حتت اأمرتهم من رجال ون�شاء. فعلى �شبيل املثال، 
قوات  قيادة  تولى  الذي  النوير(  اإلى  )املنتمي  ماتيب  بولينو  الفريق اجلرنال  اأ�شبح  التفاقية،  ومبوجب 
الكثري  وتبواأ  ال�شودان.  لتحرير  ال�شعبي  اأركان اجلي�س  نائب رئي�س  ال�شودان يف عام 2001،  دفاع جنوب 
من القادة الآخرين للمجموعات التي يزيد عددها على 30 جمموعة، التي كانت حتت مظلة قوات دفاع 
جنوب ال�شودان )Young, 2006، �شفحة 19 ( منا�شب ع�شكرية اأو �شيا�شية رفيعة امل�شتوى.23 ولكن دمج 
ال�سباط والقادة الأدنى رتبًة والكثري من اجلنود التابعني ملختلف ميلي�سيات قوات دفاع جنوب ال�سودان، 

يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان اأثبت اأنه اأكرث �شعوبة.
ومع ذلك مل ي�شتفد الكثري من قادة قوات دفاع جنوب ال�شودان من دعوة اإعلن جوبا للإندماج وظلوا 
مت�شبثني مبواقفهم الثابتة جتاه احلكومة حديثة الن�شاأة جلنوب ال�شودان مبوجب اإتفاقية ال�شلم ال�شامل.  
وكان من بني املعرت�شني غوردون كونغ وغابرييل تاجن غاتويت�س �شان وتوما�س مابيور واأتوم النور )التقييم 
الأ�شا�شي للأمن الب�شري HSBA, 2006، �شفحة 5(. ومن بني العوامل التي ُيحتمل اأن تكون قد اأثرت على 
الثقة  وعدم  ال�شيا�شية  والألعيب  واخلدع  املحلية  الطبيعية  املوارد  التحكم يف  اتخذوها،  التي  القرارات 

باجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان، وحتقيق املطامع ال�شخ�شية.
اأ�شفر اإعلن جوبا اأي�شًا عن ت�شّكل جمموعات جديدة. وقّرر بع�س �شغار القادة عدم النقياد خلف 
ال�شعبي  اجلي�س  اإلى  الن�شمام  اختار  القادة  كبري  لأن  اأحيانًا  الن�شقاقات  بع�س  ون�شاأت  قواتهم.  قائد 
اأن يقوم بذلك )انظر  لتحرير ال�شودان، بينما حدث التفتت يف اأحيان اأخرى ب�شبب امتناع كبري القادة 

Young, 2006، ال�شفحات 38-30(.

ت�شكلت جماعات م�شلحة اإ�شافية يف اأعقاب النتخابات التي جرت يف ني�شان/اأبريل 2010 يف اجلنوب 
اأو بعد اأن اأ�شبح جنوب ال�شودان جمهورية م�شتقلة يف متوز/يوليه 2011؛ فقد �شكل جورج اآثور حركة دفاع 
جنوب ال�شودان/اجلي�س ال�شعبي للدفاع عن جنوب ال�شودان بعد اأن ف�شلت حماولته يف اأن ي�شبح حاكم 
اإلى  ان�شقت احلركة   ،)BBC, 2011( الأول/دي�شمرب 2011  كانون  اآثور يف  اأثر موت  وعلى  ولية جونقلي. 
ف�شيلني هما: كوبرا بقيادة ديفيد ياو ياو واأعايل النيل بقيادة جون�شون اأولوين )م�شروع م�شح الأ�شلحة 
ال�شغرية، 2013، ال�شفحات 3-7(. واأن�شاأ بيرت غاديت جي�س حترير جنوب ال�شودان يف ني�شان/اأبريل 

2011 )بيد اأنه ان�شم ثانيًة اإلى اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان يف عام 2013(.
اأخذت الأمور ت�شري من �شيء اإلى اأ�شواأ اأثناء الن�شف الثاين من عام 2013. وكما ورد فيما تقدم اأعله، 
فاإن عددًا من القادة الع�شكريني الذين ا�شتفادوا من اإعلن جوبا و’اإندجموا‘ يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير 
ال�شودان، عادوا لريفعوا ال�شلح يف وجه اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان ثانيًة. ويف عام 2012 تزايدت 
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* ترد الأ�شماء الكاملة لهذه البعثات يف قائمة املخت�شرات والأ�شماء املخت�شرة يف م�شتهل هذه الورقة. اأما البعثات الأربع العاملة منذ كانون الأول/دي�شمرب 2014 فهي ما تزال 

م�شتمرة حتى حزيران/يونيه 2015.

ال�شطرابات من جراء املح�شوبية التي اأبداها كري 
الع�شائر  جتاه  �شيما  ل  العرقية،  دينكا  ملجموعة 
 .)Buoy, 2012( راأ�شه  م�شقط  قرب  املتواجدة 
طويلة  التوتر  حالة  قادت   ،2013 متوز/يوليه  ويف 
الرئي�س  ونائب  كري  الرئي�س  بني  القائمة  الأمد 
رياك م�شار، عن جتدد النزاع امل�شلح اإلى حد كبري 
اإلى  ينتمي  العرقية )كري  النتماءات  على خطوط 
الدينكا وم�شار اإلى النوير(. وقام كري بعزل م�شار 
يف متوز/يوليه 2013 يف �شياق تعديل وزاري؛ ويف 
مبحاولة  م�شار  اتهم   2013 الأول/دي�شمرب  كانون 
حد  اإلى  امل�شلحة  القوات  وان�شقت  انقلب.  تدبري 
جمموعتني  لأكرب  العرقية  للنتماءات  وفقًا  كبري 
املختلفة،  املتحدة  الأمم  لوكالت  ووفقًا  عرقيتني. 
عن  اأ�شفرت  الأخرية  ال�شيا�شية  الأزمة  هذه  فاإن 
املجموعات  بني  ن�شبت  عنف  اأعمال  من  موجة 
الأول/دي�شمرب  كانون  من  اإعتبارًا  اأدت  العرقية 
2014، اإلى ت�شريد قرابة مليوين ن�شمة من منازلهم 
يف  بالرعاية  منهم   000  100 من  اأكرث  – وحظي 
املتحدة يف جمهورية  الأمم  بعثة  خمتلف جتمعات 
الأمريكية  )UNMISS()الوكالة  ال�شودان  جنوب 
اأعمال  واأودت   24،)USAID, 2015 الدولية  للتنمية 
ال�شكان  من  الآلف  ع�شرات  بحياة  هذه  العنف 

25.)Smith، 2014(

بعثات حفظ ال�ضالم
الأزمات  ملختلف  الدويل  املجتمع  اإ�شتجاب 
ال�شودان،  امتداد  على  والإن�شانية  ال�شيا�شية 
خلل  من  جزئيًا  ال�شودان،  جنوب  يف  وبالتايل 
وتزويدها  ومتويلها  ال�شلم  عمليات حفظ  اإطلق 
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ال�شندوق 1  ما الذي ينطوي عليه الإ�شم؟ عمليات ال�شالم ‘الثالث’ التي يقودها الإحتاد الأفريقي يف دارفور
تتناول هذه الدرا�شة قيام الإحتاد الأفريقي بتنفيذ ثلث عمليات متميزة حلفظ ال�شلم يف دارفور بني عامي 2004 و 2007: بعثة 
الإحتاد الأفريقي الأولى يف ال�شودان )AMIS I( وبعثة الإحتاد الأفريقي الثانية يف ال�شودان )AMIS II( وبعثة الإحتاد الأفريقي الثانية 
املح�شنة يف ال�شودان )AMIS II-E(. )وميكن القول اإن بعثة رابعة “AMIS III” قد متت مناق�شتها لكنها مل ُتنفذ اأبداأ(. وفيما ت�شري 
الدرا�شة اإلى تخطيط جمل�س الأمن ب�شاأن قيام عملية جديدة حلفظ ال�شلم تابعة للأمم املتحدة، فاإنها مل تتوجه نحو بعثات الإحتاد 
الأفريقي بطريقة مماثلة. وياأذن جمل�س الأمن يف بع�س الأحيان بتوفري عدد اأكرب من ذوي اخلوذات الزرقاء لعملية حفظ لل�شلم 
تابعة للأمم املتحدة اأو يعيد النظر يف وليتها، دون اأن يجري تغيريًا على ا�شم البعثة اأو عددها. فعلى �شبيل املثال، عمل جمل�س الأمن 
على ما يقرب من م�شاعفة عدد قوات حفظ ال�شلم يف بعثة الأمم املتحدة يف جمهورية جنوب ال�شودان )UNMISS(، دون اأن يجري 
تعديًل على ا�شم البعثة. بيد اأنه يف احلالة املتعلقة ببعثات الإحتاد الأفريقي يف دارفور، فاإن القرارات التي ي�شدرها جمل�س ال�شلم 
والأمن للإحتاد الأفريقي )PSC( فيما يتعلق بتعزيز قوة البعثة وحدها حتدد اإلى حد بعيد كيف ت�شري هذه الدرا�شة اإلى بعثة تابعة 
للإحتاد الأفريقي. ويعزى ذلك اإلى اأن جمل�س ال�شلم والأمن للإحتاد الأفريقي مل يكن مت�شقّا يف بادئ الأمر فيما يتعلق بالأ�شماء 
التي منحها للبعثات التابعة له يف دارفور. فخلل هذه الفرتة كان يطلق على العمليات التابعة للإحتاد الأفريقي لقب ‘بعثة املراقبني 
التابعة للإحتاد الأفريقي’. اأو )خطط( لـ ‘عن�شر احلماية للمراقبني الع�شكريني’ ‘بعثة الإحتاد الأفريقي )القائمة( يف دارفور، مبا 
يف ذلك قوات احلماية’، )ولحقًا( ‘البعثة الأفريقية يف ال�شودان’. اأما البيانات التي اأدلى بها رئي�س مفو�شية الإحتاد الأفريقي يف 
ذلك الوقت، األفا عمر كوناري، وجمل�س الإحتاد الأفريقي )املكّون من روؤ�شاء دول وحكومات( فقد زادت من غمو�س امل�شاألة. فخلل 
عام 2004، اأطلقوا على البعثة اإ�شم ‘قوة احلماية التابعة للإحتاد الأفريقي’، و‘بعثة املراقبة التابعة للإحتاد الأفريقي يف ال�شودان’، 
البعثة امل�شموح بها بدًل من الرتكيز على الإعلن الر�شمي  اإن القرار املتعلق بالرتكيز على قوة  ال�شودان’.  و‘البعثة الأفريقية يف 
لإ�شم البعثة يعك�س كيف يتعامل كبار موظفي البعثات التابعة للإحتاد الأفريقي واملانحون امل�شاهمون يف خمتلف م�شاريع وعمليات 
الإحتاد الأفريقي، مع عمليات حفظ ال�شلم التابعة للإحتاد الأفريقي يف دارفور. فقد قاموا بالتمييز بني ثلث بعثات منف�شلة: 
بعثة الإحتاد الأفريقي الأولى يف ال�شودان )AMIS I()حزيران/يونيه-ت�شرين الأول/اأكتوبر 2004(، وبعثة الإحتاد الأفريقي الثانية 
يف ال�شودان )AMIS II( )ت�شرين الأول/اأكتوبر2004- ني�شان/اأبريل 2005(، وبعثة الإحتاد الأفريقي الثانية املح�شنة يف ال�شودان 

)AMIS II-E( )ني�شان/اأبريل 2005 –كانون الأول/دي�شمرب 2007(.

امل�شادر: الإحتاد الأفريقي )2005(، جمموعة بيانات درا�شة م�شح لت�شريب الأ�شلحة ال�شغرية )2015(.

باملوظفني. ومنذ عام 2002، مت اإطلق 11 عملية من عمليات حفظ ال�شلم )انظر اجلدول 1(. وجتدر 
الإ�شارة اإلى اأن العمليات ال�شبع التي �شّرح بها كل من الإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة كانت العمليات 

الأكرب حجمًا والأو�شع �شهرًة )انظر ال�شكل 1(.
وتولى الإحتاد الأفريقي زمام املبادرة يف الت�شدي للنزاع يف دارفور من خلل �شل�شلة مكونة من ثلث 
بعثات خلل الفرتة بني عامي 2004 و 2007 )انظر الإطار 1(. وتولت الأمم املتحدة امل�شوؤولية الأ�شا�شية 
للبعثة من اأجل الإ�شهام يف رعاية اإتفاقية ال�شلم ال�شامل ودفعها نحو مرحلة الن�شج التام. واأن�شاأت بعثتني 
للمتابعة، فيما اإ�شرتك كل من الإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف تنفيذ بعثة م�شرتكة يف دارفور يف عام 
2007 )دخلت حيز الت�شغيل وت�شلمت ر�شميًا ال�شلطة للبعثة التي كان يقودها الإحتاد الأفريقي هناك يف 
عام 2008(.26 ومن اأ�شل البعثات الأربع املتبقية، اأجازت الهيئة احلكومية للتنمية اإيقاد)IGAD( ت�شكيل 
بعثتني فيما نفذت البعثتان الأخريتان خارج اأُطر املنظمات الإقليمية الر�شمية )مع تلقي دعم دويل كبري(. 
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ويقدم هذا اجلزء بع�س املعلومات الأ�شا�شية عن كل بعثة من البعثات الإحدى ع�شرة . وقد مت تنظيمه 
البعثات  ت�شعى  التي  ال�شيا�شية  اأو  اجلغرافية  النزاعات  ح�شب  فرعية  اأجزاء  ثلثة  يف  ف�شفا�س  ب�شكل 
من  واجلنوب’ )ابتداء  ‘ال�شمال  بني  التي  وتلك  دارفور؛  يف  القائمة  تلك  لها:  للت�شدي  رئي�شية  ب�شورة 
اندلع ال�شراع داخل الدولة الواحدة، ال�شودان ومن ثم بني ال�شودان وجنوب ال�شودان(؛ والأخرى القائمة 
داخل جنوب ال�شودان. وكما اأ�شري اإليه �شابقًا، فاإن هذه الفئات غري مكتملة. ويركز كل تقرير على متابعة 
موجزة لل�شياق الذي ت�شّكلت فيه البعثة، وتركيبتها )وذلك بوجه عام لأن اجلزء التايل من الدرا�شة يتناول 
اأكرب(،  با�شتفا�شة   )PCC( ال�شرطة  بقوات  امل�شاهمة  والبلدان   )TCC( بالقوات  امل�شاهمة  البلدان  بتمعن 

والأ�شا�س املنطقي لت�شكيل بعثات جديدة اأو لزيادة عملية ن�شر القوات.

الت�ضدي للنزاعات يف دارفور )اأربع بعثات(
• 	 )AMIS I( بعثة الإحتاد الأفريقي الأولى يف ال�شودان
• 	)AMIS II( بعثة الإحتاد الأفريقي الثانية يف ال�شودان
• 	)AMIS II-E(بعثة الإحتاد الأفريقي الثانية املح�شنة يف ال�شودان
• 	 )UNAMID( بعثة العملية املختلطة للإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف دافور

اأيدت اأولى البعثات الأربع تلك اتفاق وقف اإطلق النار لأغرا�س اإن�شانية )HCFA( الذي مت التو�شل اإليه يف 
اإجنمينا يف 8 ني�شان/اأبريل 2004. 27 والتقى ممثلو اأطراف النزاع الذين وقعوا على هذا التفاق وهما: 
حكومة اخلرطوم وحركة العدالة وامل�شاواة )JEM( واملجموعات املتمردة من جي�س حترير ال�شودان - يف 
وقامت  الإتفاق.  تنفيذ  يف  للإ�شهام  الأفريقي  للإحتاد  بعثة  اإن�شاء  طرق  ملناق�شة  ذلك  تلى  الذي  ال�شهر 
ال�شودان )ومن  الأفريقي يف  الإحتاد  ببعثة  بعد  اأ�شبحت تعرف فيما  التي  البتدائية  ال�شلم  بعثة حفظ 
ثم ببعثة ال�شلم الأولى يف ال�شودان، باأثر رجعي( بالدعوة اإلى ن�شر مراقبني ع�شكريني )MilObs( لدعم 
�شغرية  ولقوة  اإن�شانية  لأغرا�س  النار  اإطلق  اإتفاق  ت�شوره  ح�شبما   )CFC( النار  اإطلق  وقف  مفو�شية 
 132 عددهم  مراقبني  و�شع  الأفريقي  للإحتاد  والأمن  ال�شلم  جمل�س  واأقّر  املراقبني.  حماية  اأجل  من 
يكون ن�شفهم تقريبًا، اأي 60 �شخ�شًا، من الإحتاد الأفريقي.28 وتقرر اأن ي�شل عدد الرجال والن�شاء يف 
‘باأ�شلحة  الع�شكريون جمهزون  املراقبون  يكون  اأن  اإتفقوا على  الأطراف  اأن  ومع  اإلى 300.  قوة احلماية 
خفيفة’ )الإحتاد الأفريقي، 2004(، اأفيد باأن قائد قوة بعثة ال�شلم الأولى يف ال�شودان29، مل ي�شمح لأي 
مراقب من املراقبني الع�شكريني التابعني للإحتاد الأفريقي، بحمل ال�شلح )جمموعة بيانات درا�شة م�شح 
ت�شريب الأ�شلحة ال�شغرية، 2015(. وو�شل اأول فوج من املراقبني الع�شكريني التابعني للإحتاد الأفريقي 
اإلى منطقة البعثة يف 9 حزيران/ يونيو ومت ن�شر قادة القوة بعد ع�شرة اأيام مما جعل مفو�شية وقف اإطلق 
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النار ‘قادرة على اأداء مهمتها’ )الإحتاد الأفريقي، 2005، �شفحة 13، الفقرة 10(. وو�شلت �شريتان من 
الأول/ ت�شرين   10 وبحلول  اآب/اأغ�شط�س.  �شهر  خلل  الأفريقي  للإحتاد  التابعة  امل�شلحة  امل�شاة  �شرايا 

اأكتوبر، كان قوام بعثة الإحتاد الأفريقي يف ال�شودان قد بلغ 66 من املراقبني الع�شكريني التابعني للإحتاد 
الأفريقي و 310 من قوات امل�شاة التابعة للإحتاد الأفريقي )الإحتاد الأفريقي، 2005، ال�شفحات 29 – 

31، الفقرتان 16 )ب( و 19(.
واعرتف الإحتاد الأفريقي باأنه بالرغم من وجود بع�س الأمثلة للتقدم املحرز يف حتقيق مهمتها، فاإن 
قوة حفظ ال�شلم التابعة له مل تتمكن من حتقيق النجاح باعتماد ما لديها من و�شائل. واأبدت منظمة 
اإنتهاكات احلكومة  ب�شاأن  ال�شودان  الأفريقي يف  الإحتاد  بعثة  لتقارير  ووت�س’ تقديرها  رايت�س  ‘هيومان 
اأنتونوف يف  اإلى قرار اخلرطوم بالتوقف عن ا�شتعمال القاذفات من طراز  اأدى  النار ما  اإطلق  لوقف 
دارفور )منظمة هيومان رايت�س ووت�س، 2006، �شفحة 19: انظر اأي�شًا الإحتاد الأفريقي، 2005، �شفحة 
لأغرا�س  النار  اإطلق  وقف  ]لإتفاق  ‘الإمتثال  باأن  الأفريقي  الإحتاد  اأقر  ذلك  ومع   .)35 الفقرة   ،70
]ل زال[ غري مقبول’)الإحتاد  )HCFA([ غري كاٍف واأن امل�شتوى العام لنعدام الأمن يف دارفور  اإن�شانية 
الأمن  ني�شان/اأبريل 2005، قرر جمل�س  لذلك، ويف  وتبعًا  الفقرة 26(.  الأفريقي، 2005، �شفحة 68، 
الثانية  الأفريقي  الإحتاد  ببعثة  ُتعرف  اأ�شبحت  التي  بعثته،  حجم  زيادة  الأفريقي  للإحتاد  وال�شلم 
املح�شنة )AMIS II-E( )ويرمز حرف E باللغة الإنكليزية اإلى كلمة Enhanced وتعني ‘حم�شنة’(. و�شمح 
املجل�س بقوة ع�شكرية قوامها 6171 فردًا و 1560 عن�شرًا من ال�شرطة املدنية )الإحتاد الأفريقي، 2005، 
�شفحة 95، الفقرة 9(. وبعد ثمانية اأ�شهر اأ�شدرت منظمة هيومان رايت�س ووت�س مراجعة �شاملة وحا�شمًة 

جلهود حفظ ال�شلم يف دارفور التابعة للإحتاد الأفريقي وخل�س اإلى ما مفاده:

اأفراد البعثة افتقروا اإلى التدريب والقدرات الت�شغيلية، واملبادرة ال�شيا�شية لتحقيق املهمة املناطة 
اإطار قواعد النخراط اخلا�سة بالبعثة  بهم من خالل اعتماد عمليات البعثة الإ�ستباقية �سمن 

)منظمة هيومان رايت�س ووت�س ، 2006 ، �شفحة 4 (.

واأدرك كل من الإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة اأنه حتى بعثة الإحتاد الأفريقي الثانية املح�شنة اإلى 
حد بعيد مل تكن مهياأة للإ�شطلع باملهمة املطروحة اأمامها، مما اأدى يف نهاية املطاف اإلى ن�شوء عملية 
حفظ �شلم م�شرتكة بني الإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة. ويف ت�شرين الأول/اأكتوبر 2005، اإرتاأى رئي�س 
وبالتايل  القوات.30  من  فرد   12000 من  اأكرث  اإلى  بحاجة  الأفريقي  الإحتاد  بعثة  اأن  الأفريقي  الإحتاد 
قرر الإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة التي اإنخرطت ب�شورة اأكرب يف دعم جهود حفظ ال�شلم اخلا�شة 
بالإحتاد الأفريقي يف دارفور، اأن الو�شع ي�شتدعي قوة اأكرب بكثري. وخلل الن�شف الأول من عام 2006، 
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الأولى يف  ال�شلم من  الأخرية جهود حفظ  ت�شلم  املتحدة فكرة  والأمم  الأفريقي  الإحتاد  ناق�س كل من 
يف  املتحدة  للأمم  تابعة  جديدة  بعثة  اإن�شاء  فكرة  الأمن  جمل�س  اأيد   ،2006 اآب/اأغ�شط�س  ويف  دارفور. 
اأن حدوثها  التي مل يظهر  الفقرة 1(،   ،UNSC, 2006b الأمن  ‘مبوافقة من احلكومة’ )جمل�س  دارفور 
و�شيك )انظر جمل�س الأمن ، 2007a، الفقرات 3-7(.31 ومع ذلك وافق جمل�س الأمن على نقل بع�س من 
موظفي وموجودات بعثة الأمم املتحدة يف ال�شودان )UNMIS( اإلى دارفور مل�شاعدة قوة الإحتاد الأفريقي 
كتدبري موؤقت. فخلل الأ�شهر الأربعة التالية، قام كل من الإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة باإعداد طرائق 
هامة ب�شاأن كيفية امل�شي قدمًا اإلى الأمام. فاتفقا على �شبيل املثال، اأن يكون الرئي�س املدين للبعثة معينًا 
الإحتاد  رئي�س  )يعينه  اإفريقيًا  للبعثة  الع�شكري  الرئي�س  يكون  واأن  املنظمتني،  قبل  م�شرتكة من  ب�شورة 
لدعم  الفعلية  امل�شوؤولية  املتحدة  الأمم  تتولى  واأن  املتحدة(،  للأمم  العام  الأمني  مع  بالت�شاور  الأفريقي 
البعثة وهياكل القيادة والتحكم فيها‘، يف حني يخ�شع حجم البعثة لقرار م�شرتك يتخذه اجلانبان )جمل�س 
اأقرا تقدمي حزم دعم لتي�شري مهمة بعثة الإحتاد الأفريقي يف  2007a، الفقرتان 10-11(. كما  الأمن، 
ال�شودان، مت التفاق عليها يف اأيار/مايو 2007. 32 ومت التو�شل يف نهاية الأمر اإلى ت�شوية يقوم مبوجبها كل 
من الإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة باإيفاد قوة م�شرتكة تعرف ببعثة العملية املختلطة للإحتاد الأفريقي 
والأمم املتحدة يف دارفور )UNAMID(، الذي اأذن بها جمل�س الأمن ب�شورة ر�شمية يف متوز/يوليه 2007، 

والتي دخلت حيز الفعل يف 1 كانون الثاين/يناير 2008. 33
ومع اأن بعثة العملية املختلطة للإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف دارفور كانت اأكرب حجمًا ومزودة 
اأف�شل مما لبعثة الإحتاد الأفريقي يف ال�شودان، فاإنها واجهت حتديات ت�شغيلية ومواطن �شعف  مبوارد 
وحدات  من  )واأغلبهم   19555 البالغ  اأفرادها  بعدد  الع�شكريني  املوظفني  قوة  حتددت  فلقد  مماثلة. 
نظامية()جمل�س  19 وحدة  مع  الأفراد  ال�سباط  �شرطة عددهم 6432 )معظمهم من  وقوات  نظامية( 
الأمن، 2007b، الفقرة 2(. ويف 31 كانون الأول/دي�شمرب 2008، بعد مرور عام من عملياتها، كان قد 
مت ن�شر 12374 من املوظفني الع�شكريني يف بعثة العملية املختلطة للإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف 
 .)UNAMID, 2008( دارفور، ميثلون ن�شبة تزيد قليًل عن 60 يف املائة من القوة املاأذون لها يف ذلك الوقت
جانب  من  للتعاون  املتوا�شل  والفتقار  اأعله(  اإليه  اأ�شري  )كما  و�شطها  يف  امل�شلحة  املجموعات  فانت�شار 
اخلرطوم )كما اأ�شري اإليه اأدناه(، زاد من �شعوبة املهمة التي كانت يف الأ�شل �شعبة. وخلل عامي 2013 
و2014 تعر�شت البعثة لهجمات متكررة - لي�س من قبل جماعات م�شلحة فح�شب بل من جانب منظمات 
املجتمع املدين غري امل�شلحة والتي اتهمت العملية املختلطة للإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف دارفور 
باأنها تتعمد حجب املعلومات التي تتعلق بانتهاك حقوق الإن�شان وعدم بذل اجلهود الكافية للحوؤول دون 
القوات  اآب/اأغ�شط�س 2014 بخف�س  اإثر ذلك ويف  الأمن  Lynch, 2014(. فقام جمل�س  وقوعها )انظر 
الع�شكرية وقوات ال�شرطة للبعثة مبا يرتاوح بني 20 و 50 يف املائة على التوايل من قواتها الأولية املعتمدة 
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ر�شميًا.34 ويف م�شتهل عام 2015، ا�شتمرت عملية ال�شلم يف دارفور يف امل�شي بتثاقل فيما كان الإحتاد 
الأفريقي والأمم املتحدة يجريان مناق�شات مع اخلرطوم ب�شاأن كيفية اإنهاء البعثة ب�شورة منّظمة. 35

الت�ضدي للنزاعات بني ال�ضمال واجلنوب )خم�س بعثات(
• 	)JMC( اللجنة الع�شكرية امل�شرتكة
• 	)CPMT( فريق ر�شد احلماية املدنية
• 	)VMT( الفريق املعني بالتحقق والر�شد
• 	)UNMIS( بعثة الأمم املتحدة يف ال�شودان
• 	)UNISFA( قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة يف اأبيي

لتحرير  ال�شعبية  يعمل مع اخلرطوم واحلركة  ال�شامل،  ال�شلم  اإتفاقية  اإبرام  قبيل  الدويل  املجتمع  كان 
ال�شودان ب�شاأن �شل�شلة من التدابري النتقالية لبناء الثقة والأمن نتجت عنها ثلث عمليات منف�شلة حلفظ 
ال�شلم. اأولى تلك العمليات متثلت يف اللجنة الع�شكرية امل�شرتكة )JMC( التي اأن�شئت يف كانون الثاين/

يناير 2002 )قبل �شتة اأ�شهر من التوقيع على الربوتوكولت الأولى التي اأف�شت اإلى اإتفاقية ال�شلم ال�شامل 
الوليات  قدمته  الذي  الكبري  وال�شيا�شي  املايل  الدعم  من  وا�شتفادت  2005(؛  الثاين/يناير  كانون  يف 
املتحدة الأمريكية.36 وتقوم اللجنة الع�شكرية امل�شرتكة بالإ�شراف على عملية وقف لإطلق النار وجمموعة 
من تدابري التخفيف من حدة النزاع وتدابري اأخرى تتعلق بال�شفافية يف جبال النوبة، وهي م�شاحة متتد 
حوايل 80000 كلم مربع يف غرب كردفان وجنوب كردفان، تعادل م�شاحتها تقريبًا م�شاحة النم�شا اأو دولة 
الإمارات العربية املتحدة. كما مت التفاق على اأن اللجنة الع�شكرية امل�شرتكة، التي تت�شمن مراقبني دوليني 
اإلى جانب ممثلني للجانبني املتحاربني، من �شاأنها اأن ت�شاعد على تنفيذ الإتفاقية )انظر اإتفاقية جبال 
النوبة لوقف اإطلق النار، 2002(. فالبعثة التي اإ�شتملت على حوالى 40 موظفًا دوليًا و 34 من ال�سباط 
ال�شودانيني من الطرفني،37 بلغت قوتها املتوقعة يف 9 اأ�شهر)Ibscher & Szili، ل يوجد تاريخ .n.d، �شفحة 
52(38. وعمل حوايل ن�شف عدد هوؤلء املوظفني الدوليني كمراقبني ومت توزيعهم على خم�شة قطاعات 
من  ال�شودانيني،  نظرائهم  مع  عملهم  �شياق  ومتكنوا يف   .)4 �شفحة   ،Souverijn-Eisenberg, 2005(
ت�شيري اأكرث من 4000 دورية )Ibscher & Szili، ل يوجد تاريخ .n.d، �شفحة 76(. وعمومًا ُيرى اأن اللجنة 
الع�شكرية امل�شرتكة قد قامت مبهمة مفيدة وبعمل جدير بالتقدير يف بيئة �شعبة مليئة بالتحديات )انظر 

.)Souverijn-Eisenberg, 2005 مثًل
واأعقبت الأطراف ال�شودانية اإتفاقها ب�شاأن جبال النوبة خلل �شتة اأ�شابيع بالتزام اأكرب بحماية غري 
املحاربني من ال�شكان يف خمتلف اأنحاء البلد. واأن�شئ ر�شميًا فريق ر�شد احلماية املدنية  )CPMT(ح�شب 
ما اأطلق على البعثة يف نهاية الأمر، وذلك يف نهاية �شهر اآذار/مار�س 2002 )مع اأن الإتفاقية ت�شري اإلى 
‘بعثة التحقق’؛ )انظر اإتفاقية جبال النوبة لوقف اإطلق النار، 2002(. واأ�شبح فريق ر�شد احلماية املدنية 
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 .)USDOS, 2003 املتحدة  الوليات  خارجية  )وزارة   2002 الأول/اأكتوبر  ت�شرين  يف  تامة  ب�شورة  يعمل 
القطاع  )مغطيًا  رمبيك  ويف  ال�شمايل(  القطاع  )�شامًل  اخلرطوم  يف  قاعدتني:  من  منطلقًا  يعمل  وكان 
اجلنوبي(. ومت متكني املراقبني املدنيني للتحقيق يف الإنتهاكات التي ُيزعم اأنها ارتكبت اإما من قبل اجلي�س 
ال�شعبي لتحرير ال�شودان اأو القوات امل�شلحة ال�شودانية يف اأي ق�شم من البلد. وبحلول اآب/اأغ�شط�س 2004، 
كان فريق ر�شد احلماية املدنية قد اأجرى 50 عملية حتقيق يف العتقالت املزعومة، والتجنيد الإجباري، 
واأعمال القتل وال�شرقة )Kevane, 2004(. ومع اأن املراقب ال�شوداين اإيريك ريفز، �شجب البطء الذي مل�شه 
يف عملية الن�شر، اإل اأنه اأ�شاد بالبعثة واإن كان ذلك ب�شكل مقت�شب. وقدم و�شفًا لفريق ر�شد احلماية املدنية 
اأورد فيه اأن الفريق ‘قد اأدى عمله ب�شكل اإ�شتثنائي حيث كان ينفذ الطلعات اجلوية يوميا وي�شدر العديد 
من التحليلت �شديدة التف�شيل، والتقارير املوجزة املوؤثرة’ يف الأ�شهر الأولى من عام 2003. لكنه وّجه 
انتقاده للتغيريات التي اأجراها الفريق لحقًا على عمليات التوظيف والتغيريات الإجرائية، بعد اأن �شدر 
التي دامت �شهرًا  اآذار/مار�س 2003 ب�شاأن رف�س الطلبات املتعلقة بالرحلت اجلوية  قرار اخلرطوم يف 

.)Reeves, 2003( واحدًا، وكان لها اإنعكا�شات وتداعيات ملدة اأطول بكثري
اأن�شئ مبوجبه فريق ر�شد احلماية املدنية بحيث  2003، مت تعديل التفاق الذي  ويف �سباط/فرباير 
اأن�شاأ البند امللحق الفريق املعني بالر�شد والتحقق  ت�شمن بندًا يتعلق بالفريق املعني بالر�شد والتحقق. 
)VMT( واأوكل اإليه مهمة التاأكد من اأن القوات الع�شكرية للطرفني حتافظ على التواجد يف مواقعها، ح�شب 

ما اإتفق عليه يف 15 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2002، ويف التفاق الذي دخل حيز التنفيذ بعد يومني )انظر 
امللحق، 2003(. ومع اأن هذا التفاق متكن من اإعادة مفاو�شات ال�شلم املتعرثة اإلى م�شارها مرة اأخرى، 
اأو حتركات حمتملة.  قوات  ن�شر  بالتحقيق يف  تفوي�س  اإليه  ي�شند  املدنية مل  احلماية  ر�شد  فريق  اأن  اإل 
وبالرغم من وجود بند ي�شمح للفريق املعني بالر�شد والتحكم بالعتماد على الأ�شول واملوجودات املتعلقة 
بالطريان واملوظفني الواردة من فريق ر�شد احلماية املدنية القائم )ملحق، 2003، الفقرة 3(، فاإن مهمة 
الفريق املعني بالر�شد والتحقق واجهت قدرًا ل ي�شتهان به من امل�شكلت املتعلقة بالنت�شار ودخول حيز 
الت�شغيل التام كما هو متوخى. وبعد م�شي �شتة اأ�شهر على اإن�شاء الفريق، مل يكن لديه �شوى 15 ع�شوًا فقط 

39 .)IRIN, 2003 ال�شبكة الإقليمية املتكاملة للمعلومات(
واأذن جمل�س الأمن لبعثة الأمم املتحدة يف ال�شودان يف اآذار/مار�س 2005 بامل�شاعدة يف تنفيذ اإتفاقية 
ال�شلم ال�شامل. وتقرر اأن تكون اخلرطوم هي املقر الرئي�شي للعملية، على اأن يتم ن�شر غالبية املوظفني 
النظاميني الذين كان من املتوقع اأن يبلغ عددهم 10715 يف بادئ الأمر )جمل�س الأمن ، 2005a، الفقرة 
1( يف الوليات اجلنوبية الع�شر. كما ن�شرت البعثة قوات ذوي اخلوذات الزرقاء يف ثلث وليات �شمالية 
ال�شعبي  اجلي�س  مقاتلي  عودة  على  الإ�شراف  اأجل  – من  كردفان40  وجنوب  وك�شل،  الأزرق  النيل   –
التي ن�شت  ال�شعبي،  وال�شتفتاء  والإ�شتعداد للنتخابات  اإلى جنوب حدود عام 1956  ال�شودان  لتحرير 
عدد  بلغ  اأيلول/�شبتمرب  اأوائل  ففي  بطيئة؛  الأولية  الن�شر  عملية  وكانت  ال�شامل.  ال�شلم  اإتفاقية  عليها 
ذوي اخلوذات الزرقاء اأكرث بقليل من 20% من القوام امل�شموح به )انظر جمل�س الأمن، 2005c، ملحق(. 
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 %75 من  اأكرث  ن�شر  التقارير، حيث مت  ورد يف  كما  ملحوظًا،  البعثة حت�شنًا  و�شع  �شهد  عام  م�شي  وبعد 
املتخ�ش�شة  الوحدات  من  للكثري  افتقار  هناك  كان  ال�شرطة، يف حني  وعنا�شر  الع�شكريني  الأفراد  من 
)جمل�س الأمن، 2006a، الفقرات 30-32، 45(. ويف اآب/اأغ�شط�س 2006، �شاعف جمل�س الأمن القوام 
املعتمد للبعثة تقريبًا مبا يف ذلك17300 من القوات الع�شكرية و3300 من قوات ال�شرطة )جمل�س الأمن، 
2006b، الفقرة 3(، زّودها بولية لدعم اإتفاقية �شلم دارفور )DPA( وبعثة الإحتاد الأفريقي يف ال�شودان 

اإلى اأن يتاح املجال لإن�شاء عملية جديدة تابعة للأمم املتحدة حتل حمل �شابقتها. وكما اأ�شري اإليه اأعله، 
فاإن اخلرطوم مل توافق على هذا ال�شيناريو ومل تو�شع البعثة على الرغم من ال�شقف �شديد الرتفاع. ففي 
كانون الثاين/يناير 2011، وحني كانت البعثة يف ذروتها، و�شل اأفراد البعثة النظاميني لأكرث من 98% من 
قوامها املعتمد يف البدء )UN DPKO، ل يوجد تاريخ .n.d(. ويف كانون الثاين/يناير 2011، اأجري بنجاح 
ال�شتفتاء ال�شعبي ب�شاأن ما اإذا كانت الوليات اجلنوبية الع�شر يف ال�شودان �شتبقى جزءًا من ال�شودان اأو 
اأنها �شتنال ا�شتقللها. واأ�شبحت جمهورية جنوب ال�شودان بلدًا م�شتقًل بعد �شتة اأ�شهر وذلك يف 9 متوز/
يوليو و�شارت الدولة الع�شو ال 193 لدى الأمم املتحدة بعد م�شي اأربعة اأيام من ذلك. ويف اليوم الذي 
نالت فيه البلد اإ�شتقللها، تولت بعثة الأمم املتحدة يف جمهورية جنوب ال�شودان UNMISS الأمر من بعثة 

    .UNMIS الأمم املتحدة يف ال�شودان
اإجراء الإ�شتفتاء ال�شعبي لكنها ف�شلت يف  جنحت الأمم املتحدة يف الإ�شراف على الإنتخابات ويف 
حل ق�شية اأبيي املثرية للجدل. ويف 27 حزيران/ يونيو 2011، اأذن جمل�س الأمن لقوات الأمم املتحدة 
بني  اإليه  التو�شل  مت  اإتفاٍق  تنفيذ  يف  ت�شاعد  اأن  يف   )UNSFA( اأبيي  يف  ال�شلم  حلفظ  املوؤقتة  الأمنية 
الفقرة   ،2011b الأمن،  )جمل�س  ذلك  من  اأ�شبوع  قبل  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  واجلي�س  اخلرطوم 
2(.41 )واإعرتافُا بالإتفاقات الإ�شافية التي مت التو�شل اإليها بني احلكومتني يف حزيران/ يونيو ومتوز/ 
يوليوز ، قام جمل�س الأمن بتو�شيع ولية البعثة يف كانون الأول/دي�شمرب )جمل�س الأمن، 2011c، الفقرة 
1(، دون اأن يزيد عدد العاملني حتت مظلة الأمم املتحدة من ذوي اخلوذات الزرقاء(. اأما قوة الأمم 
املتحدة الأمنية املوؤقتة يف اأبيي التي تقرر يف بادئ الأمر اأن تتاألف من عدد ي�شل اإلى 4250 من ذوي 
اخلوذات الزرقاء )الأمم املتحدة، 2011b، الفقرة 1( فقد مت تعزيزها لي�شل عددها اإلى 5326 بعد 
ثلث �شنوات )انظر جمل�س الأمن، 2013a، الفقرة 2( ا�شتجابًة لتدهور الو�شع الأمني بني الطرفني 
فاإن  ن�شبيًا،42  ب�شرعة  اإنت�شرت  والتي  ال�شلم،  قوات حفظ  وجود  وبالرغم من  املنطقة.  الرئي�شيني يف 
التوترات القائمة منذ اأمد طويل بني قبيلتي امل�شريية والدينكا جنوك ظلت بارزة بو�شوح. ودفع مقتل 
اأي�شًا  اإلى الأ�شواأ، )لقي  اأيار/مايو 2013، بالأمور  الزعيم الأبرز لدينكا جنوك، كيول دينج كيول، يف 
قافلة  كان يف  اإذ  الهجوم،  املتحدة م�شرعه يف هذا  للأمم  التابعة  ال�شلم  عنا�شر حفظ  عن�شر من 
)�شودان   UNISFA اأبيي  يف  ال�شلم  حلفظ  املوؤقتة  الأمنية  املتحدة  الأمم  لقوة  تابعة  للزعيم  مرافقة 
تريبيون، 2013(. وحتى بعد م�شي ثلثة اأعوام على وجود البعثة، مل يكن قد مت تنفيذ الن�شو�س واإقامة 

البنى املرتقبة اأو ا�شتحداثها، مبا يف ذلك قوات ال�شرطة.
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الت�ضدي للنزاعات يف منطقة جنوب ال�ضودان )بعثتان(
• 	)UNMISS( بعثة الأمم املتحدة يف جمهورية جنوب ال�شودن
• 	 )MVM( اآلية الر�شد والتحقق

حّلت بعثة الأمم املتحدة يف جمهورية جنوب ال�شودان مكان بعثة الأمم املتحدة يف ال�شودان يف متوز/
يوليو 2011. وزّود جمل�س الأمن بعثة الأمم املتحدة املوؤقتة يف جمهورية جنوب ال�شودان بتفوي�س

لتعزيز ال�سالم والأمن، والإ�سهام يف اإقامة ال�سروط املوؤاتية لتحقيق التنمية يف جمهورية جنوب 
ال�شودان، بغية تقوية قدرة حكومة جنوب ال�شودان على احلكم ب�شكل فعال ودميوقراطي واإقامة 

علقات طيبة مع البلدان املجاورة )جمل�س الأمن ، 2011a، الفقرة 3(.

املوظفني  من   7000 من  البعثة  هذه  تتاألف  اأن  الأمر  بادئ  يف  الأمن  جمل�س  اأذن  الغاية  لهذه  حتقيقًا 
الع�شكريني و 900 من عنا�شر ال�شرطة املدنية )جمل�س الأمن، 2011d، الفقرة 1(. ولأنها اعتمدت ب�شكٍل 
كبري على قوة اأكرب كان قد مت ن�شرها بالفعل، فقد اإختلفت عن البعثات الأخرى الوارد و�شفها يف هذه 
الورقة من ناحية عدم وجود اأي تاأخري يف البداية بني الإذن للقوة ون�شر القوة . ففي غ�شون فرتة تزيد قليًل 
اإنت�شار الع�شكريني يفوق ن�شبة 75% من القوة املاأذون لها واملعتمدة  عن ال�شهرين من بداية البعثة، كان 
)جمل�س الأمن، 2011e، الفقرة 31(. لكن ن�شر عنا�شر �شرطة الأمم املتحدة م�شى ب�شكل اأبطاأ بكثري. 
وتبعًا لذلك، واجهت البعثة فجوة زمنية هامة طويلة بني الإذن بالقوة وبني ن�شرها بعد اأن قام جمل�س الأمن 
بزيادة حجم القوة ب�شكل كبري يف �شياق ما يبذله من م�شاٍع ملجابهة ت�شاعد اأعمال العنف يف كانون الأول/
دي�شمرب 2013 من جراء تفاقم الأزمة ال�شيا�شية يف البلد. ففي كانون الأول/دي�شمرب 2013، زاد جمل�س 
الأمن عدد ذوي اخلوذات الزرقاء الذين �شيعملون يف البعثة بن�شبة 75% )جمل�س الأمن، 2013b، الفقرة 
4(. ففي غ�شون �شتة اأ�شهر، عززت بعثة الأمم املتحدة يف جمهورية جنوب ال�شودان قوام قواتها مبا يزيد 
عن 1000 من  القوات بلغت عمليًا ثلثي قوام القوة املاأذون بها.  وخلل �شنة واحدة بلغ قوام  القوة املاأذون 

.)2015a ،لها ن�شبة تزيد قليًل على 80 % من قوام القوة املعتمدة )جمل�س الأمن
عملت الهيئة احلكومية للتنمية )اإيقاد( بحما�شة من اأجل  ا�شت�شدار قرار ياأذن بوجود عملية حلفظ 
ال�شلم لدعم اإتفاق وقف العدائيات )COH( املربم يف 23 كانون الثاين/يناير 2014 بني حكومة جنوب 
ال�شودان واملعار�شة داخل احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان. واجتمع روؤ�شاء دول وحكومات هيئة الإيقاد 
قبل نهاية ذلك ال�شهر لياأذنوا ر�شميًا بعمل اآلية للر�شد والتحقق على النحو الوارد يف اإتفاق وقف العدائيات 
وحماية  املعادية  الدعائية  واحلملت  العدائيات  وقف  اإلى  الطرفني  الإتفاق  ودعا   .)IGAD، 2014b(

املدنيني ودعم احل�شول على امل�شاعدات الإن�شانية. كما اإتفقت الأطراف على قيام اآلية للر�شد والتحقق 
 .)IGAD, 2014a )انظر  للإتفاق  الأطراف  تنفيذ  ملراقبة  )الإيقاد(  للتنمية  احلكومية  الهيئة  برئا�شة 
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وتتاألف العملية من جلنة تقنية م�شرتكة مقرها جوبا مع الفرق املعنية بالر�شد والتحقق. واأن�شئت اللجنة 
ذلك  من  لحق  وقت  الأولى يف  والتحقق  الر�شد  اآليات  وت�شكلت  اآذار/مار�س  اأوائل  امل�شرتكة يف  التقنية 
ال�شهر. ويف مطلع ني�شان/اأبريل )جمموعة البيانات لدرا�شة م�شح ت�شريب الأ�شلحة ال�شغرية، 2015(. 
�شمحت الهيئة احلكومية للتنمية بعمل قوات احلماية والردع )PDF( لتاأمني احلماية للفرق املعنية بالر�شد 
والتحقق )IGAD, 2014c، الفقرة 9 (، وذلك لأن الأخرية مل تكن م�شلحة )جمموعة بيانات درا�شة امل�شح 
لت�شريب لأ�شلحة ال�شغرية، 2015(. وح�شب ت�شور هيئة ايقاد فاإن قوام القوة املقرتحة لقوات احلماية 
بيانات درا�شة  والن�شاء )جمموعة  الرجال  يبلغ حوايل2500 م�شلح من  والتحقق  الر�شد  اآلية  والردع يف 
امل�شح لت�شريب الأ�شلحة ال�شغرية، 2015(. و�شمحت الأمم املتحدة، بدًل من ذلك، با�شتخدام الوحدات 
الع�شكرية العاملة يف بعثة الأمم املتحدة يف جمهورية جنوب ال�شودان، التي ت�شرتك يف املوقع مع الفرق 
املعنية بالر�شد والتحقق، �شعيًا لتلبية الحتياجات الأمنية للأخرية )جمل�س الأمن، 2014a، الفقرة 3(. 
مل ت�شع الهيئة احلكومية للتنمية حدًا اأق�شى لقوام بعثتها، لكنها حتدثت عن خطط لقيام ما ي�شل اإلى 20 
موقعًا ثابتًا )IGAD, 2014d، الفقرة 15(. ويتحدد العدد رهنًا بالحتياجات والقيود املتعلقة بامليزانية. 
وبحلول نهاية �شهر اآب/اأغ�شط�س 2014، كان حوايل 70 فردًا من اأفراد البعثة يعملون يف جوبا، ويف 6 مواقع 
النيل() جمموعة بيانات درا�شة امل�شح لت�شريب الأ�شلحة  ثابتة يف 3 وليات )جونقلي، والوحدة واأعايل 
اأربعة  )IGAD, 2015(. وبعد  ال�شغرية، 2015(، واأجرت اأكرث من ع�شر عمليات حتقيق يف هذا ال�شدد 
اأ�شهر، اأي يف نهاية عام 2014، كانت اآلية الر�سد والتحقق تعمل بقوام مماثل لقوام القوة وفقًا خلطوط 
م�شابهة )جمموعة بيانات درا�شة امل�شح لت�شريب الأ�شلحة ال�شغرية، 2015(. اأما الهيئة احلكومية للتنمية 
)اإيقاد( التي يف بادئ الأمر ‘تتاأ�شف ]تاأ�شفت[ للإنتهاكات املتوا�شلة وال�شارخة’)IGAD, 2014d، الفقرة 
9( ومن ثم ‘]قامت[ با�شتنكارها...و ...�شجبها’ )IGAD, 2014e، الفقرة 4(، فكانت منكبة اإلى حد كبري 
اأنف�شهم على التقّيد بالتزاماتهم وال�شعي  على ا�شرت�شاء املت�شارعني الرئي�شيني لإقناعهم باإعادة حمل 

.)IGAD, 2014f اإلى حٍل �شلمي للأزمة )انظر مثًل

قوات حفظ ال�ضالم 
البلدان امل�ضاهمة بقوات ال�ضرطة والقوات الع�ضكرية 

يف  منهما  كل  يف  الأع�شاء  الدول  على  رئي�شية  ب�شورة  املتحدة  والأمم  الأفريقي  الإحتاد  من  كل  يعتمد 
يف  الأع�شاء  الدول  عدد  بلغ  بهما.  اخلا�شة  ال�شلم  حفظ  لبعثات  نظاميني  موظفني  بتوفري  امل�شاهمة 
الإحتاد الأفريقي 54 دولة ع�شوة؛ يف حني يبلغ عدد الدول الأع�شاء يف الأمم املتحدة 193. وميكن القول 
اإن الدول الأع�ساء يف الحتاد الأفريقي والأمم املتحدة قد ا�ستوفت ال�سروط املطلوبة منها من الهيئتني 
عدا بع�س الإ�شتثناءات، على الأقل من حيث العدد )على الرغم من تكرار عمليات التاأخر املطولة(. ويف 
بع�س الأحيان كانت الدول غري الأع�شاء تعمل يف البعثات، ولكن باأعداد قليلة.43 ولقد نا�شد كل من الإحتاد 
الدول  بها  ت�شطلع  التي  املهام  لتنفيذ  اخلا�شة  ال�شركات  الأحيان،  بع�س  يف  املتحدة،  والأمم  الأفريقي 
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رب 2014
لأول/دي�شم

ب ال�شودان اعتبارًا من كانون ا
جنو

يف ال�شودان و
الم 

ظ ال�ش
حف

ت 
جلدول 1  عمليا

ا
البعثة

ال�شلطة املُ�شِندة 
للتفوي�ض *

طقة البعثة 
من

الرئي�شية
التواريخ

قوام القوة املاأذون 
لها**

حون؟
م�شل

ت
ظا

ح
ال

م

اللجنة الع�شكرية امل�شرتكة
)خارج اأي منظمة 

اإقليمية(
جبال النوبة )جنوب 

وغرب وليات كردفان(
2002-2005

يل 40 موظفًا دوليًا
حوا

كل
يل 20 مراقبًا دوليًا. وبالإ�شافة اإلى املوظفني 

حوا
ت�شمنت البعثة 

ممثًل 
الدوليني، قدم كل من الطرفني ال�شودانيني يف الإتفاق 17  

حلماية املدنية 
فريق ر�شد ا

)خارج اأي منظمة 
اإقليمية(

جنوب ال�شودان
2005-2002

يل 30
حوا

كل
حلماية املدنية بولية على امتداد القطر، وذلك من 

ي�شطلع فريق ر�شد ا
خلرطوم ورمبيك. ومعظم التحقيقات جرت يف جنوب ال�شودان

قاعدتني: ا
الفريق املعني بالتحقق 

والر�شد 
حلكومية 

اللجنة ا
للتنمية )الإيقاد(

�شرق ولية الإ�شتوائية، 
�شمال بحر الغزال، 

يل النيل
الوحدة، واأعا

2003-2005
يل 50 مراقبًا ع�شكريًا

حوا
كل

حتقيقات خارج 
يف الفريق املعني بالتحقق والر�شد 

يجري املراقبون 
قواعدهم الأربعة يف بع�س الأحيان

حتاد الأفريقي الأولى 
بعثة الإ

يف ال�شودان 
حتاد الأفريقي

الإ
دارفور

2004
380  من الأفراد 

الع�شكريني
نعم

حتاد الأفريقي. اأما املراقبون 
مت ت�شليح �شريتي امل�شاة التابعتني للإ

حتاد الأفريقي فلم يتقرر ت�شليحهم
الع�شكريون التابعون للإ

حتاد الأفريقي الثانية 
بعثة الإ

يف ال�شودان 
حتاد الأفريقي

الإ
دارفور

2004-2005
3156 فردًا من القوات 

الع�شكرية وقوات ال�شرطة
نعم

ت�شمن القوام امل�شموح به مراقبني ع�شكريني من الدول غري الأع�شاء 
جمال 

خرباء ع�شكريون واآخرون من 
حتاد الأفريقي. ويقوم 

يف الإ
حتاد الأوروبي ومنظمة حلف �شمال الأطل�شي )الناتو( 

ال�شرطة من الإ
حتاد الأفريقي. 

بتكملة موظفي الإ
بعثة الأمم املتحدة يف 

ال�شودان
الأمم املتحدة

ع�شر وليات جنوبية من 
ف اليوم 

ال�شودان )ما يعر
بجنوب ال�شودان(

2005-2011
20 600 من القوات 

الع�شكرية وقوات ال�شرطة
نعم

خلرطوم وتوجد قواتها 
يف ا

يف ال�شودان 
يوجد مقر بعثة الأمم املتحدة 

يف العديد من الوليات ال�شمالية. ويبلغ القوام الأق�شى للبعثة من 
املوظفني والأفراد النظاميني 10715 لأغرا�س عملية 

حتاد الأفريقي الثانية 
بعثة الإ

املح�شنة يف ال�شودان
حتاد الأفريقي

الإ
دارفور

2005-2007
7731   من افراد القوات 
الع�شكرية وقوات ال�شرطة

نعم
حلال 

حتاد الأوروبي وحلف الناتو ) كما هو ا
ا�شتفادت من موظفي الإ

جمموعات 
حتاد الأفريقي الثانية املح�شنة يف ال�شودان( ومن 

يف بعثة الإ
الدعم التابعة للأمم املتحدة للموظفني والتجهيزات

حتاد 
العملية املختلطة للإ

الأفريقي والأمم املتحدة 
يف دارفور 

حتاد الأفريقي 
الإ

والأمم املتحدة
دارفور

من 2007 وحتى 
حلا�شر

الوقت ا
25 987  من اأفراد القوات 

الع�شكرية وقوات ال�شرطة
نعم

خف�س قوام البعثة يف متوز/يوليه 2012 و اآب/اأغ�شط�س 2014 ليعك�س 
تقلي�شًا بن�شبة 25% تقريبًا

قوات الأمم املتحدة الأمنية 
حلفظ ال�شلم يف اأبيي 

املوؤقتة 
الأمم املتحدة

منطقة اأبيي
من 2011 وحتى 

حلا�شر
الوقت ا

5376 من اأفراد القوات 
الع�شكرية وقوات ال�شرطة

نعم
يل 25 % 

يف اأيار/مايو  2013، متت زيادة قوام البعثة بحوا

بعثة الأمم املتحدة يف 
جمهورية جنوب ال�شودان 

الأمم املتحدة
جنوب ال�شودان

من 2011 وحتى 
حلا�شر

الوقت ا
13823 من اأفراد القوات 
الع�شكرية وقوات ال�شرطة

نعم
قي كانون الأول/دي�شمرب 2013 ، متت زيادة قوام البعثة بن�شبة 75 % 

اآلية الر�شد والتحقق  
حلكومية 

الهيئة ا
للتنمية

جنوب ال�شودان )جونقلي 
يل النيل(

والوحدة واأعا
من 2014 وحتى 

حلا�شر
الوقت ا

يل 70 من الأفراد 
حوا

واملوظفني )معظمهم من 
الع�شكريني ال�شابقني(

كل
حلماية 

مل يتم ال�شماح بحد اأق�شى لقوام القوة؛ مل تتج�شد ماديًا قوات ا
والردع 

جلهات الراغبة يف ذلك. وي�شري هذا العمود اإلى املنظمة الإقليمية التي 
حتالف خا�س من ا

ف ومنح الإذن ببعثة ت�شطلع بها منظمة اإقليمية اأو 
جمل�س الأمن يف بع�س الأحيان بالعرتا

* يقوم 
   اتخذت املبادرة لن�شر البعثة )اإذا ما انطبق ذلك(.

حتاد الأفريقي والأمم املتحدة املدرجة هنا، ي�شري ’القوام املاأذون له‘ فقط اإلى الأعداد الق�شوى من اأفراد القوات الع�شكرية وقوات ال�شرطة.
** فيما يتعلق ببعثات الإ

 .Berm
an, )2014( :امل�شدر
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 )PAE( الأع�شاء لدى كل منهما. فال�شركة الأمريكية وهي �شركة املحيط الهادئ للمعماريني واملهند�شني
على �شبيل املثال، قدمت الدعم اللوج�شتي الكبري لبعثات كل من الإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة.44

ومع ذلك ل يقوم جميع الأع�شاء بتوفري القوات الع�شكرية اأو قوات ال�شرطة. ففي كانون الأول/دي�شمرب 
اأكرث من  اأو  2014، قدمت 122 دولة ع�شوة يف الأمم املتحدة قوات من ذوي اخلوذات الزرقاء لواحدة 
منظمات عمليات حفظ ال�شلم البالغ عددها 16. و�شاهمت اإحدى وثمانون دولة من الدول ال 122 تلك، 
مبوظفني نظاميني لواحدة اأو اأكرث من البعثات النا�شطة الثلث )UN DPKO، 2015(. وعلى وجه الإجمال، 
�شاهمت 108 من الدول الأع�شاء يف الأمم املتحدة مبوظفني نظاميني لتلك البعثات الثلث، وبعثة الأمم 
ال�شودان )انظر ملحق )اأ((. ووفقًا مل�شادر  الأفريقي يف  بعثات الإحتاد  ال�شودان، وخمتلف  املتحدة يف 
الأمم املتحدة، مل تقم 50 دولة من الدول الأع�شاء فيها بتوفري الأفراد  الع�شكريني لأي عملية من عمليات 

حفظ ال�شلم التابعة لها.)املعهد الدويل لل�شلم IPI, 2013، �شفحة 2(.
وتعمل الغالبية العظمى من املوظفني النظاميني يف عمليات حفظ ال�شلم التابعة للإحتاد الأفريقي 
للوحدات  املعينة  القوات  �شملت   ،2014 الأول/دي�شمرب  كانون  ويف  م�شّكلة.  وحدات  يف  املتحدة  والأمم 
الإت�سال  �سباط  )ف�ساًل عن  الع�سكريون  املراقبون  ومثل  العدد.  هذا  اأخما�س  اأربعة  من  اأكرث  امل�شّكلة45 
والتن�شيق وامل�شت�شارين(46 ن�شبة تقل عن 2%. وعو�شت قوات ال�شرطة عن الفرق )حوايل 12%( بوحدات 
�شرطة م�شّكلة )FPU( متخ�ش�شة يف مكافحة ال�شغب ومثلت قرابة ثلثة اأرباع قوام هذه القوة.47 وخارج 
يف  هناك  كانت  )يوناميد(،  دارفور  يف  املتحدة  والأمم  الأفريقي  للإحتاد  املختلطة  العملية  بعثة  اإطار 
كانون الأول/دي�شمرب 2014، �شت من الدول الأع�شاء يف الإحتاد الأفريقي توفر حوالى 22000 من ذوي 

48.)AMISOM( اخلوذات اخل�شراء لبعثة الإحتاد الأفريقي يف ال�شومال
وي�شهم عدد قليل ن�شبيًا من البلدان التي توفر املوظفني النظاميني يف تاأمني الوحدات امل�شّكلة. ويف 
بعثة  تزويد  دولة  اأي  و�شع  فعلت ذلك. ويف  توفري مراقبني ع�شكريني، وهي قد  البلدان  ا�شتطاعة معظم 
معينة مبراقب ع�شكري واحد على اأقل تقدير.  ويحتل املراقب الع�شكري رتبة معادلة لرتبة النقيب على 
القوات  جمال  يف  الأقل  على  اخلربة  من  �شنوات  �شت  العادة  يف  يعادل  مما  الع�شكري،  املجال  يف  الأقل 
امل�شلحة. وت�شهم بلدان كثرية اأي�شًا بتوفري عنا�شر ال�شرطة املدنية، لكن القليل منها مقارنة بذلك يوؤمن 
كتائب امل�شاة. ويف كانون الأول/دي�شمرب 2014، على �شبيل املثال، قام 98 بلدًا بتاأمني مراقبني ع�شكريني 
)اأو خرباء ع�شكريني اآخرين مل يتم ن�شرهم كجزء من وحدات م�شّكلة(، و�شاهم 75 بلدًا يف �شرطة الأمم 
فيما   ،)CivPol املدنية  ال�شرطة  ا�شم  �شابقا  عليها  تطلق  املتحدة  الأمم  كانت  التي   ،UNPOL( املتحدة 
وفرت 35 دولة كتائب م�شاة اإلى عمليات حفظ ال�شلم اجلارية التابعة للأمم املتحدة والبالغ عددها 16. 
بيد اأن عدد الدول التي تقدم وحدات م�شكلة متخ�ش�شة )مثل املهند�شني ومقدمي الدعم اللوج�شتي اأو 

الطبي( ل يزال اأقل من ذلك.
امل�شاهمة  البلدان  بني  فيما  مت�شاٍو  ب�شكل  موزعًا  الزرقاء  اخلوذات  ذوي  عدد  يكون  ل  لذلك،  وتبعًا 
بالقوات الع�شكرية والبلدان امل�شاهمة بقوات ال�شرطة. ولقد متكنت ع�شرة بلدان فقط يف كانون الأول/
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UN DPKO )2014a( امل�شدر: اإدارة عمليات حفظ ال�شلم يف الأمم املتحدة

ال�شكل 2  اأعلى ع�شرة بلدان م�شاهمة بالأفراد الع�شكريني واأفراد ال�شرطة يف عمليات حفظ ال�شالم 
لدى الأمم املتحدة، كانون الأول/دي�شمرب 2014 

بلدان اأخرى )112(

م�شر  

ال�شنغال 

نيجرييا  

غانا  

نيبال 

بنغلدي�س    

الهند   

باك�شتان   

اإثيوبيا   

رواندا  

 UN DPKO)2014b( :امل�شدر

املختلطة  العملية  بعثة  يف  ال�شرطة  واأفراد  الع�شكريني  بالأفراد  م�شاهمة  بلدان  ع�شرة  اأعلى   3 ال�شكل 
لالحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف دارفور،  وبعثة الأمم املتحدة يف جمهورية جنوب ال�شودان، وقوات 

الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة حلفظ ال�شالم يف اأبيي ، كانون الأول/دي�شمرب 2014  
اإثيوبيا

بلدان اأخرى )67(

بوركينا فا�شو 

نيجرييا

بنغلدي�س  

ال�شنغال

رواندا  

الهند   

نيبال

باك�شتان  

م�شر 

دي�شمرب 2014، من توفري اأكرث من ن�شف العدد الكامل لذوي اخلوذات الزرقاء )انظر ال�شكل 2(. فالبلدان 
الثلثة التي تت�شدر القائمة )بنغلدي�س والهند وباك�شتان( �شاهمت مبا يقارب  25%، يف حني اأن البلدان 
اخلم�شة التي حتتل املرتبة العليا )البلدان الثلثة التي تت�شدر القائمة زائد اإثيوبيا ورواندا( قدمت اأكرث 
من 35%. وقدم كل بلد من البلدان الثلثة والع�شرين اأقل من 10 من ذوي اخلوذات الزرقاء اإلى عمليات 
الأمم املتحدة حلفظ ال�شلم البالغ عددها 16، يف حني اأن ذوي اخلوذات الزرقاء القادمني من تلك الـ 
23 و27  الأخرى مثلوا ما يزيد قليًل على 1% من املجموع.49 ولدى املخططني  الع�شكريني لعمليات حفظ 
ال�شلم عدد حمدود ن�شبيًا من البلدان التي تكون، يف الوقت نف�شه، راغبة وقادرة على توفري الأفراد الذين 

ياأذن بهم جمل�س الأمن الدويل اأو جمل�س الأمن وال�شلم للإحتاد الأفريقي بتوفريهم.
اإن الو�شع الذي يواجهه املخططون الع�شكريون يف البعثات الثلث اجلارية للإحتاد الأفريقي والأمم 
املتحدة يف ال�شودان وجنوب ال�شودان مت�شابه اإن مل يكن اأكرث من ذلك تبلورًا. فلقد وفرت اإحدى البلدان 
وهي اإثيوبيا، ربع عدد ذوي اخلوذات الزرقاء كامًل يف العمليات الثلث تلك )انظر ال�شكل 3(. يف حني 
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بالقوات  امل�شاهمة  ال�شبعة  البلدان  اأما   .%20 قدرها  اأخرى  بن�شبة  جمتمعتني  والهند  رواندا  اإ�شتاأثرت 
اأن ع�شر دول من الدول  اأي  البلدان املت�شدرة فقدمت قرابة 30 %  التي تلي  ال�شرطة  الع�شكرية/بقوات 
الأع�شاء يف الأمم املتحدة ت�شاهم بثلثة من بني كل اأربعة اأفراد من القوات الع�شكرية اأو قوات ال�شرطة 
العاملة يف مناطق البعثات الثلث. اأما ثلث عدد الدول الأع�شاء يف الأمم املتحدة املتبقية والبالغة 67 دولة 
والتي توؤمن القوات الع�شكرية اأو قوات ال�شرطة اإلى بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�شودان، وبعثة العملية 
املختلطة للإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف دارفور اأو قوات حفظ ال�شلم الأمنية املوؤقتة التابعة للأمم 
املتحدة يف اأبيي، فقد وفرت يف كانون الأول/دي�شمرب 2014، عددًا يقل جمموعه عن ع�شرة اأفراد نظاميني 
ملجموع للبعثات الثلث تلك )UN DPKO،2014a(.50 )انظر امللحق )اأ( للح�شول على قائمة البلدان التي 

قدمت اأفرادًا نظاميني اإلى بعثات الإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف ال�شودان وجنوب ال�شودان(.

الأ�ضلحة ال�ضغرية واأنظمة الأ�ضلحة اخلفيفة و الذخائر لقوات حفظ ال�ضالم
عمليات  يف  والذخائر  بالأ�شلحة  جمهزة  ال�شرطة  وقوات  الع�شكرية  القوات  من  امل�شّكلة  الوحدات  ُتن�شر 
حفظ ال�شلم.  ويكون املراقبون الع�شكريون يف العادة غري م�شلحني51، وكذلك تكون غالبية قوات �شرطة 
الأمم املتحدة.52 اأما قوات ال�شرطة العاملة يف بعثات الإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف ال�شودان وجنوب 
ال�شودان فهي غري م�شلحة ما عدا وحدات ال�شرطة امل�شكلة )FPU( )جمموعة بيانات درا�شة امل�شح لت�شريب 
الأ�شلحة ال�شغرية، 2015(. وُتن�شر الوحدات امل�شكلة من القوات الع�شكرية مزودة باأ�شلحة نارية خفيفة، 
اأي بالبنادق الهجومية يف معظم احلالت. وتت�شمن البنادق الهجومية امل�شتخدمة عادًة يف بعثات حفظ 
ال�شلم بنادق من طراز M16 و G3 و FAL و الأ�شلحة اخلفيفة الهندية ال�شنع INSAS والأنواع املختلفة 
والن�شخ الأ�شلية للكل�شينكوِف AK. كما ي�ستطيع ال�سباط الذين يتم ن�سرهم التزود  مب�سد�سات – عادة 

ما تكون ذاتية التحميل والتعبئة.
ت�شغلها  التي  بالأ�شلحة  جمهزة  امل�شكلة  الع�شكرية  الوحدات  ن�شر  يتم  وامل�شد�شات،  البنادق  جانب  واإلى 
الطواقم اأو الأ�شلحة اجلماعية. وت�شتمل الأ�شلحة التي ت�شغلها الطواقم اأو الأ�شلحة اجلماعية يف عمليات 
حفظ ال�شلم على بنادق القن�س اأو بنادق الرماية املخ�ش�شة والر�شا�شات واملدافع الر�شا�شة والهاونات 
بنادق  فتت�شمن  الر�شا�شات  اأما   .)4 ال�شكل  )انظر  ال�شواريخ  وقاذفات  الرتدادات  عدمية  والأ�شلحة 
خفيفة )تكون يف اأغلب الأحيان حم�شوة بنف�س الذخرية التي ت�شتخدمها بنادق الوحدات الع�شكرية مثل: 
ذات العيار 45×5,56 ملم اأو 39×7,62 ملم اأو 39×5,45 ملم( اأو بنادق متو�شطة اأو عمومية الأغرا�س 
)غالبًا ما تكون ذات العيار 51×7,62 ملم اأو 54R×7,62( اأو الثقيلة )تكون حم�شوة عمومًا بذخائر من 
العيار 99×12,7 ملم اأو 108×12,7 ملم(. اأما مدافع الهاون فتتاألف ب�شورة منطية من قذائف خفيفة 
)عمومًا تطلق قذائف من عيار 60 ملم اأو اأ�شغر( ومتو�شطة )من ال�شائع ان يكون عيارها 81 اأو 82 ملم( 
من  معني  اأدنى  حلد  العادة  يف  البعثات  خمططو  ويحتاج  ملم(.   120 اأو   100 عيار  من  )عمومًا  وثقيلة 
املعدات وحالت التاأهب. وقد حت�شر البلدان امل�شاهمة بالقوات الع�شكرية معدات ع�شكرية اإ�شافية تتجاوز 
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 ،UMNIS ال�شكل 4    دورية جمهزة بالأ�شلحة ب�شورة منطية لالأفراد الع�شكريني يف بعثة الأمم املتحدة يف ال�شودان
اأو يف بعثة العملية املختلطة لالحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف دارفور UNAMID، اأو يف قوات الأمم املتحدة 

UMISS اأو يف بعثة الأمم املتحدة يف جمهورية جنوب ال�شودان UNISFA الأمنية املوؤقتة حلفظ ال�شالم يف اأبيي

© احلقوق لل�شو�شيتد بري�س/اأ�شرف �شاذيل

اإحتياجاتها لأغرا�س تتعلق باملذهب اأو الطائفة اأو لأغرا�س حماية القوات – ويكون ذلك يف الغالب على 
نفقتها اخلا�شة. 53

كما حت�شل بع�س البلدان امل�شاهمة بالقوات الع�شكرية، ب�شورة موؤقتة فقط يف بع�س الأحيان، على 
اأ�شلحة )وذخائر( بعد اأن تكون قد مت ن�شرها خارج نطاق اإعادة الإمداد والتموين على امل�شتوى الوطني 
اأو خارج نطاق الدعم التكميلي للمانحني. وعادة ما يتم ب�شكل جيد توثيق54 وتاأمني املعدات والتجهيزات 
اأحد  )وهو   )DDR( الإدماج  واإعادة  والت�شريح  ال�شلح  نزع  عملية  اأن�شطة  اأثناء  جُتهز  التي  الع�شكرية 
العنا�شر املكونة للكثري من عمليات حفظ ال�شلم، التي غالبًا ما ُت�شند فيها اإلى ذوي اخلوذات الزرقاء 
اإعادة تدوير  يتم  للتدمري )يف حني  البع�س منها  باأخرى(. وقد يتعر�س  اأو  الدعم بطريقة  مهمة تقدمي 
هذه  الع�شكرية  بالقوات  امل�شاهمة  البلدان  تدخل  ول  متعمد(.55  غري  ب�شكل  منها  الآخر  البع�س  وتوزيع 
الأ�شلحة والذخائر يف نطاق ا�شتخدام اأفرادها. ومع ذلك حت�شل قوات حفظ ال�شلم اأحيانًا على املعدات 
الع�شكرية من جماعات م�شلحة �شمن نطاق منطقة عمل البعثة من خلل الدوريات والتطويق الع�شكري 
وعمليات التفتي�س والحتكاكات الع�شكرية- كلها خارج اإطار عملية نزع ال�شلح والت�شريح واإعادة الإدماج 
اأو خمططات الإ�شتعادة الطوعية للأ�شلحة. وتكون عملية الإ�شتعادة هذه هامة يف بع�س الأحيان – كما 
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العملية املختلطة لالإحتاد  امل�شاهمة بقوات ع�شكرية يف بعثة  البلدان  مثال ملركبة جتارية منطية من    5 ال�شكل 
  UNAMID الأفريقي والأمم املتحدة يف دارفور

  TCC املعدات الع�شكرية امل�شرتدة من جمموعات م�شلحة من قبل بلدان م�شاهمة بقوات ع�شكرية  ال�شندوق 2   
وبلدان م�شاهمة بقوات ال�شرطة PCC يف ال�شودان وجنوب ال�شودان خارج اإطار عملية نزع ال�شالح والت�شريح 

واإعادة الإدماج DDR: حالة قري�شة

يف 3 حزيران/يونيو 2005، هاجمت قوات جي�س حترير ال�شودان قرية تقع حتت �شلطة حركة العدل وامل�شاواة. وتقع قرية قري�شة 
)القريبة من نيال( يف منطقة يعتربها جي�س حترير ال�شودان جزءًا من الأرا�شي التي تقع حتت �شيطرته. ويعترب جي�س حترير 
ارتياح حيال  بعدم  ي�شعر  اأنه  له. )وُذكر  ا�شتفزاز  تربتها مبثابة  املقاتلني فوق  ون�شر  بها  وامل�شاواة  العدل  ال�شودان مطالبة حركة 
فرار بع�س مقاتليه اإلى �شفوف حركة العدل وامل�شاواة – ويف حوزتهم بع�س اأجهزة الت�شالت واملركبات.( وهاجم جي�س حترير 
ال�شودان القرية ملدة ثلثة اأيام )وبداأ باإطلق قذائف الهاون(، التي اأوقعت خ�شائر كبرية )فقتل ما ل يقل عن 14 �شخ�شًا واأ�شيب 
مقاتلي  الكثري من  اإتخذ   ، يونيو  5 حزيران/  اأي�شًا. ويف  وامل�شاواة  العدل  ورمبا من عنا�شر حركة  املدنيني  بجروح( من  كثريون 
حركة العدل وامل�شاواة من مواقع بعثة الإحتاد الأفريقي يف ال�شودان املجاورة ملذًا لهم. وا�شتولى موظفو بعثة الإحتاد الأفريقي يف 
ال�شودان على اأ�شلحة حركة العدل وامل�شاواة النارية، و�شجلوها، ودونوا اأرقامها املت�شل�شلة اخلا�شة بها، واأ�شدروا ’اإي�شالت‘ ب�شاأنها 
اإلى مقاتلي حركة العدل وامل�شاواة. وقامت بعثة الإحتاد الأفريقي يف ال�شودان بجمع حوايل 50 قطعة من الأ�شلحة النارية. وحر�شت 

البعثة على �شلمة الأ�شلحة ويف النهاية اأعادتها مقابل تقدمي الإي�شالت. 
امل�ضادر: ال�شبكة الإقليمية املتكاملة للمعلومات )2005( IRIN؛ جمموعة بيانات درا�شة امل�شح لت�شريب الأ�شلحة ال�شغرية )2005(؛ 

.)2005a( شودان تريبيون�

بالقوات  امل�شاهمة  البلدان  حتتفظ  ول   56.)AMISOM( ال�شومال  يف  الأفريقي  الإحتاد  بعثة  يف  حدث 
الع�شكرية بهذه الأ�شلحة يف كل احلالت )انظر ال�شندوق 2(. ويف ظل غياب هيئة �شرطة اأبيي املرتقبة، 
اأ�شلحة   UNISFA اأبيي  ال�شلم يف  املوؤقتة حلفظ  الأمنية  املتحدة  الأمم  املثال، �شادرت قوات  �شبيل  على 
و�شلمتها اإلى ‘ال�شلطات ذات ال�شلة’) انظر مثًل جمل�س الأمن، 2013b،الفقرة 6 (.57 بيد اأن مقابلت 

© AFP/Ashraf Shazly
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املتحدة  الأمم  اإلى قوات  ولي�س  البعثات عمومًا  ال�شلم - باحلديث عن  اأجريت مع كبار م�شوؤويل حفظ 
الأمنية املوؤقتة حلفظ ال�شلم يف اأبيي UNISFA ب�شكل حمدد- ت�شري اإلى اأن مراقبة املقر الرئي�شي للعتاد 
واملعدات الع�شكرية امل�شرتدة بهذه الطريقة ُتعترب مراقبة حمدودة، حيث و�شف قائد �شابق للقوات الو�شع 

باأنه ‘و�شع رمادي ُمبهم’.58
اإن وحدات ال�شرطة امل�شكلة هي اأي�شًا جمهزة جيدًا بال�شلح. ويتوقع اأن تتاألف وحدة ال�شرطة امل�شكلة 
يف عملية حفظ ال�شلم التابعة للأمم املتحدة من140  �شخ�شًا من الرجال والن�شاء. ويجب على كل �شابط 
من �سباط ال�سرطة يف وحدة ال�سرطة امل�سكلة  اأن يكون مزودًا ببندقية اأو م�سد�س، فيما ُتن�سر كل وحدة وهي 
مزودة ب 12 من  املدافع الر�شا�شة واثنني من بنادق القن�س. واإ�شافة اإلى ذلك، ينبغي اأن تكون كل وحدة 
من وحدات ال�شرطة امل�شكلة مزودة بو�شائل ال�شيطرة على التجمعات ومكافحة اأعمال ال�شغب، مبا يف ذلك  

 .)UN DPKO، 2012( القذائف احلركية اخلفيفة، وقاذفات القنابل امل�شيلة للدموع وقنابل الغاز
بالأ�شلحة.  جمهزة  مبركبات  اأي�شًا،  امل�شكلة،  ال�شرطة  ووحدات  امل�شكلة  الع�شكرية  الوحدات  ُتن�شر 
وتتفاوت الأنواع والأعداد وتعتمد على معايري كثرية. وتت�شمن هذه العوامل تفوي�س البعثة، وعقيدة ونظام 
اأو م�ساهم بقوات �سرطة، وكثريًا ما يعتمد على مدى �سخاء  ان�سباط بلد معني م�ساهم بقوات ع�سكرية 
"العربات غري امل�شفحة‘  اأن الكثري من  ودعم املانحني. ولأغرا�س هذه الورقة، فاإن من املهم ملحظة 
مثل املركبات ال�شغرية تثبت فيها مدافع ر�شا�شة )انظر ال�شكل 5(. اأما املركبات املدرعة فتملك يف العادة 

�شلحًا ناريًا اأكرب بكثري.
تتفاوت املتطلبات من الذخائر لقوات حفظ ال�شلم تفاوتًا كبريًا. وينطبق ذلك على البعثات وداخل كل 
بعثة بني الوحدات، وداخل الوحدة الواحدة اإ�شتنادًا اإلى التهديد املت�شور اأو على املهمة . فعلى �شبيل املثال، 
معادية،  بيئة غري  املدى يف  بدوريات ق�شرية  قيامهم  ال�شلم خلل  قوات عنا�شر حفظ  لدى  يكون  قد 
دوريات  يف  ال�شلم  حفظ  قوات  حوزة  يف  يكون  قد  حني  يف  للذخرية،  خزنتني  مع  ال�شخ�شية  اأ�شلحتهم 
طويلة املدى عرب اأرا�شي تعر�شوا فيها موؤخرًا لهجوم، �شتة خزائن ذخرية اأو اأكرث لكل بندقية ويح�شرون 
معهم اأ�شلحة ت�شغلها الطواقم اأو اأ�شلحة جماعية مع ذخائر اإ�شافية. فاخلزينة لبندقية هجومية من طراز 
كل�شينكوف حتتوي على 30 طلقة ذخرية عيار 7,62×39 ملم. اأما بالن�شبة للبندقية من طراز M16 اأو 
بندقية INSAS  فت�شم 30 طلقة ذخرية عيار 5,56×45 ملم . ويحتوي �شلح G3 اأو FAL عادة على 20 
طلقة ذخرية عيار 7,62×51 ملم.)اأما امل�شتودعات الأكرب اأو الإ�شطوانات التي ت�شم اأكرث من 40 طلقة 

ذخرية فتوجد ملعظم الأ�شناف القيا�شية للبنادق، لكنها نادرًا ما ت�شتخدم قي عمليات حفظ ال�شلم(.
ب�شبب  وذلك  بالبنادق  اخلا�شة  تلك  عن  كثريًا  تزيد  الر�شا�شة  للمدافع  الذخائر  من  املتطلبات  اإن 
الطريقة التي ين�شر وُي�شتخدم بها ال�شلح. ويتم تلقيم املدافع الر�شا�شة عادة من حزام )يتكون اإما من 
و�شلت مفككة اأو غري مفككة( اأو يف حالت اأقل، من علب قابلة للنزع والف�شل اأو خزانات اإ�شطوانات. 
وتتفاوت قدرة الذخرية اإلى حد بعيد وفقًا لطراز و�شعة ال�شلح قيد البحث،  لكنها ترتاوح بني 100 و 300 

خرطو�شة عند ا�شتخدام احلزام، وبني 30 و 100 خرطو�شة خلزانات ال�شناديق والإ�شطوانات.
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عادة ما ُتعترب احلاويات امل�شتخدمة لدعم املدافع الر�شا�شة التي حتملها املركبات اأكرب من تلك املعدة 
لل�شتخدام من قبل اجلنود امل�شاة. وهذه احلاويات الكبرية )ت�شمى اأحيانًا بال�شفائح اأو العلب( حتمل 
يف العادة اأحزمة من الذخائر ت�شم 200-1000 من الإ�شطوانات لكن الكميات تختلف باختلف الطراز 
وال�شعة واملهمة وغريها من العوامل الأخرى. وتقوم قوات حفظ ال�شلم يف العادة بتحميل مركبة من نوع 
تويوتا هيلوك�س )التي تتواجد ب�شكل وا�شع يف الكثري من عمليات حفظ ال�شلم( مبدافع ر�شا�شة مع اأربع 

اإلى �شت حاويات من الذخائر . ويف حال زيادة اخلطر، قد يتم و�شع ع�شر �شفائح اأو اأكرث على املركبة.
‘املتطلبات’ والوقائع عند تناول ما حتمله  ومع كل ما ورد، فاإنه ينبغي توخي احلذر يف التفريق بني 
تر�شل  وقد  امليدان.  اإلى  ال�شرطة  بقوات  امل�شاهمة  والبلدان  الع�شكرية  بالقوات  امل�شاهمة  البلدان  قوات  
اإلى منطقة البعثة، جمهزة مبا يقل بكثري عما تن�س عليه  اأو قوات �شرطة  بع�س البلدان قوات ع�شكرية 
اأمثلة ذلك، حني يعاد ت�شكيل وحدة عاملة  اأن تتغري؛ ومن  واللوائح ميكن  الأنظمة  اأن  التوجيهات. )كما 
لدى الإحتاد الأفريقي حتت م�شمى جديد وجتد نف�شها تعمل لدى بعثة للأمم املتحدة. ولقد اأثار هذا قلق 
حقيقي قد ي�شتغرق الت�شدي له، ب�شكل كاٍف، مدة طويلة(.59 وقد ل تعمل بع�س املعدات والتجهيزات التي 
حت�شرها الوحدات. وقد حت�شر بع�س البلدان اأ�شلحة وذخائر واأنظمة ت�شلُّح مثل املركبات امل�شفحة اأكرث 
بكثري مما هو مطلوب. وميكن اأن تعمل على ال�شغط على الأمم املتحدة من اأجل تفعيل اإعفاء خا�س لزيادة 
اأنواع وكميات املعدات اململوكة للوحدات بحيث تغطي الأمم املتحدة الإنخفا�س يف قيمة العتاد واملعدات 
اأو تقوم بتاأمينها �شد الفقدان اأو التلف. اأو قد تقرر ال�شتثمار يف اإح�شار العتاد اإلى البعثة خارج النطاق 

الذي تغطيه الأمم املتحدة.
هنا ل بد من التمييز بني ‘املتطلبات’ والوقائع حينما يتعلق الأمر مبا ميكن للقوات الع�شكرية اأو قوات 
ال�شرطة حمله معها عند اإ�شطلعها باأعمالها. فعلى �شبيل املثال، يف منطقة البعثة، يتطلب من كل جندي 
يف دورية  اأن ينقل ب�شكل روتيني اأربعة خزائن من الذخائر،  يف حني قد يطلب من اآخر حمل اإثنني فقط. 
وهذه املتطلبات قد تتغري ب�شبب طول وقت الدورية املتوقع اأو ما تواجهه من تهديدات. وفوق ذلك، قد يكون 
للبلدان املختلفة، امل�شاهمة بالقوات الع�شكرية، ت�شورات خمتلفة للو�شع نف�شه. فكل حكومة لديها نظريات 
ع�شكرية تتعلق بال�شرطة ذات تكتيكات وتقنيات واإجراءات خمتلفة للت�شدي للتحديات يف اأو�شاع القتال 

اأو يف بيئة حفظ ال�شلم.

تدفقات الأ�ضلحة اإلى اجلهات الفاعلة من غري الدول
نق�س  يوؤدي  وقد  كثرية.  بطرق  والذخائر  الأ�شلحة  على  للدولة  التابعة  غري  امل�شلحة  اجلماعات  حت�شل 
ال�سفافية اإلى �سعوبة توثيق طرق احل�سول هذه. فاحلظر الذي ُيفر�س ملواجهة هذا الن�ساط – فر�شت 
دارفور يف  امل�شلحة يف  اجلماعات  نحو  املتجهة  الأ�شلحة  تدفقات  تقييد  اإلى  يرمي  املتحدة حظرًا  الأمم 
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عن  النقاب  ك�شف  يف  احلكومة  رغبة  من  يقلل   -  60)2005b الأمن،  جمل�س  )انظر   2005 اآذار/مار�س 
املعلومات املتعلقة باإمداداتها للجماعات امل�شلحة. ول يتناول هذا الق�شم تدفقات الأ�شلحة اإلى الوليات اأو 
عمليات اإنتاج الأ�شلحة ال�شغرية والذخائر التي جتيزها احلكومة )التي مت تناول كل منها حتت عناوين 
اأخرى للتقييم الأ�شا�شي للأمن الب�شري HSBA(،61 واإمنا ينظر يف كيفية ح�شول اجلماعات امل�شلحة على 
الأ�شلحة والذخائر، اأوًل على ال�شعيد العاملي، ثم بالرتكيز على الو�شع يف ال�شودان وجنوب ال�شودان. ثم 
ي�شتك�شف ظاهرة ت�شريب الأ�شلحة كو�شيلة للقتناء ويختتم مبناق�شة ق�شرية ب�شاأن التحديات املاثلة اأمام 

اإجراء البحوث املتعلقة مبثل هذه امل�شائل.

امل�ضهد العاملي
اإن اجلماعات امل�شلحة مثلها مثل غريها من امل�شتعملني النهائيني للأ�شلحة ال�شغرية غري امل�شّرح لهم 
رئي�شية:  طرق  اأربعة  خلل  من  وذخائرها  اأ�شلحتها  على  النزاعات،  بيئات  يف  تتح�شل  با�شتخدامها، 
بال�شتيلء وامل�شادرة، وعرب الهبات والتربعات، واملعاملت املالية، والإنتاج املحلي )انظر اجلدول 2(. 
لأنواع  وفقًا  تختلف  الدقيقة  الن�شب  فاإن  الت�شلح،  م�شادر  من  مزيج  على  تعتمد  اجلماعات  كل  اأن  ومع 

 .)Green & Marsh، 2013 ؛Perrin، 2012( اجلماعات امل�شلحة، والنزاعات، وال�شياقات املحلية
وي�شكل ال�شتيلء - امل�شادرة على الأ�شلحة طريقة �شائعة بني اجلماعات امل�شلحة للح�شول على 
الرئي�شي  التي متر بنزاعات، تكون الرت�شانات احلكومية هي امل�شدر  البلدان  الأ�شلحة. يف كثري من 
عائداتها  واإرتفاع  اإقتنائها  كلفة  يف  الن�شبي  التدين  ب�شبب  املعار�شة  امل�شلحة  اجلماعات  لت�شلح 
)Jackson, 2010 ; Perrin, 2012(. وت�شمل امل�شادر الأخرى لل�شتيلء على الأ�شلحة من جانب كل 

من، اجلماعات �شبه الع�شكرية املدعومة من الدولة، واجلماعات امل�شلحة املناف�شة، والقوات اخلارجية 
مثل تلك التي تنت�شر كجزء من عمليات حفظ ال�شلم )Berman & Racovita، 2013(. ويتم ال�شتيلء 
على الأ�شلحة باأ�شاليب خمتلفة، ترتاوح بني ال�شرقة �شيقة النطاق والأعمال املتف�شية لنهب املخزونات 
اأو ال�شتيلء على الأ�شلحة يف �شاحات القتال. وتنطوي هذه الأ�شاليب على ’تكاليف‘ خمتلفة تتكبدها 
املادية  اأفرادها، وحتى اخل�شائر  فقدان حرية  اأو  الأرواح  تتمثل يف اخل�شائر يف  امل�شلحة،  اجلماعات 
)كالر�شا�س والوقود اللزم لإجراء العملية(. وتتكبد عمليات ال�شرقة �شيقة النطاق يف الغالب تكاليف 
اأقل، لكن املهاجمني يتعر�شون خلطر القب�س عليهم وحماكمتهم. اأما اأعمال النهب وال�شلب املتف�شية 
للمخزونات نتيجة هجوم هائل على قاعدة فتكون اإ�شتثنائية عمومًا، وعادة ما تكون ناجتة عن هجمات 
خمطط لها. ومع اأن هذا النوع من عمليات ال�شتيلء تكون حمفوفة باملخاطر ومكلفة، اإل اأنها توفر 
عائدات كربى. وتنطوي عمليات الإ�شتيلء على الأ�شلحة يف �شاحات القتال  على خماطر حمتملة كربى 

)املوت والتعر�س للإ�شابات( ويحتمل اأن توفر كميات كبرية من الأ�شلحة. 
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وت�شري الهبات والتربعات يف هذه الورقة اإلى الأ�شلحة ال�شغرية والذخائر التي تزود بها احلكومات 
النقل  اإعادة  طريق  عن  يكون  ما  غالبًا  والذي  الأ�شلحة،  م�شتخدمي  من  غريها  اأو  م�شلحة  جماعات 
التي تكون يف اأغلب الأحيان-  ولكن لي�س دائما - �شرية. كما ت�شتطيع عمليات الإندماج والتحالف مع 

اجلماعات امل�شلحة الأخرى والتجنيد، زيادة عدد الأ�شلحة التي متلكها جمموعة معينة.
وميكن اأن ت�شكل املعاملت املالية املت�شمنة للأ�شلحة والذخائر، م�شدرًا رئي�شيًا لأ�شلحة بع�س اجلماعات 
امل�شلحة. وتورد التقارير، اأن يف ا�شتطاعة اجلماعات التي حتظى بقنوات متويل اأو برعاية حكومية ن�شطة 
�شراء كميات كبرية من املعدات واإقتناء اأ�شلحة اأكرث تطورًا )Perrin, 2012، �شفحة 109(. وبالإ�شافة اإلى 
ذلك، متثل املمار�شات الفا�شدة التي ت�شمل الأفراد اأو احلكومات اأ�شلوبًا اآخرًا من اأ�شاليب اإقتناء الأ�شلحة 
مثل  فا�شدة  �شراء  ممار�شات  مت�شمنة   ( وا�شع  نطاق  على  حيازتها  اأو  واملعدات  الأجهزة  �شراء  يتم  حيث 
اأو على نطاق �شيق )عدد قليل من الأ�شلحة يف كل مرة من املرات(  اأو الر�شوة(  اإبرام العقود التف�شيلية 
من املخزونات احلكومية )منظمة ال�شفافية العاملية Transparency International، 2013(. ويف عمليات 
حفظ ال�شلم، مت توثيق حالت لف�شاد ولإجتار غري م�شروع بالأ�شلحة تورطت فيها قوات حفظ ال�شلم يف 

جمهورية الكونغو الدميوقراطية و�شرياليون )Chilian, 2011، �شفحة 9(، كمثالني فقط على ذلك.
والتحويل  احلريف  الإنتاج  خلل  من  والذخائر  ال�شغرية  الأ�شلحة  اإنت�شار  اإلى  املحلي  الإنتاج  ي�شري 
الإنتاج احلريف  املنفذ من م�شانع مت ال�شتيلء عليها.  ويعترب  ال�شناعي  الإنتاج  والتجديد، ف�شًل عن 
للأ�شلحة النارية واإعادة حتويلها من قبل اجلماعات امل�شلحة ذاتها، هام�شيًا قيا�شًا باأنواع الإنت�شار الأخرى 
للأ�شلحة، وذلك نتيجة ما ي�شتغرقه من  وقت ويتطلبه من تكاليف )Pezard, 2005، �شفحة 145(. ويف 
اأو  غيار  قطع  لتوفري  تفكيكها  اأو  ح�شوها  اإعادة  اأو  وذخائر  اأ�شلحة  حتويل  مت  موثقة،  قليلة  حالت  بع�س 
اإ�شتبدال للأ�شلحة القائمة. ومع ذلك، وبالنظر اإلى ندرة البيانات املتعلقة بعمليات الإنتاج املحلي، فاإنه من 
ال�شعب حتديد حجم هذه املمار�شة. ولدى بع�س اجلماعات امل�شلحة القدرة على اإنتاج الأ�شلحة اخلا�شة 
بها )و�شائل التفجري امل�شنعة ب�شورة مرجتلة( والقدرة على اإجراء بع�س التح�شينات الطفيفة على الأقل 

)Perrin, 2012،�شفحة 108(.

ال�ضودان وجنوب ال�ضودان
يحدث ت�شريب الأ�شلحة يف ال�شودان وجنوب ال�شودان ب�شورة رئي�شية من خلل ال�شتيلء، مبا يف ذلك 
عن  وكذلك  املتف�شية،  وال�شلب  النهب  واأعمال  وال�شرقة،  القتال،  �شاحات  يف  الأ�شلحة  على  الإ�شتيلء 
تقع  التي  املمار�شات  من  فرعية  فئة  الأ�شلحة  ت�شريب  ميثل  النحو،  هذا  وعلى  املالية،  التعاملت  طريق 
حتت الت�شمية العامة لعمليات نقل الأ�شلحة اإلى م�شتعملني غري مرخ�س لهم با�شتعمالها، مثل اجلماعات 
اأو �شفة  الت�شريب حتويل مرتبة  يت�شمن  فاأوًل،  اأ�شا�شية.  به من خ�شائ�س  تت�شم  بالرغم مما  امل�شلحة، 
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اجلدول 2  تدفقات الأ�شلحة اإلى اجلماعات امل�شلحة 

الأ�شاليبامل�شادرنوع الن�شاط

كيانات فاعلة حكومية )مثُل، قوات الأمن 	•ال�شتيلء 
الوطنية اأو املنتمية اإلى دولة اأجنبية( 

جماعات م�شلحة )مناف�شة( اأخرى )مثًل، 	•
ملي�شيات موالية للحكومة(

كيانات فاعلة تابعة للقطاع اخلا�س )ال�شركات 	•
املعنية بالأمن اخلا�س*، واملوؤ�ش�شات متعددة 

اجلن�شيات**، ومتاجر الأ�شلحة(
كيانات فاعلة دولية )مثل قوات حفظ ال�شلم، اأو 	•

قوات تدخل متعددة الأطراف، اأو قوات اأجنبية يف 
البلد نتيجة اإبرام اتفاق ثنائي(. 

ال�شرقة على نطاق �شيق	•
الإ�شتيلء على الأ�شلحة يف 	•

�شاحات القتال
اأعمال النهب وال�شلب املتف�شية 	•

اجلماعية

الهبات 
والتربعات

كيانات فاعلة حكومية اأو تابعة لدولة )وطنية 	•
اأو اأجنبية(

جماعات م�شلحة )حليفة( اأخرى	•
اأفراد )�شيا�شيون ومدنيون مثًل(	•

عمليات النقل احلكومية )�شرية 	•
منها ور�شمية(

الإندماج مع جماعات م�شلحة	•
التحالفات ال�شيا�شية	•
• جتنيد اأفراد جدد باأ�شلحة �شخ�شية 	

املعاملت 
املالية

• كيانات فاعلة حكومية اأو تابعة لدولة )وطنية اأو اأجنبية(	
جماعات م�شلحة اأخرى 	•
• اأعمال جتارية )م�شتودعات الأ�شلحة للبيع بالتجزئة(	
جتار /�شما�شرة	•
حدادون	•
اأخرون من املدنيني  	•

• عمليات ال�شراء	
• املقاي�شة	
• الإيجار	

الإنتاج 
املحلي 

اإنتاج حريف	•جماعات م�شلحة	•
اإنتاج �شناعي ) معامل وم�شانع 	•

مت ال�شتيلء عليها(
حتويل	•
• اإعادة جتديد و�شقل )للأ�شلحة 	

القدمية/الأ�شلحة امل�شحوبة من 
اخلدمة والتداول(

* ال�شركات املعنية بالأمن اخلا�س
** املوؤ�ش�شات املتعددة اجلن�شيات 

ال�شلح من مرتبة مرخ�س بها اإلى اأخرى غري مرخ�س بها )مما يجرد من الأهلية، على �شبيل املثال، 
عمليات ال�شراء من ال�شوق ال�شوداء من قبل اجلماعات امل�شلحة بو�شفها عمليات ت�شريب(. وثانيًا، يعترب 
ق�شد املالك الأ�شلي هو العامل املقرر احلا�شم، لأن الت�شريب �شوف يجري مبا يتعار�س مع نوايا املالك 
اإعادة  النارية عمليات  الأ�شلحة  نقل  تتم عرب عمليات  التي  واملنح  الهبات  تعترب  ال�شبب،  ولهذا  الأ�شلي. 

للنقل، مما قد يوؤدي اإلى خرق قواعد وقوانني معينة، دون اأن تعترب بال�شرورة ت�شريبًا. 
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اأو حامليها  ت�شتهل الأ�شلحة التي مت ت�شريبها، دورة حياتها بوجودها يف حوزة املنتجني امل�شرح لهم 
اأو  امل�شتعملني النهائيني كي توظف فيما بعد يف اإ�شتخدام غري م�شرح به اإما باأخذها اأو ال�شتيلء عليها 
م�شتقرة  بلداٍن  تن�شاأ يف  الع�شكرية  والتجهيزات  املعدات  اأن  ومبا  نقلها.  اإعادة  اأو  بها  التربع  اأو  بيعها  اأو 
وتوجه نحو كيانات فاعلة يف بلدان ذات اأو�شاع ه�شة اأو ت�شودها النزاعات، فمن املرجح اأن يتم ت�شريب 
املعدات والتجهيزات الع�شكرية من امل�شتعملني النهائيني وجهات النقل. وقد يكون املنتجون ول �شيما اأولئك 
الذين يقيمون يف مناطق النزاع، اأهدافًا للهجمات اأو لعمليات ال�شتيلء يف �شاحات القتال، اأو للممار�شات 
الفا�شدة، لكن اللوائح الأكرث �شرامة املفرو�شة على ت�شنيع الأ�شلحة والذخائر تعمل على تقلي�س خماطر 

اإنت�شارها )م�شروع م�شح الأ�شلحة ال�شغرية، 2014(.
اأثناء  اأو  املخزونات  من  رئي�شيني:  م�شدرين  من  الع�شكرية  واملعدات  العتاد  على  الإ�شتيلء  وميكن 
عمليات النقل. اأما املخزونات، �شواء كانت تلك اخلا�شة بامل�شنعني اأو مرافق املخزونات املوؤقتة اخلا�شة 
باجلهات التي تنقل الأ�شلحة، اأو تلك اخلا�شة بامل�شتعملني النهائيني، فقد تكون عر�شة لل�شرقة اأو لأعمال 
مرافق  وترتاوح  الأمنية.  التدابري  من  يكفي  ما  اإلى  تفتقر  كانت  اإذا  املتف�شية  اجلماعية  وال�شلب  النهب 
وقوات  باجلي�س  )اخلا�شة  الكربى  الع�شكرية  امل�شتودعات  من  والذخائر  ال�شغرية  للأ�شلحة  التخزين 
البحرية الخ..( وحتى الثكنات وامل�شتودعات الأ�شغر حجمًا )التي يحتفظ بها اأفراد ال�شرطة اأو الأفراد 
الع�شكريون اأو �شبه الع�شكريني(، واملخزونات على م�شتوى الوحدة، واملخزونات ال�شخ�شية )التي يحتفظ 
وميكن   .)48 �شفحة   ،2008 ال�شغرية،  الأ�شلحة  م�شح  )م�شروع  منازلهم(  يف  والأفراد  املوظفون  بها 
للممار�شات ال�شليمة املتعلقة بالأمن املادي واإدارة املخزونات )PSSM(، التي تت�شمن على �شبيل املثال ل 
احل�شر، الت�شجيل الدقيق والتخزين، اأن حتد من اإحتمال ت�شريب الأ�شلحة. واأثناء عمليات حفظ ال�شلم، 
يوؤثر ت�شريب ال�شلحة على قوات حفظ ال�شلم )امل�شتعملني النهائيني للأ�شلحة( وعلى املعدات املخّزنة 
يف املع�شكرات القاعدية )مرافق التخزين متو�شطة امل�شتوى اإلى مرافق التخزين على م�شتوى الوحدات(  
اأثناء البعثات. كما ميكن اأن يتم ت�شريب الأ�شلحة والذخائر من املخزونات املوؤقتة العابرة  اأو التي تنقل 

للحدود اأو من بلدان الوجهة املق�شودة.    
ومن املمكن ت�سريب العتاد واملعدات الع�سكرية يف نقاط عدة من �سل�سلة النقل. فعمليات التحويل 
اأو الت�شريب قد تتم اأثناء �شحن احلمولت من جانب اجلهات امل�شنعة، اأو عند نقطة �شعود ال�شفينة، 
 Ghilain، 2011؛Schroeder,( اأو اأثناء النقل العابر للحدود، اأو عند نقاط الت�سليم اأو ما بعد الت�سليم
تت�شمن  الت�شريب  عمليات  معظم  اأن  احلقيقة،  ويف   .)115 Close & Stevenson، 2008،�شفحة 

النقل  اإعادة  عمليات  يف  �شيما  ول  النقل،  �شل�شلة  يف  ال�شعيفة  الو�شل  حلقات  من  العديد  اإ�شتغلل 
اأثناء  اإلى م�شتخدٍم غري مرخ�س له. كما ينطبق ذلك على عمليات الت�شريب التي حتدث  املخططة 
املتعهدين  اأو  الع�شكرية،  بالقوات  امل�شاهمة  والبلدان  امل�شانع،  من  وذلك  ال�شلم  حفظ  عمليات 
واملقاولني من القطاع اخلا�س الذين يقومون بنقل املعدات الع�شكرية اإلى املع�شكرات القاعدية اأو يف 
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�شياق جهود اإعادة التزويد بالمدادات.
وحت�شل اجلماعات امل�شلحة غري التابعة للدول يف ال�شودان وجنوب ال�شودان على اأ�شلحة �شغرية، وذخائر 
الو�شيط.   امل�شدر  اأو  النهائي  الرئي�شي  امل�شدر  تكون  ما  كثريا  الدولة  لكن  متنوعة،  م�شادر  من  واأجزاء 
فحكومة ال�شودان )اأي اخلرطوم( مثل، تعمل كجهة توريد ويف الوقت نف�شه كو�شيط للجماعات التي تدعمها 
من خلل تزويدها بذخائر جديدة م�شنوعة حمليًا اأو باإعادة حتويل ال�شحنات امل�شتوردة اإلى القوات التي 
ال�شودانية  امل�شلحة  القوات  باأن  )Leff & LeBrun، 2014( وتوحي املعطيات  نيابة عنها  يف اجلنوب  تن�شط 
اخلفيفة  للأ�شلحة  وذخائر  ال�شنع  �شغرية حديثة  اأ�شلحة  على  دارفور حت�شل  لها يف  احلليفة  وامليلي�شات 

خلل اقل من 12 �شهرًا من ت�شنيعها )التقييم الأ�شا�شي للأمن الب�شري HSBA, 2012، �شفحة  1(.
اأ�شحت خمزونات القوات امل�شلحة ال�شودانية واملخزونات احلكومية تعمل بديًل للإمدادات الأجنبية 
الواردة للجماعات امل�شلحة ب�شورة متزايدة ، والتي انكم�شت وتقل�شت يف ال�شنوات الأخرية )م�شروع م�شح 
الأ�شلحة ال�شغرية، 2014، �شفحة 238؛ Leff & LeBrun, 2014، �شفحة 106(. وح�شب تقديرات التقييم 
الأ�شا�شي للأمن الب�شري HSBA، فاإن اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان –ال�شمال يف جنوب كردفان قد 
اإ�شتولت على مئات الآلف من الذخائر يف عام 2012، ف�شًل عن ما يزيد على ع�شر مركبات ودبابات من 
وباملثل، ويف عامي 2013-2012،  ال�شودانية )Leff & LeBrun, 2014، �شفحة 106(.  امل�شلحة  القوات 
ال�شلة من اجلي�س  ال�شغرية والذخائر ذات  الأ�شلحة  ياو على كميات كبرية من  ياو  ا�شتولت ميلي�شيات 

ال�شعبي لتحرير ال�شودان يف ولية جونقلي )Leff & LeBrun, 2014، �شفحة 107(.     
ومع تزايد قدرة اجلماعات امل�شلحة وتنوعها، اأ�شبحت اأي�شًا اأكرث اإنتهازية و�شارت ل تكتفي با�شتهداف 
خمزونات احلكومة فقط، بل ت�شتهدف اأي�شًا تلك اخلا�شة بعمليات حفظ ال�شلم التابعة للإحتاد الأفريقي 
قوات حفظ  العمليات وجهود  تلك  لدعم  الإمداد  اإعادة  ا�شتهداف جهود  اإلى  بالإ�شافة  املتحدة،  والأمم 
ال�شلم اأثناء قيامهم بت�شيري الدوريات اأو املرافقة )Lewis, 2009، �شفحة 52(. كما يطرح الت�شريب عن 
 ،Jackson, 2010( طريق ال�ستيالء مزايا تكتيكية اأو ا�سرتاتيجية، من خالل اإ�سعاف واإحباط اخل�سم
جمهزة  م�شلحة  جماعات  ال�شودان  جنوب  ويف  ال�شودان  يف  ال�شلم  حفظ  قوات  وتواجه   .)139 �شفحة 
ب�شورة جيدة بالأ�شلحة. ويحد ق�شور الإمكانات الت�شغيلّية لوحدات حفظ ال�شلم ودورياتها ب�شكل كبري 

من ‘حركة القوات، وفعاليتها وقدرتها على ردع الهجمات’ )جمل�س الأمن، 2014c، ال�شفحتان 9-8(. 

التحديات املتعلقة بالأبحاث
عمليات  اأو  املوثقة،  امل�شادرة  وعمليات  املخزونات  ب�شاأن  بالثقة  اجلديرة  املعطيات  غياب  ظل  يف 
الإ�شتيلء، املوثقة ، ي�شعب التحديد الكمي لت�شريب الأ�شلحة عمومًا، وللت�شريب النا�شئ عن عمليات 
حفظ ال�شلم بوجه خا�س. وا�شتخدام منوذج لت�شجيل ومراقبة احلوادث، توّثق ورقة العمل هذه لأكرث 
من 100 حادثة تنطوي على ت�شريب للأ�شلحة من عمليات حفظ ال�شلم يف ال�شودان وجنوب ال�شودان.
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ثمة نق�س مزمن لوجود بيانات منهجية و�شاملة ب�شاأن ت�شريب الأ�شلحة ب�شبب ما يت�شم به املو�شوع 
الوعي ب�شخامة  اإلى  اأو الإجراءات، والفتقار  الغمو�س الذي يكتنف املخزون  من ح�شا�شية، وب�شبب 
حجم الظاهرة. وبالرغم من اأن تبني املعاهدة الدولية لتجارة الأ�شلحة والتطورات التي اإ�شتجدت على 
مبادرات الأمن املادي واإدارة املخزونات )PSSM( قد �شّلطت ال�شوء على عملية الت�شريب موؤخرُا، اإل 
اأنه ل يعرف �شوى القليل عن حجمها ونطاقها. وُيعزى �شح املعرفة اإلى ثقافة التكتم و�شرب �شتار من 
ال�شرية. ففي حالت كثرية ل يتم ذكر عمليات التحويل اأو الت�شريب ر�شميًا يف التقارير وب�شورة وافية. 
وكثريًا ما تكون و�شائل الإعلم امل�شدر الوحيد للمعلومات ب�شاأن حادثة معينة، لكن التقارير املقدمة 
ل تكون مت�شقة دائمًا فيما يتعلق بتغطيتها.  وبالتايل، فمع اأن بع�س حوادث وا�شعة النطاق مثل اجتياح 
املع�شكرات القاعدية )مثل حادث ح�شكنيتة عام 2007، اأو اجتياح قاعدة اأكوبو يف عام 2013( تطغى 

على ال�شحف، فاإن بع�س احلوادث الأخرى نادرًا ما يتم ن�شرها علنية.
تت�شمن  واأ�شلحة خفيفة، فهي  اأ�شلحة �شغرية  اإختل�س  اأكرث من جمرد عملية  الت�شريب  وت�شمل عملية 
ذخائر وقطع ومركبات جمهزة بالأ�شلحة. و�شواء احتوت عملية الت�شريب على ذخائر عملياتية واحتياطية 
وتدريبية اأو ذخائر فائ�شة، فهي تطرح خطرًا يف وجه اأي كم من الأ�شلحة والذخائر التي متت حيازتها ب�شكل 
قانوين )Bevan, 2008، �شفحة 145(. اأما عمليات النقل الدويل للذخائر فهي اأقل �شفافية من التجارة 
بالأ�شلحة ال�شغرية، مما يجعل من ال�شعب بوجه خا�س تتبعها )Heron et al، 2010(. وعلوة على ذلك، 
اإفتقار مهيمن على املعلومات املتعلقة بت�شريب املركبات املجهزة بالأ�شلحة، مما يجعل تقدير عملية  فثمة 
الت�شريب �شعبًا. فعملية ت�شريب الأ�شلحة ال�شغرية واملكونات ذات ال�شلة )الذخائر والقطع( ت�شتفيد من 

نف�س مواطن الق�شور التنظيمية املتعلقة بالإنفاذ )Bourne & Berkol, 2004، �شفحة 120(. 
الت�شريب يف ال�شودان وجنوب ال�شودان، ا�شتند  ويف �شياق جتميع جمموعة بيانات ورقة العمل ب�شاأن 
هذا البحث على جمموعة منوعة من امل�شادر متتد من التقارير والوثائق الر�شمية للأمم املتحدة وحتى 
بيانات ار�شيفية خمتارة، ومن ال�شحافة ال�شتق�شائية، والن�شرات الإعلمية ال�شادرة عن الأمم املتحدة، 
يف م�شعى يرمي اإلى اخلروج باأكمل و�شف ممكن للو�شع. كما تعتمد الورقة على �شل�شلة من املقابلت التي 
اأجريت مع قوات حفظ ال�شلم؛ ومع البلدان امل�شاهمة بالقوات الع�شكرية؛ ومع م�شوؤويل الإحتاد الأفريقي 
والأمم املتحدة والإحتاد الأوروبي لإلقاء املزيد من ال�شوء على الظروف املعينة املحيطة بعملية الت�شريب. 
ومتت تنقية البيانات ب�شاأن الت�شريب التي جمعت لهذه الدرا�شة والتحقق منها، واعتماد م�شادر تق�شي 
متعددة حيثما اأمكن، من اأجل �شمان الدقة يف املعلومات الواردة. فهذه لي�شت درا�شة م�شح �شاملة لت�شريب 
الأ�شلحة اأو تدفقات الأ�شلحة يف ال�شودان وجنوب ال�شودان، بل متثل م�شعى لإدراك واإ�شتيعاب  الظاهرة 

التي مل حتظ مبا يكفي من التقارير التي تبلغ عنها. 
ول ُيعترب تعدد امل�شادر بال�شرورة م�شاويًا لتوفر البيانات. فاملعلومات املتعلقة بحوادث الت�شريب تكون 
بالإبلغ ب�شكل  ال�شلم  نادرًا ما تقوم قوات حفظ  اأي�شًا. فمثًل،  الغالب �شحيحة وجمزاأة ومتناق�شة  يف 
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الغالب  يف  يكون  فالو�شف  الت�شريب.  خلل  من  فقدتها  التي  الذخائر  وكميات  الأ�شلحة  عدد  عن  كامل 
تلميحيًا ولي�س دقيقًا فيورد على �شبيل املثال، باأن حاوية ذخائر قد تعر�شت لل�شرقة، دون حتديد نوعها 
اأو ماركتها اأو كمياتها. ويف حالت اأخرى تكون املعلومات ناق�شة متامًا، وتفيد و�شائل الإعلم باأن دورية 
تعر�شت لكمني ومت ال�شتيلء على مركبات دون حتديد ما اإذا كانت املركبات جمهزة بالأ�شلحة اأو ما اإذا 
كان قد متت م�شادرة اأي اأ�شلحة. فاحلوادث �شيقة النطاق التي تتعر�س لها الدوريات يكون من ال�شعب 
ب�شكل خا�س حتديد تفا�شيلها كمّيًا، وذلك لأن الدوريات تتفاوت من حيث احلجم ونوع الأفراد والقوات 

املعنيني، مما يوؤثر بدوره على نوع الأ�شلحة التي كانوا يحملونها. 
امل�شطلحات  اإلى  الفتقار  ب�شبب  اأكرث  الت�شريب  عملية  حول  البيانات  جمع  م�شكلة  تعقيد  يزداد 
الوا�شحة وال�شاملة. فالت�شميات والتعاريفات املتعلقة بالت�شريب كثرية. فبالن�شبة لبع�س وكالت الأمم 
اإلى  ال�شرعيني  مالكيها  من  ال�شلة،  ذات  والذخائر  ال�شغرية،  الأ�شلحة  حركة  و�شف  يتم  املتحدة، 
مالكيها غري ال�شرعيني، بقدر اأكرب من الدقة باعتبارها ‘ت�شرب’ اأو ‘تبخر’ اأو ‘تقطري’ وهي ت�شميات 
تتفادى اإ�شناد امل�شوؤولية جلهة معينة. ويف حالت اأخرى يو�شف الت�شريب من خلل اإحتجاز املواد، مثل 
‘امل�شادرة’ اأو ‘ال�شتيلء’ اأو ‘التخلي الإلزامي’. وهذه امل�شطلحات توؤكد الإن�شغال املوؤ�ش�شي بالأ�شلوب 
ما  غالبًا  التي  ال�شيا�شية  احل�شا�شية  اأوجه  يظهر  مما  الت�شريب،  عملية  بنطاق  الإهتمام  يفوق  ب�شكل 

ترتبط بهذه الكلمة.  
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الق�شم الثاين: مدى ونطاق ت�شريب الأ�شلحة ال�شغرية

التحديات التي تواجه عمليات حفظ ال�ضالم
تواجه عمليات حفظ ال�شلم �شعوبات كثرية قبل عملية الإنت�شار واأثناءها وبعدها. ولدى اأطراف النزاع 
-الذين قد ل يكون جميعهم اأطرافًا يف اإتفاق ال�شلم  -جداول اأعمال )اأجندة( متناف�شة. كما اأن للبلدان 
امل�شاهمة بالقوات الع�شكرية والأخرى امل�شاهمة بقوات ال�شرطة جداول اأعمال متناف�شة وقدرات خمتلفة 
ومتنوعة. اأما اأ�شكال الولية فقد تكون غام�شة اأو مقّيدة ويحتمل اأن ل يكون تكوين القوات كافيًا قيا�شًا 

بالإحتياجات على الأر�س. 
ويبحث هذا اجلزء يف ثلثة م�شتويات من التحديات التي تزيد من خماطر ت�شريب الأ�شلحة يف عمليات 
حفظ ال�شلم هي: امل�شتوى الإ�شرتاتيجي، وامل�شتوى العملياتي، وامل�شتوى التكتيكي التنفيذي.62 ويت�شمن 
امل�شتوى الإ�شرتاتيجي جميع اجلوانب التي تتعلق بت�شميم البعثة واإعدادها قبل اإيفادها اإلى امليدان اأو من 
خارج منطقة البعثة )مثًل الت�شريح للبعثة، وغاياتها، واملعايري العامة لتخطيط واإن�شاء البعثة وعملياتها 
املرتقبة(. اأما امل�شتوى العملياتي، فيتعلق بتنفيذ التفوي�س وتخ�شي�س اأو توزيع املوارد يف امليدان، وي�شمل 
التوجيه ما يتعلق بف�شاء العمل، ون�شر املعدات، والكميات التي يتم اإمداد البعثة بها والتوقيت املنا�شب.
وت�شمل التحديات يف هذا امل�شتوى القرارات املتخذة يف مقر البعثة الرئي�شي )مثًل، تكوين قطاعات ون�شر 
لة(. وختامًا، ي�شري امل�شتوى التكتيكي اإلى امل�شوؤوليات الإقليمية والقطاعية واملحلية املنوطة  وحدات ُم�شكَّ
وال�شتجابات  الدوريات،  ت�شيري  تواجه  التي  وال�شعوبات  املعارك،  يف  امل�شاركة  ذلك  يف  مبا  بالبعثات، 
والتحركات التكتيكية من جانب اجلماعات امل�شلحة، وال�شواغل اللوج�شتية �شيقة النطاق من مثل اإعادة 
القرارات  التكتيكي  التحديات على ال�شعيد  القاعدة. ومن بني  الإمداد وتن�شيق املخزونات على م�شتوى 
املتخذة داخل البعثة وخارج املقر الرئي�سي اأو الق�سايا ذات ال�سلة )مثل تنفيذ قواعد النخراط، و�سيانة 

املهارات القتالية والإنخراط امليداين(.

التحديات على امل�ضتوى الإ�ضرتاتيجي
عانت عمليات حفظ ال�شلم يف ال�شودان، وبخا�شة يف ال�شنوات الأولى، من حتديات اإ�شرتاتيجية متنوعة. 
وتراوحت تلك التحديات بني الإذن بقيامها والدور املنوط بها )كما هو ُمدّون يف الولية التي مت التفاو�س 
ب�شاأنها مع حكومة ال�شودان( وحتى التخطيط اللوج�شتي وا�شتحداث بنيان القوة، واجلوانب املالية. وكجزء 
ل يتجزاأ من ت�شميم وتنفيذ عمليات حفظ ال�شلم، فاإن الولية )التفوي�س( ل يحدد جناح البعثة فح�شب 
بل يعمل اأي�شًا على �شمان اأمن قوات حفظ ال�شلم وما لديها من موارد ومعدات وجتهيزات. وتعمل الولية 
)التفوي�س( اإلى جانب املهمات وقواعد ال�شتباك، على حتديد اأن�شطة واأهداف البعثة، موؤ�ش�شة بالتايل 
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اإطارًا للعمليات. فاإذا كان الولية مقّيدة للغاية من ناحية النطاق اأو ال�شلطات املمنوحة اإلى قوات حفظ 
ال�شلم، فانها �شتعرقل جناح البعثة ب�شكل كبري حتى قبل ت�شكيلها اأو ن�شرها.        

الإحتاد  اإكت�شبه  مما  فبالرغم  والوقائية.  العملياتية  الإمكانات  كبح  اإلى  املقيدة  الوليات  اأدت  لقد 
اأولى عملياته حلفظ ال�شلم )يف بوروندي؛ انظر مثًل Boshoff،2003(، مثلت  الأفريقي من خربة من 
بعثة الإحتاد الأفريقي الأولى يف ال�شودان منعطف تعلم عميق بالن�شبة للمنظمة.63  فقد ُن�شرت بعثة الإحتاد 
النار الذي  اإطلق  اإتفاق اإجنمينا لوقف  اإلى مراقبة  اأولية ترمي  الأفريقي يف متوز/يوليه 2004، بولية 
تو�شط يف اإبرامه الإحتاد الأفريقي يف 8 ني�شان /اأبريل 2004، للم�شاعدة يف بناء الثقة على الأر�س وحماية 
املدنيني وتي�شري تو�شيل املعونات الإن�شانية وعودة النازحني )IDP()الإحتاد الأفريقي، 2004، املادة 4(. 

بيد اأن عن�شر احلماية املدنية اخلا�س بها مت تاأطريه ب�شكل مقيد، م�شريًا فقط اإلى ولية تن�س على 

�شمن  وذلك  املبا�شر،  اجلوار  ويف  و�شيك  خلطر  معر�شني  البعثة  جتدهم  الذين  املدنيني  حماية 
حدود اإمكاناتها وقدراتها، مع العلم باأن حماية املدنيني ُتعترب هي م�شوؤولية تقع على عاتق حكومة 

ال�شودان )الإحتاد الأفريقي، 2004؛ Luqman & Omede، 2012، �شفحة 64(. 

تاأمني  اإلى  اأ�شارت فقط  امليلي�شيات، )فالولية  بنزع �شلح  تق�شي  ولية  بغياب  واأدى ذلك، م�شفوعًا 
العون اإلى حكومة ال�شودان يف هذه املنطقة( اإلى تقلي�س اإمكانيات احلماية للبعثة. ومع اأن وجود قوات 
حفظ ال�شلم عمل على ردع الهجمات املتقطعة على املدنيني، اإل اأنه القوات مل تكن كافية ملعاجلة اأعمال 

.)Murithi،2009( العنف وا�شعة الإنت�شار
واإ�شتنادًا اإلى التجارب ال�شعبة التي خا�شتها بعثة الإحتاد الأفريقي الأولى يف ال�شودان وبعثة الإحتاد 
العملية  بعثة  فاإن  ال�شودان،  يف  املح�شنة  الثانية  الأفريقي  الإحتاد  وبعثة  ال�شودان،  يف  الثانية  الأفريقي 
البعثة  باأن  العلم  مع  ات�شاعًا،  اأكرث  بولية  دارفور متتعت  املتحدة يف  والأمم  الأفريقي  للإحتاد  املختلطة 
اأن�شئت  التي  البعثة  ا�شتفادت  ولقد  الأولى.  �شنواتها  يف  وخا�شة  الإ�شتقرار  عدم  حالة  تاأثري  حتت  ظلت 
مبوجب قرار الأمم املتحدة 1769 املوؤرخ 31 متوز/ يوليو 2007، من الولية الواردة يف ‘الف�شل ال�شابع 
التي تق�شي باتخاذ "ما يلزم من اإجراءات" لدعم تنفيذ اإتفاق �شلم دارفور’، مبا يف ذلك اأمور من بينها، 
العملية  بعثة  ُفو�شت   ،1769 للقرار  ووفقًا   .)10 �شفحة   ،Birikorang, 2009(’اجلنجويد‘ �شلح  نزع 
اأجل  اللزمة’ من  الإجراءات  ‘تتخذ  باأن  اأي�شًا  دارفور  يف  املتحدة  والأمم  الأفريقي  للإحتاد  املختلطة 
‘حماية موظفيها ومرافقها ومن�شاآتها وجتهيزاتها ومعداتها و�شمان اأمن وحرية حركة موظفيها والعاملني 
يف جمال امل�شاعدة الإن�شانية’ )Loqman & Omede، 2012، �شفحة 65(. ومل تكن هذه الأحكام الأكرث 

 .)Murithi،2009( اإت�شاعًا ومتانة كافية ل�شد الهجمات على قوات حفظ ال�شلم وردع ُقّطاع الطرق
الولية  اأ�شكال  من  ال�شودان  وجنوب  ال�شودان  املتحدة يف  الأمم  قادتها  التي  البعثات  ا�شتفادت  ولقد 
البعثة.  ل�شمان حتقيق جناح  كافية  اأنها غري  اأثبتت  والتي  ما،  اإلى حد  مبهمة  اأنها  مع  للغاية  الطموحة 
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وت�شمنت ولية بعثة الأمم املتحدة يف ال�شودان وولية بعثة الأمم املتحدة يف جمهورية جنوب ال�شودان، 
الإن�شانية  امل�شاعدات  وتن�شيق  املدنيني،  وحماية  ال�شلم’،  دعائم  و‘توطيد  ال�شلم،  اإتفاقية  مراقبة 
)Saferworld, 2011; Fenton & Loughna, 2013(. فاحلرية الأو�شع التي ُمنحت للعمل مبوجب وليتي 

بعثة الأمم املتحدة يف ال�شودان وبعثة الأمم املتحدة يف جمهورية جنوب ال�شودان، مل ت�شفر عن تعزيز اأمن 
املدنيني؛ ويعزى ذلك، كما ذكرت التقارير، اإلى القيود العملياتية، مثل غياب ما يلزم من معدات وقوى 
تظهر  ال�شودان، مل  اإ�شتقلل جنوب  اأعقاب  ويف   .)Saferworld, 2011( التفوي�شات  تلك  لتعزيز  عاملة 
بعثة الأمم املتحدة يف جمهورية جنوب ال�شودان ‘ولية قوية’ بفر�س عقوبة على ا�شتعمال اأي قوة �شرورية 
حلماية املدنيني فح�شب، بل اأعطت اإمتيازًا قويا لبناء دولة اأي�شًا )Hutton, 2014، �شفحة 13(. ومع ذلك، 
اأ�شار بع�س املحللني اإلى وجود ثغرة بني الولية وترجمتها اأو تنفيذها من قبل الوحدات اأو البلدان امل�شاهمة 
بالقوات الع�شكرية التي اأبدت تخوفًا من مغبة تعري�س قوات حفظ ال�شلم اخلا�شة بها للمخاطر، وحتديدًا 

.)Hutton, 2014( من خلل العمل يف مناطق غري اآمنة اأو من خلل �شدام مع القوات احلكومية
وحتى حني تكون اأ�شكال الولية وا�شعة النطاق، فاإن يف ا�شتطاعة احلكومة املُ�شيفة اأن تعرقل ب�شدة 
اإنت�شار بعثات حفظ ال�شلم وعملياتها يف اأرا�شيها. ففي احلالة املتعلقة بال�شودان، ومع النتقال اللحق 
ال�شودان،  املح�شنة يف  الثانية  الأفريقي  الإحتاد  وبعثة  ال�شودان  الثانية يف  الأفريقي  الإحتاد  بعثة  نحو 
ع نطاق الولية اأي�شًا، مع العلم باأن هذه ال�شلطات املو�شعة كانت كثريًا ما تواجه بالعراقيل املتوا�شلة  تو�شِّ
التي كانت ال�شلطات ال�شودانية متار�شها. وتفيد التقارير باأن حكومة ال�شودان حتججت باأن على قوات 
بعثة الإحتاد الأفريقي يف ال�شودان اأن حتمي قوات حفظ ال�شلم التابعة لها ومرافقتها بدًل من املدنيني 
الق�شائية لأفراد  والولية  التحركات  ال�شودان حمايتهم، وقامت عمليًا باحلد من  الذين تكفل حكومة 
اأرا�شيها  على  الع�شكري  وجودهم  على  موافقتها  من  الرغم  على  ال�شودان،  الأفريقي يف  الإحتاد  بعثة 
)Gelot, 2014، ال�شفحتان 115 و118(. ويرى حمللون اأن العراقيل التي ت�شعها احلكومة املحلية كانت 
ال�شبب الرئي�شي يف اإخفاق بعثة الإحتاد الأفريقي يف ال�شودان يف الإ�شطلع مبهامها )هيومان رايت�س 
ووت�س HRW, 2006; Murithi, 2009(. وُذكر اأن حكومة ال�شودان قامت من خلل ع�شويتها يف جمل�س 
الأمن وال�شلم للإحتاد الأفريقي AU PSC خلل الفرتة من عام 2004 اإلى عام 2006، باإبطاء اأن�شطة 
بعثة الإحتاد الأفريقي يف ال�شودان وعملية اإنت�شارها )Jibril، 2010، �شفحة 14(. كما اأنها، وبالرغم 
من حت�شن الولية املتعلقة بحماية املدنيني، ظلت ت�شرت�شد مببادئ "الرتا�شي" و"عدم التحيز والنزاهة" و 
"القدر الأدنى من القوة"، الأمر الذي قّيد العمل احلا�شم يف هذا املجال )Birikorang, 2009، �شفحة 6(. 
وعلوة على ذلك، كان الإحتاد الأفريقي يفتقر اإلى املبادئ التوجيهية الر�شمية حلماية املدنيني، التي مل 
ُتقدم اإل يف اآذار/مار�س Williams, 2013( 2010، �شفحة 7(. كما اأن بعثة العملية املختلطة للإحتاد 
الأفريقي والأمم املتحدة يف دارفور UNAMID كانت تواجه عراقيل متوا�شلة من جانب حكومة ال�شودان، 
اإ�شتدت حدتها يف اأعقاب اإ�شدار املحكمة اجلنائية الدولية قرار اإتهام موجه للرئي�س عمر الب�شري يف 

 .)Murithi, 2009( 2008 متوز/ يوليو
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مّثل ت�شيي�س البعثة عائقًا اإ�شافيًا اأمام قدرة قوات عمليات حفظ ال�شلم على الوفاء بوليتها، والتي 
بعثة  تعترب  امليلي�شات  بع�س  واأخذت  امل�شيفة.  احلكومة  تتبعها  التي  العرقلة  ب�شبل  وثيق  ب�شكل  ترتبط 
الإحتاد الأفريقي يف ال�شودان غري م�شتقلة واإمنا لها ميل وتف�شيل جتاه احلكومة وجي�س حترير ال�شودان 
– ف�شيل ميني ميناوي )Luqman & Omede, 2012(. واأدت وجهة النظر هذه اإلى زيادة عدد الهجمات 
على قوات حفظ ال�شلم اأو م�شايقتها، مما زاد من اإعاقة قدرتها على تنفيذ وليتها اأو حتى، يف بع�س 
 ،2014 اآب/اأغ�شط�س  ففي  ومعداتها.   )Luqman & Omede, 2012( قواتها  �شلمة  �شمان  الأحيان، 
ولية  يف  ال�شودان  جنوب  جمهورية  يف  املتحدة  الأمم  لبعثة  تابعة  مروحية  اأ�شقطت  املثال،  �شبيل  على 
الوحدة )Reeves, 2014(. واأفادت تقارير موثوقة باأن الهجوم وقع بدافع الإعتقاد باأن بعثة الأمم املتحدة 
كانت تنقل اأ�شلحة وذخائر اإلى قوات موالية للجي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان. ومبا اأن هذا التاأكيد مل 
جتهيزات  اأنها  اأو  للوحدات  مملوكة  معدات  باأنها  ُيّدعى  مل  املعنية  املعدات  ملكية  واأن  اأ�شا�س  له  يجد 
ومعدات ع�شكرية قد اإ�شتولت عليها بعثة الأمم املتحدة يف جمهورية جنوب ال�شودان، فاإن احلادثة تربز 
التاأثري ال�شلبي لت�شورات من هذا القبيل على حماية القوة. وفوق ذلك فاإن الت�شوارت املتعلقة بالتحيز 
ال�شودان بوجه  املتحدة يف جمهورية جنوب  الأمم  – وبعثة  ال�شودان  املتحدة يف  الأمم  بعثة  من جانب 
خا�س – زادت من اإعاقة قدرة تلكما البعثتني على الإ�شطلع مبهامهما وحتقيق اأهدافهما. فتفوي�شهما 
املزدوج املتمثل يف حماية املدنيني ويف الوقت نف�شه تقدمي الدعم لعملية ال�شلم وبناء الدولة، مل يقدم 
اأية اإر�شادات وا�شحة ب�شاأن كيفية الإ�شتجابة للتحديات التي تطرحها حكومة ال�شودان اأو حكومة جنوب 
اإتفاقية  اأوجدتها  التي  ال�شودان يف جوبا  لتحرير  ال�شعبي  التي يقودها اجلي�س  ال�شودان )اأي احلكومة 

.)Fenton & loughna, 2013()ال�شلم ال�شامل
واإلى جانب اأ�شكال الولية امل�شندة للبعثات، كانت قواعد ال�شتباك اخلا�شة بالبعثة هي اأي�شًا اأ�شا�شية 
يف ت�شكيل اأهدافها الإ�شرتاتيجية. ومع انه مل يكن لدى بعثة الإحتاد الأفريقي الأولى يف ال�شودان قواعد 
ابتداء من عام 2005، مما  القواعد،  تلك  اإر�شاء  اللحقتني متكنتا من  البعثتني  فاإن  وا�شحة،  ا�شتباك 
HRW, 2006، �شفحة 26(.  اأي�شًا ولية مو�شعة بالن�شبة حلماية املدنيني )هيومان رايت�س ووت�س  يعك�س 
فبدءًا ببعثة الإحتاد الأفريقي الثانية يف ال�شودان، ر�شمت قواعد ال�شتباك حدودًا وا�شحة ب�شاأن اإ�شتخدام 
القوة فيما يتعلق بالهجمات على قوات حفظ ال�شلم، وعمليات الختطاف، والت�شريب املحتمل للمعدات 
للإحتاد  ال�شتباك  قواعد  من   14-1 للمادة  ووفقًا  ذلك،  على  وبناء  املعدات.  من  غريها  اأو  الع�شكرية 
الأفريقي اخلا�شة ببعثة الإحتاد الأفريقي يف ال�شودان، اأجيز اإ�شتخدام القوة القاتلة فقط يف حالة الدفاع 
الآخرين(؛ يف حني  الأفريقي  الإحتاد  الإعتقال ملوظفي  اأو  الإختطاف  النف�س )مبا يف ذلك مقاومة  عن 
الأفريقي  بالإحتاد  واملعدات اخلا�شة  والتجهيزات  املن�شاآت  القاتلة حلماية  القوة غري  ‘�ُشمح’ با�شتعمال 
)هيومان رايت�س ووت�س HRW, 2006(. ومع ذلك اأ�شارت منظمة هيومان رايت�س ووت�س )HRW )2006 اإلى 
اأن قواعد ال�شتباك كانت غام�شة للغاية وغري كافية لل�شماح ‘باحلماية ال�شتباقية للمدنيني على م�شتوى 

القطاعات وال�شرايا’. 
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وبالإ�شافة اإلى ذلك، كانت البعثات الأولى تفتقر اإلى القدرة املوؤ�ش�شية والإدارة الإ�شرتاتيجية ل�شمان فعالية 
النطاق مب�شتوى  وا�شعة  عملية  واإدارة  اإطلق  التجربة يف جمال  اإلى  يفتقر  الأفريقي  الإحتاد  وكان  الإنت�شار. 
نطاق بعثة الإحتاد الأفريقي يف ال�شودان. واأدى التعاقب ال�شريع لبعثة الإحتاد الأفريقي الأولى يف ال�شودان ببعثة 
اإلى فر�س �سغوط  ال�سودان  الثانية املح�سنة يف  الأفريقي  الإحتاد  ال�سودان وبعثة  الثانية يف  الأفريقي  الإحتاد 

اإ�شافية على املوارد ال�شحيحة اأ�شًل من حيث تكوين القوات وقدرات التخطيط اأو من حيث التن�شيق.

التحديات على امل�ضتوى العملياتي 
توؤثر  اأن  بقيامها، حتديات عملياتّية ميكن  الت�شريح  الدوام، مبجرد  ال�شلم على  تواجه عمليات حفظ 
على قدرتها على العمل يف بيئات معادية وعلى �شمان اأمن قواتها ومعداتها. وتكون هذه التحديات اأحيانًا 
خارجية ومعتمدة على ال�شياق )ق�شايا الإقليم اأو ق�شايا البنى التحتية(، ويف حالت اأخرى تعتمد ب�شكل 
اأكرب على الق�شايا اللوج�شتية والعملياتّية امللزمة للبعثة )مثًل، الإمداد بالأ�شلحة والأو�شاع(. اأما اأعداد 
وقوام اجلماعات امل�شلحة على الأر�س، وتاريخ النزاع، واإمكانات عمليات حفظ ال�شلم املنت�شرة فتوؤثر يف 
عدد ونوع حوادث الت�شريب التي تقع. ومع اأن هذه املتغريات الطارئة ل ت�شكل العامل امل�شبب، اإل اأنها تقوم 

بدور العوامل يف حدوث ت�شريب الأ�شلحة ال�شغرية والذخائر.
ويتعني على قوات حفظ ال�شلم العاملة يف ال�شودان وجنوب ال�شودان اأن تغطي م�شاحات �شا�شعة ووعرة 
م�شاحته  تبلغ  الذي  ال�شودان  ويعترب  العملياتي.  التخطيط  وجه  يف  م�شكلت  يطرح  مما  الأرا�شي،  من 
1886068 كيلومرتًا مربعًا من الأرا�شي، ثالث اأكرب بلد يف اأفريقيا، اأما دارفور التي تبلغ م�شاحتها 439180 
كيلومرتًا مربعًا فتعادل تقريبًا م�شاحة اإ�شبانيا. وهذه امل�شاحات ال�شا�شعة، مبا يتخللها من ت�شاري�س وعرة 
و�شبكات طرق رديئة، ت�شفر عن م�شاعب عملياتية وتنفيذية بالن�شبة لبعثات حفظ ال�شلم على الأر�س يف 
العمليات التي يقودها الإحتاد الأفريقي )اأغواي Agwai, 2010(، وكذلك بالن�شبة لبعثات الأمم املتحدة 

.)2014d ،وبعثات العمليات املختلطة )جمل�س الأمن
اإن�شاء امل�شارات الفعالة  اأو  اإنت�شار املعدات والتجهيزات  اأو تاأخري  �شاهم طول الطرق واأو�شاعها يف منع 
بورت  بني  املمتد  ميل،  البالغ طوله 1400  الإمداد،  اأدى طريق  املثال،  �شبيل  فعلى  الإمداد.  لإعادة عمليات 
�شودان ودارفور، اإلى عرقلة حركة املعدات اململوكة للوحدات )جمل�س الأمن، 2008a، الفقرة 11(. وي�شري 
اجلرنال اأغواي )2010( اإلى اأن �شوء و�شع البنى التحتية زاد من احلاجة و�شدد على الإفنقار اإلى الأ�شول 
كانت جهود  ثابتة اجلناحني. ويف عام 2008،  ال�شتطلع  الهجومية وطائرات  املروحيات  مثل  املتخ�ش�شة 
دمج كتائب بعثة الإحتاد الأفريقي يف ال�شودان يف بعثة العملية املختلطة للإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف 
دارفور تتقدم ببطء، من جراء ال�شعوبات التي اأوردتها التقارير املتعلقة باإجناز عمليات ال�شراء ونقل املعدات 
يف دارفور )جمل�س الأمن، 2008b، الفقرة 20(. وعلوة  على ذلك، اأدت البنى التحتية املرتدية للمطارات 
واأو�شاع مدرجات املطارات اإلى تقلي�س عدد الرحلت اجلوية لنقل املعدات الثقيلة )Gujral, 2011(. وفيما 
اإلى  والإفتقار  الأر�س  ت�شاري�س  وعورة  اأدت  فقد  ال�شودان،  جنوب  جمهورية  يف  املتحدة  الأمم  ببعثة  يتعلق 



بريمان وراكوفيتا اخل�ضوع للهجوم دون الإخ�ضاع للرقابة     57

ال�شتثمار يف جمال البنى التحتية يف جنوب ال�شودان اإلى جعل نقل املعدات الهند�شية الثقيلة )مثل اجلرارات 
والرافعات( ال�شرورية لت�شييد املواقع والقواعد، اأمرًا �شعبًا للغاية )Boutellis & Smith, 2014، �شفحة 6(.
العمليات.  اإعاقة  على  ويعمل  العاملني  على  �شلبًا  البلدين  يف  القا�شي  املناخ  يوؤثر  ذلك،  اإلى  واإ�شافة 
كما اأن املو�شم املطري يحّول الطرق والبنى التحتية ال�شعيفة يف ال�شودان اإلى طرق غري �شاحلة ويتعذر 
دارفور  املتحدة يف  والأمم  الأفريقي  للإحتاد  املختلطة  العملية  ببعثة  اخلا�شة  الطرق  لإن�شاء  ا�شتعمالها 
اإ�شافية لأنه يتعني على  Agwai, 2010، �شفحة 5(. وفر�شت احلرارة �شديدة الإرتفاع عقبات  )اأغواي 
قوات حفظ ال�شلم ت�شيري الدوريات بالدروع الواقية للبدن يف اأجواء تفوق درجة حرارتها 45  درجة مئوية 

.)Abdulrahman, 2013 عبد الرحمن(
توؤثر يف جناحاتها  اأن  الذي حققته،  والإنت�شار  ال�شلم، مثل حجمها  بعثات حفظ  ميكن خل�شائ�س 
الأفريقي والأمم  العملية املختلطة للإحتاد  التي ت�شجلها. فمثل بعثة  الت�شريب  العملياتّية وعدد حوادث 
وذات  الأر�س(،  على  القوات  من   17000 من  )اأكرث  اإنت�شارًا  الأو�شع  البعثة  بو�شفها  دارفور  يف  املتحدة 
الفرتة الزمنية الأطول )�شبع �شنوات متتالية واأكرث(، وبو�شفها البعثة التي وقع يف �شفوفها اأكرب عدد من 
القتلى )200 قتيل يف متوز/ يونيو UN DPKO، 2014a( )2014(، ت�شجل اأكرب عدد من حوادث الت�شريب 
املوثقة. كما تعمل زيادة اأن�شطة املراقبة والر�شد لبعثة العملية املختلطة للإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة 
من  اأكرب  بقدر  الف�شاح  على   - ال�شودان  املتحدة يف جمهورية جنوب  الأمم  بعثة  وموؤخرًا   - دارفور  يف 
ال�شفافية عّما تتكبده من خ�شائر. وتعمل التقارير الدورية على رفع تلك الأرقام مقارنة بالبعثات الأكرث 
افتقارًا لل�شفافّية. ول يعرف �شوى القليل، على �شبيل املثال، عن ممار�شات و�شع ون�شر التقارير اخلا�شة 

ببعثة الإحتاد الأفريقي يف ال�شودان التي عملت بني عامي 2004 و2007.
تعاين  كانت  ال�شلم  بعثات حفظ  فاإن  ال�شرطة،  اأو وحدات  امل�شاة  قوات  ن�شر  التاأخر يف  واإلى جانب 
اأي�شًا من النق�س يف الأفراد القادرين على تاأمني الدعم اللوج�شتي الكايف. ففي عام 2007، على �شبيل 
املثال، مل تنت�شر وحدات اأفريقية يف بعثة الإحتاد الأفريقي يف ال�شودان )با�شتثناء فرق جنوب اأفريقيا( 
 .)778 �شفحة   ،Besenyo, 2007( كتابًة  ذلك  تقرر  قد  كان  اأنه  مع  للمقاتلني،  داعمة  بفرق  م�شحوبة 
وباملثل، وجد تقرير و�شعه مكتب خدمات الرقابة الداخلية لدى الأمم املتحدة )OIOS( لعام 2010، ب�شاأن 
بعثة العملية املختلطة للإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف دارفور اأنه يف 12 موقعًا من اأ�شل 33 موقعًا، 
وجود  اإلى  التطرق  ومت  املع�شكرات،  اإدارة  خدمات  يوؤدون  واملعلومات  الإت�شالت  تكنولوجيا  موظفو  كان 
نق�س اإجمايل يف موظفي الدعم اللوج�شتي ودعم البعثات )OIOS, 2010، �شفحة 13(. كما اأو�شح فريق 
مرافق  لإن�شاء  اللوج�شتية  الفرق  غياب  ظل  يف  اأنه  املتحدة  الأمم  لدى  الداخلية  الرقابة  خدمات  مكتب 
امل�شتودعات ال�شليمة، كانت املعدات واملواد ُتخّزن اأحيانًا بطرق غري �شليمة مما يطرح خماطر ت�شغيلية 
ابتليت  التي  الت�شغيلّية  التحديات  ا�شتعرا�س  �شياق  ويف   .)’3‘ �شفحة  امللحق،   ،OIOS, 2010( ‘كبرية’ 
بها بعثة العملية املختلطة للإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف دارفور، اأفاد اأغواي )2010، �شفحة 5( 
قبل  الإنت�شار  ي�شتطيعوا  مل  اللوج�شتيون(  واملوظفون  النقل  وموظفو  )املهند�شون  امل�شاعدة  الأطراف  اأن 
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ن�شر الكتائب كما كان مقررًا. فبعثة الإحتاد الأفريقي يف ال�شودان كانت تعتمد بوجه خا�س على مقاولني 
خارجيني لتلبية اإحتياجاتها اللوج�شتية مثل توفري اأماكن الإقامة والبنى التحتية الداعمة لقواتها، مما اأثر 

�شلبًا على معدلت النت�شار. 
اأدى الت�شعيد يف اأعمال العنف على الأر�س وتكثيف النزاعات داخل املجتمعات املحلية اإلى اإرتفاع عدد 
اإلى ت�شريب الأ�شلحة نتيجة ال�شتيلء عليها من  الهجمات على قوات حفظ ال�شلم، ويف بع�س الأحيان 
�شاحة القتال. ويف منت�شف متوز/ يونيو 2008، مت تعليق جميع اأن�شطة ال�شرطة لدى بعثة العملية املختلطة 
للإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف دارفور ملدة تزيد على اأ�شبوعني نتيجة تردي الو�شع الأمني يف البلد 
وتزايد وترية ودموية الهجمات التي ت�شن على بعثة العملية املختلطة للإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف 
دارفور )جمل�س الأمن، 2008b، الفقرة 22(. وعلوة على ذلك ونتيجة لن�شوء بيئة غري اآمنة يف اأواخر عام 
2008، اأوردت التقارير اأن بع�س املقاولني املحليني رف�شوا نقل املوجودات اخلا�شة ببعثة العملية املختلطة 
للإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف دارفور )جمل�س الأمن، 2008a، الفقرة 11(. وخل�س تقرير اأعده 
الأمني العام للأمم املتحدة ي�شتعر�س فيه و�شع بعثة العملية املختلطة للإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة 

يف دارفور يف عام 2014 اإلى اأّنه:

27 من  واإ�شابة   16 مقتل  اأ�شفر عن  19 هجمة، مما  اإلى  ]البعثة[  تعر�شت  عام 2013،  يف 
]اأفراد قوات حفظ ال�شلم[ اإلى جانب وقوع خ�شائر فادحة يف املركبات والأ�شلحة و الذخائر 

)UNSC, 2014c، الفقرة 1(.   

كما اأبرز ت�شاعد اأعمال العنف يف جنوب ال�شودان يف اأواخر عام 2013 اأي�شًا قيود ت�شغيلّية اأخرى على 
م�شتوى القوات:

متركزت القوات الع�شكرية لبعثة الأمم املتحدة يف جمهورية جنوب ال�شودان ب�شكل كبري يف 
البقاء على  توؤثر  املنت�شرة  القوات  للحماية، وكانت بع�س  مواقع ع�شكرية �شابقة خم�ش�شة 
مقربة من مقراتها الع�شكرّية بدًل من القيام بزيارة املجتمعات املحلية، وخا�شة النائية منها 

.)Fenton & Loughna، 2013( ب�شكل منتظم

خطط  ور�شم  ا�شتجاباتها  �شياغة  على  واإمكاناتها،  ب�شلمتها  املتعلقة  القوات  ت�شورات  اإدراك  يوؤثر 
اأعمالها. فالهجمات التي ت�شفر عن معدلت اإ�شابات وخ�شائر عالية توؤثر �شلبًا يف الروح املعنوية للقوات. 
الأفريقي  الإحتاد  قوات  وت�شمية  هوية  تغيري  اأن   ،2008 لعام  الإيكونومي�شت  جملة  يف  مقال  يف  ورد  وقد 
لت�شبح منتمية اإلى قوات بعثة العملية املختلطة للإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف دارفور قد تعر�س 
للعراقيل من قبل اجلنود املُحبطني بعد اأن واجهوا م�شاعب يف بعثات �شابقة وعانوا من وقوع الكثري من 
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ال�شحايا قبيل التغيري )Economist, 2008(. كما يوؤكد املقال اأنه حتى يف حال وجود ما يكفي من املعدات، 
 .)Economost, 2008( ستجد القوات املحبطة �سعوبة اأكرب يف الإنخراط يف �ساحات القتال�

اإلى جانب العوامل املتعلقة بال�شياق، مثل م�شاحة البلد والت�شاري�س الوعرة واملناو�شات الدورّية يف 
اأي�شًا بعوامل داخلية مثل  تتاأثر  اأعمال العنف، فاإن عمليات حفظ ال�شلم يف ال�شودان وجنوب ال�شودان 
كميات الأ�شلحة واأو�شاع الت�شلُّح. ووفقًا للوائح الأمم املتحدة، ُتعترب املعدات اململوكة للوحدات م�شوؤولية 
من م�شوؤوليات البلدان امل�شاهمة بالقوات الع�شكرية. بيد اأنه بالنظر اإلى امل�شاهمات متفاوتة احلجم التي 
تقدمها البلدان امل�شاهمة بالقوات اإلى عمليات حفظ ال�شلم يف ال�شودان، فاإن العبء يقع يف الغالب على 
اإلى الإمكانات الع�شكرية لتجهيز قواتها مبا يتوافق مع معايري الأمم املتحدة.  البلدان التي تفتقر  عاتق 
حتمل  ت�شتطيع  ل  اإقليمية  فاعلة  جهة  اأي  ‘فاإن   ،)29 �شفحة   ،2014(  Gelot جالوت  ذكره  ما  وح�شب 
التكاليف مبفردها، يتعني عليها الإعتماد على التعهدات الثنائية لأغرا�س الدعم، وقد ل يكون ذلك اأمرًا 
جديرًا بالثقة’، مما يوؤدي اإلى ا�شتفحال امل�شكلت املتعلقة بت�شليح البعثة وانت�شارها. فما عمل على عرقلة 
عمليات بعثة الإحتاد الأفريقي يف ال�شودان هو النق�س يف اأ�شول الطريان واملركبات، ف�شًل عن القيود 
املالية والإدارية. ووفقًا ملا ذكره اجلرنال اأغواي، قائد قوة الإحتاد الأفريقي يف ذلك الوقت، فاإنه عقب 
الهجوم على البعثة يف ح�شكنيتة يف عام 2007، كان يف ا�شتطاعة البلدان الأفريقية امل�شاهمة بالقوات اأن 
توفر فقط قوات قادرة على دعم واإعالة نف�شها ملدة �شتة اأ�شهر، واأردف قائًل: ‘ل يوجد بلد اأفريقي ميتلك 
املعدات التي نحتاجها نحن على �شبيل املثال يف جمال الأ�شول والإمكانات اجلوية، حتى نيجرييا نف�شها’ 

)التي كانت تتمتع ب�شجل جيد( )�شودان تريبيون، 2007(.
ويطرح �شعف القدرة على اخلدمة يف جمال الذخائر واأنظمة الأ�شلحة، املزيد من الأخطار العملياتية. 
وقد خل�س حتليل اأعدته هيئة املعدات اململوكة للوحدات النيجريية اإلى اأنه يف عام 2012 ‘من بني اأ�شل 
ما يزيد على 45 ناقلة من ]ناقلت الأفراد واجلنود امل�شفحة طراز[ APC لأربع كتائب تابعة لقوات ي�شل 
عددها 800، كان اأقل من �شبع منها قادرة على اخلدمة’، ومل تكن الوحدات الع�شكرية ووحدات ال�شرطة 
 Al-Rufai,( ’ت�شتطيع ‘توفري ما ي�شل اإلى 20 % من املعدات اململوكة للوحدات التي تطلبها الأمم املتحدة
2012(. ويجادل الرويف )2012( باأن هذا النق�س يف املعدات والأموال ترك اأثرًا �شلبيًا يف قدرة الدوريات 

على مقاومة الهجمات، مثلما حدث يف ذلك الهجوم الذي وقع يف �سباط/فرباير 2010 حني اأوقفت دورية 
اأي �شكل  ‘دون مواجهة  ناقلة الأفراد واجلند امل�شفحة  اأفرادها ومت ال�شتيلء على  نيجريية وُنزع �شلح 
من اأ�شكال املقاومة’.وخل�شت مراجعة لبعثة العملية املختلطة للإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف دارفور 
لعام 2014 اأن معدلت القدرة على اخلدمة بالن�شبة الى املعدات والتجهيزات الرئي�شية مثل ناقلت الأفراد 
واجلند امل�شفحة، كانت اأقل من 90 % لع�شرين وحدة ع�شكرية من اأ�شل الوحدات الع�شكرية البالغ عددها 
27 والتي ُن�شرت منذ عام 2013، وبالن�شبة خلم�س من الوحدات كانت تلك املعدلت تقل عن ن�شبة 44 % 
)جمل�س الأمن، 2014c، الفقرة 32(. ويف حالت اأخرى، اأفيد باأن ثمة نق�س يف الأ�شلحة الثقيلة اأو اأنها 

يف حالة رديئة. وباملثل، فقد وجد من بني وحدات ال�شرطة التي يبلغ عددها 17، اأن خم�س وحدات منها:
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دون م�شتوى املتطلبات العملياتّية والتنفيذية: بلغ معدل قدرة اخلدمة لواحدة من ناقلت الأفراد 
واجلنود امل�شفحة ن�شبة 50%، بينما معدل قدرة خدمة الأخرى 20 %، وكان لدى ثلث وحدات 

منها معدل قدرة خدمة يبلغ ال�شفر % )جمل�س الأمن، 2014c، الفقرة 32(. 

من  �شكل  باأي  الو�شع  بهذا  دارفور  يف  املتحدة  والأمم  الأفريقي  للإحتاد  املختلطة  العملية  بعثة  تنفرد  ل 
الأ�شكال. فلقد ابتليت البعثات التي يقودها الإحتاد الأفريقي يف دارفور مب�شتويات متدنية لقدرة اخلدمة )والتي 

عانت كذلك من نق�س حاد يف الت�شلح(، مما اأ�شعف من قدرتها على حماية اأ�شول موجوداتها بفعالية. 
اإدارية  ال�شودان حتدياٍت  العاملة يف  ال�شلم  الذخائر، واجهت قوات حفظ  اإلى  الإفتقار  واإلى جانب 
ومالية كان لها كبري الأثر على العمليات والروح املعنوية للقوات. ويف اآذار/مار�س 2007 اأفادت التقارير 
باأن قاعدة بعثة الإحتاد الأفريقي يف ال�سودان، املوجودة يف اأبي�سي، كانت تفتقر اإلى خطوط الإت�سالت 
اإلى خدمة  اإلى الإعتماد على النفاذ  )التي عرقلها عدم وجود ات�شال ب�شبكة الإنرتنت( واأنها اإ�شطرت 
الإت�شالت التي وفرتها مفو�شية الأمم املتحدة ل�شوؤون اللجئني اأو القوات الفرن�شية املحلية. كما اأنه مل 
يكن يف حوزتها �شوى ثماين مركبات عاملة، مع قدر قليل من قطع الغيار، وتعني عليها التغلب على عقبات 
ت�شغيلية اأخرى مثل حتطم وتوقف املولدات، و�شبل الدعم الطبي غري الكافية، والنق�س املزمن يف الأموال. 
اأفراد قوات حفظ ال�شلم يف بعثات الإحتاد الأفريقي يف ال�شودان  اإلى  واأدى التاأخر يف دفع امل�شتحقات 
اإلى التاأثري �شلبًا على الروح املعنوية. ففي اإحدى احلالت، مل تتلقى القوات م�شتحقات الإقامة املخ�ش�شة 

لبعثتها ملدة �شتة اأ�شهر )جمموعة بيانات درا�شة امل�شح لت�شريب الأ�شلحة ال�شغرية، 2015(.

التحديات على امل�ضتوى التكتيكي 
على  لعملياتها  اليومية  الإدارة  يف  حتديات  التكتيكي  امل�شتوى  على  ال�شلم  حفظ  عمليات  تواجه 
الأر�س. وغالبًا ما تواجه قوات حفظ ال�شلم يف ال�شودان وجنوب ال�شودان جماعات ذات ت�شليح جيد 
اإن مل تكن تفوقها ت�شلحًا. وتقّيد اأوجه الق�شور من الإمكانات العملياتية لوحدات قوات حفظ ال�شلم 
والدوريات العاملة يف ال�شودان وجنوب ال�شودان ب�شكل حاد حركة القوات، وفعاليتها، وقدرتها على ردع 
الهجمات )جمل�س الأمن، 2014c، ال�شفحتان 8-9(. ولطاملا اإعُتربت قوات حفظ ال�شلم لبعثة الإحتاد 
لديها  التي  امل�شلحة  اجلماعات  عن  بال�شلح  والتزود  العدد  حيث  من  تقل  اأنها  ال�شودان  يف  الأفريقي 
اإمكانية احل�شول على قدر اأكرب من القوة النارية والأ�شلحة املتطورة ب�شبب التحديات الت�شغيلية التي 
‘اجلنجويد’  )Luqman & Omede, 2012; Mansaray, 2009(. فكان يف حوزة قوات  اأ�شابت البعثة 
على �شبيل املثال، اأ�شلحة ت�شمنت مدافع ر�شا�شة ثقيلة من طراز NSV عيار 12,7×108 ملم حممولة 
على �شاحنات وقاذفات �شواريخ متعددة من طراز Sakr-30 عيار 122 ملم )Feldman, 2008، �شفحة 
269(. كما قال اجلرنال نيافومبا Nyamvumba  قائد بعثة العملية املختلطة للإحتاد الأفريقي والأمم 
املتحدة يف دارفور يف مقابلة اأجريت معه يف كانون الثاين/يناير 2013، اإن غالبية الإ�شابات واخل�شائر 
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خا�س  بوجه  ي�شعب  التي  الكمائن،  عن  ناجمة  كانت  ال�شودان  يف  ال�شلم  حفظ  قوات  تكبدتها  التي 
.)Abdulrahman, 2013 جمابهتها )عبد الرحمن

اأكرب  معرفة  ال�شلم  حفظ  قوات  لدى  يكون  اأن  يتعني  للبعثة،  احلرا�شة  دوريات  ت�شيري  اأجل  ومن 
بالديناميات املحلية. وح�شبما اأعلنه اجلرنال نيامفومبا فاإنه يتعني على قوات حفظ ال�شلم قبل دخولها 
اإلى مناطق متر بنزاعات قبلية، اأن تكون ملّمة بالرتكيبة العرقية لل�شكان يف املنطقة، وبالقيادة القبلية، 
املعلومات  فهذه   .)Abdulrahman،2013( اجلوار  يف  الأخرى  العرقية  املجموعات  مع  التعار�س  وباأوجه 
كفيلة باأن جتعلهم قادرين على الإ�شتجابة التكتيكية ب�شكل اأف�شل يف امليدان وكفيلة كذلك باإتاحة املجال 

لإتخاذ اإجراءات حتول دون حدوث عمليات ت�شريب )من خلل تكييف حجم اأو �شلح الدوريات(.
تقيم التوترات ال�شيا�شية التي تقع مع احلكومة امل�شيفة حواجز يف وجه اإنت�شار اأو اإ�شترياد الإمدادات 
اللوج�شتية يف الوقت املنا�شب، مبا يف ذلك الأ�شلحة، مما يعرقل ب�شدة قدرة قوات حفظ ال�شلم على اأداء 
واجباتها. ففي بعثة الإحتاد الأفريقي يف ال�شودان، �ُشمح لـ 105 من ناقلت الأفراد واجلند امل�شفحة التي 
اأفراد  اأربعة من  بعد مقتل  دارفور فقط  اإلى  بالدخول  الكندية يف حزيران/يونيو 2005،  وهبتها احلكومة 
اأيدي جي�س حترير ال�شودان يف  قوات حفظ ال�شلم النيجريية الذين كانوا يتنقلون مبركبات خفيفة على 
وكانت  املفقودين(؛  ال�شلم  حفظ  اأفراد  من  اإثنني  جثتي  على  ُعرث  )كما   2005 الأول/اأكتوبر  ت�شرين   8
 Gelot,( ناقلت الأفراد واجلند امل�شفحة قد و�شلت اإلى قوات حفظ ال�شلم يف �شهر كانون الأول/دي�شمرب
2014،ال�شفحتان 120-121(. وا�شتنتج تقرير اأعده الأمني العام يف عام 2014 ي�شتعر�س فيه التحديات 

اإجراءات  يف  التاأخر  اأن  دارفور  يف  املتحدة  والأمم  الأفريقي  للإحتاد  املختلطة  العملية  بعثة  تواجه  التي 
الوحدات  اإنت�شار  بعرقلة  القوة  ‘ارباك  زيادة  على  عملت  للوحدات  اململوكة  للمعدات  اجلمركي  التخلي�س 
اعتبارًا  اأنه  التقرير  واأ�شاف   .)29 الفقرة   ،2014c الأمن،  القوة’)جمل�س  ت�شكيلة  يف  ثغرات  وا�شتحداث 
من منت�شف عام 2014 ‘كانت اإجراءات التخلي�س معلقة منذ متوز/يوليو 2013 بالن�شبة لوحدات امل�شاة 
 ،2014c ،الإحتياطية وت�شرين الثاين/نوفمرب 2013 لوحدة مروحيات اخلدمات الع�شكرية’ )جمل�س الأمن
الفقرة 29(. ويف احلالة املتعلقة بجنوب ال�شودان اأي�شًا، اأدت التوترات القائمة بني بعثة الأمم املتحدة يف 
جمهورية جنوب ال�شودان اإلى عمليات تاأخري بل وحتى اإلى وقف توزيع املواد املوجهة نحو قوات حفظ ال�شلم 

والتي كان من�شاأها ميناء بورت�شودان، مما زاد الو�شع تعقيدًا )Boutellis & Smith, 2014، �شفحة 9(.
وارتبط النق�س يف املعدات اأو عدم كفايتها بهجمات اأ�شفرت عن وقوع خ�شائر فادحة يف الأرواح، ف�شًل 
ال�شودان يف عام  الثانية املح�شنة يف  الأفريقي  بعثة الإحتاد  اأثناء وجود  اأحدهما  للفرق،  اإجتياح موقعني  عن 
2007 والآخر يف اإطار بعثة الأمم املتحدة يف جمهورية جنوب ال�شودان يف عام 2013. وفيما يتعلق بالهجوم 
على بعثة الإحتاد الأفريقي الثانية املح�شنة يف ال�شودان يف مع�شكر قاعدة ح�شكنيتة عام 2007، اأفادت التقارير 
باأن ذخائر قوات حفظ ال�شلم نفذت بعد هجوم متوا�شل �شّنه اأكرث من 1000 من املتمردين يف جي�س حترير 
 Washington post,( وجند م�شفحة  اأفراد  وناقلت   )RPG( �شاروخية  قنابل  بقاذفات  امل�شلحني  ال�شودان 
2007(. و�شّرح اجلرنال اأغواي، قائد قوة الإحتاد الأفريقي مبا يلي: ‘نحن ]قوات حفظ ال�شلم[ مل يعد يف 
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نتعر�س  اأن  ال�شهل  من  ولذلك  العدد،  حيث  من  تفوقنا  اأنها  كما  اأ�شلحة  من  الأخرى  للجماعات  ما  حوزتنا 
العديد من  ال�شودان  الأفريقي يف  الإحتاد  بعثة  وعانت  تريبيون، 2007(.  فائقة’ )�شودان  ب�شرعة  للإجتياح 
مواطن ال�شعف العملياتية، بدءًا بالأفراد والأ�شلحة وحتى النق�س يف مركبات النقل )منظمة العفو الدولية، 
الإمكانات  ويف  اجلوي  الدعم  يف  املماثل  النق�س  اأن  ُذكر  كما   .)2007 الدولية،  الف�شاء  حمطة   ISS;2007

اجلوية كان ال�شبب يف عدم قدرة بعثة العملية املختلطة للإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف دارفور على �شّد 
هجوم وقع يف 8 متوز/يوليو 2008، مما اأدى اإلى مقتل �شبعة من اأفراد قوات حفظ ال�شلم )جمل�س الأمن، 
الأول/دي�شمرب  كانون  يف  ال�شودان  جنوب  يف  تاأججت  التي  العنف  اأعمال  خ�شم  ويف   .)38 الفقرة   ،2008b

2013، مت اجتياح قاعدة اأكوبو من قبل اأكرث من 2000 من �شباب قبيلة النوير الذين كانوا ي�شتهدفون قبيلة 
الدينكا الذين اتخذوا من القاعدة ملذًا لهم، فطغى املجتاحـون من النوير بذلك على قوات حفظ ال�شلم 
البالغ عددها Goldberg, 2013( 45 (. ول بد من الإ�شارة اإلى اأن ف�شل الأمم املتحدة يف �شمان اأمن قواعدها 
يف اأكوبو وبور يف الأزمة التي حدثت موؤخرًا، �شاهمت يف لفت الإنتباه اإلى اإفتقار بعثة الأمم املتحدة يف جمهورية 

 .)Hutton، 2014( جنوب ال�شودان اإلى القدرة العملياتية للإ�شطلع بوليتها من حيث الأفراد وال�شلح
ميكن للنق�س يف العتاد واملعدات الع�شكرية األ يعرقل فقط بل واأن مينع تنفيذ العمليات على الأر�س. 
املتحدة يف جمهورية جنوب  الأمم  لبعثة  ال�شلم  قوات حفظ  ال�شكوك حول غياب  املراقبون  ولقد طرح 
ال�شودان من �شوارع جوبا خلل الأيام الأولى من ال�شراع العرقي. واأعلن م�شدر تابع لبعثة الأمم املتحدة 
يف جمهورية جنوب ال�شودان ‘اأن ]قوات حفظ ال�شلم[ قد تتعر�س لفقدان “ذخائرها واأ�شلحتها وتراجع 
املتناف�شة’  الدائر بني اجلماعات  القتال  التدخل يف  اإذا حاولت  اأعداد اجلماعات الأخرى  عددها” عن 
قوات حفظ  يتحتم على  التي  التوازن  لتحقيق  الع�شرية  املهمة  املثال  ويك�شف هذا   .)Goldberg, 2013(

وقوع  وتفادي  احلماية،  توفري  وم�شوؤولية  وليتها  مب�شئولية  النهو�س  بني  وذلك  بها  الإ�شطلع  ال�شلم 
اخل�شائر والإ�شابات التي �شتعمل على ثني البلدان امل�شاهمة بالقوات الع�شكرية عن تخ�شي�س املزيد من 
القوات على الأر�س. وفوق ذلك فاإن املوارد ال�شحيحة توؤثر يف تنفيذ العمليات اليومية. وذكر تقرير اأعده 
الأمني العام للأمم املتحدة يف عام 2014 حول بعثة الأمم املتحدة يف جمهورية جنوب ال�شودان اأن الق�شم 
الأكرب من القدرات الهند�شية للبعثة توفره خم�س �شركات هند�شية ع�شكرية حتملت ما يفوق اإمكاناتها اإلى 

حد كبري )جمل�س الأمن، 2014b، الفقرة 64(.

حوادث الت�ضريب 
هجمات على قوات حفظ ال�ضالم 

ال�شلم  حفظ  عمليات  اأفراد  فاإن  الدويل،  الإن�شاين  القانون  مبوجب  املفرو�س  احلظر  من  بالرغم 
الأفريقي  بعثات الإحتاد  العاملني يف  بالن�شبة لأولئك  يتعر�شون لهجمات؛64 وظل احلال كذلك  كثريًا ما 
والأمم املتحدة يف ال�شودان وجنوب ال�شودان. فحتى ني�شان/اأبريل 2015، كان اأكرث من 700 فرد من ذوي 
اخلوذات الزرقاء قد لقوا م�شرعهم يف عمليات حفظ ال�شلم التابعة للأمم املتحدة التي يتجاوز عددها 
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ال�شندوق 3  جمموعة بيانات درا�شة امل�شح لت�شريب الأ�شلحة ال�شغرية: حماولة فهم البيانات املتفرقة 
وغري املكتملة 

ل ترمي جمموعة البيانات املتعلقة بالت�شريب يف عمليات حفظ ال�شلم اإلى اأن تكون عامة اأو �شاملة. وحني تكون البيانات متناق�شة 
)مل�شدرين اأو اأكرث روايات خمتلفة عن احلادثة ذاتها(، ُتعطى الأولوبة للم�شادر ذات املوثوقية الأعلى واملحتوية على معلومات 
اأكرث اكتماًل. ول ُيق�شد مبجموعة البيانات هذه اأن تقدم رواية متنا�شقة للهجمات التي ُت�شن على قوات حفظ ال�شلم وتخل�س اإلى 
اإ�شتنتاجات عن حالت الت�شريب، واإمنا تهدف بالأحرى اإلى تعميق فهم احلالت والظروف التي مت يف اإطارها الت�شريب، ومدى 

ونطاق اخل�شائر يف الأرواح والعتاد واملعدات الع�شكرية التي وقعت. 

امل�شادرمدى التوافرنوع امل�شدر

تقارير الأمم املتحدة 
والإحتاد الأفريقي، 

والن�شرات الإعلمية 
والتحديثات

م�شادر عامة ُت�شتقى 
منها البيانات

وثائق جمل�س الأمن، ووثائق اإدارة عمليات حفظ ال�شلم التابعة 
للأمم املتحدة )UN DPKO(، وتقارير مكتب خدمات الرقابة 

الداخلية لدى الأمم املتحدة )OIOS(، وثائق الحتاد الفريقي 
وتقارير فريق خرباء الأمم املتحدة ب�شاأن فر�س احلظر، 

والن�شرات الإعلمية للأمم املتحدة والإحتاد الأفريقي، ووثائق 
 ،)UNCHR( مفو�شية الأمم املتحدة العليا ل�شوؤون اللجئني

ومكتب الأمم املتحدة لتن�شيق ال�شوؤون الإن�شانية  

م�شادر عامة ُت�شتقى تقارير و�شائل الإعلم
منها البيانات

ال�شحافة املحلية والإقليمية والدولية )BBC،AFP، رويرتز، 
�شودان تريبيون(

م�شادر عامة ُت�شتقى امل�شادر الأكادميية 
منها البيانات

كتب وتقارير اأكادميية و�شعها علماء وخرباء يف جمال حفظ 
ال�شلم

املدونات الإلكرتونية 
وم�شادر الإنرتنت

م�شادر عامة ُت�شتقى 
منها البيانات

املدونات الإلكرتونية للخرباء التي كتبها حمللون اأو عاملون 
�شابقون من قوات حفظ ال�شلم/القوات الع�شكرية ممن لديهم 
جتربة مبا�شرة؛ اأوراق من جهات اأكادميّية اأو منظمات ع�شكرية 

تعمل يف جمال حفظ ال�شلم يف ال�شودان/جنوب ال�شودان

املقابلت التي اأجريت 
مع املطلعني الأ�شا�شيني 

على بواطن الأمور

لي�شت متاحة ب�شكل 
معلن 

مقابلت جُترى مع مطلعني اأ�شا�شيني على بواطن الأمور )اأكرث 
من 100 مقابلة اأجريت منذ عام 2008، ومعظمها مت خلل الفرتة 

بني عامي 2013 و2015، مبا يف ذلك ما اأجري يف اأكرا واأدي�س 
اأبابا وبرلني وكيب تاون وجنيف وجو�س وجوبا وكيغايل ونريوبي 

ونيويورك، ووا�شنطن العا�شمة(.

الـ 60 عملية التي اأذن بقيامها منذ عام UN DPKO, 2015c( 1948( نتيجة اأعمال اإجرامية،65 وقد عمل 
املختلطة للإحتاد  العملية  بعثة  اأو  ال�شودان  املتحدة يف  الأمم  بعثة  الـ700 يف  ما يزيد عن 80 من هوؤلء 
الأفريقي والأمم املتحدة يف دارفور، اأو قوات حفظ ال�شلم الأمنية املوؤقتة التابعة للأمم املتحدة يف اأبيي، 
اأو بعثة الأمم املتحدة يف جمهورية جنوب ال�شودان )UN DPKO, 2015d(.66  وقتل اأكرث من 25 فردًا من 
ذوي اخلوذات اخل�شراء من جراء اأعمال عدوانية جرت يف بعثة الإحتاد الأفريقي الأولى يف ال�شودان، 
ال�شودان  املح�شنة يف  الثانية  الأفريقي  الإحتاد  بعثة  اأو يف  ال�شودان  الثانية يف  الأفريقي  الإحتاد  بعثة  اأو 

)جمموعة بيانات درا�شة امل�شح لت�شريب الأ�شلحة ال�شغرية، 2015(.
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ولقد وّثقت درا�شة امل�شح اأكرث من 100 هجوم تعر�س له ذوي اخلوذات الزرقاء واخل�شراء يف 5 من 
بعثات الإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة ال�شبع يف ال�شودان وجنوب ال�شودان خلل الفرتة من 2005 اإلى 
2014. وكانت بعثتا اللجنة احلكومية للتنمية )IGAD( وهما: )الفريق املعني بالتحقق والر�شد VMT واآلية 
الر�شد والتحقق MVM(، واللجنة الع�شكرية امل�شرتكة وفريق ر�شد احلماية املدنية، بعثات غري م�شلحة، 
وبالتايل مل تفقد اأ�شلحة اأو ذخائر. )ووفقًا  لقائد قوة اللجنة الع�شكرية امل�شرتكة، فقد �ًشمح بن�شر البعثة 
ب�شلحها وذخائرها، لكنه اختار عدم فعل ذلك.(67 ويرد و�شف مقت�شب لهذه احلوادث يف امللحق )ب(. 
وينبغي اإعتبار هذه القائمة موؤ�شرًا للتحديات التي تواجه قوات حفظ ال�شلم ولي�س قائمة �شاملة لها. اأما 
�شجل الأحداث في�شتند اإلى جمموعة بيانات درا�شة امل�شح لت�شريب الأ�شلحة ال�شغرية )انظر ال�شندوق 
3(، الذي ميثل جتميعًا للمعطيات املتعلقة بالهجمات على ذوي اخلوذات الزرقاء واخل�شراء التي اأ�شفرت 
عن خ�شائر مادية حمتملة اأو مثبتة، كما ي�شتند اإلى جمموعة متنوعة من البيانات امل�شتمدة من م�شادر 
عامة )من قبيل التقارير الر�شمية للأمم املتحدة والإحتاد الأفريقي والهيئات التابعة لها، وتقارير و�شائل 
الإعلم، والبحوث الأكادميية(، ف�شًل عن البيانات الأ�شلية املاأخوذة من مقابلت اأجريت مع اأفراد من 

املطلعني الأ�شا�شيني على بواطن الأمور. 
فاإن ذلك  توؤخذ معدات  الع�شكرية، وحينما  واملعدات  العتاد  الهجمات عن خ�شائر يف  ت�شفر جميع  ل 
الإت�شالت،  اأجهزة  القاتلة  غري  املعدات  وت�شمل  وذخائر.  اأ�شلحة  على  الدوام  على  ت�شتمل  اأنها  يعني  ل 
واملركبات، والوقود، والزي الر�شمي. وتركز هذه الورقة على فقدان الأ�شلحة والذخائر، لكنها تتطرق اإلى 

ذكر مواد اأخرى واإن مل يكن ذلك بطريقة منهجية. 
ل ُيف�شر فقدان الأ�شلحة اأو الذخائر ب�شكل اآيل باأنه حادث ت�شريب. ففي بع�س احلالت ُتفقد الأ�شلحة 
اإعادة تدويرها. ففي 27 حزيران/يونيو  اأو من غري املحتمل  يف ظروٍف جتعلها غري �شاحلة للإ�شتعمال 
2012، على �شبيل املثال، غرقت قوات حفظ ال�شلم من الكتيبة الرواندية يف ظروٍف غام�شة، مما اأ�شفر 
عن فقدان 1 مدفع ر�شا�س متو�شط، و1 ر�شا�س �شغري جدًا، و�شل�شلتني حتتوي الواحدة منهما على 500 
طلقة من طلقات ذخائر ر�شا�شات اأو مدافع ر�شا�شة.  وعلى نحو مماثل، تعر�س للغرق يف 26 اآب/اأغ�شط�س 
2012، ثلثة من اأفراد قوات حفظ ال�شلم التنزانيني وهم يف طريقهم اإلى مي�شترياي، على بعد 50 كلم 
من اجلنينة، حني علقت ناقلة الأفراد واجلند امل�شفحة يف نهر فائ�س. ووفقًا لبيانات �شخ�س مطلع ، مل 
تتم اإ�شتعادة ما كان يف حوزتهم من عتاد ومعدات ع�شكرية – وهي عدد قليل من البنادق الهجومية من 
يوؤدي  الأ�شلحة مل  اأن فقدان  لها ذات عيار �شغري. ويف هذه احلالة، ومبا  AK، وذخائر م�شاحبة  طراز 
بو�شوح اإلى متلك اأو اإ�شتخدام لها غري م�شرح به من قبل جهة فاعلة اأخرى )بح�شب التعريف امل�شتخدم 

يف هذه الورقة( فاإن ما حدث ل ُيعترب م�شتكمًل الأهلية التي جتعله حالة من حالت الت�شريب.
ُت�شجل عمليات الت�شريب ‘�شيقة النطاق’ يف جمموعة بيانات درا�شة امل�شح لت�شريب الأ�شلحة ال�شغرية، 
لكنها مل ت�شتخدم يف التحليل اجلاري. وُيق�شد ‘ب�شيق النطاق’ احلادثة التي يتم فيها فقدان ت�شع قطع من 
الأ�شلحة اأو اأقل، اأو ما يقل عن 500 طلقة ذخرية. وقد مت توثيق نحو 40 حالة من حالت ت�شريب الأ�شلحة 
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العملية املختلطة لالحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف دارفور  اأ�شابيع يف بعثة  ال�شندوق 4  ع�شرة 
UNAMID: ماذا تعني الهجمات �شغرية النطاق على قوات حفظ ال�شالم 

توؤكد احلوادث الأربع التي وقعت خلل فرتة ع�شرة اأ�شابيع البيئة ال�شائكة التي تواجه قوات حفظ ال�شلم وما تتكّبده من خ�شائر 
يف العتاد واملعدات الع�شكرية ب�شكل متكرر. ففي 29 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2008، تعر�س ت�شعة من اأفراد قوات حفظ ال�شلم من 
اإلى هجوم. وُقتل اأحدهم كما اأ�شيب اآخر بجروح، ومت  اأفريقيا كانوا يقومون بحرا�شة م�شتجمع ماء على مقربة من ُكُتم  جنوب 
�شلب ر�شا�س خفيف و 200 طلقة ذخرية. ويف 9 ت�شرين الثاين/نوفمرب تعر�شت دورية نيجريية لكمني يف نقطة تقع بني مع�شكرها 
واجلنينة ومت الإ�شتيلء على مركبة واحدة. ويف 27  كانون الأول/دي�شمرب ُقتل عن�شر من عنا�شر قوات حفظ ال�شلم اأثناء وجوده 
يف دورية مع عنا�شر اأخرى قرب الفا�شر. ومتت م�شادرة بندقية هجومية من طراز AK والإ�شتيلء على مركبة غري حمددة النوع 
يف تلك احلادثة.  وبعد ذلك باأيام قليلة، ويف 3 كانون الثاين/يناير 2009، ُخطفت مركبة ُتقل �شتة اأفراد من الوحدة النيجريية. 

ومت ال�شتيلء اأثناء هذه احلادثة على ثلث بنادق هجومية و 180 طلقة ذخرية. 

امل�ضدر: جمموعة بيانات درا�شة امل�شح لت�شريب الأ�شلحة ال�شغرية )2015( 

والذخائر واملركبات يف جمموعة البيانات احلالية. ومع اأن كمية املواد واملعدات التي مت فقدانها لي�شت كبرية 
الأول/ ت�شرين  الواقعة بني 29  الفرتة  الهجمات. وخلل  لوترية  بها نظرًا  ي�شتهان  فاإنها قد تكون كمية ل 
للإحتاد  املختلطة  العملية  بعثة  تعر�شت  املثال،  �شبيل  على   ،2009 الثاين/يناير  كانون   3 و   2008 اأكتوبر 
الأفريقي والأمم املتحدة يف دارفور ل�شل�شلة من حوادث كهذه )انظر ال�شندوق 4(. وكثريًا ما حتدث �شرقات 
انتهازية ملركبات ب�شكل متكرر على مقربة من قواعد اأو خميمات لجئني حيث تتمركز بعثات حفظ ال�شلم. 
ففي 14 ني�شان/اأبريل 2007 على �شبيل املثال، مت الإ�شتيلء على مركبة تابعة لبعثة الإحتاد الأفريقي يف 

ال�شودان عند مدخل جمّمع خا�س بالإحتاد الأفريقي يف نيال )جمل�س الأمن، 2007c، الفقرة 5(.
ويركز هذا التحليل على خ�شائر كبرية - ‘اأو ملحوظة’ - تنجم عن هجمات تعر�شت لها قوات حفظ 
ال�شلم اأو معداتها الع�شكرية. وتت�شمن اإحدى احلوادث البارزة لأغرا�س هذه الورقة، م�شادرة اأو فقدان 
ع�شر قطع من الأ�شلحة اأو اأكرث اأو 500 طلقة اأو اأكرث من طلقات الذخائر. كما جتري درا�شة امل�شح بعد ذلك 
متييزًا بني ثلثة اأنواع - اأو ثلث فئات - من احلوادث البارزة وفقًا لعدد قطع الأ�شلحة وكميات الذخائر 
اأو 500 -2499  اأثناء حادثة فردية واحدة: الفئة الأولى )10-49 قطعة �شلح  التي مت ال�شتيلء عليها 
طلقة ذخرية(؛ الفئة الثانية )50-99 قطعة �شلح اأو 2500- 4999 طلقة ذخرية(؛ والفئة الثالثة )اأكرث 
من 100 من قطع الأ�شلحة اأو  اأكرث من 5000 طلقة ذخرية(. ويكفي الإيفاء باأحد ال�شرطني للح�شول على 
اأهلية الإنتماء اإلى فئة معينة. وحني يتم ا�شتيفاء معايري تغطي عتبتي الأ�شلحة والذخائر، فاإن الت�شنيف 
ي�شبح مقابًل للفئة الأعلى من بني الفئتني. وبناء على ذلك، فاإن حادثة تت�شمن 25 قطعة �شلح و3000  

طلقة ذخرية �شت�شكل حادثة من الفئة الثانية. 
التمركز  ويتفاوت  )انظر اخلريطة 3(.  البارزة  الت�شريب  22 حادثة من حوادث  الورقة  وُتدّون هذه 
اجلغرايف حلوادث الت�شريب البارزة، اإذ توجد غالبية احلوادث املوثقة يف �شمال وجنوب دارفور، وبدرجة 
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ال�شندوق 5   القرار بتوخي احلذر: خم�ض ‘حوادث بارزة’ اإ�شافية حمتملة  

• 6 كانون الثاين/يناير 2006 )جريجريا، غرب دارفور(:  تعر�شت وحدة �شنغالية موؤلفة من 30 فردًا من قوات 	
واأ�شفر  اأثناء عودتها من م�شاحبة بعثة ذات مهمة.  ال�شلم لكمني يف جريجريا، على بعد 20 كلم من كولبو�س،  حفظ 
الهجوم الوح�شي عن مقتل جندي واحد واإ�شابة ع�شرة جنود بجروح. ومل تورد الن�شرة الإعلمية لبعثة الأمم املتحدة يف 
ال�شودان وو�شائل الإعلم اأّي اإ�شارة اإلى ال�شتيلء على معدات ع�شكرية. ومع ذلك فاإنها اأوردت اأن هذا هو الكمني الثاين 
الذي تتعر�س له قوة حلفظ ال�شلم تابعة للإحتاد الأفريقي بعد الهجوم الذي حدث يف 29 ت�شرين الثاين/نوفمرب 2005، 
والذي اأ�شيب فيه اأربعة جنود �شنغاليون بجروح، وهي حادثة تبني بعد اإجراء املزيد من التحقيقات باأنها حادثة ت�شريب من 
الفئة الثانية. وبالنظر اإلى العنف املتبادل، فاإن الأ�شئلة تظل قائمة ب�شاأن ما اإذا كان املهاجمون قد متكنوا من ال�شتيلء 

على اأ�شلحة اأو ذخائر اأو مركبات من القافلة.
• 10 اأبريل/ني�شان 2007 )كوبي، �شمال دارفور(:  تعر�شت وحدة رواندية لكمني حني كانت تقوم بدورياتها على 	

مت  باأنه  واأفيد  الهجوم،  اأثناء  بجروح  اإثنان  واأ�شيب  ال�شلم  قوات  اأفراد  اأحد  وُقتل  كوبي.  يف  ماء  م�شتجمع  من  مقربة 
ال�شتيلء على مركبة واحدة.  وبالرغم من عدم وجود معلومات عن الأ�شلحة اأو املعدات الأخرى ذات ال�شلة باحلادث، اإل 
اأن الإ�شتيلء على مركبة يثري اأ�شئلة ب�شاأن ما اإذا كان قد مت اإ�شتيلء على اأي معدات ع�شكرية اأخرى وما اإذا كانت املركبة 

جمهزة باأ�شلحة اأو ما اإذا  كان بداخلها اأي ذخائر.
• املختلطة 	 العملية  لبعثة  تابعة  دورية  ح�شار  جرى  دارفور(:  �شمال  توفا،  )�شيـغيغ   2012 �شباط/فرباير   19

للإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف دارفور موؤلفة من قوات �شنغالية قوامها 50 فردًا، وثلثة من م�شت�شاري ال�شرطة، 
واإثنني من امل�شاعدين اللغويني، ملدة يومني تقريبًا من قبل اأكرث من  100 من قوات حركة العدل وامل�شاواة JEM. وبالرغم 
من اإطلق �شراح القوات بعد اليوم الأول، اإل اأنها رف�شت املغادرة من دون م�شت�شاري ال�شرطة واملرتجمني الفوريني. ويف 
اإجراء مفاو�شات مكثفة وو�شول تعزيزات، �ُشمح للأفراد ال 55 بالرحيل. لكن ما ظل جمهوًل حول  الثاين وبعد  اليوم 
الرواية، هو ما اإذا كان قد مت نزع ال�شلح من القوات اأي�شًا اأثناء اإحتجازها ، واإن كان قد مت ذلك، فماذا كان م�شري العتاد 

واملعدات الع�شكرية بعد اأن ُرفع احل�شار.
• 2 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2012 )اجلنينة، غرب دارفور(: اإنتقل ثلثون فردًا من جنود امل�شاة النيجرييني اإلى 	

اجلنينة برًا من اأجل ت�شليم ناقلة اأفراد وجند م�شفحة.  وما فهم من درا�شة امل�شح هو اأن ناقلة الأفراد واجلند امل�شفحة 
مت ت�شليمها بنجاح ودون وقوع حوادث. ويف طريق العودة، تعر�شت قوات حفظ ال�شلم لهجوم. ومن غري الوا�شح عدد 
املركبات والقوات التي �شاركت يف العملية.  لكن املعروف هو اأن 12 من اأفراد بعثة العملية املختلطة للإحتاد الأفريقي 
والأمم املتحدة يف دارفور اأ�شيبوا بجروح ولقي اأربعة منهم م�شرعهم. ويف غ�شون 30 دقيقة و�شل اإلى مكان احلادث فريق 
من النيجرييني مل�شاعدة امل�شابني. بيد اأنه لي�س من الوا�شح ما اإذا كان املهاجمون قد ا�شتولوا على اأية معدات ع�شكرية.

• تريبيون 	 �شودان  ورد يف �شحيفة  ما  بح�شب  دارفور(:  الثاين/دي�شمرب 2014 ) غاراب�شي، جنوب  كانون    14
العملية  لبعثة  التابعة  الع�شكرية  املركبات  لإثنتني من  الهوية بن�شب كمني  اللكرتونية، قامت جمموعة م�شلحة جمهولة 
املختلطة للإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف دارفور وذلك يف مقاطعة ناتيجا، القريبة من غاراب�شي.  وذكرت التقارير 
وقدمت  مركبتني.  اختطاف  مت  بينما  اأ�شلحتها  ذلك  يف  مبا  ومتعلقاتها  ممتلكاتها  من  ُجردت  ال�شلم  حفظ  قوات  اإن 
ال�شحيفة قدرًا قليًل من التفا�شيل )دون التطرق اإلى عدد اأفراد قوات حفظ ال�شلم اأو جن�شياتهم(، لكن من املثري اأنها 
ذكرت اأن احلادثة كانت ‘م�شابهة للكمني’ الذي تعر�شت له بعثة العملية  املختلطة للإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف 
دارفور يف 5 اأذار/مار�س 2010 يف قرية كوارا على مقربة من جبل مّرة، والتي حتددها درا�شة امل�شح باأنها حادثة بارزة 

من حوادث الفئة الثالثة.

امل�ضدر: جمموعة بيانات درا�شة امل�شح لت�شريب الأ�شلحة ال�شغرية )2015(.
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اأقل يف غرب دارفور. ولقد جرت يف جنوب ال�شودان حوادث ل يتجاوز عددها اأ�شابع اليد الواحدة وقعت 
يف اإطار بعثة الأمم املتحدة يف جمهورية جنوب ال�شودان.

ول  تفا�شيل  التقارير  توفر  ل  الإفرتا�شات حني  بع�س  وُتطرح  تامة.  ب�شورة  ُتوثق جميع احلوادث  ل 
ت�شتطيع امل�شادر الر�شمية توفري املعلومات املطلوبة. ففي كل حالة من احلالت، يتم التمييز بو�شوح بني 
الأعداد القائمة على الإفرتا�شات والأخرى امل�شتندة اإلى التقارير. ويف كل حالة، ت�شعى الإفرتا�شات اإلى 
التقليل اإلى اأدنى حد من نطاق اخل�شائر - يف حدود املعقول - وتوخي احلذر.68 وبالفعل، اختارت درا�شة 
امل�شح اأن ل تطرح اإفرتا�شات ب�شاأن حوادث عدة قد ت�شكل حوادث بارزة، لكنها لي�شت من بني احلوادث الـ 

22 املدرجة اأدناه )انظر ال�شندوق 5 للتعرف على خم�شة من هذه الأمثلة(.
لتقدمي �شورة �شاملة عن عمليات الت�شريب، مت تنظيم التحليل العملي حلوادث بارزة يف ثلثة اأجزاء فرعية، 

وفقًا لهيئات البعثات املخت�شة بامل�شادقة.   

حوادث بارزة يف بعثات يقودها الإحتاد الأفريقي 
واجهت بعثة الإحتاد الأفريقي الثانية املح�شنة �شل�شلة من حوادث الت�شريب البارزة باأحجام خمتلفة اأثناء 
عملياتها يف دارفور )انظر اجلدول 3(. وتوثق جمموعة بيانات درا�شة امل�شح لت�شريب الأ�شلحة ال�شغرية 
ثماين حوادث بارزة، وقعت خم�س منها يف �شمال دارفور، وهي تتفاوت من حوادث ت�شريب من الفئة الأولى 

اإلى حوادث ت�شريب من الفئة الثالثة. 
ت�شريب عتاد  اأ�شفرت عن  ال�شلم  امللحوظة على قوات حفظ  الهجمات  �شل�شلة من  �شهد عام 2005 
ومعدات ع�شكرية. وجرت احلادثة الأولى يف 25 اآب/اأغ�شط�س 2005 بالقرب من اأجنابو، �شرق دارفور، 
وح�شب  هجومية،  بندقية  على  ال�شتيلء  مت  قد  اأنه  وُزعم  للقوات.  تابعة  دورية  م�شلحون  هاجم  حني 
تقديرنا فاإن 500 طلقة ذخرية قد اأخذت اأي�شًا. ويف 8 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2005، ويف الطريق املمتد 
من ميناوا�شي اإلى خور اأبي�شي امل�شهور بانت�شار الل�شو�س وقطاع الطرق فيه، مّرت دورية اأثناء عودتها اإلى 
AK. وتلى  اأيدي 20 من قطاع الطرق امل�شلحني ببنادق من طراز  القاعدة مبركبتني ُقتل �شائقيهما على 
ذلك تبادل لإطلق النار اأدى اإلى مقتل �شتة من اأفراد قوات حفظ ال�شلم )اإثنان قتل على الفور وُفقد 
اإثنان ثم ُعرث عليهما مقتولني يف وقت لحق( واإ�شابة اأربعة منهم بجروح. و�شادر املهاجمون �شت بنادق 
من طراز AK ور�شا�شًا لل�شتخدام يف اأغرا�س عامة، من قوات حفظ ال�شلم، وبنادق لفردين مفقودين 
اأما كميات  اأفراد قوات حفظ ال�شلم، الذين وجدوا مقتولني على بعد 600 مرت من موقع الهجوم.  من 
الذخائر التي مت ال�شتيلء عليها فل تزال غري وا�شحة، بيد اأن تقديراتنا تقول اأنها ترتاوح بني 250 و 
اإلى  اأي�شًا تعر�شت قوات حفظ ال�شلم يف كولبو�س يف غرب دارفور  600 طلقة ذخرية. ويف عام 2005 
هجوم وذلك يف 29 ت�شرين الثاين/نوفمرب 2005 حني ن�شب جمهولون كمينًا لدورية تابعة لبعثة الإحتاد 
ال�شلم  قوات حفظ  من  عنا�شر  واأ�شيب خم�شة  مهمة حتقيق.  من  عودتها  اأثناء  ال�شودان  الأفريقي يف 
بجروح من جراء الهجوم ولذ املهاجمون بالفرار اإلى ت�شاد القريبة من املوقع ويف حوزتهم 9 بنادق من 
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تابعة  M60، ف�شًل عن مركبة  ور�شا�س واحد من طراز  والتعبئة،  التحميل  M16، وم�شد�س ذاتي  طراز 
 .)2005b ،لبعثة الإحتاد الأفريقي يف ال�شودان )�شودان تريبيون

تعر�شت بعثة الإحتاد الأفريقي يف ال�شودان اأي�شًا اإلى حادثة اأكرث اأهمية يف تاين ب�شمال دارفور، وذلك 
يف 9 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2005. ووفقًا ملقابلة اأجريت مع مطلعني اأ�شا�شيني ، فاإن دورية موؤلفة من 18 
من القوات ال�شنغالية غادرت تاين )يف القطاع 5( ذلك ال�شباح باجتاه نانا. ومت اختطاف اأفرادها يف 
الطريق من قبل جنود من حركة العدل وامل�شاواة اأو احلركة الوطنية للم�شاحلة والتنمية )NMRD(، ومت 
ف�شل قائد الفريق واملرتجم الفوري اخلا�س به عن املجموعة. ويف وقت لحق من ذلك اليوم، ذهب 20 من 
اأفراد القوات ال�شنغالية لإنقاذهم لكنهم اإعتقلوا اأي�شًا. وُنزع �شلح القوات ال�شنغالية البالغ عدد اأفرادها 
38 ومت ال�شتيلء على �شت مركبات اأي�شًا. واأفرج عن قوات حفظ ال�شلم يف اليوم التايل جمردين من 
الأ�شلحة التي مل ُت�شرتد لحقًا، مع العلم باأن ثلث من املركبات ال�شت قد اإ�شتعيدت يف وقت لحق. وبالرغم 
من عدم توفر اأرقام ر�سمية للخ�سائر امل�سجلة، اإ�ستنادًا اإلى اأمناط الإنت�سار والبيانات املتعلقة باملقابالت، 
فاإن تقديراتنا تقول باأنه مت الإ�شتيلء على م�شد�س ذاتي التحميل والتعبئة، و 38 بندقية هجومية، و 10 
اأ�شلحة م�شادة للدبابات، واأكرث من 7000 طلقة ذخرية )جمموعة بيانات درا�شة امل�شح  ر�شا�شات، و 5 

لت�شريب الأ�شلحة ال�شغرية، 2015(. 
يف حادثة اأخرى وقعت يف 6 متوز/يونيو 2006، ميكن ت�شنيفها على اأنها من الفئة الثالثة، تعر�شت 
قافلة تابعة لبعثة الإحتاد الأفريقي يف ال�شودان، كانت ترافق �شاحنتني لنقل الوقود اإلى اأنابيجي، للخطف 
الدورية  وكانت  ال�شودان.  حترير  جلي�س  التابعة  امل�شلحة  امليل�شيات  من  فردًا   45 قبل  من  ال�شلح  ونزع 
 ،)PAE( مكونة من 37 فردًا من القوات، و�شائقني اإثنني من �شركة املحيط الهادئ للمعماريني واملهند�شني
ومرتجم فوري واحد، و�شاحنتني لنقل الوقود تابعتني ل�شركة املحيط الهادئ للمعماريني واملهند�شني و 4 
مركبات. وا�شتولى املهاجمون على 38 بندقية واأخذوا �شاحنتني لنقل الوقود، ف�شًل عن 4 مركبات تابعة 
لبعثة الإحتاد الأفريقي يف ال�شودان. وح�شب تقديراتنا، فاإنه بالإ�شافة اإلى ذلك، �شادر املهاجمون م�شد�شًا 
طلقة   6000 من  واأكرث  للدبابات،  امل�شادة  الأ�شلحة  من  وعددًا  ر�شا�شات،   9 و  والتحميل،  التعبئة  ذاتي 

ذخرية )ReliefWeb، 2006؛ جمل�س الأمن، 2006c، املرفق الثالث(.
ويف عام 2007، جنحت قوات حفظ ال�شلم التابعة لبعثة الإحتاد الأفريقي يف ال�شودان يف الت�شدي للكثري 
من الهجمات، اأ�شفر بع�شها عن عمليات ت�شريب وا�شعة النطاق، يف حني مل تتكّبد اأخرى اأية خ�شائر يف املعدات. 
ويف 1 ني�شان/اأبريل 2007، تعر�شت وحدة تابعة لبعثة الإحتاد الأفريقي يف ال�شودان لكمني من قبل م�شلحني 
جمهويل الهوية اأثناء قيامهم بحرا�شة م�شتجمع ماء يف اأم بارو، على بعد 220 كلم من الفا�شر �شمال دارفور 
)بعثة الأمم املتحدة يف ال�شودان، 2007 ، �شفحة 1(. وُقتل خم�شة من اأفراد قوات حفظ ال�شلم ال�شنغاليني ومت 
الإ�شتيلء على العتاد واملعدات الع�شكرية. واإ�شتولى املهاجمون على �شيارة من نوع تويوتا لند كروزر من�شوب 
عليها مدفع ر�شا�س، وقاذفة القنابل اليدوية من نوع M203، وبندقية هجومية من طراز M16، وكذلك ذخائر 
جممعة متنوعة ُتقّدر مبا يزيد عن 500 طلقة ذخرية. تعر�شت بعثة الإحتاد الأفريقي الثانية املح�شنة للعديد 
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2005-2007 ،AMIS II-E اجلدول 3  حوادث الت�شريب البارزة يف بعثة الحتاد الأفريقي الثانية املح�شنة يف ال�شودان

املعدات الع�شكرية املفقودةاملوقعالتاريخ
)الأحرف املائلة = تقديرات(*

الت�شنيف

اأجنابو، �شرق 25 اآب/اأغ�شط�س 2005
دارفور

بندقية هجومية واحدة،
اأكرث من 500 طلقة ذخرية

الفئة الأولى

8 ت�شرين الأول/اأكتوبر 
2005

ميناوا�شي، جنوب 
دارفور

8   بنادق هجومية،
ر�شا�س واحد، 

اأكرث من 500 طلقة ذخرية

الفئة الأولى

9  ت�شرين الأول/اأكتوبر 
2005

م�شد�س ذاتي التعبئة والتحميل،تاين، �شمال دارفور
38 بندقية هجومية،

10 ر�شا�شات،
5 اأ�شلحة م�شادة للدبابات، 

اأكرث من 7000  طلقة ذخرية،
6 مركبات 

الفئة الثالثة 

29 ت�شرين الثاين/نوفمرب 
2005

كولبو�س،
غرب دارفور

م�شد�س ذاتي التعبئة والتحميل،
9 بنادق هجومية،

ر�شا�س واحد، 
اأكرث من 2500 طلقة ذخرية،

مركبة واحدة

الفئة الثانية 

عبد ال�شكور،6 متوز/يونيو 2006
�شمال دارفور

م�شد�س ذاتي التعبئة والتحميل، 
38 بندقية هجومية،

9 ر�شا�شات،
اأ�شلحة م�شادة للدبابات، 

اأكرث من 6000 طلقة  ذخرية،
4 مركبات،

�شاحنتان لنقل الوقود 

الفئة الثالثة

لوابيت، �شمال 19 اآب/اأغ�شط�س 2006
دارفور

7 بنادق هجومية ،
اأكرث من 500 طلقة ذخرية

الفئة الأولى 

اأم بارو، �شمال 1 ني�شان/اأبريل 2007
دارفور

1 بندقية هجومية،
1 ر�شا�س، 

قاذفة للقنابل اليدوية
اأكرث من 500 طلقة ذخرية  

الفئة الأولى 

ح�شكنيتة،29 اأيلول/�شبتمرب 2007
�شمال دارفور **

3  م�شد�شات ذاتية التعبئة والتحميل،
اأكرث من 50 بندقية هجومية،

24 ر�شا�شًا،
18 مدفع هاون، 

24 من الأ�شلحة امل�شادة للدبابات 
اأكرث من 100 000 طلقة ذخرية،

6  ناقلت للأفراد واجلند م�شفحة 
11 مركبة 

الفئة الثالثة 

* ت�شتند التقديرات اإلى الظروف املتعلقة بالهجمات، ومقابلت مع مطلعني اأ�شا�شيني على بواطن الأمور، واإفرتا�شات م�شاحبة 
اأينما ل يتم احل�شول على بيانات حمددة. ومت ا�شتخدام الأحرف املائلة يف احلالت التي تكون فيها التقديرات هي امل�شوؤولة عن 

تغيري فئة احلادثة. 
**  حددت بع�س امل�شادر موقع ح�شكنيتة يف جنوب دارفور يف عام 2007.

امل�ضدر: جمموعة بيانات درا�شة امل�شح لت�شريب الأ�شلحة ال�شغرية )2015(.
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ال�شندوق 6  الهجوم على ح�شكنيتة، 29 اأيلول/�شبتمرب 2007 

كان للهجوم على مع�شكر قاعدة ح�شكنيتة �شدى كبريًا ب�شبب ج�شامة اخل�شائر يف الأرواح والإ�شابات ) 12قتيل من اأفراد قوات حفظ 
ال�شلم واإ�شابة ثمانية بجروح(، وحجم املعدات الع�شكرية التي مت ت�شريبها، والأهمية الإ�شرتاتيجية للهجوم )اأول اإجتياح ملعك�شر 
قاعدة تابعة لبعثة الإحتاد الأفريقي يف ال�شودان(، وكثافة اأعمال النهب وال�شلب والتدمري التي تلت ذلك. وزعمت بع�س ال�شهادات 
التي اأدلى بها ال�شهود اأن الهجوم على ح�شكنيتة كان هجومًا اإنتقاميًا، ب�شبب عجز اأو عدم رغبة بعثة الإحتاد الأفريقي فى التدخل 
قرية  اأدى ق�شف  اأن  بعد  ال�شودان، وحتديدًا  وحكومة  وامل�شاواة  العدل  ال�شودان/حركة  بني جي�س حترير  ال�شلم  ل�شتعادة  بحزم 
جماورة يف 29 اأيلول/�شبتمرب اإلى مقتل عدد من املدنيني.  واأ�شار حتقيق لحق اأجراه الإحتاد الأفريقي اإلى اأن الغر�س الفعلي للهجوم 

هو �شد النق�س يف املخزونات اللوج�شتية التي اإ�شتنفذت يف �شدامات �شابقة جرت مع قوات تابعة حلكومة ال�شودان.
      وكان الهجوم دمويًا ب�شكل خا�س بالن�شبة لبعثة الإحتاد الأفريقي يف ال�شودان. ففي 29 اأيلول/�شبتمرب 2007، تعر�س موقع 
ح�شكنيتة الذي اإ�شت�شاف 157 فردًا من قوات حفظ ال�شلم، للهجوم، ومت اإجتياحه من قبل ما يرتاوح بني 300 و1000 من عنا�شر 
م�شلحني  كانوا  وامل�شاواة  العدل  �شارة حركة  على ظهر مركبات حتمل  ال�شودان  وقوات جي�س حترير  وامل�شاواة  العدل  قوات حركة 
ببنادق عدمية الإرتداد من عيار 106 ملم، واأ�شلحة م�شادة للدبابات، ومدافع م�شادة للطائرات )عيار 14،5ملم(، وبنادق. وبلغ 
عدد القتلى من بني قوات حفظ ال�شلم النيجرييني يف املوقع، امل�شلحني ببنادق من طراز AK، 12 فردًا، واأ�شيب العديد من الآخرين 
بجروح يف تبادل اإطلق النار الذي تلى ذلك. وقد �شاهم تفوق القوة  النارية للمهاجمني، وعن�شر املفاجاأة وتوقيت الهجوم )اأثناء 

موعد الإفطار يف رم�شان( يف منحهم ميزات تاكتيكية يف الهجوم.
     تر�شم ال�شردية املتعلقة بالهجوم �شورة للم�شاعب التاكتيكية والعملياتية التي واجهت قوات حفظ ال�شلم مبجرد اخرتاق 
القاعدة. وعليه، ووفقًا ملا رواه اأحد �شهود العيان، فاإنه عند دخولها من البوابات، قامت قوات حركة العدل وامل�شاواة وجي�س حترير 
ال�شودان بتدمري غرفة الإت�شالت الل�شلكية ببندقية من عيار 106 ملم، وا�شتولت على اأجهزة الراديو الأخرى املحمولة باليد. وقد 
اأدى هذا التحرك التاكتيكي م�شفوعًا بالنق�س يف معدات الإت�شالت يف املوقع )مل يكن باملوقع �شوى جهاز واحد من هواتف الرثيا يف 
حوزة م�شوؤول عمليات املراقبني الع�شكريني( اأدى بحدة اإلى اإعاقة قدرة قوات حفظ ال�شلم على تن�شيق �شبل الدفاع اخلا�شة بها اأو 
طلب تعزيزات من ال�شعني، على بعد 93 كلم.  ورد عدد من اأفراد قوات حفظ ال�شلم على اإطلق النار باملثل فيما �شعى اآخرون اإلى 

الحتماء خارج القاعدة بقوتهم النارية اأو بدونها.     
    وكانت اأعمال النهب والتخريب يف مع�شكر قاعدة ح�شكنيتة ملحوظة وكذلك كميات املعدات الع�شكرية التي مت ت�شريبها يف 
ذلك الهجوم. وبعد التغلب على اآخر خطوط املقاومة يف املوقع، ا�ستولى املهاجمون على مال ووقود وعلى 16 �شاحنة، واأطعمة وعدد 
غري حمدد من الأ�شلحة ال�شغرية والذخائر. وبالرغم من عدم التاأكد من العدد احلقيقي للأ�شلحة ولكميات الذخائر التي اأخذت، 
فاإن وجود حاوية منهوبة ارتفاعها 20 قدمًا يف املوقع يوحي باأن اخل�شائر يف املعدات الع�شكرية كانت فادحة. ومبا اأن القاعدة كانت 
ت�شت�شيف 157 فردًا من القوات امل�شلحة و 30 اأو اأكرث من املراقبني الع�شكريني واملوظفني الآخرين يف ذلك الوقت، فاإن من املحتمل اأن 
تكون الأ�شلحة التي اإ�شتولى عليها املهاجمون قد �شملت يف معظمها بنادق )من طراز الكل�شينكوف( وم�شد�شات يدوية ) ومعظمها 
من امل�شد�شات ذاتية التعبئة والتحميل من عيار 9 ملم(، ف�شَل عن الر�شا�شات التي ت�شتعملها الطواقم يف املواقع وكذلك الهاونات 
والأ�شلحة امل�شادة للدبابات. ووفقًا ل�شهود عيان، فقد ُذكر اأن بع�س اأفراد قوات حفظ ال�شلم فروا من املع�شكر باأ�شلحتهم يف حني 
قام اآخرون منهم بدفنها لتجنب ت�شليم الأ�شلحة اإلى املتمردين. بيد اأن عددًا كبريًا من قوات حفظ ال�شلم كانوا غري م�شلحني فيما 
مت نهب و�شلب جميع اأنواع الأ�شلحة والذخائر الأخرى املوجودة يف م�شتودع الأ�شلحة اخلا�س بالقاعدة.  وجتدر الإ�شارة اإلى اأن هذا 
الو�شع يجعل من حادثة ح�شكنيتة حادثة ت�شريب من الفئة الثالثة، وذلك لأنه مت الإ�شتيلء على اأكرث من 100 قطعة من الأ�شلحة وما 
يقدر بحوايل 100.000 طلقة ذخرية )بافرتا�س تخ�شي�س 500 طلقة ذخرية لكل جندي، و 200 طلقة ذخرية لكل ر�شا�س، وحوايل 
الأفراد  ناقلة من ناقلت  اإلى ذلك، مت تدمري  تثبت فوق �شطحها مدافع ر�شا�شة(. وبالإ�شافة  10.000 طلقة ذخرية لكل مركبة 
اإن�شحاب قوات حركة العدل وامل�شاواة وجي�س حترير  النار فيها وجعلها غري �شاحلة للخدمة. وبعد  اإ�شرام  واجلند امل�شفحة بعد 
ال�شودان، ا�شتمر القرويون يف موا�شلة نهب القاعدة وال�شتيلء على الأ�شّرة والأمتعة واملقاعد واملعدات حمولني القاعدة اإلى موقع 

غري �شالح لإ�شتعمال البعثات امل�شتقبلية.

امل�ضدر: حمكمة اجلنايات الدولية ICC )2014(؛ جمموعة بيانات درا�ضة امل�ضح لت�ضريب الأ�ضلحة ال�ضغرية )2015(؛ الإحتاد الأفريقي )2007، 
الفقرات 7 و10  و11(.
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من التحديات العملياتية والتكتيكية اأدت اإلى عرقلة قدرتها على الت�شدي لعمليات الت�شريب اأو منع وقوعها على 
نحو فعال. وكان اأوج ذلك قد جت�شد يف اجتياح قاعدة ح�شكنيتة يف عام 2007، حني مت التفوق على قوات حفظ 

ال�شلح من حيث العدد والقوة النارية معًا )انظر ال�شندوق 6(.
واإلى جانب العتاد واملعدات الع�شكرية، ا�شتهدفت بع�س الهجمات الوقود بوجٍه خا�س. وهكذا، ففي 19 
اآب/اأغ�شط�س 2006، تعر�شت قوة حماية تابعة لبعثة الإحتاد الأفريقي يف ال�شودان اأثناء مرافقتها بغر�س 
احلماية لقافلة مكونة من 27 �شاحنة من �شاحنات نقل الوقود متلكها �شركة ماثيوز للبرتول اإلى كمني. 
واأودى الهجوم بحياة اإثنني من اأفراد قوة حفظ ال�شلم الرواندية بينما اأ�شيب ثلثة اآخرون بجروح. ويف 
تلك احلادثة، �شادر املهاجمون �شبعة اأنواع من الأ�شلحة من قوات حفظ ال�شلم )يحتمل اأن تكون بنادق 
هجومية(، وما ُيقّدر باأكرث من 500 طلقة ذخرية، ومعدات واأجهزة اإت�شالت. و�شيطروا على 18 ناقلة من 

ناقلت الوقود واختطفوا �شائقيها يف �شياق ذلك.

حوادث بارزة يف بعثة العملية املختلطة لالإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف دارفور 
من  ت�شجيله  مت  عدد  اأكرب  دارفور  يف  املتحدة  والأمم  الأفريقي  للإحتاد  املختلطة  العملية  بعثة  واجهت 
احلوادث ‘البارزة’ للت�شريب. وعلى خلف بعثة الإحتاد الأفريقي يف ال�شودان التي ت�شمنت ُكربى عمليات 
الت�شريب فيها نهب خمزونات البعثة، فاإن احلوادث ذات النطاق الوا�شع يف بعثة العملية املختلطة للإحتاد 
الأفريقي والأمم املتحدة يف دارفور ت�شمنت الدوريات وقوافل اإعادة الإمداد )انظر اجلدول 4(. واإ�شافة 
اإلى ذلك، �شجلت بعثة العملية املختلطة للإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف دارفور اأي�شًا الكثري من حوادث 
اأفادت  ال�شيارات. ويف عام 2013،  اختطاف  ف�شًل عن  الدوريات،  ت�شيري  اأثناء  النطاق  الت�شريب �شيقة 
التقارير اأن البعثة كانت تقوم بت�شيري حوايل 150 دورية يوميًا )بعثة العملية املختلطة للإحتاد الأفريقي 
والأمم املتحدة يف دارفور، 2013(، وهو توزيع وا�شع النطاق لقوات حفظ ال�شلم امل�شلحة يف اأرا�ٍس غري 
اآمنة. وكان يتم اإحيانًا توقيف تلك الدوريات ومهاجمتها واأحيانًا جتريدها من اأ�شلحتها وذخائرها. ومع اأن 
عمليات الإ�شتيلء على الدوريات تكون يف معظم الأحيان �شغرية، حيث يتم ت�شليم عدد قليل من الأ�شلحة 
اأ�شلحة من  الأحيان  الكبرية قد تفقد يف بع�س  الدوريات  اأن  بيد  اإحتياطية،  ال�شخ�شية وخزانات ذخرية 

العيار الثقيل، واأ�شلحة م�شادة للدبابات، والع�شرات من الأ�شلحة النارية.
دارفور  املتحدة يف  والأمم  الأفريقي  للإحتاد  املختلطة  العملية  بعثة  على  املتمردون هجمات  ي�شن  ول 
دائمًا بغر�س ت�شريب اأ�شلحة. ففي بع�س احلالت، تكون الهجمات اإ�شرتاتيجية الطابع، اأو ُيق�شد بها الردع، 
اأو ُت�شتخدم كمربر ملنع قوات حفظ ال�شلم من النفاذ اإلى مناطق ل تكون اآمنة يف موعد لحق. وجادلت 

م�شادر من داخل بعثة العملية املختلطة للإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف دارفور بقولها:

امل�شلحة  القوات  اأطلقت  البعثة،  انت�شار  اأ�شبوع على  بعد م�شي  الثاين/يناير 2008،  كانون  يف 7 
ال�شودانية النار على اأول قافلة لإعادة الإمداد لبعثة العملية املختلطة للإحتاد الأفريقي والأمم 
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املتحدة يف دارفور بالقرب من تاين يف �شمال دارفور،مما اأ�شفر عن اإ�شابة �شائق مدين بجروح 
.)Elbasri، 2014(

وبالرغم من اأن �شهود عيان ذكروا اأن املهاجمني هم من القوات التابعة حلكومة ال�شودان، اإل اأن بعثة 
تابعني  اأنهم  املتحدة يف دارفور مل حتدد هويتهم ر�شميًا على  والأمم  الأفريقي  العملية املختلطة للإحتاد 

.) Reeves،2008؛ Elbasri،2014( لقوات احلكومة
بع�س الهجمات التي ُت�شن على الدوريات تكون متعمدة وتظهر ما يدل على موؤ�شرات دقة يف التخطيط 
والتنظيم.  وهذا هو الإ�شتنتاج الذي تو�شلت اإليه جلنة بعثة العملية املختلطة للإحتاد الأفريقي والأمم 
مقربة  على   2008 متوز/يونيو   8 يف  البعثة  دوريات  اإحدى  له  تعر�شت  هجوم  ب�شاأن  دارفور  يف  املتحدة 
القافلة املكونة من 13 مركبة )مبا يف ذلك ناقلت  اأن  اأم حقيبة يف �شمال دارفور. وذكرت تقارير  من 
الرواندية،  ال�شلم  حفظ  قوات  عنا�شر  من  عن�شرًا   51 تقل  كانت  والتي  امل�شفحة(  واجلند  الأفراد 
اليوم   يف  العودة  برحلة  تقوم  اأن  املتوقع  من  وكان  جمات  غو�شا  باجتاه  طوبايه  �شنقل  غادرت  قد  كانت 
قبل حوايل  القافلة من  كلم من غو�شا جمات، هوجمت  بعد حوايل 12  العودة، وعلى  نف�شه. ويف طريق 
300 �شخ�س كانوا يف 40 مركبة. وكان املهاجمون مدججني بال�شلح، ويحملون ‘ر�شا�شات ثقيلة، ومدافع 
ومدافع  بي جي  الآر  وقذائف  الإرتداد  وبنادق عدمية  للطائرات،  )الفوهة( م�شادة  ال�شبطانة  مزدوجة 
الهاون’ )جمل�س الأمن، 2008c(. ومتخ�شت املعركة التي اإ�شتغرقت نحو �شاعتني عن مقتل 7 من اأفراد 
بعثة العملية املختلطة للإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف دارفور واإ�شابة 22 فردًا بجروح. كما اإ�شتولى 
و 3 مركبات  نوع لند كروزر،  املختلطة )مركبة واحدة من  العملية  بعثة  املهاجمون على 7 من مركبات 
اأن �شاحنتني من الأخرية كانتا جمهزتني  قتالية مدرعة من نوع بافالو، و 3 �شاحنات �شغرية، مع العلم 
فاإن  امل�شح،  درا�شة  تقديرات  وح�شب  املكان.  مغادرة  قبل  مرافقة  ومبعدات  الثقيلة(  الر�شا�شة  باملدافع 
املهاجمني متكنوا اأي�شًا من الإ�شتيلء على ما ل يقل عن 10 بنادق هجومية، وعلى ر�شا�س اأو ر�شا�شني، وما 

يزيد على 500 طلقة ذخرية.
ويف واحدة من اأ�شر�س احلوادث الدموية املتعلقة بقوات حفظ ال�شلم لبعثة العملية املختلطة، تعر�شت 
قافلة مكونة من 63 من اأفراد قوات حفظ ال�شلم التنزانية اأثناء ت�شيريها الروتيني لدوريات للهجوم، من 
قبل جمموعة جمهولة الهوية وذلك يف 13 متوز/ يونيو 2013 على مقربة من خور اأبي�شي يف جنوب دارفور. 
ونتج عن الهجوم مقتل �شبعة اأفراد فيما اأ�شيب 17 فردًا اآخرين بجروح. ومع اأن الدورية اأنقذت عن طريق 
التعزيزات الوافدة من مواقع الفرق يف خور اأبي�شي وميناوا�شي، فاإن املهاجمني ا�شتولوا على كميات كبرية 
اأنباء الأمم املتحدة  ال�شلم )مركز  التي حتملها قوات حفظ  من الأ�شلحة ال�شغرية والأ�شلحة اخلفيفة 
UN News Centre، 2013a(. وتوخيًا ملزيد من الدقة، فاإن املهاجمون ا�شتولوا على 24 بندقية هجومية 

من طراز AK، و 4ر�شا�شات، ونوع واحد من الأ�شلحة امل�شادة للدبابات، واأكرث من 500 طلقة ذخرية ، وما 
يزيد على 150 من القذائف ال�شاروخية عيار 40 ملم. وتبعًا  لذلك، طلب الع�شكريون التنزانيون، الذين 
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اجلدول 4   حوادث الت�شريب البارزة يف بعثة العملية املختلطة لالحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف دارفور 
2008-2014 ،UNAMID

املعدات الع�شكرية املفقودةاملوقعالتاريخ
)الأحرف املائلة = تقديرات(*

الت�شنيف

الأ�شية،20 ني�شان/اأبريل  2008
غرب كردفان

الفئة الثالثةاأكرث من 600000 طلقة ذخرية 

اأم حقيبة، 8 متوز/ يونيو 2008
�شمال دارفور

اأكرث من 10 بنادق هجومية،
1-2 من الر�شا�شات،

اأكرث من 500 طلقة ذخرية،
7مركبات

الفئة الأولى

الفئة الأولىاأكرث من 500 طلقة ذخريةناما، و�شط دارفور9 كانون الثاين/يناير 2010
ال�شريف،16 �سباط/فرباير 2010

جنوب دارفور
7 بنادق هجومية،

اأكرث من 500 طلقة ذخرية،
مركبتان اإثنتان

الفئة الأولى

كوارا،5  اآذار/مار�س 2010
جنوب دارفور

55 بندقية هجومية،
8 ر�شا�شات،

،RPG 4 قاذفات �شاروخية
اأكرث من 14000 طلقة ذخرية،

13 �شاروخًا، 6 مركبات

الفئة الثالثة

21 كانون الثاين/يناير 
2012

م غ **)قرب 
�شالية(، �شرق 

دارفور

23 بندقية هجومية،
ر�شا�شان اإثنان،

اأكرث من 2500 طلقة ذخرية

الفئة الثانية

ال�شعريية، �شرق 29 �سباط/فرباير 2012
دارفور

 8 بنادق هجومية،
ر�شا�س واحد،

اأكرث من 1000 طلقة ذخرية

الفئة الأولى

خور اأبي�شي، 13 متوز/ يوليو 2013
جنوب دارفور

24 بندقية هجومية،
4 ر�شا�شات،

راجمة �شواريخ واحدة،
اأكرث من 500 طلقة ذخرية،

RPG اأكرث من 150 �شل�شلة من قذائف
مركبة واحدة 

الفئة الأولى

ال�شعني، 12 اآب/اأغ�شط�س 2013
�شرق دارفور

7 بنادق هجومية،
اأكرث من 500 طلقة ذخرية،

ناقلة واحدة م�شفحة للأفراد واجلند،
مت اأخذ 2 من اأ�شل 6 مركبات 

الفئة الأولى 

�شيندي،8 �سباط/فرباير 2014
�شمال دارفور

37 بندقية هجومية،
4 ر�شا�شات،

اأكرث من 3500 طلقة ذخرية، 
3 مركبات

الفئة الثانية

16 ت�شرين الأول/اأكتوبر 
2014

كورما، 
�شمال دارفور

7 بنادق هجومية،
اأكرث من 500 طلقة ذخرية، 

مركبة واحدة

الفئة الأولى

* ت�شتند التقديرات اإلى ظروف الهجمات، واإلى مقابلت مع مطلعني اأ�شا�شيني على بواطن الأمور، وما �شاحب ذلك من اإفرتا�شات يف 
حال عدم احل�شول على بيانات حمددة. وُت�شتخدم الأحرف املائلة يف احلالة التي تكون فيها التقديرات م�شوؤولة عن تغيري فئة احلادثة.

**  ي�شري املخت�شر ‘م غ’ اإلى موقع غري معروف اأو حقائق غري معروفة اأو متنازع عليها.
امل�ضدر: جمموعة بيانات درا�شة امل�شح لت�شريب الأ�شلحة ال�شغرية )2015(.
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ال�شندوق 7  حادثة �شركة ال�شحن ريبا للنقل، 20 ني�شان/اأبريل 2008
وقعت اأكرب حادثة ت�شريب �شجلتها قاعدة بياناتنا العملية يف 20  ني�شان/اأبريل 2008. فقد متت مهاجمة �شحنة ذخرية عيار 5,8×42 
ملم وعيار 9 ملم )وتورد بع�س التقارير الذخرية من عيار 12،7 ملم( من �شركة ال�شحن رابيا تران�س �شودان ريبا للنقل وهي يف 
اإثني ع�شر طنًا ون�شف الطن من ذخرية املعدات اململوكة للوحدات ال�شينية  اأن  اإلى نيال.  واأفادت التقارير  طريقها من الأبي�س 
كانت متجهة نحو قوات حفظ ال�شلم يف بعثة العملية املختلطة للإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف دارفور متت �شرقتها: اأكرث من 
400 �شندوق حتتوي على خراطي�س بنادق عيار 5,8×42 ملم، وطلقات اإ�شارات �شوئية من عيار 26 ملم، وخراطي�س م�شد�شات عيار 
9 ملم. ومت الإ�شتيلء يف هذا الهجوم على ما يزيد يف املجموع عن 600000 طلقة ذخرية. وتوحي البيانات الواردة من املقابلت 
التي اأجريب مع مطلعني اأ�شا�شيني ، باأن ما يلزم من العنا�شر الأمنية واإجراءات التحقق مل تكن م�شتخدمة يف هذه احلالة مما لعب 
دورًا كبريًا يف ازدياد خطر حدوث عملية الت�شريب. وكذلك، وخلفًا ملا يجري يف الهجمات الأخرى التي يكون غر�شها الرئي�شي هو  
ت�شريب معدات ع�شكرية واإعادة ملئ املخزونات من قبل اجلماعات امل�شلحة، مل يكن املختطفون يف حالة �شركة ال�شحن ريبا للنقل، 

يعرفون ما حتتويه احلاويات اإلى اأن اوقفت القافلة وتعر�شت للتفتي�س، وعندئذ اإكت�شفوا الذخائر.
ويكت�شب نطاق حادثة �شركة ال�شحن ريبا للنقل اأهمية لي�س فقط من حيث املفهوم املطلق، واإمنا لقيمته يف دعم عمليات جمموعة 
متمردة متو�شطة احلجم. وبالتايل، فاإن طلقات الذخرية الـ 600000 التي مت الإ�شتيلء عليها اأثناء عملية النقل الربي هذه قد تكفي 
لتغطية ا�شتخدام اأكرث من 800 جندي كحد اأدنى )اإذا ما طبقنا قاعدة الأمم املتحدة يف ح�شاب املتطلبات من الذخرية البالغة 720 

طلقة ذخرية لل�شخ�س الواحد لبندقية/بندقية �شغرية ملدة 12 �شهرًا من اخلدمة(.

امل�ضدر: جمموعة بيانات درا�شة امل�شح لت�شريب الأ�شلحة ال�شغرية )2015(؛ UN)2002، �شفحة 17(.

كانوا يزودون بعثة العملية املختلطة للإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف دارفور بـ 875 فردًا من قوات 
حفظ ال�شلم حينذاك، ال�شماح بقوات ال�شلم التابعة لهم با�شتخدام الأ�شلحة الثقيلة )ناقلت الأفراد 
واجلند امل�شفحة، واملدفعيات واملروحيات( من اأجل الدفاع عن اأنف�شهم ب�شكل اأف�شل وتلبية املعايري التي 

 .)Sabahi Online، 2013( تن�س عليها بعثتهم
خلل  الأ�شلحة  لت�شريب  الثالثة(  )الفئة  النطاق  وا�شعتي  موثقتني  حادثتني  البعثة  و�شجلت   
بقافلة  تتعلق  الأولى  وكانت  بنا.  اخلا�شة  العملية  البيانات  ملجموعة  وفقًا   ،2012 اإلى   2008 من  الفرتة 
كانت  فيما   ،)7 ال�شندوق  )انظر  املحدودة(  )�شودان  للنقل  ريبا  ال�شحن  ل�شركة  تابعة  الإمداد  لإعادة 
الأخرى لدورية كبرية –تابعة لبعثة العملية املختلطة للإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف دارفور مكونة 
اآذار/مار�س  من 63 فردًا معظمهم من قوات حفظ ال�شلم النيجريية  تعر�شت لكمني ُن�شب لها يف 5 
2010 يف كوارا قرب جبل مّرة يف جنوب دارفور. واأفرج عن قوات حفظ ال�شلم بعد 24 �شاعة، دون اأن 
بعثة  فقدت  تريبيون،2010(. ويف هذه احلادثة  )�شودان  واملركبات  النارية  والأ�شلحة  املعدات  لهم  ُتعاد 
و13  بي جي،  اآر  قاذفات  و4  الأغرا�س،  ر�شا�شات عامة  و8   ،AK بندقية من طراز  املختلطة 55  العملية 
قنبلة �شاروخية RPG، وما يزيد على 14000 طلقة ذخرية ، و 6 مركبات )جمموعة بيانات درا�شة امل�شح 
لت�شريب الأ�شلحة ال�شغرية، 2015(. ونفذ الهجوم م�شلحون زعموا اأنهم ينتمون جلي�س حترير ال�شودان 

)UNAMID, 2014، �شفحة  11(.  الواحد  عبد  – ف�شيل 



بريمان وراكوفيتا اخل�ضوع للهجوم دون الإخ�ضاع للرقابة     77

ت�شمل الأ�شلحة الأكرث �شيوعًا بني تلك التي يتم الإ�شتيلء عليها الأ�شلحة ال�شغرية، مبا يف ذلك البنادق 
من نوع كل�شينكوف والذخرية ذات ال�شلة، كما اأنه يتم اأي�شًا الإ�شتيلء على ال�شواريخ ح�شبما يرد يف 
م�شلحون جمهولو  قام   ،2012 �سباط/فرباير  الأكرب حجمًا. ويف 29  الر�شا�شات  اإلى  بالإ�شافة  التقارير، 
الهوية مبهاجمة وحدة نيجريية تابعة لبعثة العملية املختلطة للإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف دارفور، 
قوامها 31 جنديًا من الكتيبة النيجريية 31، و 9 �سباط من �سرطة الأمم املتحدة، ومراقب ع�سكري واحد، 
فقتلوا اأحد اأفراد قوات حفظ ال�شلم وت�شببوا باإ�شابة 3 اأفراد اآخرين. كما اإ�شتولوا على �شاحنة اأ�شلحة 
واحدة مركب فوقها ر�شا�س عام الأغرا�س، و 8 بنادق هجومية )من طراز كل�شينكوف(، واأكرث من 1000 

طلقة ذخرية، ف�شًل عن معدات اأخرى )اأزياء ر�شمية موحدة، واأجهزة اإت�شالت وبع�س املال(.
كما مت ت�شجيل حوادث ت�شريب �شغرية النطاق دون عتبات الفئة الأولى )اأي اخل�شائر التي تقل عن 
ع�شرة قطع من الأ�شلحة اأو 500 طلقة ذخرية(. وبالتايل، ويف 20 اآب/اأغ�شط�س 2012، مت خطف �شخ�شني 
البنادق الهجومية من  واإ�شتولى املختطفون على جمموعة من  اأفراد وحدة �شرطة م�شكلة.  اأردنيني من  
اأي�شًا  اأيلول/�شبتمرب 2012، تعر�شت  5,56×45 ملم. ويف  2  M16 و 120 طلقة ذخرية من عيار  طراز 

دورية نيجريية لهجوم وفقدت اأربع ر�شا�شات من طراز AK و 210 طلقة ذخرية من عيار 7,62×39 ملم.
ل حتظى كل احلوادث البارزة بالإهتمام اأو النتباه الذي ت�شتحقه يف التغطية ال�شحفية. فعلى �شبيل 
املثال، مل يرد يف و�شائل الإعلم ذكر عملية نزع �شلح الدورية الع�شكرية التابعة لبعثة العملية املختلطة 
لالإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف دارفور التي جرت يف �سباط/فرباير 2014، مع العلم من اأنها وردت 
التعتيم على ظروف  للرتويج العلمي على  الإفتقار  املتحدة. ويعمل هذا  العام للأمم  الأمني  يف تقرير 
اأقدموا على نزع �شلح  اأن مهاجمني جمهويل الهوية  وملب�شات الهجوم. فلقد ذكر تقرير الأمني العام 
دورية ع�شكرية لوج�شتية تابعة لبعثة العملية املختلطة يف 8 �سباط/فرباير 2014 يف �شيندي �شمال دارفور؛ 
غري  وكميات  خفيفة،  ر�شا�شات  واأربعة  �شغرية،  �شلح  قطعة  وثلثني  �شبع  ت�شريب  ذلك  جراء  من  ومت 
 .)24 الفقرة   ،2014e الأمن،  )جمل�س  مركبات  وثلث  املُ�شّكلة،  القتال  ومعدات  الذخرية  من  حمددة 
وباملثل، ففي 21 كانون الثاين/يناير 2012، تعر�شت وحدة نيجريية لكمني اأثناء جتوال دورياتها يف �شرق 
دارفور على الطريق املمتد من ال�شعني اإلى نيال بالقرب من �شليح )�شودان تريبيون، 2012(. وُقتل يف 
املعركة اأحد اأفراد قوات حفظ ال�شلم فيما اأ�شيب اآخر بجروح. واأعلن ناطق ر�شمي باإ�شم القوات امل�شلحة 
مركبات’ )�شودان  واأربع  دو�شكا  نوع  من  ور�شا�شني  بندقية،   37‘ على  اإ�شتولوا  املهاجمني  اأن  ال�شودانية 
تريبيون، 2012(. واأظهرت بيانات ملخرب اأ�شا�شي، اأنه مت اأثناء الهجوم الإ�شتيلء على 23 بندقية هجومية 
من طراز كل�شينكوف، ور�شا�شني للغرا�س العامة، و 40 خزانًا لأ�شلحة من طراز AK، وحوايل 1200 
طلقة ذخرية من عيار 7،62 ملم، واأكرث من 1400 طلقة ذخرية من عيار 7,62×51 ملم )جمموعة بيانات 

درا�شة امل�شح لت�شريب الأ�شلحة ال�شغرية، 2015(. 
ويف موا�شع اأخرى، تورد م�شادر اإعلمية بع�س الروايات الوحيدة املتاحة للجمهور املتعلقة بالت�شريب. 
املتحدة يف  والأمم  الأفريقي  للإحتاد  املختلطة  العملية  لبعثة  تابعة  مركبات  ذلك، م�شادرة  على  ومثال 
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العملية  لبعثة  تابعة  قافلة  تعر�شت    ،2013 اآب/اأغ�شط�س   12 ففي  دارفور.  ب�شرق  ال�شعني  يف  دارفور 
املختلطة مكونة من �شت مركبات مزدوجة الكابينة واإحدى ناقلت الأفراد واجلند امل�شفحة، لهجوم من 
قبل جمهرة من النا�س يف �شوق حملي. واأفادت التقارير اأن املجموعة املحت�شدة اإ�شتولت على اأ�شلحة قوات 
حفظ ال�شلم، وعلى ناقلة م�شفحة للأفراد واجلند، ومركبتني مزدوجتي الكابينة. ويف وقت لحق اأكد 
باإ�شم بعثة العملية املختلطة للإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف دارفور وقوع الهجوم،  متحدث ر�شمي 
دون اأن يتطرق بالذكر اإلى اخل�شائر امل�شجلة؛ واأكد املتحدث باأن اأفرادًا من قوات حفظ ال�شلم قد اأ�شيبوا  

.)Radio Dabanga، 2013( اأثناء الهجوم
فيه  يتم  ال�شلم  قوات حفظ  يقع على  بتوثيق هجوم  الإعلم  و�شائل  تقارير  تقوم  بع�س احلالت  يف 
ال�شتيلء على الإمدادات، دون التطرق بالذكر اإلى ما اإذا كانت اأ�شلحة قد اأُخذت اأي�شًا يف �شياق ذلك. 
وهذه هي حالة احلادثة التي وقعت يف 7 كانون الثاين/يناير 2008، حني تعر�شت للهجوم قافلة تابعة لبعثة 
العملية املختلطة موؤلفة من 8 ناقلت وقود مدنية، و�شاحنتني حتملن علمات الأمم املتحدة، و�شاحنة 
لبعثة  واجلند  للأفراد  بي�شاء م�شفحة  ناقلت  و 10  ال�شودان،  الأفريقي يف  الإحتاد  بعثة  حتمل علمة 
املختلطة للإحتاد  العملية  ببعثة  الع�شكرية اخلا�شة  لقوات احلماية  تابعة  ال�شودان  الأفريقي يف  الإحتاد 
الإفريقي والأمم املتحدة يف دارفور وذلك يف الطريق من اأم بارو وتاين �شمال دارفور. ولقد اأ�شيب ال�شائق 
املدين ال�شوداين بجروح خطرية، وُدمرت �شاحنة لنقل الوقود، وحلقت الأ�شرار بناقلة م�شفحة للأفراد 
بارو  اأم  بني  املختلطة  العملية  بعثة  فرق  ملواقع  الإمداد  لإعادة  مهمة  يف  الربية  القافلة  وكانت  واجلند. 
اإ�شتولوا على عدد من املركبات وبع�س الإمدادات. ومل  اأن املهاجمني  وتاين وكولبو�س. واأوردت التقارير 
يتم التطرق اإلى ما اإذا كانت قوات حفظ ال�شلم قد تعر�شت لنزع �شلحها اأو ما اإذا كانت الإمدادات 
حتتوي على ذخرية. وباملثل، ويف 6 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2008، ن�شب م�شلحون جمهولو الهوية كمينًا لـ70  
فردُا من اأفراد بعثة العملية املختلطة على مقربة من مينوا�شي، جنوب دارفور، مبا يف ذلك قوة حماية 
قوامها 53 عن�شرًا من عنا�شر قوات ال�شلم، واإثنني من املراقبني الع�شكريني، و 13 من �سباط ال�سرطة. 
ولقي اأحد اأفراد قوات حفظ ال�شلم النيجريية م�شرعه.  ومل تتوافر معلومات اإ�شافية عن الظروف التي 

اأحاطت بالهجوم اأو الأ�شلحة التي كانت حتملها قوات حفظ ال�شلم.
م�شتهل عام 2010.  املختلطة يف  العملية  لبعثة  التابعة  ال�شلم  قوات حفظ  اأخرى على  ووقعت هجمات 
ففي 9 كانون الثاين/يناير مت تطويق دورية لبعثة العملية املختلطة متجهة اإلى قرية ناما يف منطقة جبل مّرة 
من قبل قوات جي�س حترير ال�شودان - ف�شيل عبد الواحد، والتي اأفادت التقارير باأنها �شادرت معدات تلك 
قافلة  تعر�ست  �سباط/فرباير  معروفة. ويف 16  تزل غري  فلم  اأعدادها  وكذلك  املعدات  اأنواع  اأما  الدورية. 
�شرطة تابعة لبعثة العملية املختلطة لكمني قرب خميم ال�شريف للنازحني يف جنوب دارفور. وذكرت التقارير 
اأن �شبعة اأفراد باك�شتانيني من قوات حفظ ال�شلم قد اأ�شيبوا بجروح يف القتال، ومت الإ�شتيلء على مركبات 
واأموال وهواتف جوالة. ول توجد معلومات تتعلق باحتمال م�شادرة اأ�شلحة اأو ذخائر، لكن، وبح�شب تقديرات 

درا�شة امل�شح، فقد مت ال�شتيلء على �شبع بنادق هجومية وما يزيد على 500 طلقة ذخرية يف هذا الكمني.
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2014-2013 ،UNMISS اجلدول 5 حوادث ت�شريب بارزة يف بعثة الأمم املتحدة يف جمهورية جنوب ال�شودان

املعدات الع�شكرية املفقودةاملوقعالتاريخ
)الأحرف املائلة = تقديرات(*

الت�شنيف

جوموروك،9 ني�شان/اأبريل 2013
ولية جونقلي

7 بنادق هجومية،
اأكرث من 500 طلقة ذخرية،

3 مركبات

الفئة الأولى

19 كانون الأول/دي�شمرب 
2013

اأكوبو،
ولية جونقلي

اأكرث من 40 بندقية هجومية،
اأكرث من 10 ر�شا�شات،

اأكرث من 22000 طلقة ذخرية 

الفئة الثالثة 

رمبيك،5 اآذار/مار�س 2013
ولية البحريات

19 بندقية هجومية،
17 راجمة �شواريخ،

19 ر�شا�شًا
اأكرث من 6000 طلقة ذخرية 

الفئة الثالثة 

* ت�شتند التقديرات اإلى ظروف الهجمات، ومقابلت مع مطلعني اأ�شا�شيني على بواطن الأمور، وما �شاحب ذلك من اإفرتا�شات 
يف حال عدم احل�شول على بيانات حمددة. وُت�شتخدم الأحرف املائلة يف احلالة التي تكون فيها التقديرات م�شوؤولة عن تغيري 

فئة احلادثة.

امل�ضدر: جمموعة بيانات درا�شة امل�شح لت�شريب الأ�شلحة ال�شغرية )2015(.

احلوادث البارزة يف البعثات التي تقودها الأمم املتحدة 
اأ�شلحة  لفقدان  اأي�شًا  ال�شودان  وجنوب  ال�شودان  يف  املتحدة  الأمم  تقودها  التي  البعثات  تعر�شت 
ب�شورة  العاملة  ال�شلم  حفظ  عمليات  له  تعر�شت  الذي  امل�شتوى  بنف�س  يكن  مل  رمبا  اأنه  مع  وذخائر، 
الهجمات  ن�شبيًا من  قليل  املتحدة عن عدد  الأمم  اأعله. وقد ك�شفت  ورد  ح�شرية يف دارفور ح�شب ما 
التي �ُشنت على قوات حفظ ال�شلم اخلا�شة بها يف بعثة الأمم املتحدة يف ال�شودان وقوات حفظ ال�شلم 
الأمنية املوؤقتة التابعة للأمم املتحدة يف اأبيي وبعثة الأمم املتحدة يف جمهورية جنوب ال�شودان. وقد ُيعزى 
ذلك جزئيًا اإلى قلة الهتمام الإعلمي الذي اأبدته و�شائل الإعلم وغياب حتقيقات هيئة فر�س احلظر. 
ومل ت�شفر اأي من التقارير املتعلقة باأ�شحاب اخلوذات الزرقاء يف بعثة الأمم املتحدة يف ال�شودان اأو قوات 
حفظ ال�شلم الأمنية املوؤقتة التابعة للأمم املتحدة يف اأبيي عن وقوع حوادث ت�شريب بارزة )انظر اجلدول 
5(. ولكن، بعثة الأمم املتحدة يف جمهورية جنوب ال�شودان تعر�شت ب�شكل متكرر وبحدة اأكرب لهجمات يف 
عامي 2013 و2014 ، مما اأ�شفر عن خ�شارة كميات كبرية من الأ�شلحة ال�شغرية والذخائر يف حالتني على 
الأقل. وتعترب حادثة اإجتياح و�شلب قاعدة اأكوبو يف كانون الأول/دي�شمرب 2013 ذات حجم يوؤهلها لتكون 

حادثة بارزة ب�شكل خا�س )انظر ال�شندوق 8(. 
املتحدة يف  الأمم  لبعثة  تابعة  قافلة  له  تعر�شت  دموي  اأي�شًا هجوم  اأ�شفر  ني�شان/اأبريل 2013،  ويف 
جمهورية جنوب ال�شودان عن ت�شريب اأ�شلحة وذخائر. ويف 9 ني�شان/اأبريل تعر�شت قوات حفظ ال�شلم 
الهندية امل�شاحبة بغر�س احلماية لقافلة مدنية لكمني ن�شبه حوايل 200 مهاجم بالقرب من جوموروك 
ال�شلم و�شبعة مدنيني،  اأفراد من قوات حفظ  القتال الذي دار مقتل ت�شعة  يف ولية جونقلي. ونتج عن 



 80     م�شح الأ�شلحة ال�شغرية م�شروع التقييم الأ�شا�شي للأمن الب�شري ورقة العمل 37

ال�شندوق 8  الهجوم على مقاطعة اأكوبو، 19 كانون الأول/دي�شمرب 2013
وفقًا مل�شادر الأمم املتحدة، فاإنه يف فرتة ما بعد ظهرية يوم 19 كانون الأول/دي�شمرب 2013، اإقتحم حوايل 2000 �شخ�س قاعدة 
تابعة لبعثة الأمم املتحدة يف جمهورية جنوب ال�شودان يف مقاطعة اأكوبو يف جونقلي. ُو�شف املهاجمون باأنهم من امل�شلحني ال�شباب 
املنتمني اإلى قبيلة النوير. وكانت ف�شيلة م�شاة هندية متمركزة يف القاعدة، اإلى جانب عدد قليل من �شرطة الأمم املتحدة. )تفيد 
التقارير باأن ما يرتاوح بني 36 و43  من الأفراد الع�شكريني الهنود كانوا يف املوقع، اإ�شافة اإلى 6 عنا�شر من �شرطة الأمم املتحدة، 
واإثنني من موظفي اخلدمة املدنية الدولية لدى الأمم املتحدة.( كما كان يف القاعدة �شتة وثلثون �شخ�شًا من قبيلة الدينكا اإلتم�شوا 
قبيلة  اأفراد من  النوير  قبيلة  �شباب  واإ�شتهدف  الأ�شبوع.  �شابق من ذلك  ال�شيا�شية يف وقت  الأزمة  اإندلع  اإلى هناك عقب  اللجوء 
الدينكا الذين كانوا يف القاعدة وقتلوا معظمهم. كما لقي �شخ�شان هنديان من اأفراد قوات حفظ ال�شلم م�شرعهما اأثناء الهجوم.
واأفادت م�شادر الأمم املتحدة باأن قوات حفظ ال�شلم يف بعثة الأمم املتحدة يف جمهورية جنوب ال�شودان اإلى جانب اجلي�س ال�شعبي 
 )ICG( لتحرير ال�شودان، اإ�شتعادوا ال�شيطرة على املوقع بعد م�شي �شاعتني على الهجوم. )وا�شت�شهدت املجموعة الدولية املعنية بالأزمات
مبا ن�شبته مل�شوؤويل احلكومة املحلية الذين و�شفوا بعثة الأمم املتحدة يف جمهورية جنوب ال�شودان باأنها ‘عادت اإلى اأكوبو فقط من اأجل 
"جمع اجلثث" و"اإقفال البوابات"’، بيد اأن م�شوؤوًل �شابقًا لدى الأمم املتحدة اأو�شح باأن بروتوكولت الأمم املتحدة املتعلقة بال�شلمة 
الأمم  بعثة  املوقع(. وخ�شرت  ومواردها من  باإجلء موظفيها وموجوداتها  الأولوية،  �شبيل  البعثة على  قيام  تن�س على �شرورة  والأمن 
املتحدة يف جمهورية جنوب ال�شودان من جراء الهجوم، اأكرث من 20000 طلقة ذخرية اأ�شلحة �شغرية. ويف ظل الظروف املحيطة باملغادرة 

ال�شريعة، اإفرت�شت درا�شة امل�شح باأن املهاجمني ا�شتولوا اأي�شًا على اأكرث من 40 بندقية هجومية وما يزيد على 10 ر�شا�شات.

لت�شريب  امل�شح  درا�شة  بيانات  جمموعة  25-27(؛)Prohit )2013(; UNIC )2013؛  ال�شفحات   ،2014()ICG( الدولّية  الزمات  جمموعة  امل�ضدر: 
الأ�شلحة ال�شغرية )2015(.  

واأ�شيب عدد اأكرب بجروح )مركز اأنباء الأمم املتحدة UN News Centre، 2013b(. ووفقًا لبيانات واردة 
من املطلعني الأ�شا�شيني بالأمور، مت الإ�شتيلء على 7 بنادق هجومية من نوع INSAS، وعلى اأكرث من 500 
طلقة ذخرية من عيار 5,56×45 ملم، فيما مت حتطيم 3 مركبات حتطيمًا كامًل )جمموعة بيانات درا�شة 

امل�شح لت�شريب الأ�شلحة ال�شغرية، 2015(.
ومثلما ل ت�شفر كل الهجمات على قوات حفظ ال�شلم عن خ�شائر يف املعدات فاإن جميع اخل�شائر ل 
ت�شري خ�شائر دائمة. ففي بع�س احلالت ت�شتطيع البعثات اأحيانًا اأن ت�شتعيد ما اإ�شتويل عليه من اأ�شلحة 
اأو ذخائر اأو مركبات. ومتثلت اأبرز احلالت يف بعثة الأمم املتحدة يف جمهورية جنوب ال�شودان يف احلادثة 
التي وقعت يف رمبيك، بولية البحريات يف 5 اآذار/مار�س 2014. فلقد اأوقفت قوات جنوب ال�شودان قافلة 
موؤلفة من 11 �شاحنة جتارية، كانت ثلث منها تنقل اأ�شلحة نارية وذخائر حتت بطاقات تعريفية م�شللة 
اإلى الوحدة الغانية يف ولية الوحدة. وبح�شب البحث املتعلق بالتحقيق يف ت�شليح النزاعات، فاإن ال�شحنة 

اإحتوت على 

19 بندقية هجومية من طراز Colt M1A2؛ و 17قاذفة من منط RPG-7؛ و 19 من الر�شا�شات 
العامة الغر�س من طراز MG3؛ و 4 �شناديق وكي�س واحد من طلقات الذخائر ال�شائبة )املنفرطة( 
بت�شليح  املتعلق  البحث   ( ذخرية  طلقة   6800 حوايل  اإلى  جمموعها  ي�شل  ملم   45×5,56 عيار 

النزاعات، 2014، �شفحة 5(. 
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جنوب  جمهورية  يف  املتحدة  الأمم  بعثة  اإلى  الأ�شلحة  تلك  اأعيدت  مطولة،  �شيا�شية  مواجهة  وبعد 
لإتفاق  اإنتهاكًا  متثل  احلادثة  اأن  اإلى  باحلادثة،  ملٌم  املتحدة  الأمم  لدى  �شابق  م�شوؤول  واأ�شار  ال�شودان. 
مرتبة القوات، واأنه يتعني القول اأن اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان قد قام ‘باحتجاز’ الأ�شلحة. واأ�شاف 
قائًل اإن هذا النوع من احلوادث جرى يف اأماكن اأخرى يف بعثة الأمم املتحدة يف جمهورية جنوب ال�شودان 
ويف عمليات حفظ �شلم اأخرى تابعة للأمم املتحدة، وكذلك يف ال�شودان )جمموعة بيانات درا�شة امل�شح 

لت�شريب الأ�شلحة ال�شغرية،2015 (.   
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الق�شم الثالث: مالحظات وجمالت ت�شتدعي املزيد من البحث وامل�شاركة 

مالحظات
حفظ  عمليات  من  والذخائر  الأ�شلحة  فقدان  على  الرتكيز  فاإن  الورقة،  هذه  م�شتهل  يف  لوحظ  كما 
اإلقاء ال�شوء على جانب بياين من نق�س يف جمال البحوث التي تتناول جانبًا من  ال�شلم ُيق�شد منه 
جوانب عمليات الت�شريب، وتوفري معلومات وحتليلت ذات �شلة بال�شيا�شات. فالهدف املاأمول يتمثل يف 
تعزيز فعالية عمليات حفظ ال�شلم والإ�شهام يف حماية الأفراد، رجاًل ون�شاًء، من الذين اأوكلت اإليهم 
مهام حماية الآخرين. ول تهدف هذه الدرا�شة اإلى خلق جو من الإثارة حيال املو�شوع. )وبالطبع، فاإن 
الإفرتا�شات التي وردت يف الن�س ب�شاأن اخل�شائر املتكبدة اأثناء الهجمات على قوات حفظ ال�شلم – يف 
حال عدم توافر املعلومات الكاملة – قد مت تو�شيحها ومت ح�شاب التقديرات فيها ب�شكل حمافظ(. كما 
ل ُيق�شد بها اأن توحي باأن التحديات كبرية واأكرث اأهمية من تناول الطرق الأخرى التي حت�شل مبوجبها 
اإجراء تقديرات دقيقة  اإمكانية  الع�شكرية. فبالرغم من عدم  العتاد واملعدات  اجلماعات امل�شلحة على 
حلجم ’ال�شريحة‘ املكونة من الأ�شلحة والذخائر غري امل�شروعة التي حازت عليها اجلماعات امل�شلحة، 
فاإن هذا البحث يفرت�س بالفعل اأن تلك التي مت احل�شول عليها من قوات حفظ ال�شلم بوجه عام، ل 
الع�شكرية   املعدات  يف  اخل�شائر  اأن  الدرا�شة  هذه  توؤكد  ذلك  ومع  ن�شبيًا.  ‘�شريحة’ �شغرية  �شوى  متثل 
ال�شجلت  واإن من املمكن الإرتقاء مب�شتوى حفظ  الوقوع ولي�شت خ�شائر �شئيلة،  لي�شت بخ�شائر نادرة 

وو�شع التقارير واملراقبة. 

اخل�ضائر يف العتاد واملعدات الع�ضكرية لي�ضت نادر وقوعها ولي�ضت �ضئيلة
ما  وقع  باأ�شلحتها وذخائرها،  ال�شودان  لأول مرة يف  ال�شلم  قوات حفظ  ن�شر  منذ عام 2004، حني مت 
ليقل عن 22 حادثة بارزة لت�شريب اأ�شلحة. وميثل هذا الرقم ب�شكل تقريبي وقوع حادثة كل �شتة اأ�شهر يف 
املتو�شط. وتعّرف الورقة م�شطلح ‘بارزة’ باأنها تلك احلوادث التي تفقد فيها قوات حفظ ال�شلم ع�شرة 
اأو اأكرث من قطع الأ�شلحة النارية اأو 500 اأو اأكرث طلقة ذخرية. وا�شتحدثت الورقة وفقًا لذلك ثلث فئات 
هي: الفئة الأولى )10-49 من الأ�شلحة النارية، اأو 500-2499 طلقة ذخرية(؛ والفئة الثانية )99-50 
من الأ�شلحة النارية اأو 2500-4999 طلقة ذخرية(؛ والفئة الثالثة )100 اأو اأكرث من الأ�شلحة النارية اأو 

5000 اأو اأكرث طلقة ذخرية(.
والبالغ عددها 22، بو�شفها حوادث  امل�شجلة  البارزة  الن�شف من احلوادث  ولقد مت ت�شنيف قرابة 
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من الفئة الأولى اأو الفئة الثانية. واأ�شفرت واحدة من تلك احلوادث وحدها عن فقدان اأكرث من ن�شف 
ني�شان/ عليها يف  ال�شتيلء  التي مت  الذخرية  فاإن غالبية طلقات  مليون طلقة ذخرية. وحل�شن احلظ، 

اأبريل 2008 - عيار 5,8×42 ملم – هي من الأ�شلحة النارية ال�شينية ال�شنع التي ل يتم تداولها ب�شكل 
وا�شع مع اجلهات الفاعلة امل�شلحة غري احلكومية ول �شك اأن فقدان طلقات ذخرية من عيار 7,62×39 
ملم امل�شتخدمة يف البنادق الهجومية من طراز الكل�شينكوف وا�شعة الإنت�شار بني اجلماعات ال�شودانية 
امل�شلحة ، ينطوي على م�شاكل اأكرث تعقيدًا. وهناك اأربع حوادث اأخرى قد تكون متعلقة بفقدان 10000 
خرطو�شة اأو اأكرث- ومن املوؤكد اأن الواحدة منها تزيد على ‘�شتة اأرقام ’. وت�شمل الأ�شلحة النارية املُ�شادرة 

مئات من امل�شد�شات والبنادق الهجومية وقاذفات RPG والهاونات والر�شا�شات.
مل ُي�شرتد �شوى قدر ي�شري من هذه املعدات القاتلة. ومن الإ�شتثناءات البارزة، اإ�شتيلء اجلي�س ال�شعبي 
لتحرير ال�شودان على معدات )اأكرث من 50 من الأ�شلحة النارية و 6000 طلقة ذخرية( من بعثة الأمم 
املتحدة يف جمهورية جنوب ال�شودان يف اآذار/مار�س 2014 واإعادتها يف وقت لحق. ولحظ م�شوؤول �شابق 
الإفراج عنها بهذه  اإحتجازها ثم  التي يتم  القاتلة  اإ�شافية على املعدات  اأمثلة  لدى الأمم املتحدة وجود 
الطريقة يف كل من بعثة الأمم املتحدة يف ال�شودان، وبعثة الأمم املتحدة يف جمهورية جنوب ال�شودان وبعثة 
العملية املختلطة للإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف دارفور دون الك�شف عن حجم املعدات قيد البحث. 

)ومل يتم ت�شجيل اأي من تلك احلوادث يف جمموعة بيانات درا�شة امل�شح لت�شريب الأ�شلحة ال�شغرية(.

اخل�ضائر امل�ضجلة يف الدرا�ضة تقلل اإلى حد كبري من احلجم والنطاق احلقيقيني
من الوا�شح اأن تقديرات عدد احلوادث البارزة وكمية املعدات املفقودة امل�شجلة يف هذه الدرا�شة تقلل اإلى 
حد كبري من احلجم والنطاق احلقيقيني لأن�شطة الت�شريب من عمليات حفظ ال�شلم يف ال�شودان وجنوب 
ال�شودان. فقد تنطوي الطريقة التي يتم بها الف�شاح عن معلومات معينة على م�شاكل ت�شاهي اأحيانًا ما 
تنطوي عليه الرغبة يف عدم الف�شاح بها.  فعمليات حفظ ال�شجلت غري املكتملة وامليل نحو عدم تقا�شم 
املعلومات اأو اإعلن التفا�شيل على اجلمهور، ت�شفر عن جتاهل الكثري من احلوادث البارزة وعدم اأخذها 

يف احل�شبان )انظر اأدناه(.
وعلوة على ذلك، ُت�شاف اإلى امل�شكلة، احلوادث ‘غري البارزة’ �شيقة النطاق التي مل يغطيها هذا 
التقرير. بيد اأن هذه الدرا�شة تلقي ال�شوء على فرتة ع�شرة اأ�شابيع اأ�شفرت الهجمات الأربع التي �ُشنت 
اأثناءها على قوات بعثة العملية املختلطة للإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف دارفور، عن فقدان ما ل 
يقل عن 4 بنادق هجومية، ومدفع ر�شا�س خفيف، و 380 طلقة ذخرية - ف�شًل عن مركبتني، والأهم 
اأنها اأدت الى م�شرع اإثنني من اأفراد قوات حفظ ال�شلم. وجرت العادة اأن تقوم قوات  من ذلك كله 
حفظ ال�شلم التابعة للإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة بت�شيري الع�شرات، اإن مل نقل املئات من الدوريات 
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كانون  ال�شهرين من  املثال، خلل  �شبيل  �شنويًا. )فعلى  دورية  الآف  ت�شيري عدة  اإلى  يف�شي  ما  يوميًا، 
الأول/دي�شمرب 2008 وحتى كانون الثاين/يناير 2009، وفيما كانت القوات الع�شكرية وقوات ال�شرطة 
العملية املختلطة للإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف دارفور منت�شرة بن�شبة تقل عن 60% من  لبعثة 
– اأكرث من خم�س دوريات يف كل �شاعة يف  اأكرث من 8000 دورية  كامل قدرتها، قامت البعثة بت�شيري 
املتو�شط )جمل�س الأمن، 2009، الفقرات 2 و3 و22(.69 وت�شري جميع تلك الدوريات تقريبًا دون وقوع 
اإ�شتباك مع جماعة م�شلحة، واإذا  اأن الُع�شر من ن�شبة قدرها 1% ت�شفر عن  اإفرت�شنا  حوادث. لكن لو 
هذا  اأن  يعني  ذلك  فاإن  للوحدات،  مملوكة  معدات  فقدان  اإلى  تلك  من  الع�شرة  يف  واحدة  اأف�شت  ما 
اإلى مئات احلوادث التي ت�شمنت خ�شائر ذات اأحجام خمتلفة. وحتى واإن مل تكن  التقرير مل يتطرق 
كل حادثة من تلك احلوادث ‘بارزة’، فاإنها �شت�شكل، جمتمعًة، خ�شارة كبرية ومهمة يف العتاد واملعدات 
الع�شكرية، مبا يف ذلك الأ�شلحة والذخائر. ومن هنا ُيعترب الفهم الأعمق للظروف املحيطة بالهجمات 

على الدوريات اأمرًا مفيدًا. 

عمليات اإعداد التقارير وحفظ ال�ضجالت غري املكتملة
اإعداد  اإلى التعتيم على فوائد  اإلى ال�شرد الذي ي�شوده طابع اخلطابة، وعدم توخي الدقة،  يوؤدي امليل 
التقارير. فكلمة ‘كمني’ ُت�شتخدم يف الغالب كم�شطلح �شامل مما يجعل معناه يفقد اأي نوع من اأنواع 
الدقة.  فعلى �شبيل املثال، وكما تبني يف �شياق هذا التقرير، فاإن هذا امل�شطلح اأ�شتخدم لي�شف حالة 
مت فيها اعرُتا�س طريق قوات حفظ ال�شلم وطلب منهم ت�شليم اأ�شلحتهم من قبل خ�شم �شعيف مزود 
باأ�شلحة خفيفة؛ ويف مو�شع اآخر، و�شف امل�شطلح حالة تقوم بالهجوم فيها قوة كبرية موؤلفة من رجال 
يتمتعون مبزية  واأحيانًا   - ر�شا�شة  ومعهم مركبات مزودة مبدافع  بال�شلح ميتطون اخليول  مدججني 
اأدنى  اإلى  ‘مركبات’ للتقليل  كلمة  ت�شتخدم  اأن  ذلك، ميكن  اإلى  واإ�شافة  مرتفعة.  اأر�س  على  التواجد 
حد اأو التقلي�س من اأهمية اأو وجود معدات ع�شكرية مت فقدانها، مع اأن الكثري من املركبات التجارية 
غري امل�شفحة تعمل كمركبات م�شاحبة للقوات اأو ‘ك�شاحنات تقنية’ وتكون مزودة باملدافع الر�شا�شة 

املتو�شطة اأو الثقيلة.
وت�شكل العمليات غري املكتملة لتقدمي التقارير وحفظ ال�شجلت عامًل م�شاهمًا اآخرًا يف هذا ال�شدد. 
فثمة نفور ملحوظ، ميكن تفهمه، من عدم الرتويج للأخبار ال�شيئة. كما اأن الت�شال والتوا�شل يكون �شعبًا 
اأحيانًا حني ت�شند اإلى قوات حفظ ال�شلم مهمة رفع التقارير بلغة خلف اللغة الأم مما يقلل من التو�شع 
الكمبيوتر )احلوا�شيب(  اأجهزة  النق�س يف  فاإن  التقرير،  اإليه يف  اأ�شري  الدقيقة. وكما  الفوارق  وحتديد 
ومعدات الإت�شالت يف بعثة الإحتاد الأفريقي يف ال�شودان مل ي�شاعد يف جعل الإحتاد الأفريقي على بينة 

تامة من حوادث  الت�شريب.



بريمان وراكوفيتا اخل�ضوع للهجوم دون الإخ�ضاع للرقابة     85

مراقبة الأ�ضلحة امل�ضرتدة ‘منطقة رمادية مبهمة’
ُيعترب حفظ ال�شجلت ومراقبة الأ�شلحة التي ا�شرتدتها قوات حفظ ال�شلم اأمرًا ينطوي على م�شاكل 
بها  تكلف  التي  الر�شمية  املمار�شات  اأثناء  امل�شرتدة،  الع�شكرية  املعدات  ت�شجيل  يكون  ما  وعادة  معقدة. 
)DDR(، �شارمًا ودقيقًا اإلى حد ما )حتى واإن مل يكن على  هيئة نزع ال�شلح والت�شريح واإعادة الإدماج 
حفظ  على  ُتفر�س  ن�سبيًا  قليلة  �سروط  ثمة  ذلك  ومع  الأ�سلحة(.  تتبع  حيث  من  الكفاءة  من  كبري  قدر 
اأو على مراقبة الأ�شلحة والذخائر املُ�شتعادة خارج نطاق هيئة نزع ال�شلح والت�شريح واإعادة  ال�شجلت 
الإدماج  )DDR( – من خلل، مثًل، عمليات التفتي�س والتطويق، والإ�شتباك مع قوات معادية، اأو الك�شف 
عن خمازن �شرية. وتتم اإعادة بع�س من هذه املعدات الع�شكرية اإلى اجلماعة امل�شلحة التي اأخذت منها؛ 
كما ُيعاد توزيع البع�س منها على �شلطات حملية؛ وقد يتم تدمري بع�شها بينما قد ُيخزن البع�س يف مكان 
اآمن. ولكل منها حالته اخلا�شة. )ويبدو اأن نهج الرتاخي وحرية الت�شرف هذا ل يقت�شر على البعثات 
التي غطتها هذه الدرا�شة(. ففي هذا اخل�شو�س، ُيعترب قيام جمل�س الأمن موؤخرًا باإعادة تاأكيد الولية 
التي ت�شطلع بها قوات حفظ ال�شلم الأمنية املوؤقتة التابعة للأمم املتحدة يف اأبيي ب�شاأن تدمري الأ�شلحة 

والذخائر التي �شادرتها تطورًا هامًا.

احل�ضا�ضيات ال�ضيا�ضية توؤثر يف )عدم( اإعداد التقارير
تف�شر احل�شا�شيات واحل�شابات ال�شيا�شية اإلى حد كبري �شبب حتفظ ذوي الدراية والوعي حيال الك�شف 
عن اخل�شائر التي مت تكبدها يف منطقة البعثة. وجتدر الإ�شارة اإلى اأن عدد البلدان الراغبة يف امل�شاهمة 
ُيعترب  املتحدة  الأمم  اأو  الأفريقي  التابعة للإحتاد  ال�شلم  لعملية حفظ  �شرطة  قوات  اأو  بقوات ع�شكرية 
عددًا حمدودًا. ففي كانون الأول/دي�شمرب 2014، مل ت�شاهم اأكرث من 70 دولة من الدول الأع�شاء يف الأمم 
املتحدة بتوفري اأفراد من ذوي اخلوذات الزرقاء، مع العلم باأن الطلب كان يتجاوز العر�س اإلى حد بعيد. 
ويف اأغلب الأحيان ت�شعر تلك البلدان امل�شاهمة بالقوات الع�شكرية اأو بقوات ال�شرطة اأنها غري قادرة على 
توفري م�شاة على م�شتوى قوة كتيبة )اأو اأكرث( اأو وحدات متخ�ش�شة. وي�شاهم هذا ب�شكل كبري يف �شرح 
�شبب اإحجام م�شوؤويل الأمم املتحدة والإحتاد الأفريقي ب�شكل كبري عن تناول حوادث الت�شريب بالنقا�س. 
باإبداء  ال�شرطة  اأو بقوات  الع�شكرية  فهم يتخوفون  مما �شوف يحدث لو قام بلد كبري م�شاهم بالقوات 
الإ�شتياء اإزاء اإيراد ا�شمه فقرر الإن�شحاب من البعثة. من الذي �شيحل مكان ذلك البلد؟ ل �شك اأن ال�شوؤال 

مفهوم، لكن ال�شعور بالقلق اإزاء ذلك قد يكون مبالغًا فيه )انظر اجلزء التايل(.

جمالت ت�ضتدعي املزيد من البحث وامل�ضاركة 
اأدناه ت�شتحق اأن حتظى  اإن ق�شايا اأكرث من الق�شايا الع�شر املت�شلة بال�شيا�شات والتي يجري بحثها 
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ال�شرطة  فاأعداد قوات  ولي�شت قائمة �شاملة.  اأن تكون جمرد موؤ�شر  القائمة  بالهتمام. واملق�شود بهذه 
ُتعترب  الأفريقي  والإحتاد  املتحدة  للأمم  التابعة  ال�شلم  حفظ  عمليات  يف  املنت�شرة  الع�شكرية  والقوات 
عمليات  بقيام  اأخرى  نا�شطة  اأفريقية  اإقليمية  منظمات  �شبع  اأذنت  ولقد  م�شبوقة.  غري  قيا�شية  اأعدادَا 
 – )LCBC( 70حفظ ال�شلم خلل ال�شنوات الع�شرين املا�شية – اأقربها عهدًا هي جلنة حو�س بحرية ت�شاد
وميكنها الإ�شتفادة من جتارب وممار�شات الأمم املتحدة والإحتاد الأفريقي. ومقابل مليارات الدولرات 
 – اأف�شل  ممار�شات  بتحديد  املتعلقة  التكاليف  فاإن  امليدان،  اإلى  العمليات  تلك  اإيفاد  يف  ُت�شتثمر  التي 

والإ�شتفادة منها- تبدو متوا�شعة وجمدية وملئمة. 

الإنت�ضار الن�ضبي لأنواع عمليات الت�ضريب 
اأتبتت هذه الدرا�شة اأن عمليات ال�شتيلء على الأ�شلحة والذخائر حتدث اأثناء ت�شيري الدوريات )ق�شرية 
وطويلة امل�شار على حد �شواء( ويف �شياق جهود )اإعادة( الإمداد ويف مواقع ثابتة. ومن امل�شتحيل يف ظل 
النق�س القائم يف املعلومات املحيط بحوادث الت�سريب، معرفة نوع الن�ساط اأو املواقع التي ت�سكل الهدف 
الأكرث جاذبية اأو ميثل ال�شبب للقدر الأكرب من اخل�شائر. ومن املفيد اإزاء ذلك، اإجراء فح�س وتدقيق اأكرث 

ن�شجًا لهذه الق�شية مع وجود اإ�شتعداد اأكرب للم�شاهمة يف توفري البيانات.

الوحدات والبلدان امل�ضاهمة بالقوات الع�ضكرية التي تواجه خطر فقدان العتاد واملعدات
مل تركز هذه الورقة على اأنواع الوحدات التي تعر�شت للهجوم. هل كانت وحدات ‘ع�شوية’ اأو ‘مركبة’ 
)اأي هل قامت الوحدة باأن�شطة التدريب والعمل جمتمعة )ع�شوية( اأم اأنها وحدة مت جتميعها باإ�شتخدام 
اأجزاء خمتلفة من القوات امل�شلحة لذلك البلد فقط من اأجل مهمة اأو بعثة معينة )مركبة((؟ هل يوجد 
نوع واحد من الوحدات امل�شكلة يكون اأكرث ميًل لعدم التقيد بقواعد ال�شتباك واإجراءات الت�شغيل املوحدة 
وبالتايل التعر�س لفقدان املعدات اململوكة للوحدات ب�شكل اأ�شرع من اأنواع الوحدات الأخرى؟ هل  تقوم 
واإذا كان الأمر كذلك، فهل مُيكن  التي تقع؟  املتنا�شبة للخ�شائر  املئوية غري  الن�شبة  بتعليل  بلدان معينة 
اأو يف قطاعات وبعثات ذات م�شتويات  البلدان للم�شاركة يف بعثات  اأن ميثل رغبة هذه  تف�شري ذلك على 

اأكرب من  اإنعدام الأمن؟ 

تغيري اخلوذات من خ�ضراء اإلى زرقاء 
هل ميكن الت�شاوؤل، على نحو مماثل، عما اإذا كانت القوات التي ت�شع على روؤو�س افرادها ‘خوذات زرقاء’ 
اأكرث  الراغبة،  اجلهات  من  خا�شة  حتالفات  اأو  الأفريقي  الإحتاد  يراأ�شها  التي  التحالفات  قوات  من 
عر�شة لفقدان املعدات اأو عر�شة لأن يكون اأداءها اأدنى م�شتوى من اأداء تلك القوات اجلديدة التي يتم 
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اختيارها للم�شاركة يف بعثة جديدة؟ اإن تبديل الهوية والت�شمية يحدث مرارًا وتكرارَا. هل ي�شتدعي الأمر 
اإعادة النظر يف هذه ال�شيا�شات؟ 

حجم املعدات الع�ضكرية غري القاتلة املفقودة ونطاقها وتاأثريها 
كما اأ�شري يف �شياق هذه الدرا�شة، فاإن فقد املعدات غري القاتلة كاملركبات واأجهزة الإت�شالت، والأزياء الر�شمية 
املوحدة، ميكن اأن يكون له تاأثريات �شارة كبرية يف قدرة بعثة حفظ ال�شلم على ت�شريف �شوؤونها. ويت�شمن 
ذلك الق�شايا املتعلقة بحماية القوات، ف�شًل عن حماية املدنيني، وتو�شيل العون الإن�شاين. وُيعترب اإجراء بحوث 

تتعلق بحجم مثل هذه اخل�شائر وتاأثرياتها وطرق احلد من وقوعها ق�شايا تتطلب الأخذ بعني العتبار.

ال�ضوابط والتوازنات الرقابية الواعدة ملواجهة الإنت�ضار
على مدى اأكرث من �شتني عامًا من تنفيذ عمليات حفظ ال�شلم، ظلت الأمم املتحدة تقوم بتجميع الكثري 
من ال�شوابط والتوازنات الرقابية ملوا�شلة تتبع املعدات اململوكة للوحدات التي جُتلب اإلى مناطق البعثات 
– ف�شًل عن تتبع اخل�شائر يف املعدات اململوكة للوحدات التي تقع يف �شياق العمليات. اأي من تلك ال�شوابط 
والتوازنات هي الأف�شل اأداًء؟ واأي منها ل يعمل بال�شكل الأف�شل؟ ماذا ميكن اإ�شتحداثه وتنفيذه من تدابري 
كفيلة بالت�شدي لل�شواغل القائمة؟ كيف تقوم املنظمات الأخرى مثل الإحتاد الأفريقي، بتو�شيح وتعليل 
الأمور املتعلقة بالأ�شلحة والذخائر ومراقبتها يف ميدان العمليات؟ ما هي الأعمال التي تقوم بها البلدان 
امل�شاهمة بالقوات الع�شكرية وقوات ال�شرطة التي تعترب من اأف�شل املمار�شات والتي يجدر تبنيها ومتثلها 

مبعزل عن اآليات الرقابة املفرو�شة عليها؟  

درا�ضات حالة اإ�ضافية
اأعرب العديد من املتحاورين الذين مت الإت�شال بهم يف �شياق هذه الدرا�شة عن وجهة نظر مفادها اأن 
اخل�شائر التي وقعت اأثناء عمليات حفظ ال�شلم يف دارفور كانت متوقعة اإلى حد ما، وذلك من جراء ف�شل 
اإتفاقيات ال�شلم املربمة املختلفة، واإنت�شار اجلماعات امل�شلحة، والعراقيل التي ت�شعها احلكومة امل�شيفة 
يف وجه قدرة البعثات املختلفة على العمل بفعالية. وعند حماولة حتديد حجم ونطاق اخل�شائر التي وقعت 
اأثناء عمليات حفظ ال�شلم، �شيكون من املفيد معرفة املزيد عن حالت كهذه يف بعثات اأخرى. وبناء على 

ذلك يبدو اأن اإجراء املزيد من درا�شات احلالة اأمرًا له ما يربره.

تطوير قاعدة بيانات عاملية 
بيانات عاملية  اإطار قاعدة  ب�شكل منهجي يف  ولأ�شباب مماثلة، يجدر جتميع معلومات مفتوحة امل�شادر 
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حلوادث ت�شريب الأ�شلحة. وقد تت�شمن قاعدة البيانات معلومات حتتوي على اجُلنـاة، وما اإذا كان قد مت 
فيما بعد اإ�شرتداد املعدات الع�شكرية التي ُفقدت )املكان واجلهة التي ا�شرتدت املعدات ويف اأي �شياق ويف 
اأي حالة(، ونوع الوحدة ح�شب ما لوحظ اأعله. وينبغي اأن ت�شمل قاعدة البيانات العاملية منهجيًة ت�شمح 

بتقدير حجم اخل�شائر التي وقعت حني يكون هناك افتقار ملعلومات معينة.

اإدارة املخزونات واأمن التخزين 
غالبًا ما ت�شل الأ�شلحة والذخائر اخلا�شة بالوحدات التي يتم اإح�شارها اإلى البعثة، وهي يف حالة �شيئة؛ 
تعر�شها  نتيجة  ق�شرية  مدة  بعد  الزمن  مرور  مع  و�شعها  يرتدى  قد  �شليمة  غري  بطريقة  ُتخزن  وحني 
للحرارة اأو الرطوبة. كما اأن العتاد واملعدات الع�شكرية التي ُت�شرتد اأثناء البعثة قد ل يتم تخزينها باتباع 
اأف�شل املمار�شات واإمنا باأقل من ذلك بكثري. ويجري حاليًا الت�شدي للممار�شات اخلطرة بطريقة خا�شة. 

وقد يكون الوقت منا�شبًا الآن لإجراء مراجعة للتدابري والأن�شطة الراهنة.

تطوير وعي قوات حفظ ال�ضالم وتدريبها واإطالعها على املعلومات امل�ضتخل�ضة
التدريب  عملية  من  جزءًا  املخزونات  باإدارة  املتعلقة  وال�شواغل  الإنت�شار  عملية  خماطر  ت�شكل  اأن  يجب 
ال�شابقة لن�شر اأفراد قوات ال�شرطة والقوات الع�شكرية العاملني يف عمليات حفظ ال�شلم. فهوؤلء الأفراد، 
الأ�شلحة  مراقبة  لتدابري  والإقليمي  العاملي  امل�شتويني  على  التقييم  من  ي�شتفيدون  �شوف  ون�شاًء،  رجاًل 
)ح�شب الإقت�شاء( ومن اأف�شل املمار�شات )مثل كيفية ت�شجيل الأ�شلحة امل�شرتدة اأثناء البعثة واحلفاظ 
على اأمنها و�شلمتها(. ومن امل�شت�شوب متابعة اأن�شطة التدريب بعد عملية الإنت�شار. ويتعني على عمليات 
اأن  وميكن  واملفقودة.  امل�شرتدة  والذخائر  بالأ�شلحة  تتعلق  اأ�شئلة  تت�شمن  اأن  للعمل  اللحقة  املراجعة 

ُت�شتخدم هذه املعلومات من اأجل اإ�شتحداث وتطوير قاعدة البيانات العاملية املذكورة اأعله.

التقليل من احل�ضا�ضية لدى م�ضوؤويل الإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة واحلكومات واإ�ضراكهم
ل يبدي الكثري من �شناع ال�شيا�شات ووا�شعي الربامج رغبة يف مناق�شة ق�شية الت�شريب اإعتقادًا منهم 
اأن م�شاألة اخل�شائر يف الأرواح واملعدات تت�شم بح�شا�شية بالغة. فهم يخ�شون اأن يوؤدي طرح هذه املوا�شيع 
اأو  البعثة  من  لها  التابعة  ال�شرطة  وقوات  الع�شكرية  القوات  �شحب  على  البلدان  تقدم  اأن  اإلى  وتناولها 
منعها من امل�شاهمة يف املقام الأول. ويعترب اآخرون وقوع اخل�شائر اأمرًا حمتمًا ل مفر منه، اأو يرون اأن 
حت�سني الأداء اأمر غري مرجح اأو غري �سروري، وتعمل وجهتا النظر كلتاهما على اإحباط اجلهود الرامية 
اإلى ا�شتحداث �شيا�شات وبرامج اأف�شل للت�شدي ملواطن الق�شور وحت�شني املمار�شات احلالية. ومع ذلك 
الكثرية  للعوامل  ن�شجًا  اأكرث  تقدير  باإجراء  القيام  فيمكن  للتغري.  قابلة  بل  جامدة  لي�شت  الآراء  فهذه 
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املوؤثرة التي ت�شهم يف دفع احلكومات للم�شاهمة بذوي اخلوذات الزرقاء اأو اخل�شراء- ولطبيعة التحدي 
باملبادئ  الأخذ  على  الع�شكرية  بالقوات  امل�شاهمة  والبلدان  واملانحني  القرار  �شناع  ي�شجع  – اأن  املاثل 
بالقوات  م�شاهمة  بلدانًا  البلدان  وت�شبح  املمار�شات.  باأف�شل  والتقّيد  املح�شنة  او  الرا�شخة  التوجيهية 
الع�شكرية وبقوات ال�شرطة لأ�شباب عديدة مبا يف ذلك اإعتبارات اأخلقية واأخرى تتعلق بامل�شالح و �شوؤون 
   71.)Bellamy & Williams، 2013 ال�شركات وال�شوؤون املالية وال�شيا�شية وجداول الأعمال )انظر مثًل 
ول �شك اأن اإجراء �شل�شلة من جل�شات الإحاطة والتنوير واملناق�شات يف مقر الإحتاد الأفريقي ومقر الأمم 
املتحدة وكذلك يف عوا�شم حكومات بلدان هامة م�شاهمة بقوات ال�شرطة والقوات الع�شكرية والأموال، 
يعمل  وبالتايل  ال�شلم  الع�شكرية من عمليات حفظ  واملعدات  العتاد  لفقدان  الت�شدي  ي�شهم يف  �شوف 
على رفع الق�شية اإلى مرتبة اأعلى على جدول الأعمال الدويل. وبالإ�شافة اإلى ذلك، فاإن من �شاأن �شبل 
والقادة  املخططون  يديرها  التي  العمل  ور�س  اإقامة  مثل  امل�شلحة  اأ�شحاب  خمتلف  بني  احلوار  تي�شري 
ال�شابقون لعمليات حفظ ال�شلم، اأن ي�شاعد وا�شعي ال�شيا�شات يف ا�شتحداث ممار�شات اأف�شل وتنفيذ 

تلك املمار�شات. 
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احلوا�شي 

غالبًا ما ي�شمى اأولئك العاملون يف البعثات التابعة للإحتاد الأفريقي ‘بذوي اخلوذات اخل�شراء’. ولأن الأمم املتحدة تدير وتدفع . 1
امل�شتحقات املالية للبعثات امل�شرتكة بني الإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف دارفور، فاإن العاملني يف هذه العملية يعتربون من بني 

ذوي اخلوذات الزرقاء العاملني حتت مظلة الأمم املتحدة. 
اأي . 2 على  يحتوي  ل  املتحدة  الأمم  ميثاق  باأن  العلم  مع  املتحدة،  الأمم  تنفذها  التي  بالبعثات  الغالب  ال�شلم’ يف  ‘حفظ  يرتبط 

م�شطلح اأو ن�س جلي مل�شاريع كهذه. ولقد تو�شل اخلرباء واملمار�شون يف ال�شنوات الأخرية اإلى العديد من امل�شطلحات لتلئم 
خمتلف اأنواع عمليات الإنت�شار يف م�شعى من جانبهم للتمييز بني البعثات التي تختلف من حيث القوة والرتكيب وقواعد ال�شتباك. 
ويف هذه الورقة، ت�شتخدم درا�شة امل�شح ‘عمليات حفظ ال�شلم’ لت�شمل جميع اأ�شكال امل�شاركات متعددة الأطراف التي ت�شم ن�شر 
اأفراد �شرطة اأو اأفراد قوات ع�شكرية بالزي الر�شمي املوحد، �شواء كانوا م�شلحني اأو مل يكونوا، مع حجب امل�شاركات الع�شكرية 
التي ت�شعى اإلى الإطاحة باحلكومات. ومن بني هذه العمليات على �شبيل املثال ل احل�شر، ‘عمليات حفظ ال�شلم’، و ‘عمليات 
دعم ال�شلم’، و‘عمليات اإنفاذ ال�شلم’، و ‘عمليات حتقيق الإ�شتقرار’. وعند الإ�شارة اإلى بعثات الأمم املتحدة فقط، ي�شتخدم 

اأي�شًا م�شطلح ‘حفظ ال�شلم’ يف بع�س الأحيان.
تفيد تقارير الأمم املتحدة باأنه حتى 31 كانون الأول/دي�شمرب 2014، لقي 250 �شخ�شًا م�شرعهم من القوات الع�شكرية وقوات . 3

،  وبعثة العملية املختلطة للإحتاد الأفريقي والأمم  ال�شرطة واملراقبني الع�شكريني العاملني يف بعثة الأمم املتحدة يف ال�شودان 
اأبيي وبعثة الأمم املتحدة يف جمهورية جنوب  التابعة للأمم املتحدة يف  املوؤقتة  الأمنية  ال�شلم  املتحدة يف دارفور وقوات حفظ 

.)UN DPKO، 2015a(  ال�شودان ، واأكرث من 70 من العاملني املدنيني اأب�شًا
لدى م�شروع التقييم الأ�شا�شي للأمن الب�شري HSBA خم�شة جمالت تركيز: ‘1’ مقتنيات الأ�شلحة )الكيانات التابعة للدولة وغري . 4

التابعة لها(؛ ‘2’ تدفقات الأ�شلحة )عرب حدود الدولة اأو داخلها(؛ ‘3’جماعات م�شلحة )مثًل، مناطق العمليات، والقيادة واأنظمة 
الرقابة والتحكم(؛ ‘4’ الطلب على الأ�شلحة )مبا يف ذلك الت�شورات املتعلقة بالأمن واجلهات الفاعلة الأمنية(؛ و ‘5’ تاأثريات 

اإ�شتخدام الأ�شلحة ومدى توفرها )ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر(. 
على �شبيل املثال، يف اأول �شنتني من فرتة عمل بعثة العملية املختلطة للإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف دارفور،  كانت البعثة . 5

تفقد يف املتو�شط مركبة واحدة كل اأ�شبوع )وكان خطف مركبات وكالت الأمم املتحدة الأخرى ومركبات املنظمات غري احلكومية 
.)de Waal ،2009( )اأكرث �شيوعًا

و 36 ورقة . 6  HSBA الب�شري  الأ�شا�شي للأمن  للتقييم  امل�شح 23 تقريرًا موجزًا  ن�شر م�شروع  اأيار/مايو 2015،  اإعتبارًا من 
عمل للتقييم الأ�شا�شي للأمن الب�شري. وتتوافر جميعها باللغتني العربية والإنكليزية، فيما تتاح باللغة الفرن�شية اأي�شًا تلك 
التي تركز على جمهوريتي اأفريقيا الو�شطى وت�شاد. ومنذ متوز/يوليه 2010، اأ�شدر التقييم الأ�شا�شي للأمن الب�شري اأي�شًا 
 HSBA:  تقارير ‘حقائق واأرقام’ حتتوي على معلومات وحتليلت حول مو�شوعات خمتلفة، تظهر على النرتنت على موقع

.http://www.smallarmssurveysudan.org
وعليه، ل يوجد جزء يتعلق بالنزاعات يف �شرق ال�شودان )يف وليات الق�شارف وك�شل والبحر الأحمر ب�شورة رئي�شية( التي مما . 7

دفع موؤمتر البجا والأ�شود احلرة للر�شايدة للوقوف �شد القوات احلكومية )انظر مثًل Young, 2007a; 2007b(. ولقد اأبرم 
اإتفاق �شلم �شرق ال�شودان يف ت�شرين الأول/اأكتوبر 2006، دون اأن تقابله عملية حفظ لل�شلم لتدعم تنفيذه. وكان تنفيذ الإتفاق 

�شيئًا ومل ُيف�س اإلى تنمية ب�شرية اأو يحقق مكا�شب اأمنية يف املنطقة )م�شروع م�شح الأ�شلحة ال�شغرية، 2015(. 
�شنفت اخلرطوم ولية غرب كردفان �شمن �شمال وجنوب كردفان يف عام 2005، وغريت احلدود بني �شمال وغرب دارفور يف عام . 8

2008، واأن�شاأت  كل من و�شط دارفور و�شرق دارفور من اأجزاء كانت تتبع جلنوب وغرب دارفور يف عام 2012، وق�شمت جنوب كردفان 
اإلى وليتني، واأعادت اإن�شاء غرب كردفان يف عام 2013. ويف عام 2005، قامت ‘حكومة جنوب ال�شودان’ التي اأوجدتها اإتفاقية ال�شلم 

ال�شامل كهيئة اإدارية موؤقتة، باإعادة ت�شمية ولية بحر اجلبل بولية و�شط الإ�شتوائية.
ذكر Flint & de Waal )2005، �شفحة 99( اأن ما ل يقل عن 75 فردًا من القوات ال�شودانية امل�شلحة قد قتلوا يف الهجوم واأن 32 . 9

جنديًا قد مت اأ�شرهم. بلغت خ�شائر املتمردين ت�شعة اأ�شخا�س.
وفقا ملا اأورده )Powers )2004، فاإن م�شطلح ‘Jaan’ بالعربية يعني ‘evil’ بالإنكليزية و كلمة ‘جواد’ و ‘جنجويد’ تعني ‘الفر�شان . 10

الأ�شرار’. وللح�شول على �شرح اأكمل واأدق للم�شطلح وجذوره، انظر Flint )2009، ال�شفحتان 11 و52(. اأما املجموعات التي 
تاألفت يف معظمها من جمموعات عرقية من  �شلحتها اخلرطوم لدعم القوات امل�شلحة ال�شودانية يف الت�شدي للمتمردين فلقد 

املحاميد واملهاجرية والزابلت )انظر مثًل Flint، 2009، ال�شفحتان 18-17(.       
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ميناوي، الذي ميثل جي�س حترير ال�شودان، ف�شيل ميني ميناوي، وقع على اإتفاق �شلم دارفور ، وتولى من�شبًا حكوميًا كرئي�س . 11
لل�شلطة الإقليمية الإنتقالية لدارفور وككبري م�شاعدي الرئي�س، لكنه اإن�شحب من اإتفاق �شلم دارفور يف عام 2010 وا�شتقال من 
من�شبه يف احلكومة وعاد الى حركة املتمردين. اأما عبد الواحد وف�شيله يف جي�س حترير ال�شودان/ف�شيل عبد الواحد، فلم يوقع 

على الإتفاق على الإطلق.
امتدت احلرب الأهلية ال�شودانية الأولى من عام 1955 )قبل قيام الكيان الر�شمي للدولة يف كانون الثاين/يناير 1956( وحتى . 12

عام 1972. اأما احلرب الأهلية ال�شودانية الثانية فامتدت من عام 1983 وحتى عام 2005. 
الثانية وحتى . 13 ال�شودانية  اأثناء احلرب الأهلية  ال�شودان  ال�شعبي لتحرير  ال�شودان واجلي�س  ال�شعبية لتحرير  قرنق، قائد احلركة 

اإبرام اإتفاق ال�شلم ال�شامل، لقي م�شرعه يف حادث حتطم طائرة مروحية يف 30 متوز/يوليه 2005. وكان النائب الأول للرئي�س 
يف ذلك الوقت. وكانت روؤيته تتمثل يف اإيجاد �شودان اإحتادي يحوز فيه جنوب ال�شودان على قدر اأكرب من الإ�شتقللية بدًل من 
احل�شول على الإ�شتقلل التام.  وبعد مقتله خلفه �شلفا كري  حيث تولى زمام الأمور من بعده ، فاأ�شبح ا�شتقلل اجلنوب هو هدف 

احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان.
اأدلوا . 14 الذين  من   %  2 من  اأقل  اخليار  هذا  �شد  و�شوت  تقريبًا؛  بالإجماع  ال�شودان  جنوب  يف  دولة  قيام  ل�شالح  الت�شويت  مت 

من  اأ�شبوع  خلل  املتحدة  الأمم  يف  الأع�شاء  الدول  من  ال193  الع�شو  الدولة  ال�شودان  جنوب  جمهورية  واأ�شبحت  باأ�شواتهم. 
الإحتفال با�شتقللها. 

اأعلنت منطقة اأبيي، مبوجب اإتفاقية ال�شلم ال�شامل، منطقة اإدارية خا�شة، ُمنح �شكانها جن�شية كل من �شمال بحر الغزال وغرب . 15
كردفان خلل الفرتة النتقالية التي تقرر اأن يتم بعدها تر�شيم احلدود واإجراء اإ�شتفتاء �شعبي. وهذا الإقليم، ح�شب ما قرره 
احلكم ال�شادر يف عام 2009، تبلغ م�شاحته قرابة 10000 كلم مربع )اأي حوايل 4000 ميل مربع( – اأي اأ�شغر بنحو 20% من 

ولية كونكتكت الأمريكية )ثالث اأ�شغر ولية يف الوليات الأمريكية املتحدة( اأو دولة اجلبل الأ�شود.
قا�س كان ع�شوًا يف هيئة التحكيم اأبدى راأيًا معار�شَا اأ�شار فيه اإلى اأن احلكم حّول اأفراد قبيلة امل�شريية اإلى ‘مواطنني من الدرجة . 16

 .)Economist، 2009( ’الثانية يف اأر�شهم وقد يخلق ظروفًا حترمهم من احل�شول على املاء
17 . AUHIP التابعة للإحتاد الأفريقي  للح�شول على تقييم موجز ومتعمق حول التحديات التي تواجه هيئة التنفيذ رفيعة امل�شتوى 

واملجتمع الدويل، انظر املقابلة العميقة التي اأجريت مع دوغل�س جون�شون Douglas Johnson، الع�شو ال�شابق يف جلنة تر�شيم 
.IRIN )2006( يف ال�شبكة الإقليمية املتكاملة للمعلومات ، ABC حدود اأبيي

اأنيانيا )اإ�شم لنوع من ال�شموم التي ت�شنع يف جنوب ال�شودان )Rone, 2003، �شفحة 20( واأحيانًا يكتب ‘اأنيا-نيا’( يطلق على . 18
جمموعة مكونة يف معظمها من حماربني ينتمون اإلى قبيلة النوير الذين قاتلوا احلكومة يف احلرب الأهلية ال�شودانية الأولى. ومل 
اإلى احلرب  لتكون موؤهلة لأن ت�شكل عودة  الكفاية  الإنت�شار مبا فيه  اأو وا�شع  الأنيانيا كبريًا  واإحياء  النزاع  اإ�شتئناف  تكن عملية 
الناحية اجلغرافية  اإنت�شارًا من  والأو�شع  الأكرب  ال�شودان  ال�شعبي لتحرير  اإنطبقت على اجلي�س  الأهلية. لكن، تلك اخل�شائ�س 

والأكرث تنوعًا الذي ا�شتبك مع احلكومة يف اأعمال عدوانية ابتداًء من عام 1983.
حركة . 19 اأع�شاء:  خم�شة  وقوامها  املتحدة  الدميوقراطية  الإنقاذ  وجبهة  اخلرطوم  يف  احلكومة  بني  لل�شلم  ال�شودان  اإتفاق  اأبرم 

اإ�شتقلل جنوب ال�شودان SSIM، وجمموعة امل�شتقلني يف جنوب ال�شودان SSIG، وقوة الدفاع عن ولية الإ�شتوائية EDF ، و‘احلركة 
ال�شودانية.  الأحزاب  واإحتاد  اإقتبا�شات(،  )اأ�شيفت   ’SPLM/A ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  ال�شودان/اجلي�س  لتحرير  ال�شعبية 
رئي�س  كونغور،  اأروك  ثون  باأروك  )املمثلة  بور  جمموعة  اإلى  اإ�شافة  الإتفاق  على  املوقعني  من  اخلم�شة  الكيانات  وكانت 
لكنه مل ميثل  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  ال�شودان/اجلي�س  لتحرير  ال�شعبية  املجموعة(. ووقع كريوبينو كوانيني بول عن احلركة 
قرنق يف ذلك الوقت. ولقد عمل مع اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان من عام 1983 اإلى عام 1987، حني حكم عليه قرنق بال�شجن 
لتاآمره على الإطاحة به.  والتحق بول من جديد باجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان يف كانون الثاين/يناير 1998، بعد حوايل ثمانية 
اأ�شهر من اإبرام اإتفاق ال�شودان لل�شلم. ومن ثم ان�شحب من اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان يف وقت لحق من تلك ال�شنة وتويف 

يف ال�شنة التالية )انظر Rone, 2003، ال�شفحتان 15 و129(.   
قدمت اخلرطوم الدعم، مبا يف ذلك ال�شلح، للعديد من امليلي�شيات القبلية التي ن�شاأت جزئيًا لتحمي نف�شها من اجلي�س ال�شعبي . 20

لتحرير ال�شودان. ومن بينها باري، وديدينغا، وفرتيت، واللتوكا، وموريل، ومنداري وتوبو�شا – والبع�س من قبيلة الدينكا اأي�شًا 
)انظر Young, 2006، �شفحة 13(.

وان�شحب م�شار، مثًل، من قوات الدفاع عن جنوب ال�شودان SSDF يف عام 2000 و�شكل اجلبهة ال�شعبية لتحرير ال�شودان قبل . 21
اإلتحاقه من جديد باحلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان.

الدفاع عن جنوب . 22 وقوات  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  بني اجلي�س  والتكامل  للوحدة  اإعلن جوبا  هو:  لإعلن جوبا  الكامل  الإ�شم 
ال�شودان.

23 .  .)Vuni, 2007( على �شبيل املثال، اأ�شبح م�شت�شارًا للرئي�س كري ب�شاأن ال�شلم وامل�شاحلة انظر )اإ�شماعيل كوين )من قبيلة موريل
وكان كوين قائدًا لقوة دفاع بيبور.
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ووفقًا مل�شادر الأمم املتحدة، ففي ال�شنة التي بداأت فيها الأزمة، بلغ عدد النازحني يف البلد 1،5 مليون ن�شمة من �شكان جنوب . 24
الأمريكية  )الوكالة  جماورة  بلدان  اإلى  اللجوء  �شخ�شًا   500000 نحو  وطلب  2014؛  الأول/دي�شمرب  كانون  يف  وذلك  ال�شودان، 

.)USAID, 2015 للتنمية الدولية
ح�شب تقديرات جمموعة الأزمات الدولية اأن ما ل يقل عن 50000 �شخ�س لقوا حتفهم، وهو رقم يعتقد بع�س املحللني اأنه رقم . 25

متحفظ. ووفقًا جلهات اإن�شانية فاعلة تن�شط يف ال�شودان، مت جتنيد الأطفال بالإكراه للقتال بالآلف، واأن بلدات بكاملها تعر�شت 
.)Smith, 2014( للنهب واحلرق

مت نقل ال�شلطة من بعثة الإحتاد الأفريقي يف ال�شودان اإلى بعثة العملية املختلطة للإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف دارفور يف 31 . 26
كانون الأول/دي�شمرب 2007، وبداأت بعثة العملية املختلطة عملياتها يف 1 كانون الثاين/يناير 2008.

اإن اإتفاق وقف اإطلق النار كان قد اأعلن يف وقت �شابق يف اأيلول/�شبتمرب 2003، وحقق جناحًا ن�شبيًا، مل ي�شفر عن تنفيذ اأي . 27
عملية من عمليات حفظ ال�شلم. 

ياأتي ال 72 الآخرون من الأطراف ال�شودانية يف الإتفاق )36(، وفريق ت�شاد للو�شاطة )18(، واملجتمع الدويل )كما مثل من قبل . 28
الإحتاد الأوروبي والوليات املتحدة:18()الإحتاد الأفريقي، 2005، �شفحة 13، الفقرة 8(.

اأ�شار الإحتاد الأفريقي يف البدء اإلى اجلرنال في�شتو�س اأوكوكنكوو، كرئي�س للجنة وقف اإطلق النار وكبري املراقبني الع�شكريني. . 29
لكنه اأ�شبح قائد القوة مع و�شول قوات امل�شاة للإحتاد الأفريقي. وُعرف جميع الروؤ�شاء الع�شكريني اللحقني للبعثة بقادة للقوات.

�شمى الرئي�س هذه املرحلة بـ‘املرحلة 3’، وتفي املرحلتان الإثنتان الأخريتان باأهداف الإنت�شار التي حددها جمل�س ال�شلم والأمن . 30
PSC يف ني�شان/اأبريل 2005 )التي ي�شار اإليها يف هذه الدرا�شة با�شم بعثة الإحتاد الأفريقي الثانية يف ال�شودان( ومن ثم تلبي 
الأفريقي  الإحتاد  ببعثة  اإليها  )امل�شار  الأول/اأكتوبر 2005  ت�شرين  املحددة يف  والأمن  ال�شلم  الأجل ملجل�س  الأهداف ق�شرية  
الثانية املح�شنة(. ولو قام الإحتاد  الأفريقي جمددًا بتعزيز بعثته، وي�شري البع�س اإلى هذه البعثة املزمعة ‘ببعثة الإحتاد الأفريقي 

  .’AMIS III الثالثة يف ال�شودان
ل يوجد �شبب واحد اأو جهة فاعلة واحدة ل�شرح املراعاة التي يبديها جمل�س الأمن للخرطوم. فاختيار كلمات القرار والنعدام . 31

التام  لل�شلة، ي�شكلن جزءًا من منط را�شخ منذ مدة طويلة يتبعه اأع�شاء جمل�س الأمن يف عدم مطالبة ال�شودان بالكثري 
الأمم  داخل منظومة  وكانت هيئات  له.  الثابتة  ال�شعف  ومواطن  العيوب  الرغم من  الأفريقي، على  الإحتاد  والإعتماد على 
املتحدة تبدي باملثل �شعفًا واإرادة م�شلوبة حني يتعلق الأمر مبواجهة اخلرطوم )Weschler, 2010(. للح�شول على املزيد من 

املعلومات الأ�شا�شية، يرجى النظر يف Bah )2010، ال�شفحتان 10-11( و Weber  )2010، ال�شفحتان 16-15(.
جمالت . 32 اأربعة  على  وتركزت  والأفراد  املعدات  ت�شمنت  ثقيلة’  دعم  ‘حزمة  و  خفيفة’  دعم  ‘حزمة  من  الدعم  هذا  ت�شكل 

للم�شاعدة:‘1’ امل�شاعدة اللوج�شتية املادية؛ ‘2’ م�شاعدة املوظفني والأفراد الع�شكريني؛ ‘3’ تقدمي امل�شورة اإلى ال�شرطة املدنية؛ 
و‘4’ توفري اخلربة يف جمال الإجراءات املتعلقة بالألغام، والتن�شيق يف املجال الإن�شاين، واملعلومات العامة، ودعم عمليات ال�شلم 

)انظر جمل�س الأمن، 2007a، الفقرات 51-40(.
يرى العديد من املعلقني اأن ال�شني اأثرت بوجه خا�س تقاع�س جمل�س الأمن فيما يتعلق بق�شية ت�شلم عملية حفظ ال�شلم التابعة . 33

للأمم املتحدة للأمور من الإحتاد الأفريقي يف دارفور. وو�شف اأحد املراقبني لدى الأمم املتحدة اإن�شاء بعثة العملية املختلطة للإحتاد 
الأفريقي والأمم املتحدة بو�شفها ‘ت�شوية ...مت التو�شط فيها مب�شاعدة من ال�شني، التي تخوفت من اأن العنف املتوا�شل يف دارفور 

  .)Lynch, 2014( ’2008 شيوؤدي اإلى اإ�شعاف مكانتها  على امل�شرح العاملي ع�شية بدء الألعاب الأوملبية يف بيجني يف �شيف عام�
من . 34 )وهو خف�س مبقدار %19  فردًا  اإلى 15845  الع�شكريني  الأفراد  بتقلي�س عدد  الأمن  قام جمل�س   ،2014 اآب/اأغ�شط�س  يف 

خططه الأولية التي كانت تهدف الى قوة قوامها 19555(؛ وخف�س عدد اأفراد ال�شرطة اإل 3403 )تقلي�س مبقدار 47%  من العدد 
املخطط له والبالغ 6432()انظر جمل�س الأمن، 2014a، الفقرة 8(. وجاء هذا القرار بعد قرار �شابق )يف متوز/يوليه 2012( 
ب�شاأن ‘اإعادة ت�شكيل’ )اأي ‘خف�س’( عدد ذوي اخلوذات الزرقاء يف البعثة خلل 12-18 �شهرًا اإلى ما ل يزيد على 16200 من 

الأفراد الع�شكريني و 4690 من اأفراد ال�شرطة )انظر جمل�س الأمن، 2012، الفقرة 2(.
يف 17 اآذار/مار�س 2015، اإجتمع فريق عمل م�شرتك )موؤلف من 16 م�شوؤوًل من حكومة ال�شودان و 21 م�شوؤوًل من الإحتاد الأفريقي . 35

والأمم املتحدة وبعثة العملية املختلطة للإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف دارفور( من اأجل بدء التح�شريات ل�شرتاتيجية م�شرتكة 
.)UNAMID, 2015( لبعثة العملية املختلطة للإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف دارفور ب�شاأن وقف العمليات

قامت بلدان عديدة وملدة طويلة بدعم التو�شل اإلى ت�شوية للنزاع عن طريق التفاو�س. ومع ذلك، لعب الدعم ال�شيا�شي واملايل الذي . 36
قدمته الوليات املتحدة الأمريكية دورًا هامًا يف دفع الأمور اإلى الأمام. ففي اأيلول/�شبتمرب 2001، عني جورج دبليو بو�س، رئي�س 
الوليات املتحدة الأمريكية اآنذاك ال�شيناتور الأمريكي ال�شابق جون )‘جاك’( دانفورث كمبعوث خا�س له لل�شلم يف ال�شودان. 
الأمريكي، قد عمل لحقًا لفرتة  ال�شيوخ  اإلى ميت�شوري والذي خدم لثلث وليات يف جمل�س  املنتمي  وكان دانفورث اجلمهوري 
التوقيع على  وجيزة ك�شفري للوليات املتحدة لدى الأمم املتحدة. وبعد م�شي �شبعة ع�شر �شهرًا على تعيينه كمبعوث خا�س، مت 
بروتوكول مات�شاكو�س واإر�شاء ثلث عمليات حلفظ ال�شلم بال�شتعانة مب�شاعدة مالية كبرية من الوليات املتحدة. فقد قدمت 
 44،7 قيمتها  البالغة  امل�شرتكة  الع�شكرية  للجنة  الإجمالية  امليزانية  من  اأمريكي  دولر  مليون   25،5 الأمريكية  املتحدة  الوليات 
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اأمريكي. و�شاهمت كل من هولندا والرنويج واململكة املتحدة جمتمعة، مبا يقل بقليل عن ثلث التكاليف الإجمالية،  مليون دولر 
فيما قدمت بلجيكا والدامنرك واأملانيا وال�شويد و�شوي�شرا الن�شبة املتبقية والبالغة قرابة 10% )انظر Ibscher & Szili, n.d. ل 

يوجد تاريخ، ال�شفحات 76 و 90 و 91(.  
هذه الأرقام ل تت�شمن نحو 150 من الأفراد الإ�شافيني ومعظمهم �شودانيني، م�شوؤولني عن جتهيز الوجبات، واأماكن الإقامة، . 37

والرعاية ال�شحية والدعم اللوج�شتي للبعثة )انظر Souverijn-Eisenberg, 2005، �شفحة 4(.
وجاء هوؤلء املوظفون الدوليون البالغ عددهم 40  من 10 بلدان: 7 من بني 9 من البلدان املانحة )كلها با�شتثناء بلجيكا واأملانيا( . 38

ومل تقدم 3 بلدان )فرن�شا واإيطاليا وجنوب اأفريقيا( اأمواًل اإلى البعثة )انظر .Ibscher & Szili, n.d ل يوجد تاريخ، ال�شفحات 
76 و 94-90(.

ويف ت�شرين الأول/اأكتوبر 2003، اأقّر رئي�س موظفي البعثة باأن البعثة  مل تبداأ عملها ‘جلميع املقا�شد والأغرا�س’،اإل يف اأيلول/. 39
�شبتمرب. واأدت اخللفات بني الأطراف ب�شاأن تفوي�س البعثة وتركيبتها اإلى حد كبري اإلى حدوث تاأخري واإلى �شغر حجم البعثة 

    .)IRIN, 2003 الأولية )انظر ال�شبكة القليمية املتكاملة للمعلومات
كما يوجد لدى بعثة الأمم املتحدة يف ال�شودان قاعدة لوج�شتية يف �شمال كردفان ومكتب اإت�شال وتن�شيق يف �شمال دارفور )وكذلك . 40

يف العا�شمة الإثيوبية، حيث يوجد املقر الرئي�شي للإحتاد الأفريقي(.
والأمن يف . 41 للإدارة  املوؤقتة  الرتتيبات  ب�شاأن  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  واجلي�س  ال�شودان  الإتفاق بني حكومة  ن�س  للطلع على 

 .)2011a( منطقة اأبيي، انظر جمل�س الأمن
وبالرغم مما فر�شته اخلرطوم من بع�س العراقيل اللوج�شتية والتقييدات الإدارية )جمل�س الأمن، 2011b، الفقرة 19(، �شار . 42

هناك مقر رئي�شي لقوة متقدمة فاعلة قبل نهاية متوز/يوليه واإن�شم اإلى البعثة اأكرث من 400 فرد من ذوي اخلوذات الزرقاء 
 .)UN DPKO, 2011a( البعثة مبقدار ثلث مرات  قوام  ت�شاعف  واحد،  �شهر  وبعد  الفقرة 15(.   ،2011b الأمن،  )جمل�س 

.)UN DPKO, 2011b( وبحلول نهاية العام، بلغ قوام القوة نحو 90%  من قوامها املعتمد واملاأذون به
43 . 1990 عام  من  بدءًا  املتحدة  للأمم  التابعة  ال�شلم  حفظ  عمليات  اإلى  الع�شكريني  املراقبني  من  �شغريا  عددًا  �شوي�شرا  قدمت 

)القوات امل�شلحة ال�شوي�شرية، n.d ل يوجد تاريخ(، وذلك قبل 12 عامًا من حتولها ر�شميًا اإلى ع�شٍو يف الهيئة العاملية. )ومع ذلك، 
كانت برين يف ذلك الوقت ع�شوًا يف معظم وكالت وهيئات الأمم املتحدة(. و�شم الإحتاد الأفريقي مواطنني من بلدان الإحتاد 

.AMIS الأوروبي والوليات املتحدة للعمل يف جلنة وقف اإطلق النار باأعداد قليلة كجزء من بعثة الإحتاد الأفريقي يف ال�شودان
قدمت �شركة املحيط الهادئ للمعماريني واملهند�شني )PAE( الدعم للبعثات التي تولت قيادتها اجلماعة الإقت�شادية لدول غرب . 44

.ECOWAS اأفريقيا
ي�سكل ال�سباط املوظفون يف املقر الرئي�سي اأي�سًا ‘وحدة م�شّكلة’ حتى واإن �شاهم اأحد البلدان مب�شوؤول ع�شكري واحد لهذه الهيئة.. 45
UN DPKO ب�شياغة . 46 املتحدة  بالأمم  ال�شلم  اإدارة عمليات حفظ  بعثاتها، قامت  تركيبة  لتح�شني و�شف  ويف م�شعى من جانبها 

كجزء  ت�شمينهم  مت  اأن  �شبق  اأفرادًا  الإ�شم املخت�شر ‘اخلرباء الع�شكريون املوفدون يف بعثة من الأمم املتحدة UNMEM’ لي�شمل 
من  بعثة  يف  املوفدون  الع�شكريون  اخلرباء  م�شطلح   .)MilObs الع�شكريون  املراقبون  فئة  هي  الأخرى  )والفئة  ‘القوات’  من 
الأمم املتحدة )UNMEMs( ي�سري اإلى املراقبني الع�سكريني اإ�سافة اإلى م�ست�سارين ع�سكرين و�سباط اإت�سال ع�سكريني. ويختلف 
جميع اخلرباء الع�شكريني املوفدين يف بعثة لدى الأمم املتحدة عن القوات الع�شكرية يف اأنهم غري م�شلحني. وجتدر الإ�شارة اإلى اأن 
الغالبية العظمى من اخلرباء الع�شكريني املوفدين يف بعثة من الأمم املتحدة UNMEMs هم من املراقبني الع�شكريني. وت�شتخدم 
هذه الورقة الت�شمية ال�شائعة ‘املراقبون الع�شكريون’ ولي�س الت�شمية حديثة العهد املتمثلة يف ‘اخلرباء الع�شكريني املوفدين يف بعثة 

 .’UNMEMs من الأمم املتحدة
الأمم . 47 الأع�شاء يف  الدول  من  دولة  قدموا من 122  الزرقاء 104062  اخلوذات  ذوي  بلغ عدد  الأول/دي�شمرب 2014،  كانون  يف 

املتحدة ويعملون يف 16 عملية من عمليات حفظ ال�شلم التابعة للأمم املتحدة؛ ت�شنيفهم كالآتي: 89 846 من القوات، و1774 
.)UN DPKO, 2014b( خبريًا ع�شكريًا، و12 442 من اأفراد ال�شرطة

الدول الأع�شاء ال�شت يف الإحتاد الأفريقي امل�شاهمة بالقوات الع�شكرية وبقوات ال�شرطة يف بعثة الإحتاد الأفريقي يف ال�شومال . 48
AMISOM هي بوروندي وجيبوتي واإثيوبيا وكينيا و�شرياليون واأوغندا. للح�شول على تقييم للبعثة، م�شحوبًا مبعلومات حول تغري 

.Burton & Williams )2014( قوام القوة وتركيبتها، انظر
يف كانون الأول/دي�شمرب 2014، قدم 23 بلدًا 10 من ذوي اخلوذات الزرقاء، اأو اأقل من ذلك، وما يبلغ 82 ما بني اأفراد ع�شكريني . 49

واأفراد من ال�شرطة. اأما البلدان ال 50 التي حتتل املرتبة ال�شفلى من بني البلدان امل�شاهمة بالقوات الع�شكرية والبلدان امل�شاهمة 
بقوات ال�شرطة فقد بلغت م�شاهمتها ما جمموعه 1149 من الأفراد النظاميني بزي ر�شمي موحد )UN DPKO, n.d. ل يوجد 

تاريخ(.
يف كانون الأول/دي�شمرب 2014، قدمت 22 دولة من الدول الأع�شاء يف الأمم املتحدة ما يرتاوح بني فرد واحد وت�شعة اأفراد من . 50

 ،UNAMID دارفور  يف  املتحدة  والأمم   الأفريقي  للإحتاد  املختلطة  العملية  بعثة  اإلى  الر�شمي  الزي  ذوي  النظاميني  املوظفني 
وقوات حفظ ال�شلم الأمنية املوؤقتة التابعة للأمم املتحدة يف اأبيي UNISFA، وبعثة الأمم املتحدة يف جمهورية جنوب ال�شودان 
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UNMISS وهي: األبانيا والأرجنتني وبوليفيا والبو�شنة والهر�شك وكندا وال�شلفادور وغواتيمال وغينيا واإيران ولي�شوتو ومدغ�شفر 
ومايل ومولدوفا ونيوزيلندا وبالو وبابوا غينيا اجلديدة وباراغواي وبريو وبولندا و�شوي�شرا واململكة املتحدة وفييت نام )فيتنام( 

.)UN DPKO, 2014a(
طلبت اإحدى البلدان امل�شاهمة بقوات ع�شكرية للأمم املتحدة من مواطنيها العاملني كمراقبني ع�شكريني يف عمليات حفظ ال�شلم . 51

التابعة للأمم املتحدة الإنت�شار يف منطقة البعثة مزودين باأ�شلحة نارية )مرا�شلة خطية مع اأحد م�شوؤويل الأمم املتحدة، 6 اآذار/
مار�س 2015(.

كان يف حوزة �شرطة الأمم املتحدة العاملة يف عمليات حفظ ال�شلم التابعة للأمم املتحدة والتي تعترب ‘بعثات تنفيذية’، مبعنى . 52
اأن بعثة الأمم املتحدة تتولى امل�شوؤولية الأ�شا�شية لإنفاذ القانون وتعزيز الأمن )كما كان احلال عليه يف بعثاتها يف تيمور- لي�شتي 
وكو�شوفو(، اأ�شلحة نارية يف منطقة البعثة. وقد تطلب البلدان امل�شاهمة بقوات ال�شرطة اأن تقوم قوات ال�شرطة التابعة لها خارج 
املتحدة  الأمم  القوات املربم بني  واإتفاق مكانة  املتحدة  الأمم  اأن  بيد  نارية.  باأ�شلحة  بالنت�شار مزودة  امل�شكلة  ال�شرطة  وحدات 
والدولة امل�شيفة لرت�شيخ احلقوق والإمتيازات اخلا�شة بالقوات الع�شكرية وقوات ال�شرطة وتعيني حدودها، من النادر للغاية اأن 
يلبيان طلبات كهذه )مقابلت مع مطلعني اأ�شا�شيني ملمني بالأمور، جمموعة بيانات درا�شة امل�شح لت�شريب الأ�شلحة ال�شغرية، 

.)2015
ل تقوم الأمم املتحدة بدفع نفقات مالية مقابل املعدات التي قد حت�شرها البلدان امل�شاهمة بالقوات الع�شكرية اأو قوات ال�شرطة . 53

اإلى البعثة خارج نطاق بيان متطلبات الوحدة.
يتم يف بع�س الأحيان ت�شجيل الأ�شلحة املتلقاة بطريقة غري �شليمة )Bevan, 2009، ال�شفحات 126-122(.. 54
بع�س الأ�شلحة التي ت�شتعيدها اأحيانًا قوات حفظ ال�شلم )اأو جهات فاعلة اأخرى يف منظومة الأمم املتحدة( داخل )اأو خارج ( . 55

 ،Berman with Lomabard, 2008 نطاق عمليات حفظ ال�شلم تاأخذها ثانية اجلماعات امل�شلحة يف وقت لحق )مثًل، انظر
ال�شفحات 133-107(.  

قامت البلدان امل�شاهمة بالقوات الع�شكرية لبعثة الإحتاد الأفريقي يف ال�شومال بتجهيز ميلي�شيات يف قطاعاتها وكتائب اجلي�س . 56
الوطني ال�سومايل بعتاد ومعدات ع�سكرية م�سرتدة من حركة ال�سباب ال�سومالية )مقابالت مع املوؤلف، مقدي�سو، �سباط/فرباير 

.)2013
وفقًا لتقارير الأمني العام للأمم املتحدة ب�شاأن اأبيي، فاإن قوات حفظ ال�شلم الأمنية املوؤقتة التابعة للأمم املتحدة يف اأبيي . 57

تقوم ب�شكل روتيني مب�شادرة الأ�شلحة النارية والذخائر ذات ال�شلة من اأفراد اأو جماعات �شغرية م�شلحة غري م�شرح لها يف 
منطقة اأبيي. فعلى �شبيل املثال، خلل الفرتة الواقعة بني 10 ت�شرين الأول/اأكتوبر و 9 ت�شرين الثاين/نوفمرب 2014، اإ�شتولت 
قوات حفظ ال�شلم الأمنية املوؤقتة التابعة للأمم املتحدة يف اأبيي على ثلثة قطع من الأ�شلحة النارية والذخائر )انظر جمل�س 
الأمن، 2014b، الفقرة 5(. ويف �سباط/فرباير 2015، اأكد جمل�س الأمن اأنه يجوز لقوات حفظ ال�شلم الأمنية املوؤقتة التابعة 
 ،2015b ،للأمم املتحدة يف اأبيي م�شادرة الأ�شلحة وتدمريها يف منطقة اأبيي ح�شب ما يجيزه القرار 1990 )جمل�س الأمن
الفقرة 12(. ويف ال�شابق كان تدمري الأ�شلحة امل�شادرة يف �شياق عمل قوات حفظ ال�شلم الأمنية املوؤقتة التابعة للأمم املتحدة 
يف اأبيي يتم ب�شكل م�شترت )انظر مثًل جمل�س الأمن، 2011f، الفقرتان 2)اأ( و3(. وهذا ميهد الطريق للبعثة كي تقوم بتدمري 

الأ�شلحة بدُل من اإعادة توزيعها. 
مقابلة مع املوؤلف، املكان حمجوب، اآذار/مار�س 2014.. 58
املختلطة . 59 العملية  بعثة  اإلىى  اإن�شمت  التي  املح�شنة  الثانية  الأفريقي  الإحتاد  بعثة  العاملة يف  امل�شكلة  الوحدات  الكثري من  ظلت 

اإلى حد كبري دون م�شتوى متطلبات الأمم املتحدة من حيث العتاد واملعدات  للإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف دارفور ظلت 
الع�شكرية. وبعد �شنتني و�شهرين من تنفيذ عمليات بعثة العملية املختلطة للإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف دارفور، اأبلغ الأمني 
العام للأمم املتحدة، ال�شيد بان كي مون، جمل�س الأمن باأن اأربع وحدات لبلدان )كانت تابعة لبعثة الإحتاد الأفريقي يف ال�شودان 
�شابقًا( ‘تعاين من نق�س يف املعدات الرئي�شية اللزمة بن�شبة ترتاوح بني 61 و 100 %  واأنها غري مكتفية ذاتيًا يف غالبية الفئات 

املطلوبة’ )جمل�س الأمن، 2010، الفقرة 8(.  
للح�شول على خلفية للمعلومات الأ�شا�شية عن حظر الأ�شلحة الذي فر�شته الأمم املتحدة على ال�شودان والتقيد الدويل بهذا . 60

التدبري الرقابي انظر، على �شبيل املثال، )2009( Lewis)التي تت�شمن اأي�شًا و�شفًا وتقييمًا لفر�س احلظر على الأ�شلحة الذي 
و�شعه الإحتاد الأوروبي(.

للح�شول على معلومات عن الإنتاج املحلي يف ال�شودان وعمليات النقل من ولية اإلى ولية اإلى اخلرطوم، انظر على �شبيل املثال . 61
م�شروع التقييم الأ�شا�شي للأمن الب�شري 2014(; Leff & LeBrun( HSBA )2014، ال�شفحات 24-22(.

للح�شول على مزيد من املعلومات عن امل�شتويات الإ�شرتاتيجية والعملياتية والتنفيذية والتاكتيكية يف عمليات حفظ ال�شلم، انظر . 62
 .)2008( DFS واإدارة الدعم امليداين UN DPKO اإدارة عمليات حفظ ال�شلم بالأمم املتحدة

اإلى جانب بعثة الإحتاد الأفريقي يف بوروندي،  يحتمل اأن تكون اأمانة الإحتاد الأفريقي قد ا�شتفادت من التجارب املكت�شبة من . 63
العديد من عمليات حفظ ال�شلم التي مت القيام بها يف اإطار منظمة الوحدة الأفريقية )OAU(، املنظمة ال�شلف للإحتاد الأفريقي. 
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 Berman وقد اأجرت منظمة الوحدة الأفريقية حوايل �شت عمليات يف الت�شعينيات لكنها كانت �شغرية وق�شرية الأجل )انظر 
Sams &، 2000، ال�شفحات 45-74(. وقد كانت بعثة الإحتاد الأفريقي يف بروندي، التي كان لديها اأكرث من 3000 من اأفراد 
القوات، على قدر اأكرب من الطموح من جوانب عدة، لكن الأمم املتحدة ت�شلمت زمام الأمور من الإحتاد الأفريقي بعد اأكرث من 
�شنة يف جمال العمليات. وعلوة على ذلك، ت�شمنت بعثة الإحتاد الأفريقي يف بروندي عملية ن�شر القوات من ثلثة بلدان باجتاه 

منطقة بعثة تبلغ م�شاحتها ن�شف يف املائة من م�شاحة دارفور، مع وجود �شبكة طرق وبنى حتتية اأخرى جيدة ن�شبيًا. 
مبوجب املادة 8 )2()ب(’3‘ و )ه(’3‘ من النظام الأ�شا�شي للمحكمة اجلنائية الدولية، تعترب الهجومات التي ت�شن على قوات . 64

حفظ ال�شلم وما لديهم من موجودات واأ�شول، جرائم حرب )اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر ICRC، n.d. ل يوجد تاريخ(.
وفقًا لتقارير الأمم املتحدة، فاإن الأعمال الوح�شية والعدوانية اأودت بحياة اأكرث من �شخ�س من بني كل اأربعة من ال�شحايا والتي . 65

عانت منها القوات الع�شكرية وقوات ال�شرطة العاملة يف عمليات حفظ ال�شلم التابعة للأمم املتحدة. )ومن بني الأ�شباب الأخرى 
الأمرا�س واحلوادث(. وعمومًا، ميكن القول اإن اأكرث من 3300 من ذوي اخلوذات الزرقاء واملوظفني الآخرين قد ق�شوا نحبهم 

 .)UN DPKO, 2015c( يف عمليات حفظ ال�شلم
�شجلت تقارير اإدارة عمليات حفظ ال�شلم بالأمم املتحدة )UN DPKO  )2015d مقتل اأكرث من 330 فردًا من  موظفي الأمم . 66

املتحدة يف كل من بعثة الأمم املتحدة يف ال�شودان وبعثة العملية املختلطة للإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف دارفور، وقوات حفظ 
ال�شلم الأمنية املوؤقتة التابعة للأمم املتحدة يف اأبيي، وبعثة الأمم املتحدة يف جمهورية جنوب ال�شودان وذلك حتى 30 ني�شان/
ابريل 2015. وميثل هذا العدد نحو ُع�شر عدد ال�شحايا الإجمايل الذين �شقطوا يف عمليات حفظ ال�شلم التابعة للأمم املتحدة 

منذ عام 1948. 
مرا�شلت خطية مع Jan-Eric Wilhelmsen، 15 كانون الثاين/يناير 2014.. 67
يف اإحدى احلالت، على �شبيل املثال، اأثارت الظروف املحيطة بحادثة ت�شليم وحيازة املعدات الع�شكرية �شكوكًا وت�شاوؤلت. ويف 20 . 68

اأيلول/�شبتمرب 2011، غادرت وحدة ع�شكرية م�شرية موقع الفريق التابع لها يف كاودا دون اإذن من الأمم املتحدة. وظلت ال�شرية  
التي كانت اأ�شًل جزءًا من بعثة الأمم املتحدة يف ال�شودان، متثل جزءًا من مرحلة الت�شفية لتلك البعثة. )ومل تن�شم الكثري من 
الوحدات التي كانت جزءًا من بعثة الأمم املتحدة يف ال�شودان اإلى بعثة الأمم املتحدة يف جمهورية جنوب ال�شودان(. وتعني على 
للوحدات وموجودات  اململوكة  واملعدات  باملوظفني  تتعلق  تن�شحب بطريقة م�شوؤولة وممنهجة وتقدم �شروحات  اأن  املتحدة  الأمم 
اإذا  واأ�شول الأمم املتحدة التي غالبًا ما تكون يف ظروف ع�شرية. وتظل الأ�شئلة قائمة فيما يتعلق بالتاأمني املنا�شب للموقع وما 

تركت معدات يف ظل الطبيعة اخلا�شة للإن�شحاب.
وفقًا لتقارير الأمم املتحدة، فاإن البعثة قامت بت�شيري 8694 دورية يف كانون الأول/دي�شمرب 2008 وكانون الثاين/يناير 2009، . 69

حيث قام العن�شر الع�شكري بت�شيري 3552 دورية منها )1325 دورية لبناء الثقة، و 1748 دورية قرى، و 479 دورية م�شاحبة 
بغر�س احلماية(، يف حني اأن عن�شر ال�شرطة كان م�شوؤوًل عن 4142 دورية )3806 منها داخل خميمات النازحني و 1336 دورية 

خارج خميمات النازحني(؛ انظر جمل�س الأمن )2009، الفقرة 22(. وهذا متو�شط يفوق ت�شيري 140 دورية يوميًا بقليل.
اإلى جانب جلنة حو�س بحرية ت�شاد LCBC، فاإن البعثات واملنظمات ال�شت الأخرى هي اجلماعة الإقت�شادية والنقدية لو�شط . 70

غرب  لدول  الإقت�شادية  واجلماعة  اأفريقيا،  و�شط  لدول  الإقت�شادية  واجلماعة   ، وال�شحراء  ال�شاحل  دول  وجتمع  اأفريقيا، 
عدم  حلف  هي  ثامنة  منظمة  )وثمة  الأفريقي.  للجنوب  الإمنائية   واجلماعة  )اليقاد(،  للتنمية  احلكومية  والهيئة  اأفريقيا، 
العديد  اأ�شا�شية عن  وللح�شول على معلومات  لها وجود(.  يعد  لكن مل  ال�شلم،  اأي�شًا عملية حلفظ  اأوفدت  والدفاع،  العدوان 
من تلك البعثات ف�شًل عن تلك التي نفذتها حتالفات خم�ش�شة من اجلهات الراغبة، انظر )Berman & Sams )2000. ويف 
بوكو حرام  الوارد من منظمة  للتهديد  تت�شدى  بفرقة عمل ع�شكرية كي  ت�شاد  اأذنت جلنة حو�س بحرية  اآذار/مار�س 2014، 
)Kindzeka، 2014(. ويف كانون الثاين/يناير 2015، اأذن جمل�س الأمن وال�شلم للإحتاد الأفريقي مبهمة للجنة حو�س بحرية 
ت�شاد من اأجل هذه الغاية. ويف ال�شهر التايل، تعهد اأربعة اأع�شاء من جلنة حو�س بحرية ت�شاد اإ�شافة اإلى بنني بتقدمي اأكرث من 
8000 من الأفراد الع�شكريني واملدنيني واأفراد ال�شرطة اإلى هذه القوة، التي ما تزال امليزانية والتمويل املر�شود لها قيد البحث 

)انظر الإحتاد الأفريقي، 2015(.
انظر اأي�شًا تاأمني الظروف مل�شروع حفظ ال�شلم للمعهد الدويل لل�شلم، وكلية اإليوت بجامعة جورج وا�شنطن، ومركز اآ�شيا البا�شفيكي . 71

 )www.providing forpeacekeeping.org( مل�شوؤولية احلماية بجامعة كوينزلند. ويف اأيار/مايو 2015، قدم املوقع ال�شبكي للم�شروع
ملفات موجزة عن م�شاهمات 53 دولة من الدول الأع�شاء يف الأمم املتحدة بقوات ع�شكرية اأو قوات �شرطة يف عمليات حفظ ال�شلم 

)واأ�شار املوقع اإلى خطط من اأجل ت�شمني ملحات عامة اإ�شافية عن دول(.
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املالحق

ملحق )اأ(: البلدان امل�شاهمة بالقوات TCC والبلدان امل�شاهمة بقوات ال�شرطة PCC يف عمليات 
ال�شلم يف ال�شودان وجنوب ال�شودان

البلدان امل�ضاهمة بالقوات 
الع�ضكرية/البلدان امل�ضاهمة 

TCC/PCC بقوات ال�ضرطة

البعثات التابعة البعثات التابعة لالإحتاد الأفريقي
لالإحتاد 

الأفريقي-
الأمم املتحدة

البعثات التابعة لالأمم املتحدة

بعثة الإحتاد 
الأفريقي 
الأولى يف 
ال�ضودان 
AMIS I

بعثة الإحتاد 
الأفريقي 
الثانية يف 
ال�ضودان 
AMIS II

بعثة الإحتاد 
الأفريقي 

الثانية املح�ضنة 
يف ال�ضودان 
AMIS II-E

بعثة العملية 
املختلطة 
لالإحتاد 

الأفريقي 
والأمم املتحدة 

يف دارفور 
UNAMID

بعثة الأمم 
املتحدة يف 
ال�ضودان 
UNMIS

قوات حفظ 
ال�ضالم 

الأمنية املوؤقتة 
التابعة لالأمم 
املتحدة يف اأبيي 

UNISFA

بعثة الأمم 
املتحدة يف 
جمهورية 

جنوب ال�ضودان 
UNMISS

ية
يق

فر
لأ

  ا
ول

لد
ا

□□□1- اجلزائر

■■□◊□□2- بنني

◊ □◊◊ □◊ □3- بوت�شوانا

□■□♦ ■◊ □◊ □4- بوركينا فا�شو

■♦ ■□□5- بروندي

♦□◊ □◊ □6- الكامريون

□□7- ت�شاد

□□□8- جمهورية الكونغو

◊9- �شاحل العاج

♦10- جيبوتي

■ □◊ □♦ ■◊ □◊ □□11- م�شر

♦ ■♦ ■◊♦ ■12- اإثيوبيا

□□□□□13- غابون

♦◊□♦ ■◊ □◊ □14- غامبيا

♦ ■♦ ■◊ □♦ ■◊ □◊ □□15- غانا

■■□16- غينيا

♦ ■◊ □◊■□◊ □□17- كينيا

■◊ □□18- لي�شوتو

□□□19- ليبيا

♦◊ □◊ □20- مدغ�شقر

■□♦□□□21- ملوي

■■◊□◊■◊ □◊ □22- مايل

◊◊ □◊ □23- موريتانيا

◊24- موري�شيو�س

□□□□□25- موزمبيق
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البلدان امل�ضاهمة بالقوات 
الع�ضكرية/البلدان امل�ضاهمة 

TCC/PCC بقوات ال�ضرطة

البعثات التابعة البعثات التابعة لالإحتاد الأفريقي
لالإحتاد 

الأفريقي-
الأمم املتحدة

البعثات التابعة لالأمم املتحدة

بعثة الإحتاد 
الأفريقي 
الأولى يف 
ال�ضودان 
AMIS I

بعثة الإحتاد 
الأفريقي 
الثانية يف 
ال�ضودان 
AMIS II

بعثة الإحتاد 
الأفريقي 

الثانية املح�ضنة 
يف ال�ضودان 
AMIS II-E

بعثة العملية 
املختلطة 
لالإحتاد 

الأفريقي 
والأمم املتحدة 

يف دارفور 
UNAMID

بعثة الأمم 
املتحدة يف 
ال�ضودان 
UNMIS

قوات حفظ 
ال�ضالم 

الأمنية املوؤقتة 
التابعة لالأمم 
املتحدة يف اأبيي 

UNISFA

بعثة الأمم 
املتحدة يف 
جمهورية 

جنوب ال�ضودان 
UNMISS

ية
يق

فر
لأ

  ا
ول

لد
ا

♦ ■♦ ■◊ □♦ ■□□□26- ناميبيا

□◊◊◊27- النيجر

♦ ■♦■◊ □♦ ■◊ □◊ □□28- نيجرييا

♦ ■♦ ■◊ □♦ ■◊ □◊ □□29- رواندا

♦ ■□♦ ■◊ □◊ □□30- ال�شنغال

♦ □□□♦ ■31- �شرياليون

♦□◊■◊ □◊ □□32- جنوب اأفريقيا

□□□33- ال�شودان

■♦ ■◊□♦ ■34- تنزانيا

■♦ ■◊□□35- توغو

♦36- تون�س

♦ ■◊ □◊□◊ □◊ □37- اأوغندا

♦ ■■◊ □♦ ■◊ □◊ □38- زامبيا

♦♦◊ □♦ ■39- زميبابوي

ية
يق

فر
ري اأ

 غ
ول

د

♦1- األبانيا

♦◊2- الأرجنتني

◊■◊□□3- اأ�شرتاليا

□؟؟؟؟4- النم�شا

♦■◊□♦■5- بنغلدي�س

□6- بيلرو�س

□؟؟؟؟7- بلجيكا

□□□■8- بوليفيا

♦◊9- البو�شنة والهر�شك

♦■■◊□10- الربازيل

■■□■11- كمبوديا

◊■◊□◊□◊□◊□12- كندا

♦■◊□■13- ال�شني

□14- كرواتيا

؟□؟؟15- قرب�س

■□◊؟□؟؟16- الدمنارك
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البلدان امل�ضاهمة بالقوات 
الع�ضكرية/البلدان امل�ضاهمة 

TCC/PCC بقوات ال�ضرطة

البعثات التابعة البعثات التابعة لالإحتاد الأفريقي
لالإحتاد 

الأفريقي-
الأمم املتحدة

البعثات التابعة لالأمم املتحدة

بعثة الإحتاد 
الأفريقي 
الأولى يف 
ال�ضودان 
AMIS I

بعثة الإحتاد 
الأفريقي 
الثانية يف 
ال�ضودان 
AMIS II

بعثة الإحتاد 
الأفريقي 

الثانية املح�ضنة 
يف ال�ضودان 
AMIS II-E

بعثة العملية 
املختلطة 
لالإحتاد 

الأفريقي 
والأمم املتحدة 

يف دارفور 
UNAMID

بعثة الأمم 
املتحدة يف 
ال�ضودان 
UNMIS

قوات حفظ 
ال�ضالم 

الأمنية املوؤقتة 
التابعة لالأمم 
املتحدة يف اأبيي 

UNISFA

بعثة الأمم 
املتحدة يف 
جمهورية 

جنوب ال�ضودان 
UNMISS

ية
يق

فر
ري اأ

 غ
ول

د

□■□■17- اإكوادور

◊■■◊□◊18- ال�شلفادور

♦■◊□♦19- فيجي

◊◊□◊؟؟؟؟20- فنلندا

□◊□؟□؟□□21- فرن�شا

♦■◊□♦■؟؟؟؟22- اأملانيا

□23- اليونان

■■□□24- غواتيمال

؟□؟□25- هنغاريا

♦■■◊□26- الهند

♦■■◊□♦■27- اأندوني�شيا

□■28- اإيران

؟؟؟؟29- اإيرلندا

□□□؟□؟؟30- اإيطاليا

◊◊♦31- جامايكا

■□32- اليابان

■◊□♦■33- الأردن

◊34- كازاخ�شتان

♦■■◊□♦■35- قريغي�شتان

◊□■◊□◊■36- ماليزيا

■□37- ملدوفا

■■□■38- منغوليا

♦■■◊□♦■39- نيبال

♦■◊□□◊□□40- هولندا

■◊□41- نيوزيلندا

♦■◊□◊42- الرنويج

□◊□♦■43- باك�شتان

◊■44- بالو

■45- بابوا غينيا اجلديدة

■□□46-  باراغواي
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البلدان امل�ضاهمة بالقوات 
الع�ضكرية/البلدان امل�ضاهمة 

TCC/PCC بقوات ال�ضرطة

البعثات التابعة البعثات التابعة لالإحتاد الأفريقي
لالإحتاد 

الأفريقي-
الأمم املتحدة

البعثات التابعة لالأمم املتحدة

بعثة الإحتاد 
الأفريقي 
الأولى يف 
ال�ضودان 
AMIS I

بعثة الإحتاد 
الأفريقي 
الثانية يف 
ال�ضودان 
AMIS II

بعثة الإحتاد 
الأفريقي 

الثانية املح�ضنة 
يف ال�ضودان 
AMIS II-E

بعثة العملية 
املختلطة 
لالإحتاد 

الأفريقي 
والأمم املتحدة 

يف دارفور 
UNAMID

بعثة الأمم 
املتحدة يف 
ال�ضودان 
UNMIS

قوات حفظ 
ال�ضالم 

الأمنية املوؤقتة 
التابعة لالأمم 
املتحدة يف اأبيي 

UNISFA

بعثة الأمم 
املتحدة يف 
جمهورية 

جنوب ال�ضودان 
UNMISS

ية
يق

فر
ري اأ

 غ
ول

د

■■□■47- بريو

◊□◊□◊48- الفلبني

■□49- بولندا

؟؟؟؟50- الربتغال

♦■□51- رومانيا

♦■■◊□52- الإحتاد الرو�شي

♦◊♦53- �شاموا

■□■54- وريا اجلنوبية

؟□؟55- اإ�شبانيا

♦■□◊□56- �شريلنكا

♦■◊□◊□؟□؟؟57- ال�شويد

♦■□58- �شوي�شرا

◊59- طاجيك�شتان

◊□■60- تايلند

□61- تيمور-لي�شتي

♦◊□♦□62- تركيا

♦■■◊□63- اأوكرانيا

♦■◊□◊□؟□؟؟64- اململكة املتحدة

♦■◊؟□؟□؟65- الوليات املتحدة

□◊□66- اأورغواي

◊◊67- فانواتو

■68- فيتنام

■■◊□♦■69- اليمن

املفتاح: □= بلد �شابق م�شاهم بالقوات الع�شكرية؛ ◊= بلد �شابق م�شاهم بقوات ال�شرطة؛ ■ = بلد نا�شط م�شاهم 
بالقوات الع�شكرية ؛  ♦ = بلد نا�شط م�شاهم بقوات ال�شرطة؛ ؟= بلد يقدم القوات الع�شكرية/اأو قوات ال�شرطة 

اإلى بعثة اأو اأكرث من بعثات الإحتاد الأفريقي.
Berman )2015b( :امل�شدر
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الزرقاء وذوي اخلوذات  �ُضنت على ذوي اخلوذات  التي  بالهجمات  ملحق )ب(: قائمة جزئية 
اخل�ضراء يف ال�ضودان ويف جنوب ال�ضودان، والإ�ضتيالء على عتاد ومعدات ع�ضكرية 

يعر�س امللحق بيانات حول احلوادث التي مت توثيقها يف جمموعة بيانات درا�شة امل�شح  اخلا�شة بت�شريب 
الزمني،  الرتتيب  امللحق م�شنفة ح�شب  احلوادث يف  وتو�شع   .)3 ال�شندوق  )انظر  ال�شغرية  الأ�شلحة 
اأثناء  تفقد(  مل  التي  )اأو  ُفقدت  التي  الع�شكرية  واملعدات  وال�شياقات  احلوادث  حول  معلومات  وُتعر�س 
الهجمات على اأفراد القوات الع�شكرية واأفراد قوات ال�شرطة التابعة للإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة. 
وت�شتمل احلوادث على التاريخ والبعثة واملوقع. اأما ال�شياق في�شمل و�شفًا للحادثة والإ�شابات واخل�شائر 
التي تعر�س لها ذوو اخلوذات الزرقاء واخلوذات اخل�شراء. وتت�شمن جمموعة البيانات خم�شة اأنواع من 
احلوادث: ‘1’ هجمات على قوافل؛ ‘2’ هجمات على مواقع ثابتة؛‘3’ هجمات على دوريات؛ ‘4’ خطف 
�شيارات؛ و ‘5’ عمليات نهب و�شلب. وجزء فرعي ثالث يرد حتت عمود ‘ال�شياق’ يحمل ا�شم ‘ملحظات’، 
يقدم معلومات اأ�شا�شية اإ�شافية مثل عدد اأفراد قوات حفظ ال�شلم الذين تعر�شوا للهجوم، وحجم القوة 
معلومات  ع�شكرية’ على  ‘معدات  عمود  وي�شتمل  اأخرى.  وخ�شائر  اإ�شابات  من  تكبده  مت  وما  املُهاِجمة، 
عن ا�شلحة �شغرية واأ�شلحة خفيفة والذخائر التابعة لها. وثمة جزء فرعي منف�شل عنوانه ‘ملحظات’ 
يتطرق بالذكر اإلى عتاد ومعدات ع�شكرية ُفقدت ومعدات اأخرى متت اإ�شتعادتها. اأما حوادث الت�شريب 
‘بارزة’ فتم و�شع علمة عليها والتمييز بني م�شتويات  �شخامتها والتمييز بني تلك التي مت  التي ُتعترب 
التحقق من معلوماتها او التي مل يتم التحقق من معلوماتها. وت�شتخدم الأحرف املائلة حني متثل املعلومات 

املقدمة مواقع تقريبية اأو ت�شتند اإلى اإفرتا�شات.
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احلادثة
• التاريخ	
• البعثة	
• املوقع )الأحرف املائلة = على 	

مقربة من/موقع تقريبي(

العتاد واملعدات املفقودة ال�ضياق
■ = حادثة لفتة اأو بارزة ، مثبتة

□ = حادثة لفتة اأو بارزة غري موؤكدة 
الأحرف املائلة= اإفرتا�ضات /تقديرات

• 25 اآب/اأغ�شط�س 2005	
• بعثة الإحتاد الأفريقي الثانية 	

AMIS II-E املح�شنة يف ال�شودان
• اأجنابو، �شرق دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية )البلد امل�شاهم بالقوات غري معروف(	

الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:
• اإ�شابة اأحد اأفراد قوات حفظ ال�شلم	

اأ�ضلحة �ضغرية/اأ�ضلحة خفيفة:
• بندقية هجومية واحدة 	

الذخائر
• اأكرث من 500 خرطو�شة	

  ■
ى 

ول
الأ

ئة 
لف

ا

• 29 اآب/اأغ�شط�س 2005	
• بعثة الإحتاد الأفريقي الثانية 	

AMIS II-E املح�شنة يف ال�شودان
• ع�شما، جنوب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على قافلة )البلد امل�شاهم بالقوات غري معروف(	

 الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:
• ل �شيء	

مالحظات: 18 مهاجمًا

مالحظات: اإحتمال وقوع خ�شائر يف 
العتاد واملعدات الع�شكرية

• 15 اأيلول/�شبتمرب 2005 	
• بعثة الإحتاد الأفريقي الثانية 	

AMIS II-E املح�شنة يف ال�شودان
• �شنقل طوباية، �شمال دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية )البلد امل�شاهم بالقوات غري معروف(	

الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:
• غري معروفة	

مالحظات: اإحتمال وقوع خ�شائر يف 
العتاد واملعدات الع�شكرية

• 19 اأيلول/�شبتمرب 2005 	
• بعثة الإحتاد الأفريقي الثانية 	

AMIS II-E املح�شنة يف ال�شودان
• خورملي، �شمال ال�شودان	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية )البلد امل�شاهم بالقوات غري معروف(	

الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:
• اإ�شابة فردين من اأفراد قوات حفظ ال�شلم )من رواندا(	

ملحظات: اإحتمال وقوع خ�شائر يف 
العتاد واملعدات الع�شكرية

• 8 ت�شرين الأول/ اأكتوبر 2005	
• بعثة الإحتاد الأفريقي الثانية 	

AMIS II-E املح�شنة يف ال�شودان
• منوا�شي، جنوب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية 	

)مكونة من حوايل 40 من امل�شاة  النيجرييني(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• مقتل 5 من اأفراد قوات حفط ال�شلم )جميعهم من نيجرييا(	
اإ�شابة 4 اأفراد 

مالحظات: مقتل متعهدين مدنيني اإثنني اأي�شًا 

اأ�ضلحة �ضغرية/اأ�ضلحة خفيفة
• 8 بنادق هجومية 	

ر�شا�س واحد
الذخائر:

• اأكرث من 500 خرطو�شة	
مالحظات: 3 بنادق ور�شا�س واحد 
متت اإ�شتعادتها من القوة املهاجمة 

ى □
ول

الأ
ة  

فئ
ال

• 9 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2005	
• بعثة الإحتاد الأفريقي الثانية 	

AMIS II-E املح�شنة يف ال�شودان
• تاين، �شمال دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية	

)مكونة من حوايل 18 من جنود امل�شاة ال�شنغاليني + 13 
مراقبًا ع�شكريًا و 5 من اأفراد ال�شرطة املدنية(؛ اأعقب ذلك 

اإختطاف 20 �شخ�شًا من قوات الإنقاذ )من نف�س الوحدة(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• ل �شيء	

اأ�ضلحة �ضغرية/اأ�ضلحة خفيفة
• م�شد�س واحد ذاتي التعبئة والتحميل،	

38 بندقية هجومية 
10 ر�شا�شات

5 اأ�شلحة م�شادة للدبابات
الذخائر:

• اأكرث من 7000 خرطو�شة	
مالحظات: �شرقة 6 مركبات 

واإ�شتعادة 3 منها

ة ■
الث

الث
ئة 

لف
ا

• 15  ت�شرين الثاين/نوفمرب 2005	
• بعثة الإحتاد الأفريقي الثانية 	

AMIS II-E املح�شنة يف ال�شودان
• قري�شة، جنوب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على موقع ثابت )مع�شكر للإحتاد الأفريقي(	

الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:
• ل �شيء	

مالحظات: 120 مهاجمًا

مالحظات: اإحتمال وقوع خ�شائر يف 
العتاد واملعدات الع�شكرية

• 29 ت�شرين الثاين/نوفمرب 2005	
• بعثة الإحتاد الأفريقي الثانية 	

AMIS II-E املح�شنة يف ال�شودان
• كولبو�س، غرب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية )من امل�شاة ال�شنغاليني(	

الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:
• اإ�شابة 5 من اأفراد قوات حفظ ال�شلم )من نف�س 	

الوحدة(
مالحظات: 20-30 مهاجمًا

اأ�ضلحة �ضغرية/اأ�ضلحة خفيفة
• م�شد�س واحد ذاتي التعبئة والتحميل،	

9  بنادق هجومية 
ر�شا�س واحد

الذخائر:
• اأكرث من  2500خرطو�شة	

مالحظات: �شرقة مركبة واحدة 

□ 
ية

ثان
 ال

ئة
لف

ا
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احلادثة
• التاريخ	
• البعثة	
• املوقع )الأحرف املائلة = على 	

مقربة من/موقع تقريبي(

العتاد واملعدات املفقودة ال�ضياق
■ = حادثة لفتة اأو بارزة ، مثبتة

□ = حادثة لفتة اأو بارزة غري موؤكدة 
الأحرف املائلة= اإفرتا�ضات /تقديرات

• 6 كانون الثاين/يناير 2006 	
• بعثة الإحتاد الأفريقي الثانية 	

AMIS II-E املح�شنة يف ال�شودان
• جريجريا ، غرب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية )مكونة من 30 من جنود امل�شاة ال�شنغاليني(	

الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:
• مقتل فرد واحد )من نف�س الوحدة( واإ�شابة 10 من 	

اأفراد قوات حفظ ال�شلم

مالحظات: اإحتمال وقوع خ�شائر يف 
العتاد واملعدات الع�شكرية

• 10 اآذار/مار�س 2006	
• بعثة الإحتاد الأفريقي الثانية 	

AMIS II-E املح�شنة يف ال�شودان
• ما�شتريي، غرب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على موقع ثابت )مع�شكر للإحتاد الأفريقي( 	

الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:
• ل �شيء 	

مالحظات: مل يتم اأخذ اأ�شلحة 
اأو ذخائر

•  26 اأيار/مايو 2006	
• بعثة الإحتاد الأفريقي الثانية 	

AMIS II-E املح�شنة يف ال�شودان
• ما�شتريي، غرب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية 	

)قوة احلماية النيجريية(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• مقتل فرد من قوات حفظ ال�شلم )من نف�س الوحدة(	
اإ�شابة فرد من قوات حفظ ال�شلم 

مالحظات: 6- 12 من املهاجمني 

مالحظات: مل يتم اأخذ اأ�شلحة 
اأو ذخائر

• 27 اأيار/مايو 2006	
• بعثة الإحتاد الأفريقي الثانية 	

 AMIS II-E املح�شنة يف ال�شودان
• ما�شتريي، غرب دارفو	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على موقع ثابت )مع�شكر لبعثة الإحتاد الأفريقي 	

)AMIS يف ال�شودان
الإ�ضابات واخل�ضائر التي نكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• اإ�شابة 5 اأفراد من قوات حفظ ال�شلم 	
مالحظات: 50-60 مهاجمًا

مالحظات: مل يتم اأخذ اأ�شلحة 
اأو ذخائر

• 6 متوز/يوليه 2006	
• بعثة الإحتاد الأفريقي الثانية 	

AMIS II-E املح�شنة يف ال�شودان
• عبد ال�شكور، �شمال دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على قافلة	

)موؤلفة من 37 فردًا من قوات حفظ ال�شلم؛ البلد 
امل�شاهم بالقوات غري معروف(

الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:
• ل �شيء	

مالحظات: 45 مهاجمًا

اأ�ضلحة �ضغرية/اأ�ضلحة خفيفة:
• م�شد�س واحد ذاتي التحميل والتعبئة،	

38 بندقية هجومية،
9 ر�شا�شات،

اأ�شلحة م�شادة للدبابات
الذخائر:

• اأكرث من 6000 خرطو�شة	
مالحظات: �شرقة 4 مركبات )مبا يف 

ذلك �شاحنتني لنقل الوقود(

ة ■
الث

الث
ة  

فئ
ال

• 17 اآب/اأغ�شط�س 2006	
• بعثة الأمم املتحدة يف ال�شودان 	

 UNMIS
• فم الزراف، اأعايل النيل 	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية )من فريق م�شرتك من املراقبني يتاألف 	

من 3 مراقبني ع�شكريني ومراقبني اإثنني وطنيني(،
ومرتجم فوري، و6 جنود؛

البلدان امل�شاهمة بالقوات غري معروفة(  
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• جرح اإثنني من اأفراد قوات حفظ ال�شلم )من نف�س الوحدة(	
مالحظات: جرح اأحد املراقبني ال�شودانيني اأي�شًا

مالحظات: اإحتمال عدم ال�شتيلء 
على  اأّية اأ�شلحة 

• 19 اآب/اأغ�شط�س 2006	
• بعثة الإحتاد الأفريقي الثانية 	

AMIS II-E املح�شنة يف ال�شودان
• لوابيت، �شمال دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على قافلة 	

)من امل�شاة الروانديني(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• مقتل اإثنني من اأفراد قوات حفظ ال�شلم )من نف�س الوحدة(	
اإ�شابة 3 اأفراد من قوات حفظ ال�شلم 

اأ�ضلحة �ضغرية/اأ�ضلحة خفيفة 
• 7 بنادق هجومية	

الذخائر:
• اأكرث من 500 خرطو�شة 	

مالحظات: تدمري ناقلة اأفراد وجند 
م�شفحة 

ال�شرار مبركبتني ،
الإ�شتيلء على 18 )من اأ�شل 27(   

من �شاحنات نقل الوقود

لى
لأو

ة ا
فئ

ال
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احلادثة
• التاريخ	
• البعثة	
• املوقع )الأحرف املائلة = على 	

مقربة من/موقع تقريبي(

العتاد واملعدات املفقودة ال�ضياق
■ = حادثة لفتة اأو بارزة ، مثبتة

□ = حادثة لفتة اأو بارزة غري موؤكدة 
الأحرف املائلة= اإفرتا�ضات /تقديرات

• 10 كانون الأول/دي�شمرب 2006،	
• بعثة الإحتاد الأفريقي الثانية 	

AMIS II-E املح�شنة يف ال�شودان
• الفا�شر، �شمال دارفور	

و�ضف احلادثة:
• اختطاف	

)�شابط نيجريي واحد من قوات حفظ ال�شلم، ورمبا اإثنني(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• ل �شيء	

مالحظات: اإحتمال وقوع خ�شائر يف 
العتاد واملعدات 

• 26 كانون الثاين/يناير 2007	
• بعثة الأمم املتحدة يف ال�شودان 	

 UNMIS
• اأوباري، و�شط ولية الإ�شتوائية	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على قافلة )قوة لنزع الألغام حتت حماية قوات 	

حفظ ال�شلم الهندية(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• مقتل فرد من اأفراد قوات ال�شلم )هندي(،	
• اإ�شابة اإثنني 	

مالحظات: اإحتمال وقوع خ�شائر يف 
العتاد واملعدات

• 1 �سباط/فرباير 2007	
• بعثة الإحتاد الأفريقي الثانية 	

AMIS II-E  املح�شنة يف ال�شودان
• ُكُتم، �شمال دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية	

)ل�شرطة الأمم املتحدة؛ البلد امل�شاهم بالقوات غري 
معروف(

الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:
• مقتل فرد من اأفراد قوات حفظ ال�شلم )النيجر(	

• ملحظات: اإحتمال وقوع خ�شائر 	
يف العتاد واملعدات

• 5 اآذار/مار�س 2007	
• بعثة الإحتاد الأفريقي الثانية 	

AMIS II-E املح�شنة يف ال�شودان
• قري�شة ،جنوب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية	

)مكونة من 4 من املراقبني الع�شكريني النيجريين(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• مقتل فردين من اأفراد قوات حفظ ال�شلم واإ�شابة 	
واحد )كلهم من نيجرييا(

اأ�ضلحة �ضغرية/اأ�ضلحة خفيفة:
• ل �شيء )دورية غري م�شلحة(	

الذخائر:
• ل �شيء )دورية غري م�شلحة(	

مالحظات: �شرقة مركبة واحدة 

• 1 ني�شان/اأبريل 2007	
• بعثة الإحتاد الأفريقي الثانية 	

AMIS II-E املح�شنة يف ال�شودان
• اأم بارو، �شمال دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية	

)مكونة من م�شاة �شنغاليني(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• مقتل 5 اأفراد من قوات حفظ ال�شلم 	
)من الوحدة نف�شها(

مالحظات: مقتل 3 مهاجمني وا�شتعادة اأ�شلحتهم 

اأ�ضلحة �ضغرية/اأ�ضلحة خفيفة:
• بندقية هجومية واحدة،	

ر�شا�س واحد،
قاذفة قنبلة يدوية

الذخائر:
• اأكرث من 500 خرطو�شة	

مالحظات: �شرقة مركبة واحدة

ى ■
ول

الأ
ئة 

لف
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• 10 ني�شان/اأبريل 2007	
• بعثة الإحتاد الأفريقي الثانية 	

AMIS II-E املح�شنة يف ال�شودان
• كوبي، �شمال دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية	

)مكونة من 3 جنود روانديني(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• مقتل فرد من قوات حفظ ال�شلم )من الوحدة نف�شها(	
• اإ�شابة اإثنني 	

معدات ع�ضكرية اأخرى:
• مركبة واحدة 	

مالحظات: اإحتمال وقوع خ�شائر 
يف املعدات

• 14 ني�شان/اأبريل 2007	
• بعثة الإحتاد الأفريقي الثانية 	

AMIS II-E املح�شنة يف ال�شودان
• نيال، جنوب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على موقع ثابت )جممع للإحتاد الأفريقي(	

الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:
• مقتل فرد من قوات حفظ ال�شلم )من غانا(	
• ملحظات: خطف �شيارات	

مالحظات: �شرقة مركبة واحدة

• 25 اأيار/مايو 2007	
• بعثة الأمم املتحدة يف ال�شودان 	

UNMIS
• الفا�شر، �شمال دارفور	

و�ضف احلادثة:
• �شلب ونهب	

)مكان اإقامة قوات حفظ ال�شلم امل�شريني(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• مقتل فرد واحد من قوات حفظ ال�شلم )من نف�س 	
الوحدة(

مالحظات: اإحتمال وقوع خ�شائر 
يف املعدات
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احلادثة
• التاريخ	
• البعثة	
• املوقع )الأحرف املائلة = على 	

مقربة من/موقع تقريبي(

العتاد واملعدات املفقودة ال�ضياق
■ = حادثة لفتة اأو بارزة ، مثبتة

□ = حادثة لفتة اأو بارزة غري موؤكدة 
الأحرف املائلة= اإفرتا�ضات /تقديرات

• 29 اأيلول/�شبتمرب 2007	
• بعثة الإحتاد الأفريقي الثانية 	

AMIS II-E املح�شنة يف ال�شودان
• ح�شكنيتة، �شمال دارفور	

)ُيقال اأحيانًا اأنها يف جنوب 
دارفور(

و�ضف احلادثة:
• هجوم على موقع ثابت )قاعدة ع�شكرية ت�شم �شرية 	

م�شاة من نيجرييا ومراقبني ع�شكريني من عدة بلدان 
م�شاهمة بالقوات(

الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:
• مقتل  10من اأفراد قوات حفظ ال�شلم )7 من 	

نيحرييا، واحد من بوت�شوانا، وواحد من مايل واآخر 
من ال�شنغال(، اإ�شابة 12 فردًا من قوات حفظ ال�شلم  

)اإثنان من امل�شابني فارقا احلياة لحقًا(.
مالحظات: 300 – 1000من املهاجمني 

اأ�ضلحة �ضغرية/اأ�ضلحة خفيفة:
• 3 م�شد�شات ذاتية التعبئة 	

والتحميل،
اأكرث من 50 بندقية هجومية،

24 ر�شا�شًا،
18 من الهاونات،

24 اأ�شلحة م�شادة للدبابات
الذخائر:

• اأكرث من 100 000 خرطو�شة	
مالحظات: �شرقة 17 مركبة؛ 
ترك الكثريون من قوات حفظ 

ال�شلم مواقعهم باأ�شلحتهم النارية 
ال�شخ�شية. تفرت�س احل�شابات اأن 

احلاويات امل�شلوبة كانت تخزن 500 
خرطو�شة لكل جندي يف �شرية امل�شاة 

اإ�شافة اإلى 2000 خرطو�شة لكل 
ر�شا�س زائد 10 الف خرطو�س للمدافع 

الر�شا�شة املو�شوعة على املركبات 

ة ■
الث

الث
ئة 

لف
ا

• 7 كانون الثاين/يناير 2008	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• تاين، �شمال دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على قافلة )مكونة من 87 من امل�شاة(	

الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:
• ل �شيء	

مالحظات: تدمري �شاحنة لنقل الوقود وناقلة اأفراد وجند 
م�شفحة، واإ�شابة �شائق �شوداين بجروح

مالحظات: اأ�شيبت ناقلة اأفراد 
وجند م�شفحة باأ�شرار، ومت تدمري 

■�شاحنة واحدة لنقل الوقود

• 9 ني�شان/اأبريل 2008	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• زمزم، �شمال دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية	
• )م�شت�شار �شرطة واحد؛ البلد امل�شاهم بقوات ال�شرطة 	

غري معروف(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• اإ�شابة فرد من قوات حفظ ال�شلم	
مالحظات: 4 مهاجمني 

مالحظات: �شرقة مركبتني، ا�شتعادة 
مركبة واحدة

• 20 ني�شان/اأبريل 2008	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• الأ�شية، غرب كردفان	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على قافلة )اإعادة اإمداد للمهند�شني ال�شينيني(	

الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:
• ل �شيء	

مالحظات: قافلة تابعة ل�شركة ال�شحن ريبا للنقل

الذخائر: 
• اأكرث من 600 000 خرطو�شة	

مالحظات: غالبية الذخائر )املجموع 
12 طنًا( عيار 5،8 ملم ح�شب ما 

افيد، وهناك تقارير متناق�شة حول 
العيار 9 و 12،7 ملم بكميات اأقل. 

ة ■
الث

الث
ئة 
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ا

• 21 اأيار/مايو 2008	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• اجلنينة، غرب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية 	

)مكونة من 4 م�شاة نيجرييني(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• ل �شيء	
مالحظات: 50- 60 مهاجمًا

اأ�ضلحة �ضغرية/اأ�ضلحة خفيفة:
• 3 بنادق هجومية 	

الذخائر:
• 180 خرطو�شة	

• 28 اأيار/مايو 2008	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• الفا�شر، �شمال دارفور	

و�ضف احلادثة:
• خطف �شيارات 	

)م�شت�شار �شرطة اأوغندي واحد(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• مقتل فرد من قوات حفظ ال�شلم )من نف�س الوحدة(	
مالحظات: عرث على ال�شحية مقتوًل يف مركبته

مالحظات: اإحتمال وقوع خ�شائر يف 
املعدات الع�شكرية
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احلادثة
• التاريخ	
• البعثة	
• املوقع )الأحرف املائلة = على 	

مقربة من/موقع تقريبي(

العتاد واملعدات املفقودة ال�ضياق
■ = حادثة لفتة اأو بارزة ، مثبتة

□ = حادثة لفتة اأو بارزة غري موؤكدة 
الأحرف املائلة= اإفرتا�ضات /تقديرات

• 30 حزيران/يونيو 2008	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• زمزم، �شمال دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية )موؤلفة من 21 من م�شت�شاري �شرطة 	

الأمم املتحدة، و 12 من القوات، و5 مرتجمني، والبلد 
)البلدان( امل�شاهم بالقوات غري معروف(

الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:
• ل �شيء	

مالحظات: اإحتمال وقوع خ�شائر يف 
املعدات الع�شكرية

• 8  متوز/يوليو 2008	
• بعثة العملية  املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• اأم حقيبة، �شمال دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على قافلة )51 من امل�شاة الروانديني، 10 من 	

�شرطة الأمم املتحدة، اإثنني من املراقبني الع�شكريني، 
واإثنني من امل�شاعدين اللغويني(  

الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:
• مقتل 7 اأفراد من قوات حفظ ال�شلم )من رواندا، 	

واأوغندا وغانا(، اإ�شابة 22 فردًا من قوات حفظ ال�شلم 
مالحظات: 300 مهاجم

اأ�ضلحة �ضغرية/اأ�ضلحة خفيفة:
• اأكرث من 10 بنادق هجومية،	

1-2 من الر�شا�شات،
الذخائر:

• اأكرث من 500 خرطو�شة 	
مالحظات: �شرقة 7 مركبات، مت 

اإحلاق ال�شرر بالعديد من املركبات 
اأو تدمريها

 ■ 
لى
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• 16 متوز/يوليو 2008	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• فور برنقا، غرب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية 	

)من امل�شاة النيجرييني(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• مقتل فرد من اأفراد من قوات حفظ ال�شلم )من 	
نف�س الوحدة(

مالحظات: اإحتمال وقوع خ�شائر يف 
املعدات الع�شكرية

• 18 متوز/يوليو 2008	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• اجلنينة، غرب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية 	

)4 من اأفراد قوات حفظ ال�شلم؛ البلد )البلدان( 
امل�شاهم بالقوات غري معروف(

الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:
• ل�شيء	

مالحظات: حوايل 1000 من املهاجمني 

اأ�ضلحة �ضغرية/اأ�ضلحة خفيفة 
• 1-4 من البنادق الهجومية	

الذخائر:
• 90 - اأكرث من 300 خرطو�شة 	

• 21متوز/يوليو 2008	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• الفا�شر، �شمال دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية 	

)�سابط واحد من �سباط الأمن يف الأمم املتحدة؛ البلد 
امل�شاهم بالقوات غري معروف(

الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:
• ل �شيء	

مالحظات: اإحتمال وقوع خ�شائر يف 
املعدات الع�شكرية

• 12 اآب/اأغ�شط�س 2008	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• دورتي، غرب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• �شلب ونهب	

)�شرطة الأمم املتجدة ؛ البلد )البلدان( امل�شاهم 
بالقوات غري معروف(

الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:
• ل �شيء	

مالحظات: اإحتمال وقوع خ�شائر يف 
املعدات الع�شكرية

• 8 اأيلول/�شبتمرب 2008	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• نيال، جنوب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• خطف �شيارات	

)البلد امل�شاهم بالقوات غري معروف(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• ل �شيء	

مالحظات: �شرقة مركبة واحدة 

• 11 اأيلول/�شبتمرب 2008	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• نيال، جنوب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• خطف �شيارات	

)�شائق مدين(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• ل �شيء	

مالحظات: �شرقة مركبة واحدة
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احلادثة
• التاريخ	
• البعثة	
• املوقع )الأحرف املائلة = على 	

مقربة من/موقع تقريبي(

العتاد واملعدات املفقودة ال�ضياق
■ = حادثة لفتة اأو بارزة ، مثبتة

□ = حادثة لفتة اأو بارزة غري موؤكدة 
الأحرف املائلة= اإفرتا�ضات /تقديرات

• 13 اأيلول/�شبتمرب 2008	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• نيال، جنوب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• خطف �شيارات	

)موظفان من وحدة  الهند�شة يف بعثة العملية 
)UNAMID املختلطة

الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:
• ل �شيء	

مالحظات: �شرقة مركبة واحدة

• 6 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2008	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• نيال، جنوب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية )مكّونة من 70 من اأفراد قوات حفظ 	

ال�شلم(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• مقتل فرد من قوات حفظ ال�شلم )نيجريي(	

مالحظات: اإحتمال فقدان املعدات 
الع�شكرية

• 29 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2008	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• ُكُتم، �شمال دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية )مكّونة من  9 من اأفراد قوات حفظ 	

ال�شلم  جلنوب اأفريقيا(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• مقتل فرد من قوات حفظ ال�شلم )من نف�س الوحدة(	
اإ�شابة فرد 

اأ�ضلحة �ضغرية/اأ�ضلحة خفيفة:
• ر�شا�س واحد	

الذخائر:
• 200 خرطو�شة	

• 9 ت�شرين الثاين/نوفمرب 2008	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• املع�شكر الأكرب )�شوبر كامب(، 	
غرب دارفور

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية )من امل�شاة النيجرييني(	

الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:
• مقتل فرد من قوات حفظ ال�شلم )من نف�س الوحدة(	

مالحظات: �شرقة مركبة واحدة

• 27 كانون الأول/دي�شمرب 2008	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• الفا�شر، �شمال دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية )من 3 اأفراد من قوات حفظ ال�شلم(	

الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:
• مقتل فرد من قوات حفظ ال�شلم )�شنغايل(	

مالحظات: خطف �شيارات

اأ�ضلحة �ضغرية/اأ�ضلحة خفيفة:
• بندقية هجومية واحدة	

مالحظات: �شرقة مركبة واحدة، 
متت اإ�شتعادتها من قبل �شرطة 

حكومة ال�شودان

• 3 كانون الثاين/يناير 2009	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• نيال، جنوب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية )مكّونة من 6  من امل�شاة 	

النيجرييني(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• ل �شيء	
مالحظات: خطف �شيارات، 10 مهاجمني

اأ�ضلحة �ضغرية/اأ�ضلحة خفيفة:
• 3 بنادق هجومية 	

الذخائر:
• 180 خرطو�شة	

مالحظات: متت اإ�شتعادة مركبة 
واحدة �شرقت

• 9 اآذار/مار�س 2009	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• اجلنينة، غرب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية 	

)البلد امل�شاهم بالقوات غري معروف(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• اإ�شابة 4 من اأفراد قوات حفظ ال�شلم  )من نف�س 	
الوحدة(

مالحظات: اإحتمال وقوع خ�شائر 
يف املعدات

•  17اآذار/مار�س 2009	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• نيال، جنوب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية 	

)مكونة من 6 من امل�شاة النيجرييني(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• مقتل فرد من اأفراد قوات حفظ ال�شلم )من نف�س 	
الوحدة(

مالحظات: 8 مهاجمني

مالحظات: اإحتمال وقوع خ�شائر 
يف املعدات
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احلادثة
• التاريخ	
• البعثة	
• املوقع )الأحرف املائلة = على 	

مقربة من/موقع تقريبي(

العتاد واملعدات املفقودة ال�ضياق
■ = حادثة لفتة اأو بارزة ، مثبتة

□ = حادثة لفتة اأو بارزة غري موؤكدة 
الأحرف املائلة= اإفرتا�ضات /تقديرات

• 7 اأيار/مايو 2009	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• نيال، جنوب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• خطف �شيارات )�شابط نيجريي واحد(	

الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:
• مقتل فرد من اأفراد قوات حفظ ال�شلم )من نف�س 	

الوحدة(

مالحظات: اإ�شتعادة مركبة واحدة 
متت �شرقتها

• 30اأيار/مايو 2009	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• الفا�شر، �شمال دارفور	

و�ضف احلادثة:
• خطف �شيارات )مكان اإقامة اأحد اأفراد قوات حفظ ال�شلم(	

الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:
• ل �شيء	

مالحظات: 3 مهاجمني

مالحظات: اإ�شتعادة مركبة واحدة 
متت �شرقتها

• 6 اآب/اأغ�شط�س 2009	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• اجليل ، �شمال دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية )البلد )البلدان( امل�شاهم بالقوات 	

غري معروف( 
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• ل �شيء	

مالحظات: اإحتمال وقوع خ�شائر 
يف املعدات

• 6 اآب/اأغ�شط�س 2009	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• غري معروفة	

و�ضف احلادثة:
• �شلب ونهب	

)مكان اإقامة اأحد اأفراد قوات حفظ ال�شلم؛ البلد 
امل�شاهم بالقوات غري معروف(

الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:
• ل �شيء	

مالحظات: مهاجمان ثنان 

مالحظات: اإحتمال وقوع خ�شائر 
يف املعدات

• 10اآب/اأغ�شط�س 2009	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• ال�شعني، جنوب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• )هجوم على دورية؛ البلد امل�شاهم بالقوات غري 	

معروف(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• مقتل فرد من قوات حفظ ال�شلم )من نف�س الوحدة(	

مالحظات: اإحتمال وقوع خ�شائر 
يف املعدات

• 10اآب/اأغ�شط�س 2009	
بعثة العملية املختلطة للإحتاد 

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• مورين، غرب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• )هجوم على دورية؛ البلد امل�شاهم بالقوات غري معروف(	

الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:
• ل �شيء	

مالحظات: اإحتمال وقوع خ�شائر 
يف املعدات

• 26 اآب/اأغ�شط�س 2009	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• فاتا بورنو، �شمال دارفور	

و�ضف احلادثة:
• )هجوم على دورية؛ البلد )البلدان( امل�شاهم بالقوات 	

غري معروف(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• ل �شيء	

مالحظات: �شرقة مركبة واحدة

• 29 اآب/اأغ�شط�س 2009	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• كبكابية، �شمال دارفور	

و�ضف احلادثة:
• )هجوم على دورية؛ البلد )البلدان( امل�شاهم بالقوات 	

غري معروف(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• اإ�شابة فرد من قوات حفظ ال�شلم 	

مالحظات: اإحتمال وقوع خ�شائر 
يف املعدات

• 28 اأيلول/�شبتمرب 2009	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• اجلنينة، غرب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• )هجوم على قافلة )موؤلفة من 13 من اأفراد القوات، 4 اأفراد 	

من ال�شرطة الع�شكرية، 5 موظفني، و 2 من الأفراد غري املنتمني 
اإلى بعثة العملية املختلطة للإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف 

دارفور؛ البلدان امل�شاهمة بالقوات ت�شم نيجرييا وكينيا(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• مقتل فرد من قوات حفظ ال�شلم )نيجريي(	
اإ�شابة فردين من القوات
مالحظات: 6-8  مهاجمني 

اأ�ضلحة �ضغرية/اأ�ضلحة خفيفة:
• بندقية هجومية	

مالحظات: �شرقة مركبة واحدة



 108     م�شح الأ�شلحة ال�شغرية م�شروع التقييم الأ�شا�شي للأمن الب�شري ورقة العمل 37

احلادثة
• التاريخ	
• البعثة	
• املوقع )الأحرف املائلة = على 	

مقربة من/موقع تقريبي(

العتاد واملعدات املفقودة ال�ضياق
■ = حادثة لفتة اأو بارزة ، مثبتة

□ = حادثة لفتة اأو بارزة غري موؤكدة 
الأحرف املائلة= اإفرتا�ضات /تقديرات

• 12 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2009	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• ُكُتم، �شمال دارفور	

و�ضف احلادثة:
• )هجوم على دورية )البلد )البلدان( امل�شاهم بالقوات 	

غري معروف(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• اإ�شابة فرد من قوات حفظ ال�شلم  )من نف�س الوحدة(	

مالحظات: اإحتمال وقوع خ�شائر 
قي املعدات

• 17 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2009	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• زالنجي، غرب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية	

)وحدة �شرطة م�شكلة نيجريية تابعة ل�شرطة الأمم املتحدة(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• اإ�شابة  3 اأفراد من قوات حفظ ال�شلم  )من نف�س الوحدة(	

مالحظات: �شرقة مركبة واحدة

• 4  كانون الأول/دي�شمرب 2009	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• �شرف عمرة، �شمال دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على قافلة	

)مكّونة من 20  من قوات حفظ ال�شلم الرواندية(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• مقتل  3 اأفراد من قوات حفظ ال�شلم )روانديني(	
اإ�شابة اإثنني من القوات

مالحظات: اإحتمال وقوع خ�شائر 
يف املعدات

• 5 كانون الأول/دي�شمرب 2009	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• �شنغل طوباية، �شمال دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية	

)من امل�شاة الروانديني(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• مقتل  فردين من قوات حفظ ال�شلم؛ اإ�شابة فرد واحد  	
)من نف�س الوحدة(

مالحظات: اإ�شتعادة مركبة واحدة 
كانت قد �شرقت

• 9 كانون الثاين/يناير 2010	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
     UNAMID دارفور

• ناما، و�شط دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية )البلد )البلدان( امل�شاهم بالقوات 	

غري معروف(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• ل �شيء	

اأ�ضلحة �ضغرية/اأ�ضلحة خفيفة: 
• اأ�شلحة غري معروفة 	

الذخائر:
• اأكرث من 500 خرطو�شة	
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• 10 كانون الثاين/يناير 2010	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• مهبط املطار �شاوا، غرب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على قافلة )البلد امل�شاهم بالقوات غري معروف(	

الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:
• ل �شيء	

اأ�ضلحة �ضغرية/اأ�ضلحة خفيفة:
• بندقية هجومية واحدة	

• 16 �سباط/فرباير 2010	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• ال�شريف، جنوب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على قافلة 	

)مكونة من 18 فردًا من قوات ال�شرطة الباك�شتانية 
التابعة للأمم املتحدة( 

الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:
• اإ�شابة 7 من اأفراد قوات حفظ ال�شلم  )من تف�س الوحدة(	

اأ�ضلجة �ضغرية/اأ�ضلحة خفيفة:
• 7 بنادق هجومية 	

الذخائر:
• اأكرث من 500 خرطو�شة 	
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• 5 اآذار/مار�س 2010	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• كوارا، جنوب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على قافلة )من وحدة خمتلطة: 56 فردًا من 	

قوات حفظ ال�شلم النيجريية؛4 م�شت�شاري �شرطة من 
رواندا، الكامريون، اأوغندا وبنني؛ ومراقبان ع�شكريان 

من نيجرييا وتنزانيا؛ م�شاعد لغوي �شوداين( 
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• اإ�شابة فرد من قوات حفظ ال�شلم	

اأ�ضلحة �ضغرية/اأ�ضلحة خفيفة:
• 55 بندقية هجومية، و 8 ر�شا�شات، 	

و 4 اأ�شلحة م�شادة للدبابات
• اأكرث من 14 000 خرطو�شة	

الذخائر:
• 13 قنبلة �شاروخية	

مالحظات: �شرقة 6 مركبات، والإفراج 
عن 3 ناقلت للأفراد واجلند امل�شفحة

ة ■
الث

الث
ئة 

لف
ا
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احلادثة
• التاريخ	
• البعثة	
• املوقع )الأحرف املائلة = على 	

مقربة من/موقع تقريبي(

العتاد واملعدات املفقودة ال�ضياق
■ = حادثة لفتة اأو بارزة ، مثبتة

□ = حادثة لفتة اأو بارزة غري موؤكدة 
الأحرف املائلة= اإفرتا�ضات /تقديرات

• 11 ني�شان/اأبريل 2010	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• نيال، جنوب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على قافلة	

)4 اأفراد من قوات �شرطة جنوب اأفريقيا التابعة للأمم 
املتحدة(

الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:
• ل �شيء	

مالحظات: خطف اأفراد غري م�شلحني من قوات حفظ 
ال�شلم؛ والإفراج عنهم جميعًا بعد 16 يوما

مالحظات: �شرقة مركبتني

• 7 اأيار/مايو 2010	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• كاتيل، جنوب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على قافلة	

)مكونة من 20 من امل�شاة امل�شريني( 
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• مقتل فردين من قوات حفظ ال�شلم )جميعهم 	
م�شريني(

اإ�شابة 3 من اأفراد قوات حفظ ال�شلم 
مالحظات: 20 مهاجمًا

مالحظات: مل يتم اأخذ اأية اأ�شلحة 
اأو ذخائر

• 22اأيار/مايو 2010	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• اجلنينة، غرب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية )البلد )البلدان( امل�شاهم بالقوات 	

غري معروف(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• ل �شيء	

مالحظات: اإحتمال وقوع خ�شائر يف 
املعدات الع�شكرية

• 3 حزيران/يونيو 2010	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• دورتي، غرب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية )مكونة من 10  �سباط �سرطة غري 	

م�شلحني؛ البلد )البلدان( امل�شاهم بالقوات غري معروف(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• ل �شيء	

مالحظات: �شرقة مركبتني

• 20 حزيران/يونيو 2010 	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• اجلنينة، غرب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية )البلد )البلدان( امل�شاهم بالقوات 	

غري معروف(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• ل �شيء	

مالحظات: اإحتمال وقوع خ�شائر يف 
املعدات الع�شكرية

• 21 حزيران/يونيو 2010	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• نريتيتي، جنوب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على موقع ثابت )موقع لفريق رواندي(	

الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:
• مقتل 3 اأفراد من قوات حفظ ال�شلم )روانديني(	

اإ�شابة فرد من قوات حفظ ال�شلم
مالحظات: اأكرث من 20 من املهاجمني

اأ�ضلحة �ضغرية/اأ�ضلحة ثقيلة: 
• عدد الأ�شلحة غري معروف	

الذخائر:
• كميات الذخائر غري معروفة	

مالحظات: �شرقة مركبة واحدة 

• 15 متوز/يوليو 2010	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• كولبو�س، غرب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية )البلد امل�شاهم بالقوات غري معروف(	

الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:
• ل �شيء	

مالحظات: اإحتمال وقوع خ�شائر يف 
املعدات الع�شكرية

• 26 متوز/يوليو 2010	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• غري معروفة، جنوب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية 	

)طيار مروحية رو�شي(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• ل �شيء	
مالحظات: خطف؛ اإرغام الطيار على الهبوط يف منطقة 

غري معينة؛ اأفرج عنه بعد 3 اأيام

مالحظات: اإحتمال وقوع خ�شائر يف 
املعدات الع�شكرية
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احلادثة
• التاريخ	
• البعثة	
• املوقع )الأحرف املائلة = على 	

مقربة من/موقع تقريبي(

العتاد واملعدات املفقودة ال�ضياق
■ = حادثة لفتة اأو بارزة ، مثبتة

□ = حادثة لفتة اأو بارزة غري موؤكدة 
الأحرف املائلة= اإفرتا�ضات /تقديرات

• 29 متوز/يوليو 2010	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• فوربرنقا، غرب دارفور	

و�ضف احلادثة: 
• هجوم عل دورية )البلد )البلدان( امل�شاهم بالقوات 	

غري معروف
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• اإ�شابة 7 اأفراد من قوات حفط ال�شلم )من نف�س الوحدة(	

مالحظات: اإحتمال وقوع خ�شائر يف 
املعدات الع�شكرية

• 30 متوز/يوليو 2010	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• الفا�شر، �شمال دارفور	

و�ضف احلادثة: 
• هجوم عل دورية )البلد )البلدان(امل�شاهم بالقوات 	

غري معروف(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• اإ�شابة فرد من اأفراد قوات حفظ ال�شلم	

مالحظات: اإحتمال وقوع خ�شائر يف 
املعدات الع�شكرية

• 14 اآب/اأغ�شط�س 2010	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• نيال، جنوب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية 	

)اأردنيان من م�شت�شاري ال�شرطة(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• ل �شيء	
مالحظات: خطف، 3 مهاجمني؛ الإفراج عن الأفراد 

املختطفني بعد 3 اأيام

مالحظات: اإحتمال وقوع خ�شائر يف 
املعدات الع�شكرية

• 26 اآب/اأغ�شط�س 2010	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• غري معروفة	

و�ضف احلادثة:
• �شلب ونهب )وحدة جنوب اأفريقية(	

الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:
• ل �شيء	

اأ�ضلحة �ضغرية/اأ�ضلحة خفيفة 
• بندقية هجومية واحدة	

• 5 ت�شرين الثاين/نوفمرب 2010	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• ُكُتم، �شمال دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية )البلد )البلدان( امل�شاهم بالقوات 	

غري معروف(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• اإ�شابة فرد من قوات حفظ ال�شلم )من نف�س الوحدة(	

مالحظات: �شرقة مركبة واحدة 

• 15 كانون الأول/دي�شمرب 2010	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• فاتا بورنو، �شمال دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية	

)من �شرطة الأمم املتحدة؛ البلد )البلدان( امل�شاهم 
بالقوات غري معروف(

الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:
• ل �شيء	

مالحظات: 3 مهاجمني 

مالحظات: �شرقة مركبة واحدة

• 22 اآذار/مار�س 2011	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• م�شتريي، غرب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية	
•  )البلد )البلدان( امل�شاهم بالقوات غري معروف(	

الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:
• اإ�شابة فردين من اأفراد قوات حفظ ال�شلم	

مالحظات: اإحتمال وقوع خ�شائر يف 
املعدات الع�شكرية

• 27 اآذار/مار�س 2011	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• زمزم، �شمال دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية	

)وحدة �شرطة م�شكلة اأندوني�شية(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• ل �شيء	
مالحظات: خطف �شيارات

مالحظات: �شرقة مركبة واحدة

• 5 ني�شان/اأبريل 2011	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• ُكُتم ، �شمال دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية	

)البلدان امل�شاهمة بالقوات الع�شكرية ت�شم �شرياليون(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• مقتل فرد واحد من قوات حفظ ال�شلم )من �شرياليون(	
اإ�شابة فردين من قوات حفظ ال�شلم

اأ�ضلحة �ضغرية/اأ�ضلحة خفيفة
• 3 بنادق هجومية	

الذخائر:
• اأكرث من 200 خرطو�شة 	

مالحظات: �شرقة مركبة واحدة
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احلادثة
• التاريخ	
• البعثة	
• املوقع )الأحرف املائلة = على 	

مقربة من/موقع تقريبي(

العتاد واملعدات املفقودة ال�ضياق
■ = حادثة لفتة اأو بارزة ، مثبتة

□ = حادثة لفتة اأو بارزة غري موؤكدة 
الأحرف املائلة= اإفرتا�ضات /تقديرات

• 10 اأيار/مايو 2011	
• بعثة الأمم املتحدة يف ال�شودان 	

UNMIS
• غويل، منطقة اأبيي	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية )من قوات حفظ ال�شلم الزامبية(	

الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:
• اإ�شابة 4 اأفراد من قوات حفظ ال�شلم )من نف�س الوحدة(	

مالحظات: اإحتمال وقوع خ�شائر يف 
املعدات الع�شكرية 

• 19 اأيار/مايو 2011	
• بعثة الأمم املتحدة يف ال�شودان 	

UNMIS
• دوكورا، منطقة اأبيي	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على قافلة )مكونة من 200 من القوات، مبا يف 	

ذلك الوحدة امل�شرتكة املتكاملة للقوات امل�شلحة ال�شودانية 
SAF؛ البلد )البلدان( امل�شاهم بالقوات غري معروف(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• ل �شيء	

مالحظات: مل يتم اأخذ اأية اأ�شلحة 
اأو ذخائر

• 1 حزيران/ يونيو 2011	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• نيال، جنوب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية )البلد )البلدان( امل�شاهم بالقوات 	

غري معروف(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• ل �شيء	
مالحظات: خطف �شيارات، 15 مهاجمًا

مالحظات: �شرقة مركبة واحدة 
فقط

• 5 حزيران/ يونيو 2011	
• بعثة الأمم املتحدة يف ال�شودان 	

UNMIS
• كادوقلي، جنوب كردفان	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على موقع ثابت	

)لوحدة م�شرية(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• ل �شيء	

اأ�ضلحة �ضغرية/اأ�ضلحة خفيفة
• عدد غري معروف من الأ�شلحة 	

الذخائر:
• كم غري معروف من الذخائر 	

• 11 حزيران/ يونيو 2011	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• نيال، جنوب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية	

)3 اأفراد من قوات حفظ ال�شلم؛ البلد )البلدان( 
امل�شاهم بالقوات الع�شكرية غري معروف(

الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:
• اإ�شابة فرد واحد من قوات حفظ ال�شلم )من نف�س الوحدة(	

مالحظات: خطف �شيارات، 3 مهاجمني

اأ�ضلحة �ضغرية/اأ�ضلحة خفيفة
• بندقية هجومية 	

الذخائر:
• 30 خرطو�شة 	

مالحظات: �شرقة مركبة واحدة

• 5 اآب/اأغ�شط�س 2011	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• دوما، جنوب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية 	

)مكونة من 5 من قوات حفظ ال�شلم من �شرياليون(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• مقتل فرد من اأفراد قوات ال�شلم )من نف�س الوحدة(	
• اإ�شابة فرد من قوات ال�شلم	

اأ�ضلحة �ضغرية/اأ�ضلحة خفيفة
• بندقية هجومية 	

الذخائر:
• 30 خرطو�شة 	

• 10 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2011	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• زمزم، �شمال دارفور	

و�ضف احلادثة: 
• هجوم على دورية )مكونة من 12 من قوات حفظ 	

ال�شلم املتعددة اجلن�شيات، مبا يف ذلك �شرطة الأمم 
املتحدة غري امل�شلحة(

الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:
• مقتل 3 اأفراد من قوات حفظ ال�شلم )2 من رواندا، و1 	

من ال�شنغال(، اإ�شابة 6 اأفراد من قوات حفظ ال�شلم 

مالحظات: اإحتمال وقوع خ�شائر يف 
املعدات الع�شكرية 

• 6  ت�شرين الثاين/نوفمرب 2011	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• نيال، جنوب دارفور	

و�ضف احلادثة: 
• هجوم على دورية )من الوحدة التابعة ل�شرياليون(	

الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:
• مقتل فرد من اأفراد قوات حفظ ال�شلم )من نف�س 	

الوحدة(
اإ�شابة 2 من اأفراد قوات حفظ ال�شلم  

مالحظات: اإحتمال وقوع خ�شائر يف 
املعدات الع�شكرية
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احلادثة
• التاريخ	
• البعثة	
• املوقع )الأحرف املائلة = على 	

مقربة من/موقع تقريبي(

العتاد واملعدات املفقودة ال�ضياق
■ = حادثة لفتة اأو بارزة ، مثبتة

□ = حادثة لفتة اأو بارزة غري موؤكدة 
الأحرف املائلة= اإفرتا�ضات /تقديرات

• 21 كانون الثاين/يناير 2012	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• �شليح، �شرق دارفور	

و�ضف احلادثة: 
• هجوم على دورية )من الوحدة النيجريية(	

الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:
• مقتل فرد من اأفراد قوات حفظ ال�شلم )من نف�س 	

الوحدة(
اإ�شابة 3 من اأفراد قوات حفظ ال�شلم  

اأ�ضلحة �ضغرية/اأ�ضلحة خفيفة
• 23 بندقية هجومية 	

عدد 2 ر�شا�س 
الذخائر:

• اأكرث من 2500 خرطو�شة	
مالحظات: �شرقة 4 مركبات

ة ■
اني

الث
ئة 
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ا

• 16 �سباط/فرباير 2012	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• ُكُتم، �شمال دارفور	

و�ضف احلادثة: 
• خطف �شيارة )فرد من اأفراد قوات حفظ ال�شلم؛ 	

البلد امل�شاهم بالقوات الع�شكرية غري معروف(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• اإ�شابة فرد واحد من قوات حفظ ال�شلم 	

مالحظات: �شرقة مركبة واحدة

• 19 �سباط/فرباير 2012	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• �شغيغ توفا، �شمال دارفور	

و�ضف احلادثة:
• اإحتجاز دورية )مكونة من 55 �شخ�شًا، مبا يف ذلك 50 	

فردًا من قوات حفظ ال�شلم، واأغلبهم من ال�شنغال، و 
3 م�شت�شاري �شرطة، و اإثنني من املرتجمني الفوريني(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• ل �شيء	

مالحظات: اإحتمال وقوع خ�شائر يف 
املعدات الع�شكرية 

□

• 29 �سباط/فرباير 2012	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• �شعريية، �شرق دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية ) لوحدة نيجريية، مبا يف ذلك 31 جنديًا، 	

9 من �شرطة الأمم املتحدة، ومراقب ع�شكري واحد(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• مقتل فرد من قوات حفظ ال�شلم )من نف�س الوحدة(	
اإ�شابة 3 اأفراد من قوات حفظ ال�شلم 

اأ�ضلحة �ضغرية/اأ�ضلحة خفيفة
• 8 بنادق هجومية؛ ر�شا�س  واحد	

الذخائر:
• اأكرث من 1000 خرطو�س 	

 ■ مالحظات: �شرقة مركبة واحدة
لى
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• 20 ني�شان/اأبريل 2012	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• مورين، غرب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية 	

)من وحدات ال�شرطة امل�شكلة؛ البلد )البلدان( 
امل�شاهم بالقوات غري معروف(

الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:
• مقتل فرد من قوات حفظ ال�شلم )من توغو(	

اإ�شابة 3 اأفراد من قوات حفظ ال�شلم

مالحظات: اإحتمال وقوع خ�شائر يف 
املعدات الع�شكرية 

• 9 اآب/اأغ�شط�س 2012	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• نيال، جنوب دارفور 	

و�ضف احلادثة:
• �شلب ونهب ) مكان اإقامة 8 من قوات حفظ ال�شلم؛ 	

البلد )البلدان( امل�شاهم بالقوات غري معروف(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• ل �شيء	
مالحظات: 15 مهاجمــًا

مالحظات: مل يتم اأخذ اأية اأ�شلحة اأو 
ذخائر؛ املعدات امل�شروقة اإحتوت على 

الأزياء الر�شمية املوحدة، بطاقات 
الهوية ال�شخ�شية لبعثة العملية 

املختلطة للإحتاد الأفريقي والأمم 
 ،UNAMID املتحدة يف دارفور
اأجهزة اإت�شالت  ونحو ذلك ..(

• 12 اآب/اأغ�شط�س 2012	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• اأوتا�س، جنوب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على موقع ثابت 	

)من وحدات ال�شرطة امل�شكلة من بنغلدي�س(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• مقتل فرد من قوات حفظ ال�شلم، واإ�شابة فرد اآخر 	
)من نف�س الوحدة(

مالحظات: اإحتمال وقوع خ�شائر يف 
املعدات الع�شكرية

•  20اآب/اأغ�شط�س 2012	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• كبكابية، �شمال دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية 	
• )اأردنيان من �شرطة الأمم املتحدة(	

الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:
• ل �شيء	

مالحظات: خطف موظفني؛ الإفراج عنهم بعد 136 يومًا 

اأ�ضلحة �ضغرية/اأ�ضلحة خفيفة 
• بندقية هجومية واحدة 	

الذخائر:
• 120 خرطو�شة 	
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احلادثة
• التاريخ	
• البعثة	
• املوقع )الأحرف املائلة = على 	

مقربة من/موقع تقريبي(

العتاد واملعدات املفقودة ال�ضياق
■ = حادثة لفتة اأو بارزة ، مثبتة

□ = حادثة لفتة اأو بارزة غري موؤكدة 
الأحرف املائلة= اإفرتا�ضات /تقديرات

•  26اآب/اأغ�شط�س 2012	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• م�شتريي، غرب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• تعر�س دورية حلادث	

)قوات حفط ال�شلم التنزانية(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• مقتل 3 اأفراد من قوات حفظ ال�شلم )من نف�س 	
الوحدة(

مالحظات: غرق اأفراد قوات حفظ ال�شلم حني علقت 
ناقلة الأفراد واجلند امل�شفحة اخلا�شة بهم يف نهر فائ�س.

اأ�ضلحة �ضغرية/اأ�ضلحة خفيفة 
• بندقيتان هجوميتان 	

الذخائر:
• اأكرث من 300 خرطو�شة	

• 2 اأيلول/�شبتمرب 2012	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• غري معروفة	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية 	
• )وحدة نيجريية(	

الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:
• غري معروفة	

اأ�ضلحة �ضغرية/اأ�ضلحة خفيفة 
• 4 بنادق هجومية 	

الذخائر:
• 210  خرطو�س 	

•  11اأيلول/�شبتمرب 2012	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• نيال، جنوب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• �شلب ونهب 	

)مكان اإقامة �شخ�س كامريوين واآخر نيجريي من 
�شرطة الأمم املتحدة(

الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:
• اإ�شابة فرد من اأفراد قوات حفظ ال�شلم )نيجريي(	

مالحظات: 4 مهاجمني

مالحظات: مل يتم اأخذ اأية اأ�شلحة 
اأو ذخائر؛ املعدات امل�شروقة اإحتوت 

على بطاقات الهوية ال�شخ�شية 
لبعثة العملية املختلطة للإحتاد 

الأفريقي والأمم املتحدة يف دارفور 
UNAMID، واأجهزة اإت�شالت 

واأمتعة ومتعلقات �شخ�شية وما اإلى 
ذلك ..(

• 2 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2012	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• اجلنينة، غرب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية 	

)مكونة من 30 من امل�شاة النيجرييني(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• مقتل 4 اأفراد من قوات حفظ ال�شلم، واإ�شابة 8 اأفراد 	
)من نف�س الوحدة(

مالحظات: اإحتمال وقوع خ�شائر يف 
املعدات الع�شكرية

• 17 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2012	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• ه�شابة ال�شمالية، �شمال دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية 	

)مكونة من حوايل 120 من امل�شاة اجلنوب اأفريقيني؛ 
110 ع�شاكر من RSA BATT 10 ، اإثنني من املراقبني 

الع�شكريني، 2 من عنا�شر ال�شرطة، 18 ع�شوًا من 
مقر البعثة، ع�شوان من اإدارة الأمم املتحدة املعنية 

بال�شلمة والأمن، 4 من امل�شاعدين اللغويني(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• مقتل فرد من اأفراد  قوات حفظ ال�شلم )جنوب اأفريقي(	
• 3 اأفراد تعر�شوا لإ�شابات	

املالحظات: مل يتم اأخذ اأية اأ�شلحة 
اأو ذخائر

• 12 ت�شرين الثاين/نوفمرب 2012	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• قوبا، �شمال دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية 	

)بعثة حتقق متعددة اجلن�شيات؛ البلد )البلدان( 
امل�شاهم بالقوات غري معروف(

الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:
• مقتل فرد من اأفراد قوات ال�شلم )جنوب اأفريقي(	
• 4 اأفراد تعر�شوا لإ�شابات	

مالحظات: اإحتمال وقوع خ�شائر يف 
املعدات الع�شكرية 

• 26ت�شرين الثاين/نوفمرب 2012	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• نيال، جنوب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• �شلب ونهب 	

)مكان اإقامة اإثنني من قوات حفظ ال�شلم من �شرياليون(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• ل �شيء	
مالحظات: 6 مهاجمني 

مالحظات: مل يتم اأخذ اأية اأ�شلحة اأو 
ذخائر؛ من بني املواد امل�شروقة اأزياء 

ر�شمية موحدة، واأموال، واأجهزة 
اإت�شالت وغريها
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احلادثة
• التاريخ	
• البعثة	
• املوقع )الأحرف املائلة = على 	

مقربة من/موقع تقريبي(

العتاد واملعدات املفقودة ال�ضياق
■ = حادثة لفتة اأو بارزة ، مثبتة

□ = حادثة لفتة اأو بارزة غري موؤكدة 
الأحرف املائلة= اإفرتا�ضات /تقديرات

• 5 اآذار/مار�س 2013	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• الفا�شر، �شمال دارفور	

و�ضف احلادثة:
• خطف �شيارة )1 بوركينابي )من بوركينا فا�شو( من 	

�شرطة الأمم املتحدة(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• ل�شيء	
مالحظات: مهاجمان اإثنان 

مالحظات: �شرقة مركبة واحدة

•   20اآذار/مار�س 2013	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• عد الفر�شان، جنوب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على موقع ثابت	

)للم�شاة امل�شريني(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• ل �شيء	
مالحظات: 13 مهاجمًا

مالحظات: مل يتم اأخذ اأية اأ�شلحة 
اأو ذحائر؛ املعتدون �شرقوا منظارًا 

للروؤية الليلية.

• 3 ني�شان/اأبريل 2013	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• نيال، جنوب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• �شلب ونهب	

)مكان اإقامة �شخ�س اأردين من �شرطة الأمم املتحدة(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• ل�شيء	
مالحظات: 7 مهاجمني 

مالحظات: مل يتم اأخذ اأية اأ�شلحة 
اأو ذخائر؛ املعدات امل�شروقة ا�شتملت 

على اأزياء ر�شمية موحدة، واأموال، 
واأجهزة اإت�شالت وغريها.

• 9 ني�شان/اأبريل 2013	
• بعثة الأمم املتحدة يف جمهورية 	

UNMISS جنوب ال�شودان
• قومروك، جونقلي	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على قافلة 	

)32 من امل�شاة الهنود(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• مقتل 5 اأفراد من قوات حفظ ال�شلم )من نف�س 	
الوحدة(

• اإ�شابة 9 اأفراد من قوات حفظ ال�شلم	
مالحظات: حوايل 200 مهاجم؛ كما ُقتل 7من املوظفني 

املدنيني

اأ�ضلحة �ضغرية/اأ�ضلحة خفيفة 
• 7  بنادق هجومية 	

الذخائر:
• اأكرث من 500 خرطو�شة	
• 3 مركبات مت تخريبها ب�شورة 	

ى ■نهائية بحيث ل جمال لرتميمها
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• 19 ني�شان/اأبريل 2013	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• مهاجرية، �شرق دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على موقع ثابت 	

)للم�شاة النيجرييني(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• مقتل فرد من اأفراد قوات حفظ ال�شلم )من نف�س 	
الوحدة(

اإ�شابة فردين من قوات حفظ ال�شلم

مالحظات: اإحتمال وقوع خ�شائر يف 
املعدات الع�شكرية 

• 4 اأيار/مايو 2013	
• قوات حفظ ال�شلم المنّية 	

املوؤقتة التابعة للأمم املتحدة يف 
UNISFA اأبيي

• اأبيي، منطقة اأبيي	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على قافلة )م�شاحبة م�شلحة ل�شخ�شية هامة 	

من قبيلة دينكا؛ البلد )البلدان( امل�شاهم بقوات غري 
معروف(

الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:
• مقتل فرد من قوات حفظ ال�شلم )من نف�س الوحدة(، 	

اإ�شابة 3 اأفراد من قوات حفظ ال�شلم
مالحظات: حوايل 200 من املهاجمني امل�شلحني 

مالحظات: اإحتمال وقوع خ�شائر يف 
املعدات الع�شكرية

• 14 حزيران/ يونيو 2013	
• قوات حفظ ال�شلم املوؤقتة 	

التابعة للأمم املتحدة يف اأبيي 
UNISFA

• كادوقلي، جنوب كردفان	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على موقع ثابت )قوات حفظ ال�شلم املوؤقتة 	

التابعة للأمم املتحدة يف اأبيي UNISFA، واملقر املوؤقت 
لآلية الر�شد والتحقق اخلا�شة باحلدود امل�شرتكة(

الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:
• مقتل فرد من قوات حفظ ال�شلم )اإثيوبي(	

اإ�شابة فردين من قوات حفظ ال�شلم

مالحظات: اإحتمال وقوع خ�شائر يف 
املعدات الع�شكرية
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احلادثة
• التاريخ	
• البعثة	
• املوقع )الأحرف املائلة = على 	

مقربة من/موقع تقريبي(

العتاد واملعدات املفقودة ال�ضياق
■ = حادثة لفتة اأو بارزة ، مثبتة

□ = حادثة لفتة اأو بارزة غري موؤكدة 
الأحرف املائلة= اإفرتا�ضات /تقديرات

• 13 متوز/ يوليو 2013	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• خور اأبي�شي، جنوب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على قافلة )من قوة م�شرتكة موؤلفة من 63 فردًا 	

من قوات حفظ ال�شلم، غالبيتهم تنزانيني(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• مقتل 7 من قوات حفظ ال�شلم )تنزانيني(	
اإ�شابة 17 فردًا من قوات حفظ ال�شلم

اأ�ضلحة �ضغرية/ا�ضلحة خفيفة 
• 24  بندقية هجومية،	

4 ر�شا�شات،
نوع واحد من الأ�شلحة امل�شادة 

للدبابات
الذخائر:

• اأكرث من 500 خرطو�شة 	
اأكرث من 150  قذيفة �شاروخية

مالحظات: �شرقة مركبة واحدة 

ى ■
ول

الأ
ئة 

لف
ا

• 3 اآب/اأغ�شط�س 2013	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• نيال، جنوب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية )مروحية تقل �شودانيًا وطاقمًا مكونًا 	

من اإثنني من اأوكرانيا( 
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• ل �شيء	
مالحظات: اأرغمت املروحية M18 على الهبوط 

الإ�شطراري؛ مت اإعتقال الطاقم ثم اأفرج عنه فيما بعد

مالحظات: اإحتمال وقوع خ�شائر يف 
املعدات الع�شكرية

• 12 اآب/اأغ�شط�س 2013	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• ال�شعني، �شرق دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية )البلد )البلدان( امل�شاهم بالقوات  	

غري معروف(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• ل �شيء	

اأ�ضلحة �ضغرية/اأ�ضلحة خفيفة 
• 	AK 7 بنادق هجومية من طراز

الذخائر:
• اأكرث من 500 خرطو�شة 	

)يف 25 م�شتودعًا/خزانة(
مالحظات: �شرقة ناقلة واحدة 

للأفراد واجلند م�شفحة، و2 من 
اأ�شل 6 مركبات ذات قمرة مزدوجة؛ 

ا�شرتدت ال�شرطة ال�شودانية ملكية 
ناقلة الأفراد واجلند امل�شفحة

□ 
لى

لأو
ة ا

فئ
ال

• 11 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2013	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• الفا�شر، �شمال دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية )من مراقبني ع�شكريني؛ البلد 	

)البلدان( امل�شاهم بالقوات الع�شكرية غري معروف(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• مقتل فرد من اأفراد قوات حفظ ال�شلم )من زامبيا(	

مالحظات: اإحتمال وقوع خ�شائر يف 
املعدات الع�شكرية

• 13 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2013	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• ااجلنينة، �شمال دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية )من قوات حفظ ال�شلم ال�شنغاليني(	

 الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:
• مقتل 3 من اأفراد قوات حفظ ال�شلم )من نف�س الوحدة(	

اإ�شابة فرد من قوات حفظ ال�شلم 

مالحظات: اإحتمال وقوع خ�شائر يف 
املعدات الع�شكرية

• 24 ت�شرين الثاين/نوفمرب 2013	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• كبكباية، �شمال دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على قافلة )من قوات حفظ ال�شلم الروانديني(	

الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:
• مقتل فرد واحد من قوات حفظ ال�شلم )من نف�س 	

الوحدة(

مالحظات: اإحتمال وقوع خ�شائر يف 
املعدات الع�شكرية

• 19 كانون الأول/دي�شمرب 2013	
• بعثة الأمم املتحدة يف جمهورية 	

UNMISS جنوب ال�شودان
• اأكوبو، جونقلي	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على موقع ثابت 	

)قاعدة ل 43 من قوات حفظ ال�شلم الهنود(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• مقتل 2 من قوات حفظ ال�شلم )من نف�س الوحدة(	
اإ�شابة فرد واحد من قوات حفظ ال�شلم 

مالحظات: حوايل 2000 من املهاجمني 

اأ�ضلحة �ضغرية/اأ�ضلحة خفيفة 
• اأكرث من 40 من البنادق الهجومية،	
• اأكرث من 10 ر�شا�شات 	

الذخائر:
• ة ■22000 خرطو�شة 	

الث
الث

ئة 
لف

ا
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احلادثة
• التاريخ	
• البعثة	
• املوقع )الأحرف املائلة = على 	

مقربة من/موقع تقريبي(

العتاد واملعدات املفقودة ال�ضياق
■ = حادثة لفتة اأو بارزة ، مثبتة

□ = حادثة لفتة اأو بارزة غري موؤكدة 
الأحرف املائلة= اإفرتا�ضات /تقديرات

• 29 كانون الأول/دي�شمرب 2013	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• قري�شة، جنوب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على قافلة )لوحدة متعددة اجلن�شيات(	

الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:
• مقتل 2 من اأفراد قوات حفظ ال�شلم )اأحدهما اأردين 	

والآخر �شنغايل(

مالحظات: اإحتمال وقوع خ�شائر يف 
املعدات الع�شكرية

• 8 �سباط/فرباير 2014	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• �شندي، �شمال دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية )خدمات لوج�شتية ع�شكرية؛ البلد 	

)البلدان( امل�شاهم بالقوات غري معروف(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• ل �شيء	

اأ�ضلحة �ضغرية/اأ�ضلحة خفيفة 
• 37 بندقية هجومية 	

4  ر�شا�شات
الذخائر:

• اأكرث من 3500 خرطو�شة	
مالحظات: �شرقة 3 مركبات

 ■ 
ية

ثان
ة ل

فئ
ال

• 5 اآذار/مار�س 2014	
• بعثة الأمم املتحدة يف جمهورية 	

UNMISS جنوب ال�شودان
• رومبيك، ولية البحريات	

و�ضف احلادثة:
• اإحتجاز قافلة )تنقل املعدات الع�شكرية للم�شاة 	

الغانيني(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• ل �شيء	

اأ�ضلحة �ضغرية/اأ�ضلحة خفيفة 
• 19 بندقية هجومية 	

RPG 17 قاذفات
19 ر�شا�شًا

الذخائر:
• اأكرث من 6000 خرطو�شة 	

مالحظات: يف 1 ني�شان/اأبريل 2014، 
ا�شرتجع اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان 

عتاد ومعدات ع�شكرية وحمتويات اأخرى 

ة ■
الث

الث
ئة 

لف
ا

• 9 اآذار/مار�س 2014	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• نيال، جنوب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية )مكونة من فرد نيجريي واحد من 	

قوات حفظ ال�شلم(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• ل �شيء	
مالحظات: اأعمال خطف؛الإفراج عن من ُخطف من قوات 

حفظ ال�شلم بعد 54 يومًا

اأ�ضلحة �ضغرية/اأ�ضلحة خفيفة 
• بندقية هجومية واحدة	

الذخائر:
• 90 خرطو�شة 	

مالحظات: �شرقة مركبة واحدة

• 17 ني�شان/اأبريل 2014	
• بعثة الأمم املتحدة يف جمهورية 	

UNMISS جنوب ال�شودان
• بور، جونقلي	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على موقع ثابت )قاعدة بعثة الأمم املتحدة يف 	

)UNMIS ال�شودان
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• اإ�شابة اإثنني )هنود( من قوات حفظ ال�شلم 	
مالحظات: 30 –  40 مهاجمًا

مالحظات: اإحتمال وقوع خ�شائر يف 
املعدات الع�شكرية

• 24 ني�شان/اأبريل 2014	
• بعثة الأمم املتحدة يف جمهورية 	

UNMISS جنوب ال�شودان
• توجنا، اأعايل النيل 	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على قافلة 	

)قارب "بارجة" يحمل 56 فردًا من قوات حفظ ال�شلم(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• اإ�شابة فردين من اأفراد قوات حفظ ال�شلم	

مالحظات: مل يتم فقدان معدات 
ع�شكرية

• 24 اأيار/مايو 2014	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• كبكباية، �شمال دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية	

)لوحدة رواندية(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• مقتل فرد من قوات حفظ ال�شلم، واإ�شابة 3 اأفراد 	
)جميعهم من نف�س الوحدة(

مالحظات: 60 مهاجمًا

مالحظات: اإحتمال وقوع خ�شائر يف 
املعدات الع�شكرية

• 16 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2014	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• كورما، �شمال دارفور 	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية	

)من امل�شاة الثيوبيني(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• مقتل 3 اأفراد من قوات حفظ ال�شلم )من نف�س الوحدة(	

اأ�ضلحة �ضغرية/اأ�ضلحة خفيفة 
• 7  بنادق هجومية 	

الذخائر:
• اأكرث من 500 خرطو�شة 	

ى ■مالحظات: �شرقة مركبة واحدة
ول

الأ
ئة 

لف
ا



بريمان وراكوفيتا اخل�ضوع للهجوم دون الإخ�ضاع للرقابة     117

احلادثة
• التاريخ	
• البعثة	
• املوقع )الأحرف املائلة = على 	

مقربة من/موقع تقريبي(

العتاد واملعدات املفقودة ال�ضياق
■ = حادثة لفتة اأو بارزة ، مثبتة

□ = حادثة لفتة اأو بارزة غري موؤكدة 
الأحرف املائلة= اإفرتا�ضات /تقديرات

• 29 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2014	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• ُكُتم، �شمال دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية 	

)من م�شاة جنوب - اأفريقيني(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• مقتل 3 من اأفراد قوات حفظ ال�شلم 	
)من نف�س الوحدة(

مالحظات: اإحتمال وقوع خ�شائر يف 
املعدات الع�شكرية 

• 12 كانون الأول/دي�شمرب 2014	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• وادي كورنو، جنوب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية 	

)من امل�شاة التنزانيني(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• اإ�شابة 3 اأفراد من قوات حفظ ال�شلم 	
مالحظات: 20   مهاجمًا

اأ�ضلحة �ضغرية/اأ�ضلحة خفيفة 
• من 	 واحد  نوع  •	

الأ�شلحة 
مالحظات: �شرقة 2 من املركبات 

• 12 كانون الأول/دي�شمرب 2014	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• لبدو، �شرق دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية 	

)من امل�شاة الباك�شتانيني(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• ل توجد	

مالحظات: مل يتم اأخذ �شيء

• 14 كانون الأول/دي�شمرب 2014	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• غراب�شي، جنوب دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية )البلد )البلدان( امل�شاهم بالقوات 	

غري معروف(
الإ�شابات واخل�شائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�شلم:

• ل �شيء	
مالحظات: 10 مهاجمني 

اأ�ضلحة �ضغرية/اأ�ضلحة خفيفة 
• عدد غري معروف من الأ�شلحة 	

مالحظات: �شرقة 2 من املركبات 

• 19 كانون الأول/دي�شمرب 2014	
• بعثة العملية املختلطة للإحتاد 	

الأفريقي والأمم املتحدة يف 
UNAMID دارفور

• اأم زيفا، �شرق دارفور	

و�ضف احلادثة:
• هجوم على دورية	

)م�شاة باك�شتانيني(
الإ�ضابات واخل�ضائر التي تكبدتها قوات حفظ ال�ضالم:

• اإ�شابة 3 اأفراد من قوات حفظ ال�شلم )جميعهم من 	
الباك�شتان(

مالحظات: حاول املعتدون �شرقة 2 
من املركبات، لكنهم ترجعوا عن ذلك 

ب�شبب اإطلق النار .
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نبذة عن املوؤلفني

اإيريك جي. بريمان هو املدير الإداري مل�شروع م�شح الأ�شلحة ال�شغرية منذ عام  2004. وكان يف ال�شابق 

زميًل زائرًا ملعهد طوما�س جي واط�شون جونيور للدرا�شات الدولية يف جامعة براون. وبعد تخرجه من 
باإدارة الأمم املتحدة ل�شوؤون نزع ال�شلح يف  اإلتحق  جامعة ييل ب�شهادة ماج�شتري يف العلقات الدولية، 
عام 1990 . وتقلد اإيريك جي بريمان يف ما بعد منا�شب  منها م�شاعد الناطق الر�شمي لل�شلطة الإنتقالية 
املكلف  و  جنيف،  يف  املتحدة  الأمم  ملكتب  العام  للمدير  اخلا�س  وامل�شاعد  كمبوديا،  يف  املتحدة  للأمم 
له على نطاق  وُن�شرت  املتحدة )رواندا(.  التابعة للأمم  الدولية  التحقيق  ال�شيا�شية لدى جلنة  بال�شوؤون 
ال�شلم  بعثات حفظ  على  الرتكيز  مع  واأفريقيا  املتحدة  بالأمم  املتعلقة  الأمن  ق�شايا  كتابات عن  وا�شع 
جنيف:  موزمبيق،  ال�شلم:  حفظ  عمليات  يف  الأ�شلحة  اإدارة  ذلك:  يف  مبا  ال�شغرية،  الأ�شلحة  واإنت�شار 
تقا�شم  الأمن على  اإعتماد جمل�س  ‘تزايد  )UNIDIR(، 1996؛  ال�شلح   نزع  لبحوث  املتحدة  الأمم  معهد 
ربيع عام  العدد 1،  املجلد 4،  الدولية،  ال�شلم  والتباعد ؟’، عمليات حفظ  الإلغاء  اأو  التعا�شد  الأعباء: 
نزع  لبحوث  املتحدة  الأمم  الإدانة، جنيف: معهد  وجوانب  الإمكانات  اأفريقيا:  ال�شلم يف  1998؛ حفظ 
ال�شلح )UNIDIR(، 2000 )مع كاتي ي. �شامز(؛ اإعادة الت�شليح يف �شرياليون: بعد �شنة من اإتفاق لومي 
ال�شغرية، جنيف: م�شروع م�شح  الأ�شلحة  مل�شروع م�شح  املنتظمة  للأوراق غري   1 رقم  ال�شل�شلة  لل�شلم، 
الأ�شلحة ال�شغرية، 2000؛  ‘توفري املعدات الع�شكرية الفتاكة: �شيا�شات عمليات حفظ ال�شلم اخلا�شة 
بفرن�شا واململكة املتحدة والوليات املتحدة من اأجل اأفريقيا’، احلوار الأمني، املجلد 34، العدد 2، 2003؛ 
الإقت�شادية  اجلماعة  منطقة  يف  الب�شري  والأمن  وال�شلح،  امل�شلحة،  اجلماعات  هدف:  وبل  م�شلحون 
حتريرها  يف  )�شارك   2005 ال�شغرية،  الأ�شلحة  م�شح  م�شروع  جنيف:   ،ECOWAS اأفريقيا  غرب  لدول 
نيكول�س فلوركوين(؛ وجمهورية اأفريقيا الو�شطى والأ�شلحة ال�شغرية: الفتيل الإقليمي، جنيف: م�شروع 

م�شح الأ�شلحة ال�شغرية، 2008، )بالتعاون مع لويزا .ن. لومبارد(.       

ميهاييال راكوفيتا، هي باحثة منت�شبة يف م�شروع م�شح الأ�شلحة ال�شغرية؛ تناولت بالبحث خمتلف جوانب 

اإنت�شار الأ�شلحة ال�شغرية واأعمال العنف امل�شلح، وتقوم بتن�شيق الأبحاث مل�شروع تقييم العنف امل�شلح يف 
نيبال، والذي تعمل معه اأي�شًا  كمحررة ل�شل�شلة تقاريره. ولقد ن�شرت ف�شوًل يف ا�شدارات م�شروع م�شح 
ال�شادر يف م�شروع م�شح  والفتيات’،  الن�شاء  العنف �شد  وال�شلم:  ‘يف احلرب  ال�شغرية، مثل  الأ�شلحة 
الأ�شلحة ال�شغرية 2014؛ والن�شاء و البنادق )�شارك يف التاأليف داريو�س دزيوان�شكي واإميل لوبرون(، ويف 
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ال�شدارة بعنوان: العبء العاملي للعنف امل�شلح )الف�شل 3: ‘العنف الفّتاك �شد املراأة’(، وقامت مطبعة 
جامعة كامربدج بن�شر كليهما. كما �شاركت اإيريك بريمان يف و�شع ورقة �شيا�شات عن ت�شريب الأ�شلحة 
من عمليات حفظ ال�شلم، التي ن�شرها مركز جنيف لل�شيا�شات الأمنية GCSP يف عام 2013، اإلى جانب 
ا�شدارات متنوعة حول العنف امل�شلح يف نيبال مبا يف ذلك تقرير بعنوان ‘�شعيًا لتحقيق اأمن دائم: العنف 
امل�شلح يف نيبال’ )بال�شرتاك مع ريان موريه و�شوديندرا �شارما(، و‘اأعمال حمفوفة باملخاطر: ت�شورات 
بوكريل(  واآ�شوا�شثاما  �شري�شثا  بينود  نيبال’ )بال�شرتاك مع  العام يف  القطاع  والأمن يف  حول اجلرمية 
الذي �شدر يف عام 2013. و ميهاييل راكوفيتا حائزة على درجة املاج�شتري يف جمال درا�شات ال�شلم 
الدويل من جامعة نوتردام  يف جنوب بند، ودرجة ماج�شتري ثانية يف جمال العلقات الدولية من املعهد 

العايل للدرا�شات الدولية والتنمية بجنيف، حيث تعترب مر�شحة حاليًا لنيل �شهادة الدكتوراة.



 130     م�شح الأ�شلحة ال�شغرية م�شروع التقييم الأ�شا�شي للأمن الب�شري ورقة العمل 37

�شكر وعرفان

مل تكن هذه الدرا�شة لتب�شر النور لول الدعم ال�شخي الذي تلقته من حكومة الرنويج، التي قامت بتمويل 
ومل�شت  عديدة  ل�شنوات  ال�شودان  وجنوب  ال�شودان  يف   HSBA الب�شري  للأمن  الأ�شا�شي  التقييم  م�شروع 
الب�شري  للأمن  الأ�شا�شي  التقييم  م�شروع  تلقى  كما  املبادرة.  عليها هذه  تنطوي  التي  الفائدة  بالتحديد 

الدعم من حكومتي الدمنارك والوليات املتحدة الأمريكية.
فقد  الب�شري،  للأمن  الأ�شا�شي  التقييم  م�شروع  بتمويل  حاليًا  تقوم  ل  التي  الأخرى  احلكومات  اأما 
�شاهمت يف تعزيز اإبراز هذه الق�شية و�شاعدت يف ما جنريه من بحوث. وقدمت اأملانيا واململكة املتحدة 
م�شاعدة مالية اإ�شافية اأتاحت لنا فر�شة اإجراء جل�شات اإحاطة اأو امل�شاركة يف حلقات درا�شية. وقد جرت 
هذه الفعاليات يف اأدي�س اأبابا وبرلني ونيويورك ووا�شنطن العا�شمة. وقامت كندا برعاية جل�شتي اإحاطة 
يف بعثتها الدائمة لدى الأمم املتحدة يف جنيف؛ وتراأ�شت بلجيكا فعالية جانبية يف املقر الرئي�شي للأمم 
املتحدة يف نيويورك �شمن اإطار برنامج العمل ب�شاأن الأ�شلحة ال�شغرية، الذي تقا�شمنا فيه ما تو�شلنا اإليه 

من نتائج متهيدية.
ونتج عن قيامنا بتنظيم جل�شات اإحاطة وح�شور اإجتماعات مع اأ�شحاب امل�شلحة ذوي ال�شلة بامل�شروع 
اأن توفرت لنا تغذية ا�شرتجاعية مفيدة؛ ومكنتنا تلك اجلل�شات والجتماعات من تاأطري جدول اأعمالنا 
البحثي ب�شكل اأف�شل. وتبعًا لذلك، فنحن مدينون ملا قدمه لنا كل من عبيد بواما اأكوا، وولفغانغ بند�شيل، 
ومايك بيرتيك، و�شيدريك دي كونينغ، وميكاييل اإريك�شون، ومرييام فوغفوغو�س، واإيدي غاتانا، وطوما�س 
غوبل، واإلي�شا غولربغ، وهيو غريفيث�س، وحممد حامت الأتاوي، وروبرت كابيج، وريت�شارد لو بارز، وفرانك 

ميو�شني، واإل�شا مولهي- روندو، وفن�شنت نياكاروندي، وحممد حممود ولد حممدو، واأ�شرف �شويلم. 
واإلى جانب التمويل، والبيانات املتعلقة باحلوادث واإعداد جدول الأعمال، فاإننا جنينا الفائدة اأي�شًا 
اأنه لي�س يف  مما منحه الكثريون لنا من وقت وخربة عامة. فعلى �شبيل املثال، اأو�شحت الأمم املتحدة 
و�شعها توفري قدر اأكرب من التفا�شيل عن اخل�شائر املتكبدة خلف تلك املتاحة يف جمال الإعلم العام. 
ومع ذلك، اأعرب الكثري من م�شوؤويل الأمم املتحدة – ف�شًل عن م�شوؤولني وا�شعي الإّطلع من الإحتاد 
الأفريقي وحكومات، وخرباء من الو�شط الأكادميي وو�شائل الإعلم – عن رغبتهم يف �شرح العمليات 
الن�شخة  من  اأجزاء  ومراجعة  ت�شريب،  عملية  فيه  حتدث  ل  الذي  الو�شع  وتو�شيح  القيود،  والتعقيدات 
اخلطية اأو و�شع مقدمات مفيدة. وبناء على ذلك، نود اأن نتوجه بالتقدير للم�شاهمات القّيمة التي قدمها 
واأنطوين  باملان،  ومار�شيل  اأتكنز،  ونورم  اآبايا-مين�شا،  و�شيث  اآنيدوهو،  وهرني  اأموزو،  مي�شيل  من  كل 
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الب�شري،  وعائ�شة  ديو،  وبيرت  بروك�س،  ودوغ  بوتينيك،  ولري  بيفان،  وجيم�س  بافود،  و�شريج  بانبريي، 
وجان-فيليب  غاويت،  ومي�شيل  واإبراهيم جمباري،  في�شر،  و�شكوت  اإيرازمو�س،  واأنطوين  املل،  وحممد 
غاني�شيا، ولينيا غيلوت، واألي�شون غيفني، وريت�شارد غوان، ومارك جو�شتاف�شون، وتيج�شت هايلو، وديلن 
اإي�شاكاوا، وجريج  اإب�شر، وناوكي  هندريك�شون، وحممد حجيج، وجونا�س هورنر، وهريبرت هوي، وليزا 
كرو�شلك،  ودانييل  كينغ،  وجريميي  كاروهنغا،  ويوجني  جون�شون،  وهيلدي  لوكيد،  وديفد  جوا�شيم، 
وجونا ليف، واأنيت ليجننار، وكاترينا لينون، ووليم ليتزاو، وولرت لوتز، وكولوم لين�س، وغودوين موهونو، 
وباتريك  نوفو�شيلوف،  واألك�شندرا  موتومبا،  واإليزابيت  واإدموند مويل،  ماكغي،  و�شتيوارت  مانثي،  وميغ 
اأولف�شدوتري، واإينا�س عثمان عبداهلل حممد، وه�شرت بانريا�س،  اأوكونكوو، وهيلني  نيافومبا، وفي�شتو�س 
وطارق  �شيرت،  وهالفور  روك�س،  واأندريه  ريفز،  واإيريك  راندز،  وريت�شارد  بوغ،  ومي�شيل  بايومو،  وكينيث 
�شرتيت،  ومرييديث  �شتيفز،  وجي�شون  �شميرث،  وكرمي  �شميث،  �س.  وجيم�س  �شمارت،  وبرو�س  �شريف، 
ويلهلم�شن،  ونيكول�س فون روبن، وغ�شيم وين، وجان-اإيريك  تي�شو-داغوت،  تاردي، وفردريك  وتيريي 

وبول ويليامز وماثيو ويلي�س. 
اأما جتميع البيانات وت�شنيفها فتطلب قدرًا كبريًا من الوقت واجلهد. ويعود الف�شل يف تقدمي امل�شاعدة 
اإيروي�س، وهناء هيليغو�س، ومريازيز  اإلى جوليا دياموند، ونيكول�س  الفعالة والبحثية اجلديرة بالتقدير 
كلهم  كانوا  الذين  وي�شلر،  وماكنزي  واغرن،  ومارغريت  �شتينيت،  ومايكل  بيكارد،  ومي�شيل  خيدوياتوف، 

طلبًا يعلمون داخليا يف امل�شح وقدموا م�شاعدة بحثية قيمة ُحظيت بالتقدير. 
واأخريًا ولي�س اآخرًا، نود اأن نعرب عن تقديرنا للدعم املمتاز الذي تلقيناه من زملئنا يف م�شروع م�شح 

ال�شلحة ال�شغرية، ف�شًل عما قدمته الفرق املعنية بالتقييم الأ�شا�شي للأمن الب�شري، وفريق الن�شر.
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م�شروع م�شح الأ�شلحة ال�شغرية 

ميثل م�شروع الأ�شلحة ال�شغرية مركزًا عامليًا مرموقًا، مهّمته توليد املعارف املحايدة امل�شتندة اإلى الأدلة 
واملعارف ال�شيا�شية ذات ال�شلة بجميع جوانب الأ�شلحة ال�شغرية والعنف امل�شلح. وُيعترب امل�شروع امل�شدر 
امل�شلح، وي�شكل  العنف  الأ�شلحة ال�شغرية وق�شايا  ب�شاأن  الرئي�شي للخربات واملعلومات والتحليل  الدويل 
م�شدرًا للحكومات ووا�شعي ال�شيا�شات والباحثني وغريهم من اأ�شحاب امل�شلحة. ويقع مقره يف جنيف، 

�شوي�شرا، يف املعهد العايل للدرا�شات الدولية والتنمية.
لل�شوؤون  ال�شوي�شرية  الحتادية  الوزارة  من  الدعم  يتلقى  ظل   ،1999 عام  امل�شروع  تاأ�شي�س  ومنذ 
وفنلندا  والدمنارك  وبلجيكا  اأ�شرتاليا  حكومات  من  احلديثة  اأو  احلالية  امل�شاهمات  وتاأتي  اخلارجية؛ 
امل�شاهمات  عن  ف�شًل  املتحدة،  والوليات  املتحدة  واململكة  والرنويج  ونيوزلندا  وهولندا  واأملانيا  وفرن�شا 
تلّقاه من حكومات  يتلقاها من الحّتاد الأوروبي. ويعرب امل�شروع عن امتنانه للدعم املا�شي الذي  التي 
كندا واأ�شبانيا وال�شويد، ف�شًل عن الدعم الذي ح�شل عليه من املوؤ�ش�شات ومن العديد من الهيئات داخل 

منظومة الأمم املتحدة.  
والقانون  ال�شيا�شية  والعلوم  الأمن  امل�شروع موظفون دوليون ذوي خربة يف جمال درا�شات  ويعمل يف 
الباحثني  امل�شروع مع �شبكة من  ويتعاون  والعلوم اجلنائية؛  التنمية وعلم الجتماع  والقت�شاد ودرا�شات 

واملوؤ�ش�شات ال�شريكة واملنظمات غري احلكومية واحلكومات يف اأكرث من 50 دولة. 

م�شروع م�شح الأ�شلحة ال�شغرية
املعهد العايل للدرا�شات الدولية والتنمية

هاتف: 5777 908 22 41+ 
فاك�س: 2738 732 22 41+

sas@smallarmssurvey.org :بريد اإلكرتوين
www.smallarmssurvey.org :املوقع ال�شبكي
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)HSBA(  م�شروع التقييم الأ�شا�شي لالأمن الب�شري

م�شروع التقييم الأ�شا�شي للأمن الب�شري )HSBA( يف ال�شودان وجنوب ال�شودان هو م�شروع بحثي ممتد 
زمنّيًا ل�شنوات عديدة، حتت اإدارة م�شروع م�شح الأ�شلحة ال�شغرية البحثي امل�شتقل التابع للمعهد العايل 
للدرا�شات الدولية والتنمية. ومت تطوير م�شروع التقييم الأ�شا�شي للأمن الب�شري يف تعاون مع احلكومة 
غري  ال�شريكة  واجلهات  الإمنائي  املتحدة  الأمم  وبرنامج  ال�شودان،  يف  املتحدة  الأمم  وبعثة  الكندية 
احلكومية. ومن خلل الإنتاج والن�شر الن�شطني للبحوث امليدانية املنا�شبة، يدعم هذا امل�شروع املبادرات 
الرامية للحد من العنف، مبا يف ذلك برامج نزع ال�شلح والت�شريح واإعادة الإدماج واخلطط التحفيزية 
لعمليات جتميع الأ�شلحة من املدنيني، اإلى جانب اإ�شلح قطاع الأمن والتدخلت املوجهة ملكافحة ت�شريب 

الأ�شلحة عرب ال�شودان. ويقدم امل�شروع اإر�شادات بخ�شو�س ال�شيا�شات املتبعة ملواجهة اإنعدام الأمن.
ُت�شمم اأوراق عمل م�شروع التقييم الأ�شا�شي للأمن الب�شري لتقدم حتليلت متعمقة للق�شايا املتعلقة 
بالأمن يف ال�شودان وعلى طول ال�شريط احلدودي. كما ُي�شدر امل�شروع تقارير موجزة تلقي ال�شوء على 
باللغتني  ال�شل�شلتان  وتتوفر  فهمها.  القارئ  على  ي�شهل  بحيث  و�شل�س   دوري  ب�شكل  اأ�شا�شية  معلومات 

.www.smallarmssurvey.org/sudan الإجنليزية والعربية على املوقع الإلكرتوين
الأمريكية  وزارة اخلارجية  مبا�شرًا من  ماليًا  دعمًا  الب�شري  للأمن  الأ�شا�شي  التقييم  م�شروع  يتلقى 
لل�شلم.  الأمريكي  املعهد  اإلى جانب  الرنويجية  ووزارة اخلارجية  الدمناركية  ال�شوؤون اخلارجية  ووزارة 
لوزارة  التابع  العامليني،  والأمن  ال�شلم  �شندوق  من  ال�شابق  يف  الدعم  على  اأي�شًا  امل�شروع  ح�شل  وقد 
ال�شوؤون اخلارجية والتجارة الدولية بكندا، ومن وزارة اخلارجية الهولندية، ومن ال�شندوق املعني مبنع 
ال�شراعات الدولية التابع حلكومة اململكة املتحدة ف�شًل عن املجموعة الدمناركية املعنية باإزالة الألغام 
و�شندوق املنح الوطنية من اأجل الدميوقراطية. ويتلقى م�شروع م�شح ال�شلحة ال�شغرية دعمًا اإ�شافيًا من 

�شوي�شرا، والذي لوله ملا مت الإ�شطلع مب�شروع التقييم الأ�شا�شي للأمن الب�شري على نحو فعال.

للمزيد من املعلومات، يرجى الت�شال بيوديت ليما Yodit Lemma، من�شق م�شروع التقييم الأ�شا�شي للأمن الب�شري
م�شروع م�شح الأ�شلحة ال�شغرية، املعهد العايل للدرا�شات الدولية والتنمية

Small Arms Survey, Graduate Institute of International and Development Studies
Maison de la Paix, Chemin Eugène-Rigot 2E, 1202 Geneva, Switzerland

 yodit.lemma@smallarmssurvey.org :الربيد الإلكرتوين
http:// www.smallarmssurveysudan.org :املوقع اللكرتوين
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 )HSBA( اإ�شدارات م�شروع التقييم الأ�شا�شي لالأمن الب�شري

�شل�شلة ا�شدارات
العدد 1، اأيلول/�ضبتمرب 2006

اتفاقية  توقيع  منذ  ال�شودان،  جنوب  البحريات،  ولية  يف  الب�شري  الأمن  ا�شطراب  م�شتمرة:  تهديدات 
ال�شلم ال�شامل

العدد 2، ت�ضرين الأول/اكتوبر 2006
املجموعات امل�شلحة يف ال�شودان: قوات دفاع جنوب ال�شودان يف اأعقاب اإعلن جوبا

العدد 3 )الإ�شدار الثاين(، �شباط/فرباير 2007
درا�شة حتليلية لنزع �شلح املدنيني بولية جونقلي: التجارب والتداعيات الأخرية

العدد 4، كانون الأول/دي�ضمرب 2006
ل حوار ول تعهدات: اأخطار دبلوما�شية الآجال الأخرية بالن�شبة اإلى دارفور

العدد 5، كانون الثاين/يناير 2007
ات�شاع دائرة احلرب حول ال�شودان: انت�شار املجموعات امل�شلحة يف جمهورية اأفريقيا الو�شطى

العدد6، ني�ضان/ابريل 2007
ع�شكرة ال�شودان: مراجعة اأولية لتدفق الأ�شلحة وحيازتها

العدد 7، متوز/يوليو 2007
الأ�شلحة والنفط ودارفور: تطّور العلقات بني ال�شني وال�شودان

العدد 8، اأيلول/�ضبتمرب 2007
ال�شتجابة للحروب الرعوية: ا�شتعرا�س م�شاعي احلد من العنف يف ال�شودان واأوغندا وكينيا

العدد 9، �شباط/فرباير 2008
تداعيات ال�شدى: عدم ا�شتقرار ت�شاد ونزاع دارفور

العدد 10، اآذار/مار�س 2008
ل »م�شرتكة« ول »مدجمة«: الوحدات امل�شرتكة املدجمة وم�شتقبل اتفاقية ال�شلم ال�شامل

العدد 11، اآيار/مايو 2008
حلفاء ومن�شقون: اآخر حتديث لدمج املجموعات امل�شلحة واأن�شطة القوى العاملة بالوكالة
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العدد 12، اآب/اأغ�ضط�س 2008
الجنراف اإلى احلرب مرة اأخرى: انعدام الأمن والع�شكرة يف جبال النوبة

العدد رقم 13، اأيلول/�ضبتمرب 2008
املقاتلة  واملجموعات  بالقوات  املرتبطات  والن�شاء  املقاتلت  ال�شلم  خذل  كيف  قليلة:  اآفاق  اللموقف، 

اجلنوب �شودانيات

العدد 14، اآيار/مايو 2009
ت�شارب الأولويات: حتديات حكومة جنوب ال�شودان الأمنية وال�شتجابات الأخرية

العدد 15، كانون الأول/دي�ضمرب 2009
العر�س والطلب: تدفق الأ�شلحة وحيازتها يف ال�شودان

العدد 16، ني�ضان/ابريل 2010
الأعرا�س والأ�شباب: انعدام الأمن و�شيوع �شعف التنمية يف ولية �شرق ال�شتوائية

العدد 17، اآيار/مايو 2011
الإخفاقات والفر�س: اإعادة النظر يف نزع ال�شلح والت�شريح واإعادة الإدماج يف جنوب ال�شودان

العدد 18، ت�شرين الثاين/نوفمرب 2011
القتتال على الغنائم: حركات التمرد امل�شلحة يف منطقة اأعايل النيل الكربى

العدد 19، ني�ضان/ابريل 2012
ال�شعي اإلى ال�شلح: تدّفق الأ�شلحة وحيازتها يف جنوب ال�شودان

العدد 20، اأيلول/�ضبتمرب 2012
الأعمال جتري كاملعتاد : تدفق الأ�شلحة اإلى دارفور ما بني عامي 2009 و2012

العدد 21، ت�ضرين الأول/اكتوبر 2012
جاري وعدوي: العنف القبلي يف جونقلي

العدد 22، ت�شرين الثاين/نوفمرب 2013
البندول يتاأرجح: �سعود و�سقوط امللي�سيات املتمردة يف جنوب ال�سودان

العدد 23، متوز/يوليو 2014
اإجراءات اإحرتازية: تدابري الأمن املحلية يف اأعايل النيل الكربى
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اأوراق العمل اخلا�شة بال�شودان

اأوراق العمل 
العدد 1، ت�شرين الثاين/نوفمرب 2006

قوات الدفاع جنوب ال�شودان ع�شية اإعلن جوبا، بقلم جون يونغ

العدد 2، �شباط/فرباير 2007
العنف وا�شتهداف ال�شحايا يف جنوب ال�شودان: ولية البحريات يف فرتة ما بعد اتفاقية ال�شلم ال�شامل، 

بقلم ريت�شارد جارفيلد

العدد 3، اآيار/مايو 2007
جبهة ال�شرق والكفاح �شد التهمي�س، بقلم جون يونغ

العدد 4، اآيار/مايو 2007
الدميقراطية  الكونغو  جمهورية  حدود  على  امل�شلحة  واملجموعات  الأ�شلحة  جتارة  فقط:  بال�شم  حدود 

وال�شودان، بقلم جو�شوا مارك�س

العدد 5، اآيار/مايو 2007
اجلي�س الأبي�س: مقدمة وا�شتعرا�س، بقلم جون يونغ

العدد 6، متوز/يوليو 2007
انق�شموا هزموا: ت�شرذم املجموعات املتمردة يف دارفور، بقلم فكتور تاّنر وجريوم توبيانا

العدد 7، متوز/يوليو 2007
توترات ال�شمال – اجلنوب واآفاق العودة اإلى احلرب، بقلم جون يونغ

العدد 8، اأيلول/�ضبتمرب 2007
جي�س الرب للمقاومة يف ال�شودان: تاريخ وملحات، بقلم ماريكه �شومريو�س

العدد 9، ت�شرين الثاين/نوفمرب 2007
املجموعات امل�شلحة على حدود ال�شودان ال�شرقية: ا�شتعرا�س وحتليلت، بقلم جون يونغ

العدد 10، كانون الأول/دي�ضمرب 2007
ثورة املنظمات �شبه الع�شكرية: قوات الدفاع ال�شعبي، بقلم ياغو �شاملون

العدد 11، كانون الأول/دي�ضمرب 2007
العنف وال�شتهداف بالأذى بعد نزع �شلح املدنيني: حالة جونقلي، بقلم ريت�شارد غارفيلد

العدد 12، ني�ضان/ابريل 2008
حرب ت�شاد – ال�شودان بالوكالة و)درفرة( ت�شاد: اأ�شاطري وحقائق، بقلم جريوم توبيانا
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العدد 13، حزيران/يونيو 2008
خملفات العنف: انعدام الأمن يف وليتي ال�شتوائية الو�شطى و�شرق ال�شتوائية ال�شودانيتني، بقلم ماريكه 

�شومريو�س

العدد 14، متوز/يوليو 2008
ِقيا�س اخلوف وانعدام الأمن: وجهات نظر حول العنف امل�شلح يف �شرق ال�شتوائية وتوركانا ال�شمالية، بقلم 

كلري مك ايفوي وريان موري

العدد 15، اأيلول/�ضبتمرب 2008
نزاع واأ�شلحة وع�شكرة: ديناميات خميمات النازحني يف دارفور، بقلم كليا كاهن

العدد 16، كانون الثاين/يناير 2000
طلقات يف الظلم: حملة نزع �شلح املدنيني يف جنوب ال�شودان لعام 2008، بقلم اآدم اأوبراين

العدد 17، حزيران/يونيو 2009
ما بعد »اجلنجويد«: فهم ملي�شيات دارفور، بقلم جويل فلينت

العدد 18، اأيلول/�ضبتمرب 2009
اللتفاف حول القانون: تدفق الأ�شلحة اإلى ال�شودان يف مرحلة ما بعد اتفاقية ال�شلم ال�شامل، بقلم مايك 

لوي�س

العدد 19، كانون الثاين/يناير 2010
اخلطابة والواقع: ف�شل حل ال�شراع يف دارفور، بقلم جويل فلينت

العدد 20، ني�ضان/ابريل 2010
م�شتقبل غام�س: النزاع امل�شلح يف جنوب ال�شودان، بقلم كلري ماكفوي واأميل ليربن

العدد 21، حزيران/يونيو 2010
توقعات غري واقعية: التحديات احلالية لإعادة الدمج يف جنوب ال�شودان، بقلم جويل برثفيلد

العدد 22، ت�ضرين الأول/اكتوبر 2010
احلرب الأخرى: ال�شراع العربي الداخلي يف دارفور، بقلم جويل فلينت

العدد 23، ت�شرين الثاين/نوفمرب 2010
احلاجة اإلى املراجعة: مراحل حتول اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان )SPLA( من 2006 حتى 2010، وما 

بعد ذلك، بقلم ريت�شارد راندز

العدد 24، �شباط/فرباير 2011
نزع ال�شلح والت�شريح واإعادة الإدماج )DDR( يف ال�شودان: اإجنازات متوا�شعة بعد فوات الأوان؟، بقلم 

رايان نيكولز
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العدد 25، اآذار/مار�س 2011
نبذ املتمّردين: الأبعاد املحلية والإقليمية للتقارب بني ت�شاد وال�شودان، بقلم جريوم توبيانا

العدد 26، حزيران/يونيو 2011
تاأ�شي�س حقائق على الأر�س: ديناميات ال�شراع يف اأبيي، بقلم جو�شوا كريز

العدد 27، حزيران/يونيو 2012
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