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امللخص
يواجه السودان وإقليم دارفور بشكل خاص العديد من املخاطر األمنية التي تعود لكثري من األسباب ومن أهمها حيازة السالح الغري مرخص .يف هذا الصدد
بادرت حكومة السودان مبرشوع لوسم وتسجيل األسلحة ( )ARMالتي متلكها القبائل يف دارفور مستعينة يف ذلك باملتطوعني من "اإلداريني الوطنيني" وزعامء القبائل.
وتقوم أملانيا وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ( )UNDPبدعم هذه املبادرة بالتوصيات التقنية واملعدات.
كُلّف بروفيسور سامي فلتس بإعداد هذا التقرير من قبل مفوضية السودان لنزع األسلحة والترسيح وإعادة الدمج ( )SDDRCومركز بون الدويل للتحول ( .)BICCهذا
التقرير يناقش حالة غرب دارفور األمنية عرب تحليل دواعي برنامج ( )ARMوآليت ُه ونتائجه .حيث يقوم فلتس بتحليل ميداين لتأثري ال ( )ARMوكل الفاعلني يف هذا
الربنامج كام يسلط الضوء عىل دور املشاريع الدولية األخرى يف إنجاح هذا الربنامج ومساندته .ثم يديل فلتس يف نهاية هذه الدراسة باإلرشادات والتوصيات التي يراها
مناسبة لإلرتقاء مبستوى نتائج هذا الربنامج للحد املطلوب وللوصول لألهداف املرجوة يف تحقيق األمن واألمان داخل إقليم دارفور والذي يشكل برنامج ( )ARMجزءا ً
مهامً منه يتكامل مع فعاليات املنظامت االخرى .ورغم ان برنامج ( )ARMهو مبادرة وطنية سودانية باإلتفاق مع دول الجوار إال ان فلتس يناقش املعيقات التي تق ِّيد
نجاح هذا الربنامج وآلية العمل به ثم يحاول إعطاء رشح تفصييل للنتائج .كام تعطي دراسة الحالة هذه التقييم واإلرشاد املناسبني إلكامل العمل يف هذا الربنامج أو
إلقامة برامج تكون مبنية عىل نتائجه ،وأخريا ً ما إن كان الربنامج قابل "للتصدير" أي ألن يتم العمل به يف دول أخرى.
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امللخص التنفيذي
تلخصت مهمتي يف دراسة برنامج تسجيل ووسم األسلحة
ال ميكنني أن أفهم بوضوح سبب استغراق املشكالت التقنية
( )ARMوكذلك أمن املجتمعات املحلية ومراقبة األسلحة
(مثل نقص وسائل نقل املوارد الرضورية) والصعوبات اإلدارية
( )CSACوعمل اقرتاحات من شأنها زيادة فعالياتهام إال أن
(مثل فشل الجامرك السودانية يف اإلفراج عن معدات الكمبيوتر
التقرير الذي أعددته قد ركز بشكل أكرب عىل برنامج تسجيل
خالل فرتة زمنية معقولة) كل ذلك الوقت الطويل حتى ميكن
ووسم األسلحة (.)ARM
التغلب عليها ومنها ماتسببت يف شل حركة الربنامج لعدة أشهر.
كام يبدو يل ،فإنه من الرضوري تكثيف وتحسني التواصل
قامت حكومة السودان بتدشني محاولة لوسم وتسجيل
والتعاون بني األجهزة املسؤولة املختلفة واملنظامت داخل مرشوع
األسلحة التي متلكها القبائل بدارفور مستعينة باملتطوعني من
تسجيل ووسم األسلحة ( .)ARMفإذا كانت الحكومة السودانية
اإلداريني الوطنيني وزعامء القبائل .وتقوم أملانيا وبرنامج األمم
يل تفهم سبب عدم
تعترب أن هذا الربنامج هام ،فإنه يصعب ع ّ
املتحدة اإلمنايئ ( )UNDPبدعم هذه املبادرة بالتوصيات التقنية اتخاذها إجراءات عاجلة لتذليل العقبات التي تعرقله ولذا فإنني
واملعدات .إضافة إىل ذلك ،يقوم برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
أويص بالتغلب عىل تلك املشكالت يف أقرب وقت ممكن وبأعىل
( )UNDPبأنشطة ميدانية لدعم تسجيل ووسم األسلحة بشكل درجات الكفاءة.
مبارش وكذلك املشاركة يف التنمية واملشاريع املرتبطة بالرصاعات
والتي تخلق بيئة فاعلة ملرشوع تسجيل ووسم األسلحة
إن عملية وسم وتسجيل األسحلة تقوم فقط بالنظر فيمن
( .)ARMكام تساعد الرشطة السودانية يف تنفيذ برنامج تسجيل ميلك األسلحة وأي أسلحة ميتلك ،ولكنها ال تعري اهتامما لطريقة
ووسم األسلحة ( .)ARMإال أن برنامج تسجيل األسلحة ليس
تناول األسلحة وال تخزينها وال طريقة استخدامها ،مع أنها
لديه املوارد املادية لتغطية تكلفته التشغيلية وأنا أقرتح أن تقوم تطالب املسؤولني املحليني بالقيام بالحيلولة دون إساءة استخدام
حكومة السودان بتوفري التمويل الالزم من أجل ذلك الغرض.
األسلحة .كذلك فإنها ال تركز عىل الذخرية بالرغم من أن
الرصاصات هي التي تقتل وتش ِّوه .وأخريا فإن األشخاص الذين
من وجهة نظري يعد منهج تسجيل ووسم األسلحة ( )ARMيقومون بوسم وتسجيل األسلحة ال يقومون بتتبع مصادر
خطوة متهيدية منطقية باتجاه مراقبة األسلحة والتحسني من
وطريقة تداول وتخزين األسلحة ،بل يولون كامل اهتاممهم
األمن باملنطقة املشتعلة بالرصاعات .واالستعانة باإلداريني
لألسلحة التي تقدم من أجل التسجيل والوسم .وأنا أويص
الوطنيني وزعامء القبائل أمر مالئم ملجتمع قبيل مثل دارفور.
مرشوع تسجيل ووسم األسلحة ( )ARMمبناقشة تلك النقاط
وأعتقد أن هذا الربنامج من املمكن أن يقدم مساهمة فعالة يف السابق ذكرها خالل حواراتهم مع املسؤولني الوطنيني وأن
أمن واستقرار منطقة يف أمس الحاجة للسالم والتقدم.
يحاولوا إقناع الزعامء برضورة الحث عىل التناول والنقل
والتخزين اآلمن لألسلحة والذخرية وكذلك االستخدام املسؤول لها.
إال أنه عند التطبيق ،واجهت هذه املبادرة البناءة صعوبات
أوقفت تقدمها متاما يف يونيو  .2013فلم يتم إال أقل القليل من
كام أويص بأن يتم وضع رشوط يجب االلتزام بها من قبل
الوسم والتسجيل لألسلحة وجمع البيانات يف أول مرحلتني دام
أولئك الذين يسعون إىل إجازة أسلحتهم قانونيا بتسجيلها يف
كل منهام ستة أشهر .لقد قام برنامج األمم املتحدة التنموي
درافور ،رشوط تشبه تلك الرشوط التي يجب أن يلتزم بها كل
( )UNDPبرتكيز نشاطه عىل توفري املعلومات عن الربنامج
من يريد أن يقوم برتخيص سالح ناري بالسودان وسيكون ذلك
وتوعية العامة مبخاطر األسلحة النارية .إال أن التوقعات ،والتي كفيل ببدء طريق مراقبة سالح شاملة بدارفور.
كان سقفها قد ارتفع بفعل حملة املعلومات والتوعية العامة،
سوف تحبط إذا مل تبدأ عملية التسجيل والوسم يف تحقيق
فكام تخربين السلطات ،فإنه عند االنتهاء من مرحلة وسم
نتائج ملموسة يف القريب العاجل.
وتسجيل األسلحة ،سيقومون بتطبيق قانون األسلحة والذخرية
واملتفجرات ومصادرة أي أسلحة ليس لها حيازة قانونية ومعاقبة
من يحوزها .وأنا أرى أن عليهم العمل عىل تحقيق هذا الهدف.
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فقد قامت الحكومة السودانية ألسباب ميكنني تفهمها
بالتعهد بعدم جمع األسلحة يف دارفور حتى توافق الجامعات
باملنطقة عىل ذلك وكان الهدف من هذا التعهد هو طأمنة
وتشجيع األشخاص عىل القيام بتسجيل أسلحتهم.
إال أنني أعتقد أنه عىل الحكومة أن تفصح للناس بدارفور
عن عزمها تطبيق مراقبة األسلحة ويف نفس الوقت أن تحافظ
عىل تعهدها بعدم جمع السالح بدون موافقة شعبية ،وسيكون
تقديم رشح واضح ومقنع سب ًبا يف دعم مصداقية برنامج تسجيل
ووسم األسلحة ( )ARMوزيادة ثقة العامة به.
أنا مؤمن أن الربنامج يعد فكرة جيدة ميكن أن تقدم
فعال يف عملية السالم والتقدم بدارفور وأمتنى أن يتغلب
إسها ًما ً
عىل املشاكل التي تواجهه ليحقق أهدافه املرجوة .وسوف
يتطلب ذلك من الحكومة أن تعمل برسعة وحسم عىل إزالة
العقبات التي تحول دون تقدم الربنامج .كام أرجو أيضا أن
تدرس الحكومة بعضً ا من مقرتحايت لالرتقاء بأداء الربنامج.
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املقدمة
كان الهدف الرئييس من زياريت للسودان (والتي امتدت من
 23أغسطس وحتى  1سبتمرب  )2013هو دراسة الربنامج القائم
عىل وسم وتسجيل األسلحة التي تحوزها الجامعات القبلية
بوالية غرب دارفور لتقديم املقرتحات الالزمة إلحراز تقدم .سوف
أقوم أحيانا باالشارة إىل برنامج تسجيل ووسم األسلحة مستخد ًما
املخترص ( )ARMيف خالل التقرير.
أما الجزء اآلخر من مهمتي فكان إعداد تقرير عن أمن
املجتمعات املحلية ومراقبة األسلحة ( )CSACالتابع لربنامج
األمم املتحدة التنموي ( )UNDPوالذي يهدف لدعم برنامج
تسجيل األسلحة وقد كُلفت بهذه املهمة من ِقبل مفوضية
السودان لنزع األسلحة والترسيح وإعادة الدمج ()SDDRC
ومركز بون الدويل للتحول ( )BICCبأملانيا.

زيارة الخرطوم
قبل مغادريت متوج ًها إىل دارفور قمت بإجراء مقابالت مع كل من:
• د/محمود زين الدين ،مفوضية السودان لنزع األسلحة
والترسيح وإعادة الدمج ()SDDRC
• السيد /صالح إدريس ،مفوضية السودان لنزع األسلحة
والترسيح وإعادة الدمج ()SDDRC
• العميد /عبد العزيز مالك ،إدارة التحقيقات الجنائية بوزارة
الداخلية
• السيد /عادل رشيف)ICRC( ،
• كبري صحافيني
• الربوفيسور /الطيب ،رئيس معهد السالم سابقًا
• فريق نزع األسلحة والتسليح وإعادة الدمج بربنامج األمم
املتحدة التنموي()UNDP
كام متكنت أيضا عند عوديت للخرطوم من إبالغ كل من
الدكتور محمود زين الدين والسيد صالح إدريس بكل ما
توصلت إليه وذلك قبل مغادريت لهولندا مرة أخرى.

1

زيارة والية دارفور الغربية
قمت بإجراء مقابالت يف “الجنينة” مع كل من:
• مجموعات تركيز تخص املرأة
• مجموعة تركيز تخص الشباب
• مجموعة تركيز تخص األشخاص النازحني داخل ًّيا ()IDPs
• السيد /محمد حسن ،رئيس األمن واملخابرات العسكرية بوالية
غرب دارفور
• السيد /عيىس آدم بركة ،رئيس مكتب القطاع مبفوضية
السودان لنزع األسلحة والترسيح وإعادة الدمج ()SDDRC
يف الجنينة
• السيد /عبد الله حمدان بالل ،رئيس لجنة تسجيل األسلحة
• السيدة /شيهو أكاماتسو ،برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
()UNDP
• السيدة /مارديا مارتن وايلز ،برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
()UNDP

العمل كفريق
أود أن أعرب عن تقديري وعرفاين بالتعاون الذي وجدته من
السلطات السودانية يف كل من الخرطوم والجنينة ،إال أن مريض
من ال 28وإىل 29أغسطس 1والقيود الرسمية عىل السفر
واالتصاالت واألمطار قد ح َّد من قدريت عىل القيام باملقابالت
وجمع املعلومات يف دارفور الغربية.
كام أرغب يف التعبري عن امتناين للدكتور محمود زين الدين
والسيد صالح إدريس من مفوضية السودان لنزع األسلحة
والترسيح وإعادة الدمج ( )SDDRCوزمالئهم من برنامج تسجيل
األسلحة واللجنة الفنية ( )ARCبالجنينة ،واملرتجم الخاص يب،
والسيد وولف كريستيان بايز من مركز بون الدويل للتحول
( )BICCوفريق عمل فندق أكروبول بالخرطوم وباألخص نيكيل
أكاريا من مركز بون الدويل للتحول (، )BICCوالذي عمل
كمرافق ومستشار دائم يل ،عىل الدعم الذي قدموه يل.

أتوجه بجزيل الشكر للعاملني بالدرجة األوىل والثانية مبستشفيات العملية املختلطة لالتحاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور ()UNAMID
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وبالرغم من مسؤوليتي عن محتوى هذا التقرير ،إال أنه
انعكاسا إىل حد بعيد للمعلومات والتقييامت واآلراء
يعد
ً
واملخاوف واألمنيات التي شاركني بها أشخاص من السودان
وأملانيا ،ومن هذا املنطلق فإن التقرير يعكس جه ًدا مشرتكًا
ويوضح أوجه القوة والضعف بربنامج تسجيل ووسم األسلحة
( )ARMمن واقع رؤية املشاركني فيه ،مع بعض املالحظات
الخاصة يب .كام يحتوي التقرير عىل توصيات مبنية عىل أساس
احتياجات العاملني بتسجيل ووسم األسلحة(، )ARMكام قمت
بإضافة القليل من األفكار الخاصة يب يف هذا الصدد.

 -5األثر املتوقع للمرشوع عىل األمن اإلنساين بوالية غرب
دارفور وكذلك إمكانية إعادة تطبيق مثل هذا الربنامج يف
مناطق أخرى بالسودان وخارجها.

وفيام ييل ،فإنني لن أوضح مصدر املعلومة ومن أي مقابلة
تم جمعها ،حيث إن بعض األشخاص الذين تحدثت معهم قد
طلبوا مني عدم القيام بذلك وسوف أستخدم إشارات مثل “
يرى موظفو تسجيل ووسم األسلحة ( )ARMأن ”...أو “ تعتقد
بعض النساء باملنطقة أن ”...أو “ يرى بعض املراقبني  ”...إال
أنني سوف أذكر املصدر عند قيامي باالقتباس من املستندات.

هيكل التقرير
يف الجزء الرئييس من التقرير سوف أقوم باتباع الهيكل املقرتح
من ِقبل “مصطلحات اإلشارة” (امللحقة بهذا التقرير)
-1

-2
-3

-4

الهيكل والتكوين واملصادر متاحة للجنة تسجيل األسلحة
( )ARCبوالية غرب دارفور وكذلك الروابط بني اللجنة
وحكومة الدولة وجهات وطنية أخرى.
األسلوب الحايل للتوعية والتسجيل والوسم ألسلحة املواطنني
غري القانونية يف والية غرب دارفور
رؤى املشاركني (مثل الجامعات والقادة الدينيني والسياسيني)
يف والية غرب دارفور فيام يتعلق بعملية تسجيل األسلحة
املقرتحة.
العالقة بني أنشطة لجنة تسجيل األسلحة ( )ARCوالجهات
املشاركة األخرى وبخاصة أمن املجتمعات املحلية ومراقبة
األسلحة( )CSACواملشاريع االجتامعية الكثيفة العاملة
( )CLIPالتابعة لربنامج األمم املتحدة التنموي ()UNDP
وكذلك العملية املختلطة لالتحاد األفريقي واألمم املتحدة يف
دارفور )UNAMID(.
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املوارد واألنشطة واملشاكل الخاصة بفريق تسجيل ووسم األسلحة
( )ARMبوالية غرب دارفور
هناك حوايل سبعة أشخاص يعملون بربنامج تسجيل ووسم املجاورة ( .)RECSAعند التوقيع عىل بروتوكول نريويب يف 2004
األسلحة ( )ARMومقره الجنينة وهي عاصمة والية غرب دارفور التزمت إحدى عرش دولة مبا فيهم السودان بوسم مخزونهم
الوطني من األسلحة الصغرية والخفيفة ( )SALWوكان الهدف
ويُطلَق عىل الوحدة التنفيذية ،والتي يرأسها السيد /عبد الله
حمدان باليل ،اللجنة التقنية للتسجيل والوسم أو لجنة التسجيل من هذا اإلجراء هو التأكد من أن أي سالح بالسوق السوداء
ومهمتها هي إدارة املرشوع بشكل يومي وحل املشكالت التقنية ميكن أن يتم تتبع مالكه األصيل القانوين من خالل كود مميز
للتعريف .وقد رأت الدول املشارِكة أن هذا اإلجراء هو مقدمة
ويرتبط عملها بعمل برنامج أمن املجتمعات املحلية ومراقبة
رضورية ل”مراقبة التحويل” – أي النقل غري املرصح به للسالح
األسلحة ( )CSACالتابع لقسم عملية نزع األسلحة والترسيح
3
وإعادة الدمج ( )DDRمبرشوع األمم املتحدة التنموي .ويلعب والذخرية من مخازن املالك القانونيني إىل السوق السوداء .
أمن املجتمعات املحلية ومراقبة األسلحة ( )CSACدو ًرا ها ًّما يف
زيادة الوعي والدعم من أجل تسجيل األسلحة ووسمها بدارفور.
يرجع أصل مبادرة وسم األسلحة النارية إىل الفقرة السابعة
ويتم اإلرشاف عىل اللجنة التقنية من ِقبل لجنة توجيهية يرتأسها من بروتوكول نريويب التي توجب قيام األطراف املشاركة بوسم
الوايل.
األسلحة النارية تحت الرقابة الوطنية أو القضاء بعالمة بسيطة
تتيح التعرف عىل بلد االسترياد وسنة االسترياد والرقم املسلسل
بدأ مرشوع تسجيل ووسم األسلحة ( )ARMيف ديسمرب
الشخيص إذا كانت قطعة السالح الصغرية أو الخفيفة ال تحمل
 2012بورشة عمل وبعض االستشارات مع اإلدارة الوطنية يف
رقام عند االسترياد ،حتى يتسنى تعقب مصدر األسلحة الصغري أو
الجنينة  .فقد تم عقد اجتامع موسع لتبادل املشاورات
الخفيف ()Bevan and King, 2013: 16
واملعلومات يف قاعة الجمعية الترشيعية بالجنينة .ويف بداية عام
 2013تم حشد االهتامم الشعبي بفعل تدشني عدة فعاليات
ويف  2005اتفقت دول املنطقة عىل شكل موحد لوسم
عامة وعىل حد اعتقادي زاد ذلك من التوقعات بإحراز تقدم يف األسلحة يتكون من نجمة ترمز لألسلحة التي متتلكها أي من
األمن باملنطقة ،ولكن هذه اآلمال مل تتحقق حتى اآلن لألسباب دول منطقة البحريات الكربى والقرن األفريقي والدول املجاورة
التي سوف أبحثها فيام ييل.
( ،)RECSAوهو رمز البلد مبعايري منظمة الجودة العاملية اآليزو
( )ISOورقم مسلسل مميز ،كام ميكن أيضا للدول (الواليات) أن
يقوم برنامج تسجيل ووسم األسلحة ( )ARMبالتوجه
تضيف أكوا ًدا تحدد فر ًعا معي ًنا من الخدمة أو وحدة معينة من
لل”إدارة الوطنية” 2ليطلب منها التعاون يف عمليات التسجيل
جهات الدفاع أو قوات األمن (كام ورد يف نفس املرجع).
والوسم ،فيقومون مبخاطبة املسؤولني الوطنيني رفيعي املستوى
ويف نفس العام ألزمت الدول األطراف يف بروتوكول نريويب
(مثل السالطني واألمراء) وإذا وافق هؤالء القادة عىل التعاون
نفسها بوسم كامل مخزونها من األسلحة الصغرية والخفيفة
معهم ،يقوم وفد من الزعامء األقل مستوى (مثل العمد
( )SALWبنهاية  ،2008ولكن ذلك كان هدفًا غري واقعي-
والشيوخ) باصطحاب رجال القبائل ملوقع التسجيل.
خاصة وأن املركز اإلقليمي املعني باألسلحة الصغرية واألسلحة
الخفيفة يف منطقة البحريات الكربى والقرن األفريقي والدول
إن آلة وسم رأس الدبوس أو النقر املجهري للوسم هي
املجاورة ( )RECSAمل يقم بتوفري غالبية آالت الوسم حتى
منتج أسباين يحمل اسم  Couth MC 2000تم تزويد لجنة
مهم للدول لتبدأ يف عمليات الوسم
عملية نزع األسلحة والترسيح وإعادة الدمج ( )DDRبالسودان  2009ولكنه قدم حاف ًزا ًّ
(كام ورد يف نفس املرجع).
املعني باألسلحة الصغرية واألسلحة
به من ِقبل املركز اإلقليمي
ّ
الخفيفة يف منطقة البحريات الكربى والقرن األفريقي والدول
2

مصطلح “ اإلدارة الوطنية” تم تقدميه من ِقبل السلطات الربيطانية اإلمربيالية وكان يرتكز بشدة عىل الحكام املحليني ومازال مستخدما حتى اآلن .وتنقسم غالبية دارفور إىل “الدار” والتي يقوم
بإدارتها اإلداريون املحليون أو القادة التقليديون والذين يحكمون يف أغلب األحيان سكان الجامعات العرقية املختلفة .ويف بعض األحيان قد ينتمي القائد لجامعة من األقليات ولهذا فإن اإلدارة
الوطنية عىل وجه التحديد ال تعني زعامء القبائل أو مسؤويل الحكومة ولكنها خليط من االثنني .ميكن الرجوع ل.Gramizzi and Tubiana 2102

3

 “ James Bevan. 2008ترسانات األسلحة خارج املسار“ :تحويل مسار األسلحة والذخرية” يف مسح األسلحة الصغرية .مسح األسلحة الصغرية  .2008الخطر واملقاومة ،كامربيدج ،جامعة كامربيدج
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يرشح بيفان وكينج أن وسم األسلحة وتسجيلها وتعقبها
كلها حلقات يجب أن يتصل بعضها ببعض ليك تحرز عمليات
وسم وتسجيل األسلحة تقد ًما يف عملية مراقبة السالح( .انظر
الجدول  1أدناه).
وسوف نرى أيضً ا بيفان وكينج يقومان مبراجعة الدروس
املستفادة يف دول منطقة البحريات الكربى والقرن األفريقي
والدول املجاورة ( )RECSAاألخرى حول استخدام ونقل وصيانة
آالت الوسم.
يف والية غرب دارفور من املفرتض أن يتم تسجيل األسلحة
يف مواقع محلية عرب الوالية ،حيث ميكن اجتامع ماليك األسلحة.
إال أنه نظ ًرا لعدة عقبات يفرضها النقل واألمن والصيانة ،فإن
ذلك يثبت استحالته .ففي بعض األحيان كان يُطلب من رجال
القبائل االنتقال ملئات الكيلومرتات حتى ميكن أن يتم تسجيل
ووسم أسلحتهم يف الجنينة .كام يحاول فريق تسجيل ووسم
األسلحة ( )ARMاالنتقال إىل مواقع خارج عاصمة الوالية ،ولكن
يف أثناء رحلة إىل محلية كلبس يف شامل الوالية فقدت آلة
الوسم بعضً ا من زيت التشحيم الخاص بها أثناء االنتقال ،ثم
تطورت هذه املشكلة التقنية البسيطة إىل مشكلة خطرية عندما
مل تُتخذ أية إجراءات إلصالح اآللة التي ظلت معطلة لعدة أشهر.

جدول ( )1معايري التقييم
الفئة
الوسم

حفظ السجالت

الفئة الفرعية
التقنية

املؤرشات
معدل الوسم وعدد الآلالت قيد
النشغيل

العملية

مجموع املوسوم
البيانات املوسومة

نظام الحاسبات

البيانات املتعلقة املسجلة (رقم
تعريف السالح ،تعريف
املستخدم)
استخدام إجراءات اإلصدار اليومية
وجود قاعدة بيانات محلية
هل ميكن استعادة البيانات؟

القدرة

هل ميكن القيام بعمليات تعقب؟

اآلليات العاملية

عدد عمليات التعقب العاملية
التي متت حسب
اإلجراءات املتفق عليها

البنية التحتية
لتكنولوجيا
املعلومات
التتبع

املصدر  Bevan and King 2013جدول 2

ذكر بيفان وكينج يف دراسة أعدوها يف أبريل  2013حول
وسم األسلحة يف الدول األعضاء مبنطقة البحريات الكربى والقرن
األفريقي والدول املجاورة ( )RECSAأن آلة Couth MC 2000
هي آلة قوية الصالبة ولكنها بالرغم من ذلك ميكن أن تتعرض
للتلف إذا ما تم نقلها بدون صندوق عىل الطرقات غري
فقد كانت اآللة تستخدم زيتًا للتشحيم غري متوافر محليًّا
املرصوفة عىل منت شاحنة نقل صغرية .لتجنب حدوث ذلك،
وقد طلب فريق تسجيل ووسم األسلحة ( )ARMمتوي ًنا جدي ًدا
قامت جنوب أفريقيا بتصنيع صناديق خاصة لالستخدام عند
من الزيت من الخرطوم ،إال أن الشحنة ظلت معطلة ألشهر
داخل مطار الخرطوم بسبب عدم توفر وسيلة نقل .ويف أغسطس الشحن( .ص .)26
 2013منا إىل علمي أن الخطوط الجوية التجارية رفضت نقلها
ومن ضمن املشكالت التشغيلية األخرى التي واجهها فريق
ألسباب تخص السالمة وكذلك فقد علمت أن نقص التشحيم قد
أدى إىل توقف عملية الوسم والتسجيل كليًّا .وبعد أن تم وسم عمل ( )ARMبوالية غرب دارفور كانت عدم توفر أجهزة
حوايل  135قطعة سالح يف مايو/يونيو ،مل تتم أي عمليات وسم الكمبيوتر واملعدات الكهربائية من أجل االحتفاظ بالسجالت
واالتصاالت .فقد تعطلت شحنة من املعدات التي أرسلها مركز
وتسجيل خالل الصيف والخريف .وحتى سبتمرب مل يعلم أحد
مبوعد وصول زيت التشحيم يف الجنينة .كام أن فريق ( )ARMمل بون الدويل للتحول ( )BICCمن أملانيا لعدة شهور يف الجامرك
السودانية ،وبعد طول انتظار تم تسليمها رسميًّا للجنة ال
تكن لديهم أي فكرة عن حجم الكمية التي سوف تصلهم وإىل
( )DDRالسودانية يف أكتوبر .2013
متى سوف تسمح آللة الوسم بالعمل .ولكن يف بداية ديسمرب
 2013تم حل هذه املشكلة وتم استئناف الوسم (بالل .)2013
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إضافة إىل ذلك ،فإن إجراءات تناول البيانات ينقصها الكثري،
فإن البيانات الحساسة التي يتم جمعها ال يتم عمل نسخ
احتياطية منها .وقد حاول مستشارو مركز بون الدويل للتحول
( )BICCالتقنيون أن يقوموا بذلك ،ولكن األمر يتطلب القيام
بذلك بشكل ممنهج.
كام يؤكد بيفان وكينج عىل األهمية القصوى لقيد السجالت
بدقة ونظام وكذلك الحاجة لألنظمة األلكرتونية التي تسمح
للموظفني التنفيذيني بالرجوع إىل قاعدة بيانات التسجيل الخاصة
بالدولة واملنطقة بأكملها( .ص .)FF 33

حالة املرشوع طبقًا لفريق برنامج تسجيل ووسم
األسلحة ()ARM
يف تقرير عن الحالة يرجع تاريخه إىل  4ديسمرب 2013
أقرت لجنة التقنية لتسجيل ووسم األسلحة أنه يف العام األول:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تم وسم  282قطعة سالح ،مئتان منهم بالجنينة.
تم تسجيل 2500 4قطعة سالح.
إجاميل مصاريف الكلفة الجارية كان  52540جني ًها سودانيًّا
(أي ما يعادل  8750يورو).
كان أداء املرشوع ضعيفًا للغاية.
عىل الصعيد اإلداري ،كان املرشوع مفتق ًرا لالجتامعات الدورية
والتقارير الشهرية والتقارير املالية واملتابعة يف املناطق النائية.
تم توزيع استامرات تسجيل السالح وتم تسجيل العديد من
األسلحة ولكن مل يتم وسمها.
يجب حراسة آلة الوسم بشكل أفضل ألنها ميكن أن تصبح
هدفا للجامعات املسلحة يف املناطق غري اآلمنة.
توقفت عملية التسجيل ألسباب تتعلق باملوسم الزراعي (حني
انتقلت كل العائالت ملزارعهم).
تسبب الرصاع الدائر يف جبل أمري يف سيال إىل توقف عملية
التسجيل.
الحركات املسلحة التي وقَّعت عىل اتفاقيات سالم مع
الحكومة لديها ترسانات أسلحة ولكنهم ليسوا مد َرجني ضمن
برنامج تسجيل ووسم األسلحة.

4

بناء عىل ذلك فإن  2218من األسلحة املسجلة مل يتم وسمها

5

ال أعلم أي سالح يشري إليه ذلك.

6

يبدو األمر يل وكأن األسعار قد ارتفعت بسبب قلة األسلحة املعروضة للبيع
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• زادت الثورات يف مرص وليبيا من عمليات تهريب السالح يف
دارفور ووسط أفريقيا وأسعار السالح.
• األسلحة املنترشة والتي تستخدم بكرثة يُطلَق عليها اسم
“شانيا” 5وال ميانع الناس يف استخدامها كام أنه يسهل رشاء
الذخرية.
• ينتقل البدو من الشامل للجنوب يف أكتوبر وتكون هذه
فرصة لتسجيل أسلحتهم.
كام قام تقرير الحالة بإبراز بعض النقاط التي تصب يف صالح
مرشوع ()ARM
• استطاعت أنشطة الوعي أن تشجع الناس فعليًّا عىل التعاون:
فمثل ارتفع سعر الكالشينكوف
• إن أسعار األسلحة يف زيادةً ،
من  4000إىل  12000جنيه سوداين وبحسب التقرير فإن ذلك
جعل الطلب عليها ينخفض.6
• دوريات الحدود السودانية التشادية تكافح تهريب وانتشار
األسلحة يف املنطقة الحدودية.
• املراقبة األفضل لألسلحة من جانب الحدود التشادية كان له
نفس األثر.
• املعاناة التي سببها استخدام البنادق قد غريت موقف البعض
من حيازتها واستخدامها.
• معدات تكنولوجيا املعلومات التي تم تسليمها للمرشوع مثل
جهاز كمبيوتر محمول وثالثة أجهزة كمبيوتر سطح املكتب
ومولد وكامريا فيديو وكامريا تصوير وكذلك جهاز لعرض رشائح
الفيديو.
مسجل املشاكل التالية:
ً
ويستطرد تقرير الحالة
• “بطء شديد” يف التقدم بعملية التسجيل والوسم.
• منطقتا هبيال وفوربرنقا ومناطق أخرى مل يبدؤوا بالتسجيل
بعد.
• فقد الفريق أحد أعضائه التقنيني األكفاء (موظف باملخابرات)
عندما تم نقله للخرطوم.
• األسلحة التي تحوزها الحركات التي وقعت عىل اتفاقية سالم
مع الحكومة مل يتم ضمها للمرشوع.
وأخريا يقوم فريق ( )ARMبطرح بعض التحديات والتوصيات:
• هناك نقص شديد يف التمويل ،إذ يحتاج املرشوع مليزانية
مناسبة .مثال عىل ذلك أن املرشوع ال يستطيع حتى اآلن
تغطية تكاليف عمل استامرات تسجيل.
• كام أن املرشوع بحاجة ملركبة مالمئة للذهاب للتسجيل
والوسم ،فإن اللجنة التقنية ليس لديها سيارة خاصة بها.
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تنمية القدرات والدعم الفني واملايل ألغراض محددة ،وليس
• كام تحتاج اللجنة التقنية أيضا للمزيد من الخرباء لينضموا
أن متول أو تقود تشغيل املرشوع.
لعضويتها.
 .4إذا مل يتم طرح ومعالجة املشكالت الهيكلية بشكل عاجل،
• وكذلك فإنها تحتاج ملقر مستقل خاص بها .
فلن يكون العام التايل من الربناج أكرث نجا ًحا من األول.
• وتحتاج لبعض الحراس لتأمني آلة الوسم عند االنتقال بها.
 .5لتجنب املشكالت املستقبلية فإنه يجب عىل التنفيذيني
بربنامج ( )ARMأن يتواصلوا بشكل أفضل مع بعضهم
وهذا يقودين لبعض املالحظات:
البعض .ال ميكنني الجزم ولكنني أشك أن السلطات بالخرطوم
 .1يف أول ستة أشهر من الربنامج مل يتم تسجيل ووسم إال أقل
كانت عىل دراية مبشكلة آلة الوسم قبل أن نخربهم بها يف
القليل من األسلحة ،وبنهاية العام األول للربنامج كان قد تم
 31أغسطس  .2013كام أن مركز بون الدويل للتحول
تسجيل  2500قطعة سالح بينام تم وسم  282قطعة سالح
( )BICCومستشاريه الفنيني مل يكونوا عىل علم باملشكلة.
فقط منها ( .)11%وأنا أتفق مع فريق تسجيل ووسم
فلو كانوا قد علموا بها لكانوا ساعدوا يف جلب زيت
األسلحة ( )ARMبوصفهم األمر بأنه أداء ضعيف ج ًّدا .فإذا
التشحيم آللة الوسم بالجنينة .فيام يخص هذه الواقعة ،مل
تم تسجيل قطعة سالح ومل يتم وسمها ،فإن رجال تطبيق
يعلموا هم بها وال أنا إال يف  30أغسطس عندما عرفنا أن
القانون بالكاد سوف يتمكنون من التأكد من حالتها يف
نتلق هذه املعلومة من فريق
املوقع .فيام يخص مراقبة التسلح ،فإن التسجيل وحده ليس
اآللة كانت معطلة .ونحن مل َ
( )ARMبشكل مبارش ،ولكن عن طريق مسؤول حكومي يف
ذا منفعة كبرية.
الجنينة ال يعمل مع فريق ( )ARMالتقني .وعندما قمنا
 .2البطء الشديد يف التقدم جاء عىل أثر نقص املواصالت
بسؤال فريق تسجيل ووسم األسلحة ( )ARMأخربونا أن
الالزمة لنقل املواد الرضورية وفشل الجهات الجمركية يف
اآللة كانت معطلة منذ شهور.
اإلفراج عن املعدات الواردة لتسجيل ووسم األسلحة
( )ARMيف فرتة زمنية معقولة.
أنا مدرك أن تنفيذ برنامج يف منطقة مثل والية غرب
 .3التوقف التام عن النشاط من يونيو ألكتوبر  2013وقلة
النشاط يف فرتات أخرى وقد حدث ذلك أيضً ا بسبب ضعف دارفور ليس باألمر السهل وأن العمل يتم يف ظروف قاسية،
ولذا فإن برنام ًجا مثل ( )ARMال ميكنه تفادي التعرض
الدعم من الحكومة السودانية ،فلو رغبت السلطات
للمشكالت التشغيلية من وقت آلخر ،ولكن التواصل الجيد
ُحل بعض املشكالت مثل
الحكومية لكان من املمكن أن ت ّ
نقص زيت التشحيم وتعطل معدات تكنولوجيا املعلومات يف والتعاون بني األطراف املعنية من شأنه أن مينع تلك املشكالت
من شل حركة تقدم الربنامج ألشهر متتالية.
الجامرك .فلو كانت الحكومة السودانية تعترب املرشوع ذا
أهمية كبرية لكانت زودت فريق ( )ARMمبا يحتاجه
ملامرسة أعامله بكفاءة وكانت ستجد طرقًا للتغلب عىل
املصاعب يف التواصل والتعاون بني مفوضية السودان لنزع
األسلحة والترسيح وإعادة الدمج ( )SDDRCووزارة
الداخلية والهيئات الحكومية األخرى .وأنا أقرتح أن يقوم
مكتب الرئيس يف أقرب وقت بتوجيه كل الهيئات الوطنية
لدعم املرشوع بفاعلية وأن يزودوا موظفي املرشوع بكل
الوسائل الالزمة إلنجاز عملهم بنجاح .وهذا يتضمن متويل
أنشطة فريق ( )ARMامليداين .فإن الدعم الذي تقدمه
أملانيا ال ومل يكن من املفرتض أن يغطي مثل تلك التكاليف.
إن مهمة مركز بون الدويل للتحول ( )BICCهي توفري
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األمن من خالل التسجيل والوسم؟ منهج برنامج تسجيل ووسم األسلحة
()ARM
لن تتمكن الحكومة من مراقبة األسلحة النارية واألسلحة
األخرى بشكل فعال إال إذا تم تعريفها وربطها باألشخاص أو
املنظامت املسموح لها بحيازتها .وهذا يعني أنه يجب أن يكون
لألسلحة ومالكيها وسيلة مميزة ورسمية ميكن االعتامد عليها
لتعريفهم .كام أنه يجب أن تكون هناك سجالت رسمية توضح
رصح له بحمل السالح وأي سالح.
من امل َّ
من السهل وسم وتسجيل قطعة سالح ومن السهل القيام
بذلك بانتظام وبشكل شامل بطريقة تسمح لرجال تطبيق
القانون يف املناطق النائية بالتأكد من الحالة القانونية للسالح.
إضافة لذلك ،فإن األرقام املسلسلة التي يوفرها مصنعو األسلحة
عادة ما تكون غري كافية لالعتامد عليها ولهذا فإن الحكومات
تقوم بوسم األسلحة بنفسها بشكل متزايد .فقد أصبحوا ملزمني
منذ  2005بالتأكد من أن األسلحة النارية يتم وسمها بشكل
سليم.

وتستطرد الورقة املعددة األهداف املحددة:
“ .1تدشني عملية وسم وتسجيل األسلحة والصغرية
والخفيفة ( )SALWالتي ميتلكها املدنيون من خالل
اإلدارة املدنية والتقليدية لتسهيل تعقب األسلحة يف
املنطقة.
 .2جمع املعلومات األساسية والبيانات الخاصة بنقل األسلحة
(األعداد واملصادر واملواقع) من خالل العملية السالف
ذكرها.
7
 .3زيادة الوعي املجتمعي بخطورة انتشار األسلحة غري
القانونية والعواقب السلبية لذلك عىل السالمة البدنية
واملمتلكات”8.

الهدف األول والثاين من تلك األهداف املحددة من
مسؤوليات برنامج ( )ARMيتم تنفيذهام بواسطة مفوضية
السودان لنزع األسلحة والترسيح وإعادة الدمج ( ،)SDDRCأما
الهدف الثالث فهو باملقام األول من اختصاص برنامج األمم
ويف  ،2001تبنت الجمعية العامة لألمم املتحدة وثيقة ذات املتحدة التنموي ( )UNDPالذي من املفرتض أن يقوم بدعم
اسم مطول يشار إليها بشكل غري رسمي باسم بروتوكول األسلحة تسجيل ووسم األسلحة ( )ARMتحدي ًدا .كام أن برنامج األمم
النارية وهي االتفاقية الوحيدة العاملية امللزمة قانون ًّيا التي تخص املتحدة اإلمنايئ ( )UNDPمسؤول عن تنمية التقدم االجتامعي
األسلحة الصغرية والتي طُبقت يف عام  .2005ويطالب برتوكول واالقتصادي بوالية غرب دارفور وهو أيضً ا جزء من األهداف
األسلحة النارية الدول برضورة وسم األسلحة أثناء وبعد تصنيعها .العامة التي ذُكرت من قبل ،ومن ثم فإن برنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ ( )UNDPيعد رشيكًا أساسيًّا .أما مفوضية السودان لنزع
كام تبنت الجمعية العامة لألمم املتحدة يف  2005وثيقة
األسلحة والترسيح وإعادة الدمج ( )SDDRCفتعنى بالتواصل
دولية لتعقب السالح (االسم الرسمي أطول من ذلك) وتعطي
والتنسيق فيام بني املجهودات املق َّدمة من ِقبل املنظامت
الوثيقة املزيد من التوجيه فيام يخص وسم األسلحة النارية،
املختلفة املشارِكة يف برنامج تسجيل ووسم األسلحة (.)ARM
ولكنها ليست ملزمة قانونيًّا.
أما مركز بون الدويل للتحول ( )BICCفهو أيضً ا مسؤول عن
وطبقًا لورقة مفاهيم للحكومة السودانية حول برنامج ( )ARMإنجاح ( )ARMولكن بشكل مختلف ،إذ يقوم املركز ()BICC
يف يناير  2013فإن “الهدف الرئييس ]من برنامج ( [)ARMهو بتزويد ( )ARMبالخربات الدقيقة مستن ًدا عىل خربته الدقيقة يف
املساهمة يف تحسني األمن واالستقرار وتحجيم العنف املسلح يف مراقبة األسلحة يف أفريقيا وبلدان العامل لتزويد ()ARM
غرب دارفور من خالل تطبيق إجراءات املراقبة ضد انتشار
بالدروس املستفادة من التجارب يف أماكن أخرى بالعامل .كام
وإساءة استخدام األسلحة الصغرية والخفيفة ودعم النمو
تقوم الحكومة األملانية بتوفري دعم محدود عن طريق بعض
االجتامعي واالقتصادي لسكانها”.
املعدات والتمويل من خالل ( .)BICCولكن كام أوضحت من
قبل ،فإن الحكومة األملانية ومركز بون الدويل للتحول ()BICC
مل يتعهدا بتويل مسؤولية إدارة الربنامج.
7

ليس من السهل دامئًا تحديد ما يجب أن يتكون منه املجتمع ،فكام أقوم بالرشح أدناه ،فإن الرسائل التي يرسلها برنامج تسجيل ووسم األسلحة ( )ARMتكون غري واضحة يف بعض األحيان.
مثال عىل ذلك فإن السلطات ت َ ِعد بالتخلص من فائض األسلحة باملنطقة يف وقت ما ،لكنهم يؤكدون ملاليك السالح أنهم لن يقوموا بذلك بدون موافقة “الجامعات” .إضافة إىل ذلك ،فإنه ال
ً
يعطي رسائل عن التناول اآلمن والتخزين.

8
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( )ARMيف والية غرب دارفور ال يحقق أهدافه املرجوة يف
الوقت الحايل .وأرجو أن تساعد التوصيات التي أقدمها يف هذا
التقرير عىل جعله أكرث فعالية.

أعتقد أن عملية وسم وتسجيل األسلحة التي يحملها رجال
القبائل وحدها ال ميكنها اإلسهام يف األمن واالستقرار والقضاء
عىل العنف املسلح باملنطقة .ولن يكون لعملية وسم وتسجيل
السالح ،هذا العمل التقني اإلداري ،أثر سيايس واجتامعي فعال
إذا مل يتم يف بيئة مه َّيأة مصحوبة بإجراءات للدعم .أما إذا بقي نقاط القوة والضعف بربنامج تسجيل ووسم األسلحة
مرشوع تسجيل ووسم األسلحة مبعزل عن ذلك فلن يتمكن من ()ARM
تحسني األمن البرشي يف دارفور.
توجد بربنامج تسجيل ووسم األسلحة ( )ARMكام يتم
يعي املشاركون مبرشوع ( )ARMهذا األمر جي ًدا ولذا فقد تطبيقه يف والية غرب دارفور نقاط قوة ميكن أن تكون سب ًبا يف
اختاروا بإرادتهم العمل مع ومن خالل اإلدارة الوطنية والزعامء إنجاحه ولكن هناك نقاط ضعف تحول دون تحقيقه أهدافه
شبه الرسميني للقبائل املسلحة الذين ميكنهم التأثري إىل حد ما املرجحة.
عىل ح َملة السالح .كام ض َّمنوا هذا الربنامج عدة أنشطة لتوعية
السكان مبخاطر األسلحة النارية وتلك كانت مهمة برنامج األمم امللكية املحلية للسلطات السودانية
برنامج تسجيل ووسم األسلحة ( )ARMمملوك ومدار ويتم
املتحدة اإلمنايئ ( )UNDPيف املقام األول ورشيكها التطبيقي،
تنفيذه من ِقبل الحكومة السودانية ،وهذه “امللكية املحلية” هي
املنظمة السودانية غري الحكومية “مامن” وأخريا فقد سعوا
إحدى نقاط القوة وبخاصة يف حالة ( )ARMحيث يتم االستعانة
وحصلوا عىل مساعدة برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ()UNDP
باإلدارة الوطنية وبدرجة أقل بجامعات املجتمع املحيل التي تعمل
لنرش التقدم االجتامعي واالقتصادي باملنطقة.
ي ًدا بيد مع الربنامج ليكونوا رشكاء يف ملكيته ،ولكن للبقاء يف
هل ميكن لهذه املنهج ،إذا ما تم تطبيقه بفاعلية ،أن يسهم مأمن ،يبقى ( )ARMيف املقام األول مرشو ًعا مدا ًرا من ِقبل
الحكومة.
يف االستقرار واألمن ويضع ح ًّدا للعنف املسلح يف والية غرب
دارفور؟
وبالرغم من أن الدعم الذي توفره أملانيا من خالل مركز
بون الدويل للتحول ( )BICCوكذلك برنامج األمم املتحدة
أعتقد أن برنامج ( )ARMيعد فكرة ممتازة وهو خطوة
أوىل باتجاه مراقبة السالح واالرتقاء باملستوى األمني وبناء الثقة اإلمنايئ ( )UNDPهو أمر رضوري ،إال أن امللكية املحلية أمر
أول ،يجب علينا أن نفرتض أن السودانيني هم
العامة والحث عىل املصالحة يف دارفور ،تلك املنطقة التي تعاين هام وواضحً .
من العنف القبيل والسيايس .من وجهة نظري ،يجب أن يقاس األكرث دراية مبا تحتاجه بالدهم ،كام أنهم يعلمون أكرث من
األجانب ما الذي يالئم بالدهم.
مدى نجاح برنامج تسجيل ووسم األسلحة ( )ARMهذا يف
املجمل بدرجة األمن واألمان التي ينعم بها مواطنو والية غرب
ثانيا ،فإن امللكية املحلية تعطي انطبا ًعا لسكان دارفور
دارفور كنتيجة لعمل الربنامج وليس فقط بعدد األسلحة التي تم
والسودان وكذا املجتمع الدويل أن الجهات السودانية جادة
وسمها وتسجيلها.
بشأن إحالل السالم واالستقرار بهذه املنطقة املشتعلة .إنها داللة
ولست أرى سببًا مينع من تطبيق الربنامج بنجاح يف ظروف مرحب بها ومنتظرة بشدة ،ولكن حتى تكون فعالة يجب أن
تكون حقيقة ويصدقها الناس .ولكن مواطني دارفور لن يؤمنوا
مامثلة يف مناطق أخرى كانت تعاين الرصاعات ،وبخاصة يف
بذلك حتى يروا بأعينهم أن حكومة السودان قد توقفت عن
املجتمعات القبلية (انظر قسم  )5وأنا أمتنى بالفعل أن أرى
هذه الفكرة يف حيز التنفيذ بطريقة تضمن لها تحقيق أهدافها توزيع السالح واألموال والدعم للقوات القتالية غري النظامية
باملنطقة .وبالتايل فإن ذلك سيعطي مصداقية لربنامج ()ARM
بالكامل .إال أنني سأحاول أن أثبت يف هذا التقرير أن برنامج
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غرب دارفور ،فكام أقرت يل السلطات الحكومية ،فإن عملية
وينمي الثقة الشعبية به فيمكِّنه من امليض قُد ًما .ففي رأيي
عندما يتحقق ذلك فقط سيتمكن برنامج ( )ARMمن تحقيق السالم هناك ليست مستقرة وهناك الكثري من الجهود التي
ت ُبذل من أجل استقرارها .ولكن ال يعلم أحد إن كانت ستنجح.
النجاح.9
فهناك حوادث اندالع ألعامل العنف بني القبائل والعائالت
ثالثا ،تؤكد امللكية املحلية أن برنامج ( )ARMسوف يستمر واألفراد ،وهناك أعامل عنف مسلح من وقت آلخر بسبب
استخراج الذهب .كام أن السطو املسلح ورسقة السيارات
حتى إذا توقف الدعم األجنبي وهذا ما قاله له يل كبار
موظفي مفوضية السودان لنزع األسلحة والترسيح وإعادة الدمج واالختطاف وترصد موظفي املهامت اإلنسانية وقوات حفظ
السالم أمثلة من أنواع العنف املوجود بدارفور .وكذلك يوجد
( )SDDRCمن تلقاء أنفسهم .كام أضافوا أنهم يأملون أن
العديد من البالغات عن العنف الجنيس ضد النساء والفتيات
تستثمر الحكومة السودانية جز ًءا من أموالها يف الربنامج .وأنا
أجد ذلك محبذًا ج ًّدا وبخاصة أن فريق ( )ARMبالجنينة يفتقر والصبية وكل تلك األمور تشكل قضايا أمنية خطرية.
إىل التمويل الالزم للمصاريف الجارية ولكنه يعتمد عىل الرشطة
ومن ثم فإن الوضع األمني سيئ ،وإن كان أفضل مام كان
وهيئات حكومية أخرى هي نفسها تفتقر للنقد بشكل دائم.
عليه منذ عدة سنوات وهو آخذ يف التحسن .كام أن العالقات
وأنا ال ميكنني املعرفة عىل وجه اليقني إىل من تصل األموال بني تشاد والسودان قد تحسنت يف السنوات األخرية حيث
( 50-100جنيه سوداين لكل قطعة سالح يتم وسمها وتسجيلها) نجحت دوريات الحدود بني البلدين يف الحد من الجرائم
والتي يدفعها رجال القبائل املشاركون يف ( .)ARMويحتاج ذلك الحدودية ،كام أنهم قاموا بالتعاون يف بناء وإعادة بناء املدارس
يف املنطقة الحدودية .وكان من بني املبادرات املحمودة إعادة
األمر لإليضاح حتى ميكن زيادة الثقة يف الربنامج ،فمن املؤكد
فتح السوق بإحدى املدن السودانية الحدودية التي يُطلَق عليها
أن هذه األموال يجب أن تو َّجه لتغطية تكاليف (.)ARM
اسم بري صليبا ،ونتيجة لذلك فإن مواطني املنطقة الحدودية
يعيشون بشكل أفضل ألول مرة منذ سنوات طويلة.
أعتقد أن قرار الحكومة بالعمل مع ومن خالل اإلدارة
الوطنية كان صحي ًحا ومن وجهة نظري فإن هذه إحدى نقاط
كام أسهم مرشوع الرشطي املجتمعي املدعوم من ِقبل
القوة األخرى بربنامج (.)ARM
اململكة املتحدة يف تحسني العالقات بني الرشطة واملجتمع ونهض
مبستوى األداء الرشطي .فكام علمت فإن املواطنني قد بدؤوا
كام أنني ال أعرف بشكل مؤكد من يحوز (أو مبعنى آخر
ولدي االنطباع أن معظمها ملكيات فردية يثقون بالرشطة بشكل أكرب ،إال أنني علمت أيضا أنهم ال
ميتلك) أسلحة القبائل،
ّ
ولكن ميكننا القول إن اإلدارات الوطنية وزعامء القبائل هم من يلجؤون للرشطة للمساعدة ،مام يشري إىل أنهم ال يثقون يف
الرشطة بشكل كامل حتى اآلن.
يؤثرون يف كيفية تخزين واستخدام هذه األسلحة .فإن أرادوا،
ميكن لهؤالء الزعامء أن يكون لهم تأثري يف الحد من استخدام
وكذلك توجد جهود متعددة من أجل تحسني النظام القضايئ
األسلحة التي ميتلكها رجال القبائل وهذا سيكون أم ًرا جي ًدا .إال
أنني أرى أن ( )ARMميكنه أن يستغل قدرتهم عىل التأثري يف يف والية غرب دارفور بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
( )UNDPوهيئات التمويل التي تركز عىل افتتاح محاكم جديدة
غرض أفضل وسوف أقوم برشح ذلك بعد قليل.
وبخاصة محكمة للمرأة والقضايا املتعلقة بالجنس وتحسني
السجون وإعادة تأهيل املتهمني السابقني ورفع مستوى خدمات
إحراز تقدم يف األمن والتطور وسيادة القانون
االدعاء العام وتسهيل الحصول عىل مساعدات قانونية مجانية.
إن املواطنني ليسوا يف أمان وال يشعرون باألمان يف والية
9

يقول د /صالح الدين صالح محمد رئيس لجنة ( )DDRبالسودان إن الحكومة قد اعرتفت مرا ًرا ورصاحة بأن الكثري من األسلحة املتداولة يف دارفور كان قد تم توزيعها من ِقبل الحكومة
نفسها ،وبالتايل ،فإن الحكومة ال ميكنها التحرك اآلن لتجميعها إجباريًّا ،ولكنها تعمل مع الجميع باملنطقة لتعريف ووسم األسلحة وجعلها قانونية .كام يذكر أن األشخاص الوحيدين الذين يتم نزع
سالحهم يف غرب دارفور هم املقاتلون التابعون للعملية املختلطة لالتحاد األفريقي واألمم املتحدة للترسيح يف دارفور )UNAMID( .لقاء عىل فيلم مل يتم نرشه تم تسجيله يف ملركز بون الدويل
للتحول ( )BICCيف (.)2013
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التناول اآلمن والتخزين املؤمن واالستخدام املسؤول
وأخ ًريا ،فإن هناك مجموعة متنوعة من الربامج التنموية
يركز برنامج تسجيل ووسم األسلحة ( )ARMبشكل محدود
والتي يركز بعض منها عىل رفع مستوى املعيشة ومتكني املرأة
وتسهيل الوصول للمياة النظيفة ومشاريع تنموية تقليدية أخرى .عىل حيازة األسلحة ،ففي أثناء عملية الوسم والتسجيل ال يتم
إال تدوين من ميتلك أي سالح .وأنا أقرتح التطرق أيضً ا إىل
وهناك برامج تتعلق باألمن بشكل مبارش ،كام يوجد برنامج
السبل التي يتم تناول األسلحة بها وحملها وتخزينها واستخدامها
يخص مرشوع للقابالت وهدفه تقليل املخاطر التي تواجهها
ومحاولة إحداث فارق بينهم.
النساء عند الوالدة ومنها االنتقال غري اآلمن .وهناك برنامج
يؤ ِّمن خروج املرأة لتجميع الخشب للتدفئة بدون التعرض
للتحرش الجنيس .إال أن هناك مشاريع أخرى يرعاها برنامج
ففي الوقت الحايل ،ال تحظى القضايا الحساسة إال عىل
األمم املتحدة اإلمنايئ ( )UNDPوالعملية املختلطة لالتحاد
القليل من االهتامم .يقول رئيس قطاع مفوضية السودان لنزع
األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور ( )UNAMIDتستهدف
األسلحة والترسيح وإعادة الدمج ( )SDDRCإن اإلدارة الوطنية
11
بشكل مبارش تهيئة البيئة الصالحة من أجل مرشوع تسجيل
يجب أن تضمن أن أال يساء استخدام األسلحة التي يتم
ووسم األسلحة (. )ARMوهذا ينطبق عىل املشاريع االجتامعية وسمها وتسجيلها ،وكذلك فإن برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
الكثيفة العاملة ( )CLIPوالتي تعطي الشباب فرصة لتنمية
( )UNDPيتطرق إىل مخاطر استخدام األسلحة النارية من خالل
مهاراتهم املهنية ،كام يؤمل أن تشجعهم عىل التخيل عن حياة أنشطة املعلومات العامة والتوعية التي يقوم بها كنوع من
الجرمية .واملشاريع االجتامعية الكثيفة العاملة ( )CLIPالتي
الدعم ل ( )ARMوهذا أمر محمود ولكنه ليس كاف ًيا من وجهة
تخص املرأة قليلة واألمر ذاته فيام يخص مشاريع أمن
نظري.
املجتمعات املحلية ومراقبة األسلحة ( )CSACوالتي تقوم بتوعية
العامة مبخاطر األسلحة النارية والحاجة إىل تقنني مثل تلك
وعىل حد علمي ال يقوم العاملون بربنامج ( )ARMبوالية
األسلحة .من املفرتض أن تقوم مشاريع أمن املجتمعات املحلية غرب دارفور مبطالبة اإلدارة الوطنية بإعطاء تعليامت لرجال
ومراقبة األسلحة ( )CSACبالدعم املبارش ألعامل برنامج
القبائل بشكل قاطع ليك يقوموا بتخزين األسلحة بشكل آمن.
( )ARMوتقوم بتنفيذ ذلك عن طريق ربط التنمية املجتمعية كام أنهم ال يطلبون منهم منع األشخاص غري املرصح لهم بحمل
وأمن املجتمع مبراقبة األسلحة.
أو استعامل االسلحة من القيام بذلك .وكذلك فإنهم ال يسعون
للحصول عىل تعهدات بأن األسلحة سوف ت ُستخدم فقط من
وكام يتضح يل من خالل املناقشات مع مجموعات الرتكيز ومع أجل الدفاع املرشوع.
األفراد فإن املواطنني يف غرب دارفور عىل دراية بهذا التقدم
عالوة عىل ذلك فهم ال ينهون عن إطالق األعرية النارية يف
ويقدرونه وإنهم عىل استعداد متزايد للتعاون مع الجهات املسؤولة.
األفراح واالحتفاالت األخرى وهي عادة منترشة بالسودان حيث
ميكن للطلقات الطائشة والهابطة أن تسبب إصابات غري
ومبعنى آخر ،فإن دارفور مازالت تعاين من انعدام األمن
12
وتخلف التنمية ،ولكن التحسن يف األمرين قد ترتب عليه خلق مقصودة ورمبا وفيات بحسب نوع القذيفة ومسارها .وحتى
10
يكون للربنامج انعكاس مؤثر عىل األمن والحد من العنف
بيئة أفضل ملراقبة األسلحة وبناء السالم.
املسلح أنا اقرتح أن تويل ( )ARMالطريقة التي يتم بها تخزين
كانت هذه هي نقاط القوة.
األسلحة ونقلها واستعاملها اهتام ًما أكرب.

10

أخربين خبري يف األسلحة والذخرية يعمل باملنطقة أن سعر السالح غري القانوين يف الجنينة أعىل بخمس مرات عنه يف الفارش برشق دارفور وأنه يصعب الحصول عىل البنادق .وهذا يعني أيضً ا أن
مستوى األمن أفضل منه يف رشق دارفور وأنا أعتقد أيضا أنه أفضل مام كان عليه منذ بضعة سنوات يف غرب دارفور.

11

مقابلة عىل فيلم ،مذكورة أعاله.

12

البيانات الخاصة بإصابات األسلحة غري املتعمدة يتم طرحها يف  Small Arms Survey 2012الفصل الثالث  ،جنيفSmall Arms Survey, 2013 ،
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يقول رئيس قطاع مفوضية السودان لنزع األسلحة والترسيح عدد األسلحة املتداولة بشكل محدد ومن ميلكها .ولكن ذلك
ليس صحي ًحا فإن ( )ARMلديه معلومات فقط عن األسلحة
وإعادة الدمج ( )SDDRCإنه مل يُكتشف استخدام أي من
األسلحة التي تم وسمها يف دارفور يف جرائم بعد ذلك ،حيث تم التي تقدمها القبائل للوسم والتسجيل واألسوأ من ذلك أنه كام
وسم وتسجيل  8300قطعة سالح صغرية وخفيفة ( .)SALWكام يذكر تقرير الحالة الخاص باللجنة الفنية لربنامج ( )ARMأعاله
يزعم أن ذلك يُعد إثبات ًا عىل أن التسجيل والوسم قد ساهام يف يف القسم  1فإن ترسانات األسلحة ،التي متتلكها الجامعات والتي
13
وقَّعت عىل اتفاقية سالم مع الحكومة ،ال يتناولها برنامج
تعزيز األمن العام.
( )ARMعىل اإلطالق.
أما من وجهة نظري فإن هذه االدعاءات هي محل شك إىل
أما برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ( )UNDPفهو يعمل من
حد بعيد ،فإذا كان أرباب البيوت بدارفور ،كام يروي املطلعون،
يحوزون عىل أكرث من سالح ،فينبغي علينا أن نفرتض أن العديد جانبه عىل دراسة أساسية عن األسلحة الصغرية والخفيفة
بدرافور ،ولكن النتائج غري جاهزة حتى اآلن ،ولقد علمت أنها
من األسلحة مل يتم تسجيلها ،كام أنه من غري املعقول أن
يستخدم املنخرطون يف العنف املسلح أسلحة مسجلة إذا ما كان ستكون جاهزة قريبًا.
لديهم خيار استخدام األسلحة غري املسجلة .وأخ ًريا ،فإن الطريقة
الذخرية
الوحيدة إلثبات إذا ما تم استخدام أي سالح يف أعامل عنف
أقرتح أيضا عىل برنامج ( )ARMأن يقوم بدراسة قضايا
بشكل ال يقبل الشك هي فحص الطب الرشعي عىل السالح ،إال
الذخرية ،فليس السالح هو ما يقتل ولكنه الرصاص .كام أن
أن فحص الطب الرشعي غري متوفر يف دارفور.
مقياسا أدق للقوة النارية من مخزون
مخزون الذخرية يكون
ً
األسلحة ،ولهذا السبب ت ُعد املعلومات عن مخزونات الذخرية
جمع البيانات
أكرث حساسية من املعلومات الخاصة بالسالح .وبينام أنا مدرك
إذا مل أكن مخطئًا فإن فريق ( )ARMال يستخدم عملية
أنه من الصعب الحصول عىل مثل تلك البيانات ،إال أنني أعتقد
التسجيل والوسم حقًّا يف “جمع معلومات وبيانات عن حركة
األسلحة (األعداد واملصادر واملواقع)” ( ،)GoS, 2013بالرغم من أنه يجب أن يتم التحري عنها .وكذلك فإين أرى أنه يتحتم عىل
( )ARMبذل الجهد من أجل مراقبة كمية الذخرية التي يتم
أنه يتحتم عليهم القيام بذلك .فكل ما يقومون به هو جمع
استخدامها بشكل فعيل .كام يجب محاولة الحد من كمية
معلومات عن األسلحة التي يقومون بوسمها وتسجيلها
الذخرية املسموح بها ملن يحمل بطاقة هوية ( )ARMوالتي
واألشخاص الذين ميتلكون هذه األسلحة .وعىل حد علمي فهم
يسمح له بحيازتها ،كام يحدث يف حالة ترخيص السالح الناري
ليسوا معتادين أن يستجوبوا اإلدارة الوطنية بشأن إجاميل
من ِقبل الحكومة (انظر.) 2.1.6
مخزون السالح الذي ميتلكه زعامء القبائل يف املنطقة وال من
أين تأيت تلك األسلحة وال أين يتم تخزينها وفي َم تستخدمها
رشوط اإلجازة القانونية
القبائل .ومن ثم فمثل تلك البيانات ال يتم تسجيلها وال
وبشكل أعم ،أعترب أنها فرصة فائتة أال يقوم برنامج
تخزينها .فكام يقال يل ،إن تلك األسئلة عدمية الفائدة ألن اإلدارة
( )ARMعند تقنني األسلحة بفرض أية قيود عىل حملها
الوطنية عادة ما ترفض اإلجابة عىل مثل هذه األسئلة أو أنها
وتخزينها واستخدامها وال كمية الذخرية املرصح بها للاملك
تديل مبعلومات مضللة .وبالرغم من ذلك فأنا أعتقد أنه يجب
لتُستخدم مع ذلك السالح ،ولكنه يقوم فقط بالطلب من اإلدارة
أن تُطرح تلك األسئلة.
الوطنية أن تضمن أن األسلحة املسجلة لن يساء استخدامها
وتحصيل رسوم للتسجيل تقرتب من ستني جني ًها سودانيًّا.
يبدو أن هناك بعض االلتباس حول البيانات التي يقوم
( )ARMبجمعها .فكام أخربين مسؤول حكومي مطلع أنه من
إن ُرخَص السالح التي متنحها الحكومة السودانية تقوم
خالل عملية الوسم والتسجيل يستطيع فريق ( )ARMمعرفة
بفرض مثل تلك الرشوط (انظر  .)2.2.3أعتقد أنه سيكون من
13

مقابلة عىل فيلم ،مذكورة أعاله.
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إضافة إىل ذلك فهناك تعاون عىل نطاق أوسع بني دول
األفضل إذا انتقلت الحكومة السودانية تدريج ًّيا باتجاه تنظيم
املنطقة ،ففي  2012 / 5 / 23وقعت حكومات كل من
حيازة األسلحة النارية يف دارفور حتى تصل ملرحلة تكون فيها
السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجمهورية الكونغو
الطريقة الوحيدة لحيازة سالح بشكل قانوين هي التقدم من
الدميوقراطية والجمهورية الليبية عىل إعالن الخرطوم والذي
أجل رخصة قانونية .وبينام يعمل برنامج تسجيل ووسم
األسلحة( )ARMعىل تحقيق هذا الهدف ،فإنه من الرضوري من اتفقوا فيه عىل التعاون من أجل مكافحة انتشار وإساءة
وجهة نظري أال يقوم بوسم وتسجيل السالح فقط ،ولكن عليه استخدام األسلحة الصغرية والخفيفة ( .)SALWإال أن جنوب
أيضا أن يطالب املالكني املسجلني أن يحملوا ويخزنوا ويستخدموا السودان ليس عض ًوا يف هذه املبادرة التعاونية وهو أمر مؤسف
السالح بشكل مسؤول ،وميكن تشديد هذه الرشوط تدريجيًّا مع ألن الرصاع بني شامل وجنوب السودان كان له أثر عىل الرصاع
بدارفور ،كام أن العالقات ما بني شاميل وجنويب السودان (وهام
التقدم مبراحل الربنامج.
مستقلتان اآلن) مازالت تلعب دو ًرا مؤث ًرا يف دارفور.

تأثري برنامج تسجيل ووسم األسلحة ()ARM

إن التعاون اإلقليمي املتنامي يوفر بيئة صالحة لتنفيذ
حاولت فيام سبق أن أثبت أن تسجيل ووسم أسلحة القبائل برنامج ( )ARMيف غريب دارفور ،ومن نفس املنطلق فإن
( )ARMمن املتوقع أن يسهم يف تنمية التعاون بني دول
لن يسهم يف األمن واالستقرار ومنع العنف املسلح إذا مل
املنطقة يف مكافحتها للعنف املسلح باألسلحة الصغرية والخفيفة
يصحب ذلك فعاليات أخرى .وهناك بالفعل أنشطة أخرى تتم
والبعض من تلك األنشطة تزيد من احتاملية أن يصنع مرشوع وأمتنى أن ينضم جنوب السودان لهذا التعاون يف القريب.
( )ARMفارقًا إيجاب ًّيا .وسوف أذكر عدة أطر ميكن أن يقوم
( )ARMمن خاللها بدور بناء ،ثم أتساءل إذا ما كان الربنامج العالقات السلمية بني القبائل واملجتمعات
كانت حرب دارفور يف األساس ما بني القبائل والجامعات
يحقق الهدف املتوقع منه.
املسلحة ذات الصلة باملجتمعات القبلية ،إال أنه كان يوجد خلف
الستار رعاة يقومون بتوفري السالح واألموال والدعم ويف بعض
العالقات مع دول الجوار باملنطقة
األحيان األزياء والتدريب العسكري .واليوم قد توقف الرعاة
كان للرصاع يف دارفور أثر كبري يف العالقات الدولية شأنه
الرئيسيون وبخاصة الحكومات أو ح ّجموا من دعمهم للقوات
شأن الحرب ما بني شامل وجنوب السودان والحروب يف
القتالية غري النظامية بدارفور .وبهذا يكون هناك أمل كبري يف
جمهورية الكونغو الدميوقراطية واإلبادة يف رواندا والرصاعات
الداخلية األخرى بالبلدان يف يومنا هذا .فقد تدهورت العالقات السالم .فإذا توقف الدعم الخارجي للقبائل املسلحة والحركات
يف دارفور ورأى املواطنون ذلك بأنفسهم ،فسيكون ذلك بن ًدا
بني السودان وتشاد ،بعد أن كانت جيدة ،حتى وصلت إىل
أساس ًّيا لبناء سالم دائم يف دارفور .وسوف ينتفع ( )ARMمن
مرحلة تقوم فيها كل دولة مبساندة الحركات املسلحة التي
ذلك التقدم ويساعد عىل جعله مستدا ًما .ولكن إذا عاد الرعاة
تحارب حكومة البلد اآلخر ،ولهذا ُسمي رصاع دارفور “حرب
الخارجيون لتسليح القبائل والحركات بدارفور ،فسوف يقلل ذلك
بالوكالة”.
من مصداقية ونجاح برنامج تسجيل ووسم األسلحة ()ARM
مستحيل،
ً
ومن ثم فسوف يكون من العيص ،إن مل يكن
إن الطريقة التي يعمل بها برنامج ( )ARMمن تشجيع
تحقيق سالم دائم يف دارفور بدون تحسني العالقات يف الوقت
لإلدارات الوطنية للمبادرة بتقنني ولو جزء من األسلحة التي
ذاته بني الخرطوم ونجامينا .ولكن كام ذكرت سابقا فإن
ميتلكها وإن وجود احتياطيات من الذهب بدارفور ،مبا يف ذلك
العالقات بدأت تتحسن بالفعل والدليل األوضح عىل ذلك هو
غرب دارفور ،ميكن أن يكون نعمة أو نقمة بالنسبة ملن
دوريات الحدود املشرتكة والتي تقوم ،كام أخربوين ،مبساهمة
فعالة يف تحسني األمن والتعاون بني املناطق الحدودية للدولتني يقطنون املنطقة ،فإذا كانت اليد العليا للحكومة وسيادة القانون
يف استخراج وبيع املعدن الخام ،فسوف تتمكن العوائد من
الشقيقتني.
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متويل التنمية املستدامة باملنطقة ،كام هو الحال يف غانا .إال أنه أغراض :الرياضة والصيد والدفاع عن النفس .ورشوط الحصول
عىل ترخيص هي كاآليت:
لو كانت العصابات املسلحة هي املسيطرة عىل البحث وهي
 .1يجب عىل املتقدم أال يقل عمره عن  30عا ًما أو أكرث.
التي تبيع املعدن الخام بشكل غري قانوين ،رمبا بالتعاون مع
 .2يجب أال يكون لدى املتقدم أي سجل جنايئ وال يكون قد
مسؤولني فاسدين من الحكومة كام هو الحال يف شامل رشق
أدين يف أي جرائم عنف.
( ،)DRCفقد يكون الذهب سب ًبا يف قيام حروب عىل املصادر.
 .3يجب عىل املتقدم إبراز شهادة طبية تفيد بأنه/أنها يف حالة
وبنفس املنطق فإن الخالفات حول املاشية واملراعي ومصادر
صحية جيدة.
املياة ومصادر طبيعية أخرى هامة ميكن أن تتطور إىل نزاعات
 .4يجب أن يكون املتقدم قد خضع للتدريب.
مسلحة.
 .5يجب تخزين السالح يف مكان آمن.
 .6غري مسموح بوجود أسلحة باملستشفيات أو املباين العامة
وال يقوم برنامج تسجيل ووسم األسلحة ( )ARMبالتعامل
األخرى.
مع الحركات السياسية املسلحة والتي ال تخضع لإلدارة الوطنية.
 .7ال يُسمح باستخدام السالح يف غري األغراض املذكورة أعاله.
فكام منا إىل علمي ،فتلك الحركات غري موجودة بغرب دارفور
 .8أن يكون قد تم رشاء السالح من تاجر أسلحة مرخص أو
أو أن عددها محدود .ويجب علينا أن نضع يف حسباننا أن
بشكل شخيص.
برنامج تسجيل ووسم األسلحة ( )ARMال ميكنه التوصل إىل ،وال
 .9هذه الرخصة تكون سارية عىل ثالثة أسلحة كحد أقىص
تحقيق أي خطوة تجاه مراقبة األسلحة التي متلكها هذه
(وأحيانا .)6
الحركات وأن هذا األمر يُعد قصو ًرا داخليًّا يف إسرتاتيجية
 .10يجب تجديد الرتخيص سنويًّا.
( .)ARMولكن املوضوع مطروح للتساؤل بالطبع عام إذا كان
 .11يتم فحص وتسجيل الرقم املسلسل عىل األسلحة.
برنامج ( )ARMهو املرشوع املناسب للتعامل مع مخزونات
 .12أيضا يتم وسم األسلحة حال ًّيا.
األسلحة الخاصة بهذه الجامعات ،فرمبا يكون الربنامج األمثل
للتعامل معها هو نزع السالح والترسيح وإعادة الدمج ( .13 )DDRيتم تسجيل اسم وعنوان وبيانات أخرى للمتقدم.
 .14إذا خالف املتقدم رشوط الرخصة ،يتم سحبها ومصادرة
املدار من ِقبل ( )SDDRCو ( )UNAMIDو برنامج األمم
السالح الذي سوف يتم بيعه لشخص آخر ولن يتمكن
املتحدة اإلمنايئ ( .)UNDPإال أن األمر الخطري يظل أنه يجب
14
املتهم من الحصول عىل رخصة جديدة يف املستقبل .
التخلص من ترسانات األسلحة التي خلّفها النزاع بدارفور بشكل
أو آخر.
 .15عدد الطلقات املرصح بها يح َّدد ب  15طلقة للمسدس
15
و 600يف حالة بندقية الخرطوش (سالح الصيد) .
مراقبة األسلحة من قبل الدولة
إن الدول الحديثة ترغب بشكل عام يف التحكم املشدد عىل
تقدم عملية تسجيل ووسم األسلحة يف دارفور ملالك األسلحة
حيازة واستخدام األسلحة النارية ،وبخاصة تلك املصممة من أجل النارية “رخصة انتقالية” والتي تجعل حيازتهم للسالح قانونية
االستخدام العسكري والذخرية الخاصة بها .وكذلك فإن السودان طاملا تكون بطاقتهم التعريفية سارية .وعندما تصبح غري سارية
شأنها كشأن باقي الدول األخرى لديها قانون وخطوات لرتخيص بعد  6أشهر ،يجب تجديدها .ويُع ّد السالح غري قانوين بدون
األسلحة النارية وتُعد حيازة سالح غري مرخص بها جرمية جنائية .بطاقة تعريف سارية من ( )ARMأو رخصة سالح حكومية.
وطبقًا لقانون األسلحة والذخرية واملتفجرات لعام ( 1982الذي
تم تعديله يف  )2000ال يُسمح بحيازة السالح إال ألحد ثالثة

يخربين موظفو مفوضية السودان لنزع األسلحة والترسيح
وإعادة الدمج ( )SDDRCأن التسجيل والوسم ما هو إال

14

تم عمل مسودة مرشوع قانون وإذا أجيز فسوف يغلِّظ بشكل ملحوظ من عقوبة انتهاك قانون األسلحة.

15

تثري هذه البنود العديد من التساؤالت التي تتخطى إطار هذا التقرير.

\ 18

bicc \ Working paper 1 \ 2015

تقرير حول أعامل برنامج تسجيل ووسم األسلحة ( )ARMوأمن املجتمعات املحلية ومراقبة األسلحة ( )CSACبوالية غرب دارفوﺭ \ إعداد :سامي فلتس

خطوة أولية ملراقبة األسلحة .كام يؤكدون أن هذه الخطوة
املبدئية سوف تحتاج لالستمرار مؤك ًدا لفرتة أطول من سنة كام
كان مخطط لها (مرحلتان طول كل منهام  6أشهر) .وأنا أتفق
معهم أن ذلك سيكون رضوريًّا لعدة أسباب من ضمنها املشاكل
التشغيلية التي تناولتها أعاله (القسم  .)1أعتقد أن اإلسرتاتيجية
الطويلة املدى هي القادرة عىل الوصول لنتائج مرضية.
ويجب أن يكون رشكاء مفوضية السودان لنزع األسلحة
والترسيح وإعادة الدمج ( )SDDRCوهم أملانيا و برنامج األمم
املتحدة اإلمنايئ ( )UNDPعىل دراية بذلك .وأنا أنصحهم أن
يدرسوا األثر املستقبيل يف أثناء حثهم ومساعدتهم مفوضية
السودان لنزع األسلحة والترسيح وإعادة الدمج ( )SDDRCيف
التغلب عىل املشاكل التي تعرقل الربنامج يف الوقت الحايل.

وبالرغم من هذا ،فإنه غري واضح عىل اإلطالق كيف ميكن
أن تتامىش هذه الخطة مع التعهد الرسمي (والكلمة املستخدمة
باإلنجليزية هي “ضامن”) الذي أعطته السلطات السودانية
بأنهم لن يجمعوا السالح يف دارفور إال إذا أجمعت الجامعات
القبلية عىل رضورة القيام بذلك .إن انعدام الشفافية سوف
يجعل البعض يف دارفور يتشككون يف نوايا الحكومة فيام يخص
تسجيل ووسم أسلحة القبائل.
ليس مقصدي هو أن الحكومة غري صادقة يف التزامها
بعملية السالم واملصالحة يف دارفور ،ولكنني أقصد أن السلطات
مل تقم بعد برشح سياستها للمدى الطويل بوضوح وبطريقة
مقنعة للمواطنني يف دارفور ،وأنا أويص بأن تقوم السلطات بذلك
فور أن يصبح ذلك ممكناً عل ًنا.

من املؤكد أن التسجيل والوسم ميكن أن يشكِّال خطوة
وأنا أمتنى أن تقوم بهذه املكاشفة كل من خطة العمل
مبدئية جيدة نحو املراقبة املشددة عىل األسلحة من ِقبل
الحكومة تحت مظلة قانون األسلحة والذخرية واملتفجرات ،ولكن الخاصة باألسلحة الصغرية والخفيفة وخطة العمل الخاصة
من أجل تحقيق هذه اإلمكانية أعتقد أنه عىل برنامج ( )ARMبالتسجيل التابعتني للحكومة السودانية.
القيام بأمرين:
األمن اإلنساين
ً
يقاس مدى كفاءة السياسة األمنية بدرجة األمن اإلنساين
أول :يجب أن تقرتب رشوط تسجيل األسلحة النارية أكرث
الذي توفره املامرسات املحمودة يف يومنا ،أي التحرر من
من رشوط ترخيص السالح بدرجة كبرية .فال يُفرض يف الوقت
املخاطر والتحرر من املخاوف لدى كل رجل وامرأة وطفل.
الراهن عىل املتقدمني لتسجيل األسلحة إال أقل القليل من
لقراءة املناقشة بشأن األثر املتوقع لربنامج ( )ARMعىل األمن
الضوابط ،بالرغم من أن التسجيل يعادل التقنني عمل ًّيا .كام
اإلنساين (انظر قسم  5أدناه).
أعتقد أن االنتقال من التسجيل إىل الرتخيص يجب أن يكون
تدريج ًّيا.
ثان ًيا :يجب عىل الحكومة أن تكون واضحة ومثابرة وصادقة
فيام يخص عزمها عىل جمع السالح يف وقت ما .فقد تم
إخباري أنه بعد مرحلة التسجيل والوسم ،والتي قد تستغرق
خمس سنوات ،تعتزم الحكومة مصادرة األسلحة التي مل يتم
تسجيلها ،كام أن هناك ذك ًرا لعملية جمع سالح وهو ما يشري
إىل جمع اختياري لألسلحة النارية.
وأنا أوافق عىل أنه عندما يكون ذلك ممك ًنا فمن
املستحسن أن تقوم الحكومة مبقاضاة كل من يحمل سال ًحا ناريًّا
بشكل غري قانوين ،فإن قانون األسلحة والذخرية واملتفجرات
أساسا قانون ًّيا لذلك.
يعطي ً
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رؤى املشاركني

االرتباط باألنشطة األخرى

قمت من قبل برصد انطباعي عن رؤية الحكومة السودانية
و مفوضية السودان لنزع األسلحة والترسيح وإعادة الدمج
( )SDDRCوموظفي ( )ARMوعدة فئات ضعيفة يف غرب
دارفور للربنامج.

لقد رأينا من قبل أن هناك مساحة للتحسن يف التواصل
والتعاون ما بني برنامج ( )ARMوعمل الهيئات الحكومية
السودانية األخرى ومركز بون الدويل للتحول (.)BICC

فالغالبية من غري املشاركني بشكل مبارش يف ( )ARMلديهم
نظرة إيجابية أو متشككة تجاهه  ،فأنا مل ألتقِ بأي شخص ضد
برنامج ( ،)ARMولكنني قابلت عدة أشخاص أبدوا تشككهم يف
إمكانية أن يحقق الربنامج أي نتائج مثمرة.
ما يزعمه املشككون هو أن التسجيل والوسم غري كافيني
ولكننا بحاجة لنزع السالح وحاولت إقناعهم أنه عىل الحكومة
أن ترشح بوضوح ومثابرة عزمها القيام بذلك من غري أن تكرس
تعهدها بعدم جمع السالح بدون موافقة الجامعات القبلية.
وسوف أقوم باستعراض رؤى برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
( )UNDPواملشاركني يف القسم التايل.
وبشكل عام ،فإين أقرتح أن تقوم مفوضية السودان لنزع
األسلحة والترسيح وإعادة الدمج ( )SDDRCمبراجعة معلوماتها
العامة وأنشطتها التوعوية من أجل اإلعداد لرؤية أوضح وأكرث
تحدي ًدا عىل املدى الطويل عن كيفية إمكانية قيام الوسم
والتسجيل بتمهيد الطريق لألمن واملصالحة.

وينطبق نفس اليشء عىل التواصل والتعاون مع برنامج
األمم املتحدة اإلمنايئ (. )UNDPفقد أكد يل مسؤولو برنامج
أجريت مقابالت معهم
األمم املتحدة اإلمنايئ ( )UNDPالذين
ُ
مجال للشك أنهم ملتزمون بدعم برنامج
بالخرطوم مبا ال يدع ً
( )ARMبشكل كامل ،كام أخربوين أن حكومة السودان قد
أظهرت التزا ًما متزاي ًدا للميض قُد ًما بعملية السالم.
لقد قام برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ( )UNDPبالفعل باإلسهام
يف مرشوع تسجيل ووسم األسلحة ( )ARMمن خالل:
• تنظيم أربع ورش عمل (مبا يف ذلك واحدة يف كلبس
باملنطقة الشاملية) وكذلك مهرجان لجذب رشكاء متعددين
للمشاركة يف نشاط (.)ARM
• عرض مرسحيات تتناول مخاطر األسلحة النارية يف مناطق
مختلفة بالوالية.
• استئجار مطربني فولكلوريني ،الذين يقومون يف املعتاد بالغناء
عن الحرب ،ليقوموا بدلً من ذلك بالغناء عن السالم
واملصالحة.
• استخدام قنوات الراديو املحلية (راديو العملية املختلطة
لالتحاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور ()UNAMID
وإذاعة دارفور إف إم) لبث رسائل عن االسلحة وتسجيل
األسلحة النارية.
• توزيع النرشات وامللصقات.
• املشاركة يف التقييم األسايس املرتقب لألسلحة الصغرية
والخفيفة باملنطقة.
إضافة إىل ذلك ،كام قمت بالتوضيح أعاله ،فإن برنامج األمم
املتحدة اإلمنايئ ( )UNDPيقوم بتنفيذ مشاريع متعددة لنرش
التقدم وسيادة القانون بغرب دارفور.
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األمن االنساين وإمكانية تكرار التطبيق
دعونا نبحث اآلن إىل أي مدى يقوم ( )ARMباإلسهام يف
تحسني األمن اإلنساين بوالية غرب دارفور وبعد ذلك سنسأل
أنفسنا إذا ما كان من املمكن إعادة تطبيق برنامج ()ARM
بنجاح يف أماكن أخرى.

األمن اإلنساين

ولكن إذا عاد برنامج ( )ARMملواصلة أعامله مجد ًدا يف
املستقبل ،وقام بإقناع املواطنني بأن الحكومة جادة بشأن
مكافحة انتشار التسلح وإساءة استخدام األسلحة النارية
باملنطقة ،ثم قام أيضً ا مبحاوالت لدعم سيادة القانون مع تحفيز
التقدم ومتكني الفئات املستضعفة والحث عىل املصالحة بني
أعداء املايض ،فأنا أتوقع أن يقدم مساهمة بناءة لتحسني األمن
اإلنساين .ولكن يف الوقت الراهن ،فإنه ال يحقق مثل هذا التأثري.

متكنت من التحدث إىل مجموعات تركيز من النساء
والشباب من الذكور والنازحني داخليًّا ( )IDPsمبساعدة فريق هل ميكن تكرار الربنامج مبكان آخر؟
( )ARMبالجنينة .وقد وصفوا الوضع األمني بالسيئ ولكن أبدت
بعض النساء مالحظاتهن بأن هناك تحس ًنا.
إذا كنت مصيبًا يف اعتقادي أن مرشوع ( )ARMمن املمكن
أن يكون طريقة جيدة للبدء مبكافحة انتشار األسلحة الصغرية
والخفيفة يف غرب دارفور ،فإنه من املمكن بالتايل أن يكون
أخربتنا النساء أن املخاطر األمنية التي يواجهنها هي الحرب
والعنف الجنيس والظروف املعيشية السيئة مبا يف ذلك املياه غري خطوة مبدئية مفيدة يف مناطق أخرى عانت من الرصاعات ولديها
نفس الظروف .وبينام أنا واثق من أن مواطني والية غرب دارفور
الصالحة للرشب .وقمن بوصف خطورة تعرضهن لالنتهاك يف
يؤمنون بأن وطنهم مميز ،إال أن مشاكل السالح به ليست كذلك.
طريقهن لجمع خشب للتدفئة .كام أخربتنا عن النساء يف
مخيامت النازحني داخليًّا ( )IDPالاليت يقفن يف صفوف ملدة أربع
ساعات تحت أشعة الشمس الحارقة للحصول عىل حصة متوينية من الخصائص الرئيسة بغرب دارفور فيام يخص حيازة األسلحة
ال تكفي إلطعام أرسهن .ولكنهن قلن إنهن مل يعدن يسمعن
ومراقبة السالح أرى اآليت:
طلقات نارية بنفس املعدل الذي ك َّن يسمعنه منذ عدة سنوات • .ت ُعترب دارفور مجتم ًعا قبل ًّيا فيكون فيها الوالء للقبيلة بعد
العائلة وقبل الدولة .يعد زعامء القبائل واإلدارة الوطنية من
أكرث القيادات تأث ًريا بها وميكننا القول بشكل عام أنهم
خريطة  :1مخيامت النازحني داخل ًّيا ،مركز معلومات حقوق
قادرون عىل أن يقرروا ما إذا كان رجال قبيلتهم سيامرسون
االنسان ،دارفور
العنف املسلح ومتى وأين ،كام أن الثأر من األمور املنترشة
هناك.
• قبائل دارفور يف غالبية األحيان جامعات بدوية رعوية
معتادة الدفاع عن ماشيتها ومراعيها باألسلحة النارية .أما
املواطنون اآلخرون فهم مزارعون يقومون بحامية مزارعهم
من التعدي عليها عن طريق رعاية حيواناتهم وتربيتها عىل
األعشاب الخاصة بهم واليوم يتم ذلك أيضا باستخدام
األسلحة.
املصدر :خريطة األمم املتحدة التخطيطية ،مركز معلومات حقوق اإلنسان بدارفور • ،تتم مراقبة األسلحة والذخرية التي ميتلكها رجال القبائل إىل
 2005ملحوظ :رمز الخيمة ميثل مخيامت النازحني داخل ًّيا والالجئني.حد بعيد من قبل زعامء القبائل و/أو اإلدارة الوطنية.
مل يُ ِبد أي من األشخاص الذين تحدثت معهم يف مجموعات • بجانب املاشية واملراعي ومصادر املياة قد تكون هناك
مصادر أخرى تثري املنافسة العنيفة والرصاعات مثل احتياطي
الرتكيز معرفتهم الجيدة بربنامج ( .)ARMوأولئك الذين كانوا
املعادن الذي ميكن أن يتم استخراجه بدون أي معدات
عىل دراية به مل يعتربوه بداية مفيدة وأنا أيضا أرى أن ذلك
متخصصة.
وصف مالئم له.
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• ال تستطيع الحكومة الوطنية أن تفرض املراقبة عىل األسلحة
باملنطقة عىل األقل يف الوقت الحايل .لقد تم زرع أعداد
كبرية من األسلحة الصغرية والخفيفة من النوع العسكري
بدارفور بواسطة حكومة السودان والدول األخرى التي كانت
ترغب يف مساندة قبائل معينة يف مواجهة أخرى مع عدم
متكنهم من إرسال قوات مسلحة منتظمة للقتال يف املنطقة.
كام أن األسلحة تم طرحها أيضا من ِقبل القبائل البدوية
وتجار السالح الخاصني.
• وبالرغم من أن الرصاع املسلح قد انتهى إال أن األمن
والتقدم والثقة الشعبية يف الحكومة والفصائل املقاتلة مل
يصلوا بعد إىل مستوى يجعل من املمكن القيام بربنامج
للجمع االختياري للسالح.
ويف ظل هذه الظروف قد يثبت برنامج ( )ARMأنه مبادرة
مبدئية ناجحة ملكافحة انتشار األسلحة الصغرية .وكام حاولت
التوضيح أعاله ،فإنه من املفضل أال يقترص الربنامج عىل مسألة
حيازة السالح وحدها ولكن عليه أن يتطرق إىل قضايا التناول
غري اآلمن والتخزين غري املؤمن واالستخدام غري املسؤول لألسلحة
النارية .ففي واقع األمر أن االستخدام الخاطئ لألسلحة الخفيفة
والصغرية ميثل خط ًرا أكرب من انتشار تلك األسلحة.
وكام ذكرت أيضا فيام سبق ،يجب أن ميتزج برنامج تسجيل
ووسم السالح بجهود لنرش التقدم وبناء الثقة الشعبية وإفشاء
فعال .إن منهج األمن
التصالح بني أعداء املايض حتى يصبح ً
املجتمعي الذي يهدف إليه برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
( )UNDPكنوع من الدعم لربنامج ( )ARMيتسم مبالءمته
وقدرته عىل املساعدة .ولكنه يحتاج ألن يكون أكرث ارتباطًا
مبراقبة السالح.
كام أنه من املمكن تكرار تنفيذ مرشوع تسجيل ووسم
األسلحة ( )ARMمع إجراء بعض التعديالت عليه ليتالءم مع
الظروف املحلية يف مناطق أخرى بدارفور وجمهورية السودان
وأيضً ا يف واليات أخرى بالدول التي وقَّعت عىل إعالن الخرطوم،
مثل جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجمهورية الكونغو
الدميوقراطية وليبيا عىل وجه التحديد .ولكن مع األسف فإن
جنوب السودان مل يوقِّع بعد عىل إعالن الخرطوم.
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عند صدور إعالن الخرطوم يف  23مايو  ،2012عزمت
الواليات الخمس عىل التعاون الوثيق من أجل مكافحة انتشار
وإساءة استخدام األسلحة الصغرية والخفيفة ( )SALWوهم
يقومون حاليًّا بإنشاء أمانة رس حتى تقوم بتدعيم وتنسيق
جهودهم.
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