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اأواخر عام 2013،  يتوا�صل ال�صراع بني القوات احلكومية وغري احلكومية يف ال�صودان وجنوب ال�صودان، وذلك برغم اتفاقات ال�صالم املتعددة. ويف 
اأنخرطت عدد من امليلي�صيات املناه�صة للحكومة يف حركة مترد قوية يف جنوب ال�صودان؛ ويف الوقت نف�صه، كانت فروع من�صقة من احلركة ال�صعبية 

لتحرير ال�صودان-�صمال تقاتل املتمردين على جبهتني يف وليتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ال�صودانيتني، مع ا�صتمرار ال�صراع يف دارفور.

اأ�ص�س م�صروع التقييم الأ�صا�صي  اأنواع الأ�صلحة والذخرية واأ�صولها واأمناط توريدها اإىل اجلماعات امل�صلحة غري التابعة للدولة،  ولت�صليط ال�صوء على 
امل�صروع  قام  وقد  عام 2011،  والذخائر يف  الأ�صلحة  تعقب  مكتب  ال�صودان  وجنوب  ال�صودان  ال�صغرية يف  الأ�صلحة  م�صح  يديره  الذي  الب�صري  لالأمن 
بالإعتماد على التقنيات التي طورتها جلنة خرباء الأمم املتحدة للتحقيق يف خرق احلظر، وتطبيق عملية متعددة اخلطوات لتحديد الأ�صلحة ور�صم 

نقاط تواجدها والتحقق منها.

وبينما متثل ال�صودان وجنوب ال�صودان موطنًا لعدد وافر من الأ�صلحة من اإرث احلرب الأهلية، والتي جاء الكثري منها من بلدان اجلبهة ال�صرقية ال�صابقة، 
امل�صنعة يف  تلك  واإيران، ف�صال عن  ال�صني  امل�صنعة يف  والذخرية  الأ�صلحة  الأخرية، مبا يف ذلك  الآونة  املنتجة يف  الأ�صلحة  الف�صل على  يركز هذا 

ال�صودان. وقد كانت الغالبية العظمى من الأ�صلحة التي مت توثيقها بجعبة اجلماعات املتمردة اآتية من خمزونات القوات امل�صلحة ال�صودانية.

وقد لوحظ يف عمليات التفتي�س امليدانية يف ال�صودان وجنوب ال�صودان وجود جمموعة كبرية ومتنوعة من املعدات ال�صينية، مبا يف ذلك البنادق الهجومية، 
والر�صا�صات الثقيلة والعادية وقاذفات �صواريخ اأر بي جي-7، وقاذفات قنابل يدوية اأوتوماتيكية و�صواريخ م�صادة للدبابات واأنواع خمتلفة من ال�صواريخ 
وذخرية من العيار ال�صغري. وكان بحوزة جماعات املعار�صة امل�صلحة يف دارفور وجنوب كردفان، ف�صال عن ميلي�صيات املتمردين وامليلي�صيات القبلية يف 
جنوب ال�صودان، وكذلك القوات امل�صلحة ال�صودانية، اأنواع خمتلفة من الأ�صلحة ال�صينية. ووفقا لبيانات مقدمة لقاعدة اإح�صاءات جتارة ال�صلع الأ�صا�صية 
لالأمم املتحدة، كانت ال�صني اأكرب املوردين، بن�صبة و�صلت اإىل 58% من حتويالت الأ�صلحة ال�صغرية والأ�صلحة اخلفيفة، والذخرية اخلا�صة بها والأ�صلحة 

التقليدية املعلن عنها لل�صودان.

دالئل التزويد
تعقب األسلحة في السودان وجنوب السودان

مقاتلو احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان-�صمال يتفح�صون الأ�صلحة والذخرية التي مت ال�صتيالء عليها من القوات امل�صلحة ال�صودانية بالقرب من قرية جو�س يف جبال النوبة جنوب كردفان، ال�صودان، 
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منوًا  وال�صودان  اإيران  بني  الع�صكرية  العالقات  �صهدت  لقد 
ال�صلع  جتارة  لإح�صاءات  ووفقا  ال�صنني.  مر  على  اأي�صًا  قويًا 
الأ�صا�صية لالأمم املتحدة، كانت اإيران م�صدرًا ملا ن�صبته %13 
الأ�صلحة  من  من اخلرطوم  عنها  املبلغ  واردات اخلرطوم  من 
اآر  قاذفات  الأ�صلحة  هذه  و�صملت   .2012-2001 الفرتة  يف 
وقذائف   ،4 رقم  لالأفراد  م�صادة  اأر�صية  واألغام  جي-7  بي 
x 39 ملم  واأنابيب هاون، ف�صال عن ذخرية من عيار 7.62 
و x 108 12.7 ملم. وقد لوحظت العديد من الأنواع يف اأيدي 
قوات املتمردين يف جنوب ال�صودان، واحلركة ال�صعبية لتحرير 
ال�صودان- �صمال يف جنوب كردفان والنيل الأزرق، وكذلك مع 

القوات امل�صلحة ال�صودانية.

يف  والذخرية  الأ�صلحة  منتجي  كبار  من  ال�صودان  اأ�صبح  وقد 
�صودانية  وذخرية  اأ�صلحة  وجود  امل�صح  لحظ  وقد  اأفريقيا، 
منتجة حمليا وبكميات كبرية مع القوات ال�صودانية واجلماعات 

امل�صلحة يف دارفور وجنوب كردفان، واملتمردين يف جنوب ال�صودان، وكذلك يف العديد من مناطق النزاع الأخرى خارج ال�صودان وجنوب ال�صودان. ويف 
امل�صفحة  العربات  عن  ف�صال  والذخائر،  ال�صغرية  الأ�صلحة  من  وا�صعة  ملجموعة  ت�صنيعها  للحكومة  التابعة  الع�صكرية  ال�صناعات  �صركة  تزعم  حني 
ودبابات القتال الرئي�صية، وثق امل�صح وجود جمموعة اأ�صيق، مبا يف ذلك املدافع الر�صا�صة ومدافع الهاون وال�صواريخ املختلفة وذخرية الأ�صلحة ال�صغرية.

وقد ك�صف م�صروع مكتب تعقب الأ�صلحة والذخرية الذي يديره امل�صح اأن اجلماعات امل�صلحة غري التابعة للدولة يف ال�صودان وجنوب ال�صودان نادرا ما 
حت�صل على اأ�صلحتها ب�صكل مبا�صر من الدول الأجنبية؛ وبدل من ذلك، متيل اإىل احل�صول على العتاد من م�صادر حملية. وقد كان جزء من الت�صليح 

متعمد، كما يف حالة ت�صليح اخلرطوم لقادة التمرد اجلنوبي، الذين قاموا بدورهم بتمرير الأ�صلحة للميلي�صيات القبلية.

ومتكنت اجلماعات امل�صلحة غري التابعة للدولة من ال�صتيالء اأي�صا على اأ�صلحة من القوات احلكومية يف �صاحة املعركة. وبع�س اجلماعات هي اأكرث جناحا 
يف هذا من غريها. ومع تراجع الدعم من اجلهات اخلارجية، متكن حتالف من املتمردين يف ال�صودان- اجلبهة الثورية ال�صودانية- من امتالك تر�صانة 
كبرية من خالل النت�صارات الع�صكرية التي حققتها �صد القوات امل�صلحة ال�صودانية. ويف جنوب كردفان، ا�صتولت احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان- �صمال 
على مئات الآلف من الذخائر املدفعية ذات العيار ال�صغرية واملتو�صط، ف�صال عن اأكرث من اثني ع�صر مركبة ودبابة من القوات امل�صلحة ال�صودانية يف عام 
2012. ويف حني كانت احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان- �صمال يف النيل الأزرق اأقل جناحًا اإىل حد ما مقارنة بنظريتها يف جنوب كردفان يف ال�صتيالء 
على معدات ع�صكرية، فاإنها اأي�صا متكنت من ال�صتيالء على كميات كبرية من الأ�صلحة من القوات امل�صلحة ال�صودانية خالل املعارك. ويف معظم احلالت، 
ل ترتبط هذه الأ�صلحة فقط بالعتاد الذي ا�صتولت عليه احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان- �صمال يف جنوب كردفان، واإمنا اأي�صا تتطابق مع املعدات التي مت 

ال�صتيالء عليها من القوات امل�صلحة ال�صودانية يف دارفور، وتلك التي وجدت يف اأيدي امليلي�صيات اجلنوبية يف جنوب ال�صودان.

خمزونات احلكومة ال�صودانية هي امل�صدر الرئي�صي لأ�صلحة اجلماعات املتمردة

ب�صكل عام اأثبت اأن خمزونات احلكومة ال�صودانية هي امل�صدر الرئي�صي للجهاز الع�صكري للجماعات املتمردة . ولكن اجلماعات املتمردة اجلنوبية قامت 
بالإ�صتيالء اأي�صا على الأ�صلحة و الذخرية من اجلي�س ال�صعبي. يف الفرتة ما بني 2012و 2013 ، متكنت ميلي�صيا ديفيد ياو ياو من تاأمني اأعداد كبرية من 
الأ�صلحة و الذخرية املرتبطة بها نتيجة لإنت�صارات ع�صكرية �صد قوات اجلي�س ال�صعبي يف ولية جونقلي . و�صملت هذه الأ�صلحة املدافع الثقيلة، ومدافع 

الهاون، و العديد من املركبات.

وثق املحققون ب�صكل متزايد وجود ذخرية حديثة مت اإزالة عالمة الو�صم عنها

على الرغم من تعلم الكثري يف ال�صودان وجنوب ال�صودان ، ل يزال ثمة الكثري غري معروف. ول ميكن فهم التفا�صيل الدقيقة عن كيفية حتويل الأ�صلحة، 
اجلهات الفاعلة املتورطة يف �صل�صلة التوريد، ودوافعها ، واملكافاآت املحتملة  ب�صورة اأف�صل اإل من خالل مزيد من العمل امليداين. تعقب الأ�صلحة يف 
ال�صودان وجنوب ال�صودان يواجه حتديات جديدة.  رمبا الأكرت �صعوبة هو الإرتفاع يف توثيق الأ�صلحة اجلديدة التي اأزيلت عالمات الو�صم عنها.  قد يكون 
هذا النزع ردا على التحقيقات يف �صل�صلة حيازة اأ�صلحة جديدة. يف حني اأن هذا الأخري يجعل ممار�صة التعقب اأمر اأكرث �صعوبة ، واإن مل يكن م�صتحيال، 

بل هو اأي�صا موؤ�صر وا�صح على العر�س غري امل�صروع.
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