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املقدمة 

يساهم تدفق األسلحة والذخرية غري الرشعية يف 
التي تتواجد فيها عمليات  الدول  زعزعة استقرار 
هذه  فهم  ويعترب  السالم.  لحفظ  املتحدة  األمم 
اإلجراءات  تكون  حتى  أساسيا  رشطا  التدفقات 
املضادة أكرث فاعلية. وتتمتع عمليات األمم املتحدة 
يف  للمساعدة  متميزة  بوضعية  السالم١  لحفظ 
تحديد ومراقبة هذه التدفقات؛ ويف بعض الحاالت، 
لدى عمليات األمم املتحدة لحفظ السالم التزامات 
معينة  إجراءات  اتخاذ  عليها  تفرض  قانونية 
الوقت  األسلحة. يف  ملواجهة تحول وجهات هذه 
السالم  حفظ  عمليات  من  قليال  عدداً  فإن  ذاته، 
األسلحة  تدفقات  ملراقبة  املمكنة  قدراتها  تستغل 
غري الرشعية. ويعزى هذا األمر بشكل رئييس إىل 
قلة الوعي والفهم ملتطلبات عمليات حفظ السالم. 
الهامة  األداة  هذه  يجعل  األمر  هذا  فإن  باملقابل، 
غري  األسلحة  تدفقات  ومكافحة  لتحديد  واملتاحة 

الرشعية عرضة لإلهامل وعدم االستغالل. 
تدرس ورقة اإلحاطة هذه واليات واختصاصات 
السالم وملاذا ميكن  املتحدة لحفظ  األمم  عمليات 
للبعثات والدول املساهمة بقوات والدول املساهمة 
برجال رشطة أن تقدم مساهمة كبرية يف مراقبة 
تدفقات األسلحة غري الرشعية. تسلط الورقة بعد 
ذلك الضوء عىل التجارب الهامة الثنتني من عمليات 
األمم املتحدة لحفظ السالم ممن لهام خربة واسعة 
يف هذا املجال، وهام بعثة كوت ديفوار )ساحل 
مبناقشة  الورقة  وتختتم  مايل.  وبعثة  العاج( 

للدروس املستفادة والتحديات القامئة.

واليات واختصاص عمليات 
حفظ السالم

املتحدة  األمم  لعمليات  املحتملة  القدرة  طرح  تم 
الذي  األسلحة  حظر  مراقبة  عىل  السالم  لحفظ 
تفرضه األمم املتحدة يف املفاوضات الدولية بشأن 
الخفيفة  واألسلحة  الصغرية  األسلحة  أثر  تقفي 
غري الرشعية يف عام 2005. 2 وأتبع مجلس األمن 
عامي  يف  عامة  بقرارات  املناقشات  هذه  الدويل 
2013 و2015، توضح إطار مراقبة الحظر من 
 UNSC,( قبل عمليات األمم املتحدة لحفظ السالم
قرارات  فإن  لذلك،  إضافة   .)2013; 2015a
للبعثات  معينة  واليات  تحدد  التي  األمن  مجلس 
تضمنت يف بعض األحيان نصوصاً تتعلق مبراقبة 
تدفقات األسلحة غري الرشعية.3 عالوة عىل ذلك، 
ميكن أن تشارك عمليات حفظ السالم يف أنشطة 
املراقبة كجزء من االحتياجات التشغيلية للحفاظ 

عىل الوعي الظريف يف مناطق النزاع.4
ويُطلب عادة من عمليات حفظ السالم بشكل 
من  وغريها  اللوجستية  املساعدة  توفري  رصيح 
الخرباء  مجموعات  أو  للجان  املساعدة  أنواع 
التابعة لألمم املتحدة ملراقبة الحظر والتي تعمل 
الواقع،  ويف  أدناه(.  )راجع  البعثة  مناطق  يف 
طلب مجلس األمن من األمني العام توجيه عمليات 
العالقة  ذات  األخرى  والهيئات  السالم  حفظ 
لجان  لعمل"  املساعدة  درجات  أقىص  "لتوفري 
الخرباء يف "مراقبة التنفيذ واالمتثال" لعمليات 
 .)UNSC, 2015a, para. 28( األسلحة  حظر 

ملحة عامة

تدفقات  ملراقبة  مميزة  بوضعية  السالم  لحفظ  املتحدة  األمم  عمليات  تتمتع 

والتحليل  للجمع  وميكن  عملها.  مناطق  يف  الرشعية  غري  والذخرية  األسلحة 

لحفظ  املتحدة  األمم  عمليات  تجده  الذي  بالعتاد  املتعلقة  للبيانات  املنهجي 

السالم أن يزيد من الوعي الظريف. وميكن أن يوفر كذلك معلومات مهمة حول 

مصادر وسالسل توريد الجهات املسلحة التي تقوم بشكل غري مرشوع برشاء 

األسلحة والذخرية، إضافة إىل املساعدة يف تقييم قدرات تلك الجهات ونواياها 

وتوسعها الجغرايف. كام ميكنه أيًضا من تقديم مساهامت مهمة لعمل لجنة 

الخرباء التابعة لألمم املتحدة التي تراقب حاالت حظر األسلحة.

تستعرض ورقة اإلحاطة هذه الجوانب ذات الصلة بعمليات األمم املتحدة لحفظ 

السالم- والياتها وعالقاتها مع لجنة الخرباء التابعة لألمم املتحدة، عالوة عىل 

الورقة دراسات  السبل املختلفة ملراقبة تدفقات األسلحة غري الرشعية. وتقدم 

حالة حول عمليات األمم املتحدة لحفظ السالم يف كوت ديفوار )ساحل العاج( 

قبل  والذخرية من  األسلحة  إدارة  نطاق تحسني  أيضا  الورقة  ومايل. وتدرس 

بعثات حفظ السالم ملنع فقدان العتاد أو تحول وجهاته.

تلعب  أن  السالم ميكن  املتحدة لحفظ  األمم  بعثات  أن  اإلحاطة  تستنتج ورقة 

هذا  ويتطلب  الرشعية.  والذخرية غري  األسلحة  تدفقات  مراقبة  أكرب يف  دورا 

ويف  املتحدة  األمم  منظومة  داخل  العمل  لهذا  والدعم  الوعي  من  املزيد  األمر 

عملياتها. وتعترب نتائج هذه الورقة ذات صلة بالجهود املبذولة ملراقبة التقدم 

التنمية  هدف  وتحديًدا  املتحدة،  لألمم  املستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  نحو 

من  كبري  بشكل  الحد  إىل  الدول  يدعوا  والذي   ،16.4 واملؤرش   16 املستدامة 

تدفقات األسلحة غري الرشعية.

النتائج الرئيسية  

تظل عمليات األمم املتحدة لحفظ السالم غالبا غري مدركة ملساهمتها املمكنة 	 

يف تحديد ومكافحة تدفقات األسلحة غري الرشعية.

قد يكون أحد العوامل األساسية يف هذا الصدد هو قلة الوعي مبتطلبات 	 

قرارات مجلس األمن الدويل وااللتزامات األخرى ذات الصلة.

املشاركة املحدودة يف مراقبة تدفقات األسلحة غري الرشعية ميكن أن تؤدي 	 

إىل عدم استغالل فرص تحديد ومكافحة هذه التدفقات.

ميكن للطواقم الفنية، سواء قامت بعثات األمم املتحدة لحفظ السالم بتعيينهم 	 

هذه  قبل  من  اسرتجاعه  تم  الذي  العتاد  إىل  الوصول  إمكانية  منحهم  أو 

البعثات، تحسني قدرات مراقبة تدفقات األسلحة غري الرشعية بشكل كبري.
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عالوة عىل ذلك، طرح مجلس األمن الدور املحتمل 
لعمليات األمم املتحدة لحفظ السالم يف املساهمة 
غري  األسلحة  تدفقات  مكافحة  يف  املبارشة 
للبلدان  املساعدة  تقديم  هذا  ويتضمن  الرشعية. 
الرشعية  غري  األسلحة  أثر  تقفي  يف  املضيفة 
)UNSC, 2015a, para. 4(. كام طرح مجلس 
إمكانية تعيني موظفني مخصصني  أيضا  األمن 
لبعثات األمم املتحدة ملراقبة الحظر عىل األسلحة 

.)UNSC, 2015a, para. 9( بفعالية

العالقات مع لجان الخرباء التابعة 

لألمم املتحدة ملراقبة الحظر

الحظر  مراقبة  بقضية  مستمر  اهتامم  هناك 
الذي يفرضه مجلس األمن بهدف تحديد أفضل 
منظومة  يف  املراقبة.5  هذه  مبثل  للقيام  السبل 
األمم املتحدة، فإن األداة األساسية لهذه العملية 
الخرباء.  لجان  أو  الخرباء  مجموعات  هي 
لعمل  اللجان  هذه  األمن  مجلس  يفوض  حيث 
االنتهاكات  حول  التقارير  وتقديم  التحقيقات 
املحتملة للحظر. وكام هو مشار إليه أعاله، يُطلب 
اللجان.  من عمليات حفظ السالم مساعدة هذه 
وعادة ما يتم ذلك باستخدام جهة اتصال داخلية 
ترشحها البعثة لدعم اللجنة فيام يتعلق باألمور 

اللوجستية للزيارات والتحرك داخل الدولة. 
غري أن املساعدات التي تقدمها عمليات حفظ 
حاالت  يف  متباينة.6  تكون  اللجان  إىل  السالم 
قليلة عىل األقل، ميكن أن تسعى عمليات حفظ 
اللجان  نتائج  عن  بنفسها  االبتعاد  إىل  السالم 
التي تتهم الحكومات املضيفة أو الدول املجاورة 
توحي  الواقع،  ويف  للحظر.7  محتمل  بانتهاك 
حفظ  عمليات  من  العديد  أفراد  مع  املقابالت 
السالم إىل أن البعثات ترى مراقبة الحظر كأداة 
االتهامات  توجيه  إىل  تؤدي  أساسية  سياسية 
)ضد عمليات حفظ السالم( بارتكاب تجاوزات 
– إما من الحكومات املضيفة أو الدول األعضاء 
يف األمم املتحدة. وبالتايل تفضل عمليات حفظ 

السالم تقليص املشاركة يف أنشطة املراقبة.8
زيادة  تأيت  الرتدد  هذا  من  العكس  وعىل 
حفظ  عمليات  تزيد  أن  املمكن  فمن  املشاركة: 
السالم من دعمها للجان وبشكل أكرب يف تحديد 
ومراقبة تدفقات األسلحة غري الرشعية. وعىل وجه 
السالم مراقبة  التحديد، قد تختار عمليات حفظ 
مثل هذه التدفقات لتحديد ما إذا كان هناك عتاد 
جديد يصل إىل مناطق النزاع. وهذا األمر منفصل 
أو  أي جهة  لتحديد  املمكنة  الالحقة  الجهود  عن 
جهات هي املسؤولة عن إنتاج ونقل العتاد. بالتايل 
ميكن أن تشارك عمليات حفظ السالم يف املراقبة 
دون الحاجة إىل تقفي أثر التدفقات غري الرشعية 

وتحديد الجهات املسؤولة عن ذلك.

الوضعية املتميزة لعمليات 

حفظ السالم

يف  السالم  حفظ  لعمليات  املستمر  التواجد  إن 
الهامة يتيح لها تقديم مساهامت  النزاع  مناطق 

قوية يف الخطوة األوىل األساسية لجمع البيانات 
الرشعية.  غري  والذخرية  األسلحة  تدفقات  حول 
خالل  محدود  وقت  عادة  للجان  يتوفر  فمثال، 
تكليفها الذي ميتد لعام واحد من أجل السفر إىل 
مناطق النزاع والحصول عىل معلومات عن العتاد 
للحظر.  الخاضعة  الجهات  املستخدم من جانب 
يف املقابل، غالبًا ما يكون لعمليات حفظ السالم 
وجود دائم يف مناطق النزاع. وهذا األمر ميكن أن 
يسمح لفرق عمليات حفظ السالم بالتعبئة رسيعاً 
بعد وقوع اشتباك مسلح لتفتيش ساحات القتال، 
وإذا كان من األمان القيام بذلك، توثيق األدلة التي 
أغلفة خراطيش  مثل  املواقع،  هذه  تركها يف  تم 
حفظ  لقوات  ميكن  مامثلة،  وبطريقة  الذخرية. 
السالم توثيق األدلة الهامة يف الحاالت التي تكون 

فيها هذه القوات ذاتها هدفاً للهجامت.

فرص  أيًضا  السالم  حفظ  لعمليات  تتاح  قد 
لتوثيق وحرص املعلومات حول األسلحة والذخرية 
الحاالت  من  متنوعة  الرشعية يف مجموعة  غري 
اكتشاف  الحاالت  هذه  تشمل  أن  األخرى. ميكن 
مخابئ األسلحة وبرامج نزع السالح للمتحاربني 
السالح  نزع  عمليات  من  كجزء  السابقني 
ذلك،  عىل  عالوة  اإلدماج.  وإعادة  والترسيح 
واعتامدا عىل السياق، ميكن لبعثات حفظ السالم 
الرشعية  غري  والذخرية  األسلحة  إىل  الوصول 
املضبوطة من قبل قوات الدفاع واألمن الوطنية 

يف النزاعات املسلحة أو يف مواقع الجرائم.9
عمليات حفظ  قيام  أن  إىل  اإلشارة  املهم  من 
العتاد  حول  املعلومات  وحرص  بتوثيق  السالم 
اللجان  أنشطة  استبدال  يعني  ال  الرشعي  غري 
ملراقبة الحظر. بل وعىل العكس من ذلك، ميكن 

 

أفراد بعثة األمم املتحدة لحفظ السالم يف جنوب السودان يجرون مسحا لألسلحة. املصدر: صور األمم املتحدة، 2016
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اإلرهابية  املجموعات  الذي تستخدمه  األجنبي  العتاد  الصندوق1: 

يف مايل

الكثري من األسلحة والذخرية التي تستخدمها الجامعات املسلحة يف مايل نُهبت 
الحال يف  وكذلك   ،2012 عام  الوطنية يف  واألمن  الدفاع  قوات  من مخزونات 
التي وصلت من  التمردات السابقة يف شامل مايل. وجلبت الجامعات املسلحة 
ليبيا يف الفرتة بني 2011 و2012 عتادا آخر إىل مايل، وخاصة املدافع الرشاشة 
الثقيلة التي يتم تركيبها عىل مركبات الدفع الرباعي. يف حني تواصل الجامعات 
املسلحة استخدام هذا العتاد، فإنها أيضا تضيف إىل مخزوناتها من خالل الرشاء 

املستمر من الدول املجاورة.

يف هذا السياق، كانت ليبيا وال تزال مصدراً مهامً لألسلحة والذخرية للجامعات 
املسلحة يف مايل. وهذا األمر صحيح بشكل خاص فيام يتعلق باأللغام املضادة 
للمركبات وقذائف الهاون )مبا يف ذلك القذائف من عيار 81 ملم و60  ملم(. 
الصغرية  األسلحة  ذخرية  بتوثيق  بانتظام  املحققون  قام   ،2016 عام  وحتى 
القادمة من ليبيا التي ظهرت يف "موجات"، حيث يتم العثور عىل ذخرية متامثلة 
لبضعة أشهر، ومن ثم تحل محلها ذخرية أخرى مل تكن موجودة يف السابق. 

وتعكس هذه املوجات وصول شحنات جديدة ملختلف الجامعات املسلحة.

مصادر جديدة

يف اآلونة األخرية، متكن املحققون يف بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد 
تستخدمها  صغرية  أسلحة  ذخرية  أثر  تقفي  من  مايل  يف  االستقرار  لتحقيق 
الجامعات املسلحة يف مايل إىل دول يف املنطقة غري ليبيا. كام وثق املحققون 
إفريقيا. ويشمل هذا  الساحل يف غرب  إمدادات متنوعة من أرايض دول  أيضا 
تستخدمها  والتي  التجارية  التعدين  عمليات  يف  املستخدمة  املتفجرات  العتاد 

الجامعات اإلرهابية يف صناعة العبوات الناسفة يف مايل.

اآلونة  اكتشافه يف  يتم  الذي  العتاد  الكثري من  أن  امللفت واملثري لالهتامم  ومن 
األخرية قد تم إنتاجه يف السنوات األخرية: ويكتشف محققو بعثة األمم املتحدة 
املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل يف كثري من األحيان ذخرية 
استخدمتها الجامعات املسلحة يف مايل تم إنتاجها يف عامي 2014 و2015. 
ومن الواضح أنه قد تم تحويل وجهة هذه الذخرية بعد األزمة يف شامل مايل 
تم  تجارية  متفجرات  أثر  املحققون  تقفى  مامثل،  نحو  وعىل   .2012 عام  يف 
اسرتجاعها من مخبأ أسلحة يف مايو/ أيار 2017 إىل شحنة تصدير متوجهة 
إىل منطقة أخرى يف نوفمرب/ ترشين الثاين 2016، مام يعني أنه قد تم تحويل 

وجهة العتاد يف غضون أشهر من وصوله إىل وجهته األصلية.

التعاون مع املحققني الخارجيني 

مع  مشاركتها  ميكن  التي  املعلومات  بشأن  قيوداً  السالم  حفظ  عمليات  تواجه 
جهات غري األمم املتحدة. ومن املهم اإلشارة إىل أن بعثة األمم املتحدة املتكاملة 

املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل ليست سوى واحدة من عدة جهات 
يف مايل تشارك يف جمع وتحليل األسلحة والذخرية التي تستخدمها الجامعات 
الدولية  املسلحة  والقوات  الوطنية  السلطات  األخرى  الجهات  وتشمل  املسلحة. 

وموظفي املنظامت غري الحكومية املتخصصة.

وعىل أرض الواقع، فإن التعاون بني بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد 
مبارشة.  غري  بصورة  يتم  الخارجيني  واملحققني  مايل  يف  االستقرار  لتحقيق 
فبعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل تقوم 
انتهاكاً محتمال للحظر كجزء  الوطنية إىل تحديد عتاد يشكل  السلطات  بتنبيه 
الرشعية.  الصغرية غري  األسلحة  تدفقات  مكافحة  املساعدة يف  من واليتها يف 
وتستخدم السلطات الوطنية هذه املعلومات الحقا كأساس لطلباتها من املحققني 
عن  معروفة  نقطة  آخر  لتحديد  مصممة  أثر  تقفي  عمليات  إلجراء  الخارجيني 
العتاد أثناء حيازته بصورة قانونية. ثم يتم مشاركة نتائج عمليات تقفي األثر 
لتحقيق  األبعاد  املتعددة  املتكاملة  املتحدة  األمم  وبعثة  الوطنية  السلطات  مع 

االستقرار يف مايل للمساعدة يف أنشطة املراقبة.

األهمية

تتبع العتاد الذي تحولت وجهته هو رد الفعل: وهو عادة ما يتعامل مع العتاد 
الذي تم بالفعل تحويل وجهته. لكن مراقبة تدفقات األسلحة غري الرشعية وتحديد 
املصادر يتيح لبعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف 
فإنها  ذلك،  إىل  إضافة  املسلحة.  الجامعات  ملقاصد وقدرات  فهمها  زيادة  مايل 
يف  االستقرار  لتحقيق  األبعاد  املتعددة  املتكاملة  املتحدة  األمم  بعثة  فهم  تعزز 
مايل لنطاق أنشطة الجامعات املسلحة يف شبه القارة. وعىل جانب هام، تسمح 
هذه األنشطة أيضا للجهات الوطنية والدولية باستهداف طرق التهريب بصورة 

أفضل كجزء من الجهود املبذولة لعرقلة خطوط إمدادات الجامعات املسلحة.

دراسة حالة: البنادق املستخدمة من قبل جامعة املرابطني اإلرهابية يف 

الهجامت عىل الفنادق واملواقع األخرى 

االستقرار  لتحقيق  األبعاد  املتعددة  املتكاملة  املتحدة  األمم  بعثة  دور  يتوضح 
يف مايل يف مراقبة تدفقات األسلحة غري الرشعية يف التحقيقات بشأن العتاد 
القاعدة  لتنظيم  تابعة  مسلحة  جامعة  وهي  املرابطني،  لواء  قبل  من  املستخدم 
وتعمل يف غرب إفريقيا. يف 7 أغسطس/ آب 2015، هاجم املعتدون دار ضيافة 
يقيم فيها املتعاهدون التابعون لألمم املتحدة يف سيفاري يف مايل، مام أسفر 
عن مقتل مثانية أشخاص. وقُتل أحد املعتدين يف معركة باألسلحة النارية مع 
الجنود املاليني الذين وصلوا إىل مرسح الحدث بعد بدء الهجوم. بعد ذلك أعلن 

املرابطون مسؤوليتهم عن الهجوم. 

ويف أعقاب الهجوم، وثقت بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق 
املعتدي  استخدمها  كالشنكوف  طراز  من  هجومية  بندقية  مايل  يف  االستقرار 
عام  يف  إنتاجها  وتم  ملم   39  ×  7.62 عيار  من  البندقية  وكانت  قُتل.  الذي 
املالية،  السلطات  مع  وبالتعاون   .)1 بالخريطة  املرفقة  الصورة  )راجع   2011
األبعاد لتحقيق االستقرار يف  املتعددة  املتكاملة  املتحدة  األمم  أكد محققو بعثة 
مايل أن البنادق الهجومية والنموذج والجهة املنتجة وسنة اإلنتاج املعنية مل تكن 
جزءا من مخزونات قوات الدفاع واألمن املالية. وبعبارة أخرى، كان هناك مؤرش 

واضح عىل أنه قد تم تهريب البندقية بطريقة غري رشعية إىل مايل.

أصبح هذا الدليل أكرث أهمية بعد اسرتجاع املزيد من البنادق الهجومية من نفس 
يف  باماكو  يف  الالحقة  الهجامت  بعد  اإلنتاج  وسنة  املنتجة  والجهة  النموذج 
مايل؛10 واغادوغو يف بوركينا فاسو؛11 غراند بسام يف كوت ديفوار؛12 ويف غاو 
البنادق  يف منطقة غاو يف مايل.13 ويف جميع الهجامت، استخدم املهاجمون 
الهجومية من نفس الشحنة األولية غري الرشعية للمرابطني. بالتايل متكنت بعثة 
واملحققون  مايل  االستقرار يف  لتحقيق  األبعاد  املتعددة  املتكاملة  املتحدة  األمم 
أنه قد تم عىل األرجح  املعنيون من الربط بني مختلف الهجامت والتأكيد عىل 
التخطيط لها وتسهيلها بشكل مركزي. وقد أظهرت هذه النتائج بوضوح قدرة 
املرابطني عىل القيام بهجامت ليس فقط يف وسط وشامل مايل، بل ويف دول 
الجوار كذلك. وقد سمح هذا  للجهات األمنية باستيعاب قدرات املرابطني عىل 

نحو أفضل )راجع الخريطة 1(.

الخريطة 1: التوزيع الجغرايف لهجامت املرابطني

الصورة املرفقة: بندقية من طراز كالشنكوف تم اسرتجاعها من موقع احدى الهجامت

املصدر: هولغري اندرز )2017(
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الصندوق2: تتبع التوزيع الداخيل

التي تركز عليها أنشطة بعثة األمم  إذا كانت مراقبة اإلمدادات غري الرشعية من الخارج هي إحدى  الجوانب 
املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل، فإن الجانب اآلخر هو تقفي أثر التوزيع املحيل 
للعتاد الذي يجده املحققون. ويسمح تقفي األثر لبعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار 
يف مايل بالتأكد من مناطق عمليات مجموعات مسلحة محددة، فضال عن أوجه التشابه واالختالف يف عمليات 
الرشاء بني هذه املجموعات وفيام بينها. ويف السياق املايل، الذي يوجد فيه العديد من الجامعات املسلحة، أثبت 
األبعاد  املتعددة  املتكاملة  املتحدة  األمم  لبعثة  الظريف  الوعي  بتحسني  يتعلق  فيام  الكبرية  فائدته  األثر  تقفي 

لتحقيق االستقرار يف مايل.

فعىل سبيل املثال، واستنادا إىل اسرتجاع ذخرية معينة بعد االغتياالت يف وسط مايل يف عام 2016، أكد املحققون 
أن املهاجمني كانوا متصلني بجامعة مسلحة معينة: ويف وقت الهجوم كانت الجامعة املسلحة املعنية هي الوحيدة 
التي تستخدم هذه الذخرية. كام كان املحققون قادرين عىل إثبات أن الجامعات املسلحة العاملة يف شامل مايل 
قدمت دعام ماديا للجامعات يف وسط مايل. وساهمت هذه النتائج  يف مراجعة تنبؤات بعثة األمم املتحدة املتكاملة 

املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل بشأن التهديدات اإلرهابية يف وسط مايل.

تطوير خيوط وأدلة استقصائية 
وكام هو مشار إليه أعاله، ساعدت بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل واملحققون 
املتعاونون مع السلطات الوطنية يف إقامة روابط بني عدة هجامت إرهابية يف الفرتة ما بني عامي 2015-2016 
)راجع الصندوق1(. كام ساعدت بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل واملحققون 
املتعاونون السلطات يف مايل وبوركينا فاسو يف إقامة روابط بني عدة هجامت يف عام 2017. 14 وكام هو الحال 
يف الهجامت السابقة، متكن املحققون من ربط البنادق الهجومية املستخدمة يف الهجامت مع مجموعة مسلحة 
البنادق كانت مرتبطة بأسلحة تم استعادتها يف عملية ضبط سابقة يف مايل  محددة. ومن الجدير بالذكر أن 
يف أوائل عام 2016. ويبني هذا أن األسلحة التي ُضبطت يف أوائل عام 2016 جاءت من مخزونات املجموعة 
املسلحة ذاتها كام هو الحال مع األسلحة التي استخدمها املهاجمون يف هجامت عام 2017 ، مام وفر خيوطا وأدلة 

استقصائية جديدة كان من غري املرجح اكتشافها بطريقة أخرى.

األهمية 
يسهم تقفي أثر التوزيع املحيل لألسلحة والذخرية التي تستخدمها الجامعات املسلحة يف الوعي الظريف فيام 
يتعلق بكل من مناطق العمليات وهوية الجامعات املسلحة املسؤولة عن الهجامت يف مايل. ويف هذا الصدد، يساعد 
عمل بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل أيضا السلطات الوطنية يف تحقيقاتها 

الخاصة. ويساهم بشكل مبارش يف بناء قدراتها الحديثة  لتحديد ومراقبة تدفقات األسلحة غري الرشعية.

دراسة حالة: توزيع ذخرية األسلحة الصغرية املنتجة يف عام 2015 يف الهجامت اإلرهابية 
االستقرار يف مايل واملحققون  لتحقيق  األبعاد  املتعددة  املتكاملة  املتحدة  األمم  بعثة  قامت   ،  2016 عام  منذ 
املتعاونون بشكل متكرر بتوثيق ذخرية معينة استخدمت يف هجامت متنوعة وحوادث مرتبطة بها يف وسط 
مايل. وتجميع هذه الذخرية – من عيار 7.62 × 39 ملم، وإنتاج عام 2015 - يف مواقع هجوم محددة سمح 
لبعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل بربطها مبارشة بكتيبة ماسينا، وهي 
جامعة مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة. وبعد تحديد أن هذه الذخرية مل تستخدم من قبل أي مجموعة مسلحة 
أخرى يف مايل وأنها غري متداولة بشكل واسع يف وسط مايل )مل تستخدم يف جرائم أو قطع الطرق مثال(، 
كانت بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل قادرة عىل تحديد خطوط إمدادات 
كتيبة ماسينا بصورة أفضل. كام وفرت اكتشافات بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار 
يف مايل للسلطات الوطنية خيوطا وأدلة استقصائية ترتبط مبجموعة من عمليات اغتيال ملسؤولني محليني 

وزعامء دينيني يف وسط مايل، مل يكن باإلمكان، قبل هذا االكتشاف، ربطها بكتيبة ماسينا.

أن تستغل عمليات حفظ السالم وجودها وقربها 
من أجل جمع املعلومات عىل نطاق أوسع وأكرث 
منهجية مام هو متاح عادة للّجان. باملقابل، ميكن 
للمعلومات التي يتم جمعها أن تساعد اللجان إىل 

حد كبري يف تحديد االنتهاكات املحتملة للحظر.
عملية  تجربة  به  توحي  ما  األقل،  عىل  هذا، 
قدمت  حيث  ديفوار،  كوت  يف  املتحدة  األمم 
اكتشفت  كلام  جديدة  ملفات  الفنية  الطواقم 
مراقبة  منظور  من  لالهتامم  مثريا  يعترب  عتاد 
الحظر.15 وتم عرض امللفات عىل  اللجنة املعنية، 
التي تابعت العديد منها عن طريق تقديم طلبات 
ذلك  بعد  للعتاد.  املنتجة  للدول  األثر  تقفي 
يف  إليها  توصلت  التي  النتائج  اللجنة  عرضت 
األمن  العقوبات يف مجلس  تقاريرها إىل لجنة 

التي تراقب الوضع يف كوت ديفوار.16

مناهج املراقبة

مراقبة  مع  السالم  حفظ  عمليات  تتعامل 
ففي  مختلفة.  بطرق  الرشعية  غري  التدفقات 
حني وفرت قرارات مجلس األمن إطارا ملراقبة 
عمليات  فإن  الرشعية،  غري  األسلحة  تدفقات 
غالبا  يقرر  من  هي  نفسها  السالم  حفظ 
الهياكل واإلجراءات املحددة التي ستستخدمها 
إلنجاز هذه املهمة. وتستند هذه القرارات إىل 
االحتياجات املحددة واملوارد املتاحة، مع األخذ 
التي  املختلفة  السياقات  أيضا  االعتبار  بعني 

تعمل فيها عمليات حفظ السالم.
فعىل سبيل املثال، أنشأت العديد من عمليات 
حفظ السالم - مبا يف ذلك البعثة يف جمهورية 
جمهورية  يف  والبعثة  الدميقراطية  الكونغو 
متخصصة  عمل  مجموعات  الوسطى-  إفريقيا 

لتنسيق  للبعثات  املختلفة  العنارص  تجمع 
جهودها فيام يتعلق مبراقبة الحظر.

هياكل  اعتامد  أيضا  للبعثات  وميكن 
متخصصة ملهام محددة. ويف نوفمرب/ ترشين 
املتحدة  األمم  بعثة  شكلت   ،2013 الثاين 
الكونغو  جمهورية  يف  االستقرار  لتحقيق 
الدميقراطية17 فريق تقييم لتوثيق العتاد الذي 
املسلحة وراءها يف رشق   M23 خلفته جامعة 
انسحابها  الدميقراطية بعد  الكونغو  جمهورية 

من املنطقة.18
إحدى مهام فريق بعثة األمم املتحدة لتحقيق 
الدميقراطية  الكونغو  جمهورية  يف  االستقرار 
عىل  دليل  أي  العتاد  تضمن  إذا  ما  تقييم  كان 
وجود دول يف شبه القارة تقوم بإمداد جامعة  

M23 بصورة غري رشعية.19
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املراقبة من قبل عملية األمم 

املتحدة يف كوت ديفوار
كان لعملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار،20 والتي 
مكثفة  والية   ،2017 حزيران  يونيو/  يف  انتهت 
ملراقبة الحظر، مبا يف ذلك القيام بعمليات التفتيش 
الخاضعة  للدولة  التابعة  الجهات  مخزونات  عىل 
للحظر يف كوت ديفوار.21 ومن امللفت أن نشاطات 
عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار يف هذا الصدد 
لقيت تشجيعا قويا من لجنة الخرباء ملراقبة الوضع 
حثت   ،2005 عام  مطلع  ومنذ  ديفوار.  كوت  يف 
ضمن  أفضل  مراقبة  قدرات  إنشاء  عىل  اللجنة 
عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار، مبا يف ذلك 

التوصية بتعيني مستشار حول مراقبة الحظر.22
عملية  أنشأت  القوية،  الوالية  هذه  مبوجب 
املراقبة  وحدة  ديفوار  كوت  يف  املتحدة  األمم 
املتكاملة للحظر يف مقرها. وقامت هذه الوحدة 

التفتيش  فرق  جمعتها  التي  املعلومات  بتجميع 
يف جميع أنحاء البالد. كام عززت البعثة قدراتها 
متخصص  تعيني  خالل  من   ،2011 عام  يف 
غري  األسلحة  تدفقات  ومراقبة  تحديد  يف  فني 
األمم  عملية  نشاطات  أن  يعني  وهذا  الرشعية. 
املتحدة يف كوت ديفوار مل تكن مقترصة عىل 
الخرباء  البيانات فقط مع لجنة  جمع ومشاركة 
ملراقبة الوضع يف كوت ديفوار؛ بل كانت قادرة 
التحليالت  يف  مستقل  بشكل  قدما  امليض  عىل 
تكتشفه  الذي  العتاد  كان  إذا  ما  حول  األولية 

يوحي بانتهاكات محتملة لحظر األسلحة.23
يف  املراقبة  موظفو  قام  املثال،  سبيل  فعىل 
بانتظام  ديفوار  كوت  يف  املتحدة  األمم  عملية 
بفحص العتاد الذي تجمعه برامج نزع السالح، 
مع اإلشارة إىل النامذج والجهات املنتجة وسنوات 
أخرى. وسمح هذا  اإلنتاج إىل جانب خصائص 

الفحص بتحديد مختلف أنواع األسلحة والذخرية 
محتملة  انتهاكات  بوقوع  وجودها  يوحي  التي 
للحظر. بالتايل، عند اكتشاف عتاد تم إنتاجه بعد 
حظر عام 2004 24، فإنه يعترب موضع اهتامم 
أعاله،  إليه  مشار  هو  وكام  الحظر.  منظور  من 
متت مشاركة ملفات هذه الحالة مع لجنة الخرباء 
قررت  التي  ديفوار  كوت  يف  الوضع  ملراقبة 
فإن  املراقبة،  وحدة  عمل  وبدون  األمر.  متابعة 
لجنة الخرباء ملراقبة الوضع يف كوت ديفوار مل 

تكن لتدرك وجود عتاد متنوع يف الدولة25.

املراقبة من قبل بعثة األمم املتحدة 

املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق 

االستقرار يف مايل

فرض قرار مجلس األمن رقم 2253 والقرارات 

أفراد بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف جمهورية إفريقيا الوسطى يف نقطة تفتيش يف جمهورية إفريقيا الوسطى. املصدر: صور األمم املتحدة، 2017
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إرهابية  أسلحة عىل جامعات  الصلة حظر  ذات 
هذه  بعض   .)UNSC, 2015b( معينة 
التي  قراراته  ويف  مايل.  يف  تعمل  الجامعات 
املتعددة  املتكاملة  املتحدة  األمم  بعثة  تفوض 
طلب   26 مايل،  يف  االستقرار  لتحقيق  األبعاد 
مراقبة  فريق  مساعدة  البعثة  من  األمن  مجلس 

العقوبات يف التحقق من تنفيذ هذا الحظر.27
األبعاد  املتعددة  املتكاملة  املتحدة  األمم  بعثة 
عملية  بخالف  مايل،  يف  االستقرار  لتحقيق 
أعاله(،  )راجع  ديفوار  كوت  يف  املتحدة  األمم 
األسلحة  حظر  ملراقبة  رسمي  هيكل  لديها  ليس 
وسط  يف  العاملة  اإلرهابية  الجامعات  عىل 
رسمي،  هيكل  وجود  عدم  ورغم  مايل.  وشامل 
الحظر  مراقبة  يف  الخربة  ذوي  املوظفني  فإن 
يدعمون الجهود عىل نطاق البعثة لتوثيق وحرص 
املستخدمة  والذخرية  األسلحة  حول  املعلومات 
املتحدة  األمم  بعثة  ضد  اإلرهابية  الهجامت  يف 
االستقرار يف  لتحقيق  األبعاد  املتعددة  املتكاملة 
مايل، أو أهداف أخرى. ويتم إدخال البيانات التي 
تم جمعها حول العتاد بشكل منهجي يف قاعدة 
بيانات، إىل جانب املعلومات السياقية عىل موقع 
واملعلومات  العتاد،  ووثائق  االستخدام،  وتاريخ 

حول املستخدمني املفرتضني للعتاد.28
وخالل أربع سنوات وثّقت بعثة األمم املتحدة 
االستقرار يف  لتحقيق  األبعاد  املتعددة  املتكاملة 
مايل أكرث من 600 قطعة من األسلحة الصغرية 
واألسلحة الخفيفة العسكرية وأكرث من 12.000 
رصاصة من الذخرية املصاحبة. وتم توثيق العتاد 
إرهابية  هجمة   430 حوايل  من  اسرتجاعه  بعد 
ومخابئ وغريها من الحوادث، مبا يف ذلك قطع 
الطرق.29 ومتت مقارنة املعلومات التي تم جمعها 
مع املخزون املعروف لقوات الدفاع واألمن املالية. 
الوطنية، حدد موظفو  السلطات  وبالتعاون مع 
بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق 
االستقرار يف مايل أنواعا مختلفة من العتاد تم 
تهريبها عىل األرجح بطريقة غري مرشوعة إىل 
مايل من الخارج )راجع الصندوق1(. كام اقتفى 
املتعددة  املتكاملة  املتحدة  األمم  بعثة  موظفو 
األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل أثر الشبكات 
الداخلية لتوزيع العتاد ذو العالقة ضمن الدولة 
للجامعات  املحلية  التوريد  سالسل  لتحديد 
اإلرهابية )راجع الصندوق2(. وبناء عىل واليتها، 
قامت بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد 
لتحقيق االستقرار يف مايل مبشاركة املعلومات 
التحقيق  املعنية، إضافة إىل سلطات  اللجنة  مع 

والسلطات القضائية الوطنية.30

ما وراء املراقبة: تحسني إدارة 

البعثة لألسلحة والذخرية

السالم مساهامت  تقدم عمليات حفظ  يف حني 
الرشعية،  غري  األسلحة  تدفقات  ملراقبة  كبرية 
غري  األسواق  تغذي  أن  ميكن  نفسها  هي  فإنها 
والذخرية  األسلحة  إدارة  تتم  مل  إذا  الرشعية 

وميكن  مالمئة.  بصورة  واملسرتجعة  املضبوطة 
واملامرسات  واإلجراءات  السياسات  تتباين  أن 
املثىل حول إدارة عمليات حفظ السالم لألسلحة 
املعلومات  وتوحي  كبري،  بشكل  املسرتجعة 
الرسدية أن العتاد املضبوط، يف بعض الحاالت، 
قد عاد إىل التداول غري املرشوع. عالوة عىل ذلك، 
فإن األسلحة والذخرية التي تجلبها قوات حفظ 
السالم معها إىل مناطق البعثة - املعروفة باسم 
املعدات اململوكة للوحدات - يتم تحويل وجهتها 
إذا تم االستيالء عليها أثناء الهجامت أو فقدانها 
بسبب سوء اإلدارة وعدم املساءلة. وحسبام أظهر 
بحث أجرته منظمة مسح األسلحة الصغرية، فإن 
اململوكة  املعدات  وجهات  وتحول  فقدان  مشكلة 
للوحدات أكرب بكثري مام كان يُعتقد سابقا، ألنها 

متثل ماليني الرصاصات واآلالف من األسلحة.31
يف يناير/ كانون الثاين 2018، نرشت األمم 
السالح  نزع  مجال  يف  للعاملني  دليال  املتحدة 
"اإلدارة  بعنوان  اإلدماج  وإعادة  والترسيح 
املتغري  السياق  يف  والذخرية  لألسلحة  الفعالة 
اإلدماج".32  وإعادة  والترسيح  السالح  لنزع 
كجزء  الصغرية،  األسلحة  مسح  منظمة  وتقوم 
أكرث  السالم  عمليات  "جعل  مرشوعها  من 
التي  اإلقليمية  املنظامت  مبساعدة  فعالية"، 
تحسني  أجل  من  السالم  بعمليات  ترصح 

املامرسات الحالية ملنع مثل هذه الخسائر.
تعترب الدول األعضاء يف املجموعة االقتصادية 
إفريقيا واملجموعة االقتصادية لدول  لدول غرب 

وسط إفريقيا.
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من بني أكرث الدول املشاركة بالقوات نشاطًا 
السالم.33  لحفظ  املتحدة  األمم  عمليات  يف 
حكوماتها  فرضتها  اللتزامات  خاضعة  وهي 
لدول  االقتصادية  املجموعة  اتفاقية  نتيجة 
األسلحة  بشأن   2006 عام  يف  إفريقيا  غرب 
واملواد  وذخائرها  الخفيفة  واألسلحة  الصغرية 
النفاذ  حيز  دخلت  والتي  العالقة،  ذات  األخرى 
يف عام ECOWAS, 2006( 2009( واتفاقية 
األسلحة  ملراقبة   2010 عام  يف  إفريقيا  وسط 
وجميع  وذخائرها  الخفيفة  واألسلحة  الصغرية 
يف  تستخدم  أن  ميكن  التي  واملكونات  القطع 
صنع هذه األسلحة وتصليحها وتركيبها، والتي 
 Kinshasa( 2017 دخلت حيز التنفيذ يف عام

 .)Convention, 2010

املجموعة  اتفاقية  من   11 املادة  تقتيض 
من   22 واملادة  إفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية 
يف  األعضاء  الدول  قوات  من  كينشاسا  اتفاقية 
هاتني املنطقتني توثيق األسلحة الصغرية والذخرية 
التي يجلبونها ويخرجونها من مناطق البعثات يف 
إقليمية )مبا يف ذلك  بيانات مركزية شبه  قواعد 
املجموعة  اتفاقية  وتتضمن  ومكوناتها(.  أجزائها 
تقوم  بأن  مطلبا  إفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية 

الدول املشاركة بقوات من الدول األعضاء:

التنفيذي  السكرتري  إىل  "باإلعالن 
للمجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا عن 
كافة األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة التي 
تم ضبطتها و/أو جمعها و/أو إتالفها خالل 

منطقة  ويف  مناطقهم  يف  السالم  عمليات 
إفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية  املجموعة 

".)ECOWAS, 2006, art. 11.1.c(

كينشاسا  اتفاقية  تنص  مامثل،  نحو  وعىل 
عىل أن

"البيانات ذات العالقة باألسلحة والذخرية 
السالح  نزع  عمليات  خالل  جمعها  تم  التي 
االحتفاظ  سيتم  اإلدماج  وإعادة  والترسيح 
بها يف قاعدة البيانات شبه اإلقليمية الخاصة 
حفظ  عمليات  يف  املستخدمة  باألسلحة 
 Kinshasa( السالم ملدة ال تقل عن 30 عاما

.")Convention, 2010, art. 22.2

أفراد بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل يعملون مع املجتمع املحيل. املصدر: صور األمم املتحدة، 2017.
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اإلجراءات  هذه  تعترب  الحايل،  الوقت  يف 
مسح  منظمة  وتعمل  كبري.  حد  إىل  طموحة 
األسلحة الصغرية مع املجموعة اإلقتصادية لدول 
غرب إفريقيا إلنشاء وتطبيق أداة إبالغ من شأنها 

أن تساعد يف جعل هذه األحكام حقيقة واقعة.

املامرسات املثىل والدروس 

املستفادة
تظهر التجارب جدوى مراقبة تدفقات األسلحة غري 
السالم. وتشمل  عمليات حفظ  قبل  من  املرشوعة 
وحرص  جمع  إىل  الحاجة  املستفادة  الدروس 
البيانات بطريقة منهجية. من الناحية العملية، قد 
يستلزم هذا األمر جمع أغلفة الخراطيش وغريها من 
األدلة من مواقع الهجامت ضد أفراد عمليات حفظ 
الوطنية بذلك(.  السلطات  السالم )عندما ال تقوم 
أجل  من  متسقة  جهود  أيضا  األمر  يتطلب  وقد 
تضبطها  التي  والذخرية  لألسلحة  املالئم  التوثيق 
أو  الوطنية،  السلطات  أو  السالم  حفظ  عمليات 
خالفا لذلك اسرتجاعها من التداول واالستخدام غري 
املرشوع. وأي معلومات يتم جمعها يجب أن تكون 
اإلتجار  تدفقات  بتحليل وتحديد  للسامح  مركزية 

والتغيريات الحاصلة عليها. 
ستكون جهود الجمع والتوثيق مفيدة جدا إذا 
كان األفراد املدربون الذين يقومون بها يعرفون 
األسلحة والذخرية  املعلومات عن  كيفية تسجيل 
التدفقات  مراقبة  ألغراض  مفيدة  تعترب  والتي 
يكون  املعلومات  من  النوع  )هذا  الرشعية.  غري 
املعتاد  التوثيق  من  تفصيالً  أكرث  بالرضورة 
والترسيح  السالح  نزع  برامج  قبل  من  املطلوب 
وإعادة اإلدماج(. ويعترب تطوير إرشادات التحديد 
والدراسات األساسية حول العتاد املوجود يف بلد 
ما من املامرسات املثىل يف هذا الصدد. ويؤدي 
املكتشف  العتاد  حول  بيانات  بقاعدة  االحتفاظ 
املتحدة  األمم  بعثة  تفعل  )كام  أطول  لفرتات 
االستقرار يف  لتحقيق  األبعاد  املتعددة  املتكاملة 
مايل مثال(34 إىل تسهيل تحديد العتاد غري املوثق 
سابقا وميكن أن يساعد يف تحديد العتاد الذي 

وصل مؤخرا فقط إىل منطقة النزاع.
للمراقبة يف  ميكن توفري نهج أكرث شمولية 
السالم  حفظ  عمليات  فيها  متلك  التي  الحاالت 
لتحديد  الالزمة  الفنية  املعرفة  لديهم  موظفني 
العتاد غري الرشعي، والخربة لتحديد ما إذا كان 
هذا العتاد يعكس تدفقات عمليات تهريب حديثة. 
ويف حال عدم توفر هؤالء املوظفني املدربني من 
ذوي الخربة، ميكن أن تدرس عمليات حفظ السالم 
)يف إطار والياتها( توفري إمكانية الوصول إىل 
الفنيني  للمتخصصني  جمعها  تم  التي  البيانات 
من أي جهة أخرى يف منظومة األمم املتحدة، أو 

للمنظامت غري الحكومية املتخصصة. 
أيًضا عىل املدى األطول  املفيد  قد يكون من 
ربط عمليات حفظ السالم املختلفة النشطة يف 
مجال مراقبة تدفقات األسلحة غري الرشعية يف 
والخربة،  املعرفة  مشاركة  بهدف  عملها  مناطق 
هذا  يساعد  وقد  البيانات.  أدوات جمع  وتنسيق 
غري  التداول  عن  أوسع  صورة  تقديم  يف  األمر 
أيضا  يساعد  أن  ميكن  كام  لألسلحة.  املرشوع 

ملكافحة  اإلقليمية  للجهود  املعلومات  توفري  يف 
اإلتجار غري املرشوع باألسلحة والذخرية.

التحديات

هناك عدد من التحديات التي تواجه عمليات حفظ 
السالم بشأن جمع البيانات حول تدفقات األسلحة 
العملية،  الناحية  ومن  املرشوعة.  غري  والذخائر 
الجهات  وذخرية  أسلحة  إىل  الوصول  فإن 
املحظورة أمر صعب. وحتى اسرتجاع العتاد يف 
أعقاب الهجامت املسلحة ميكن أن يشكل مخاطر 
عىل السالمة واألمن أو يقتيض السفر إىل األماكن 
حفظ  عمليات  تواجه  كام  اآلمنة.  وغري  النائية 
السالم قيوداً مفاهيمية، إحداها قلة الوعي داخل 
املطلوبة  القدرات  حول  السالم  حفظ  عمليات 
الرشعية.  األسلحة غري  لتحديد ومراقبة تدفقات 
واالعتقاد بأن عمليات حفظ السالم - ويف غياب 
نصوص رصيحة تخول مثل هذه األنشطة— ال 
متلك الصالحية للقيام بهذا العمل ووجوب تركه 
مجلس  قبل  من  املعينة  الخرباء  للجنة  حرصيًا 
املعلومات.  أن يحد من جهود جمع  األمن ميكن 
ونتيجة لهذه التحديات، فإن القاعدة العامة هي أن 
عمليات حفظ السالم نادرا ما تنخرط يف التوثيق 
املنهجي ألسلحة وذخرية الجهات املحظورة، مام 
يضيع فرصة نادرة لتحديد ومراقبة التدفقات غري 

الرشعية لألسلحة والذخرية والعتاد ذو الصلة. 
عمليات  أن  البعض  يقول  نفسه،  الوقت  يف 
حالة  يف  صعوبات  تواجه  قد  السالم  حفظ 
األسلحة  تدفقات  مراقبة  يتجاوز  مبا  قيامها 
السالم  حفظ  عمليات  تكون  قد  املرشوعة.  غري 
يصل  رشعي  غري  عتاد  أي  ملراقبة  مرتاحة 
ومن  وصل  متى   – النزاع  مناطق  إىل  حديثا 
 - التوزيع  شبكة  عن  معلومات  وأي  يستخدمه 
ملزيد  كأساس  املعلومات  هذه  استخدام  ولكن 
من التحقيق قد يثري قضايا أخرى. من هنا، إذا 
تقفي  طلبات  لتقديم  سالم  حفظ  عملية  سعت 
أثر دولية يف محاولة للتوثيق الشامل لسالسل 
نقل العتاد من جهاتها املنتجة القانونية وحتى 
نقطة تحويل وجهتها، فإنها قد تواجه املزيد من 
الدول  كانت  إذا  املثال،  سبيل  فعىل  التحديات. 
املنتجة غري راغبة يف التعاون يف عمليات تقفي 
عملية حفظ  قيادة  تشعر  أن  املمكن  فمن  األثر، 
السالم بالقلق حول رد الفعل السيايس من دول 

تتهم البعثة "بتجاوز" حدود واليتها. 
وحتى مع االعرتاف بالتحديات املحتملة التي 
مراقبة  فإن  الجهد،  من  باملزيد  القيام  يفرضها 
تحديد  دون  من  حتى   - الرشعية  غري  التدفقات 
حد  إىل  ميكن   - الدقيقة  الوجهات  تحول  نقاط 
إنجاز  السالم يف  أن يساعد عمليات حفظ  كبري 
مهامها. فاملراقبة ميكن أن تحسن الوعي الظريف 
لعمليات حفظ السالم، وتساعد السلطات الوطنية 
املناسبة  اإلجراءات  واتخاذ  التحقيقات  إجراء  يف 
عالوة  الرشعية.  غري  األسلحة  تدفقات  لعرقلة 
عىل ذلك، فإن حالة بعثة األمم املتحدة املتكاملة 
املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل تشري 
تستفيد  أن  ميكن  السالم  حفظ  عمليات  أن  إىل 
املحققني  قبل  من  املقدمة  املعلومات  من  أيضا 

الخارجيني الداعمني للسلطات الوطنية من خالل 
إجراء عمليات تقفي أثر فيام يتعلق بالعتاد الذي 
تم تحديده عىل أنه ميثل انتهاكات محتملة الحظر.
يف الوقت الحارض، تنقسم األسباب الرئيسية 
التي تعيق قيام عمليات حفظ السالم بشمول مراقبة 
التدفقات غري املرشوعة بشكل منهجي يف أنشطتها 
إىل شقني. أوال، يبدو أن هناك وعيا محدودا داخل 
عمليات حفظ السالم بشأن كيفية تحديد ومراقبة 
تدفقات األسلحة غري الرشعية. وثانيا، فإن املوارد 
أن  ميكن  السالم  حفظ  عمليات  داخل  املحدودة 
تعيق أنشطة جمع وتحليل البيانات املطلوبة ملثل 
هذا العمل. وبالتايل، فإن غياب املوظفني الفنيني 
الذين ميكن أن يساعدوا عمليات حفظ السالم عىل 
تطوير الوسائل واآلليات التي تتيح لها االستفادة 
املعيار  لهم هو  املتاحة  الفرص  أفضل من  بشكل 

العام لعمليات حفظ السالم.

الخالصة: التطلع للمستقبل
تتمتع عمليات األمم املتحدة لحفظ السالم بوضعية 
تدفقات  ومراقبة  تحديد  يف  للمساعدة  متميزة 
األسلحة غري الرشعية. وقد تختلف طريقة القيام 
الخاصة.  وظروفها  لوالياتها  وفقا  املراقبة  بهذه 
حفظ  عمليات  أن  إىل  تشري  التجارب  أن  غري 
هذا  كبرية يف  تقدم مساهامت  أن  السالم ميكن 
الصدد  هذا  يف  املهمة  العنارص  ومن  الجانب. 
توافر املوظفني الذين ميلكون املعرفة الفنية. حيث 
نطاق  عىل  الجهود  دعم  املوظفني  لهؤالء  ميكن 
البعثة فيام يخص جمع البيانات بشكل منهجي 
القيام  خالل  من  سواء  ومتابعتها  وحرصها 
توجيه  إعادة  أو  السالم،  حفظ  لعملية  بالتحليل 
لألمم  التابعة  املعنية  الخرباء  لجنة  إىل  البيانات 
املتحدة أو إعادة توجيهها إىل السلطات الوطنية. 
ورفع الوعي بهذه اإلمكانات داخل األمم املتحدة 
وداخل عمليات حفظ السالم التابعة لها ميكن أن 

يساعد يف بناء الدعم والقدرات لهذا العمل.
السالم  حفظ  عمليات  تدرس  أن  ميكن  كام 
ذات  املجاالت  يف  املراقبة  عىل  قدراتهم  تعزيز 
بوالياتهم  املرتبطة  باألسلحة  باإلتجار  الصلة 
وسياقاتهم. فعىل سبيل املثال، يف مايل، ليست 
الوحيد  اليشء  الرشعية  والذخرية غري  األسلحة 
املكونات  أيضا  بل  املسلح،  العنف  يغذي  الذي 
تستخدمها  التي  املركبات  فمثال،  التجارية. 
املناطق  يف  للتنقل  سواء  املسلحة،  الجامعات 
املترضرة من النزاع أو يف الهجامت، أو العبوات 
الناسفة، أو التفجريات االنتحارية، تشكل جانبا 
مراقبة  فإن  أعم،  وبشكل  للمراقبة.35  مهام 
التدفقات غري الرشعية لألسلحة والعتاد املرتبط 
املوازية  التحقيقات  من  تستفيد  أن  ميكن  بها 
حول متويل الجهات املحظورة واالتجار باملوارد 

الطبيعية أو القضايا ذات الصلة.
وعىل املدى الطويل، إذا قامت عمليات حفظ 
مشاركة  فإن  لقدراتهم،  أكرث  بتعزيز  سالم 
املعلومات ذات الصلة بني هذه البعثات ميكن أن 
الفهم لالتجار غري الرشعي  أكرب من  تولد قدراً 
تعمل  التي  الدول  عىل  يؤثر  الذي  الحدود  عرب 
ملوظفني  وميكن  السالم.  حفظ  عمليات  فيها 



مراقبة تدفق األسلحة غير الشرعية       11

املتحدة  األمم  عمليات  إدارة  يف  مخصصني 
لحفظ السالم )التي تدير عمليات حفظ السالم 
يدعموا  أن  املتحدة(  األمم  مقر  مستوى  عىل 
عىل  قدراتها  تعزيز  يف  السالم  حفظ  عمليات 
املراقبة وحرص البيانات التي تم جمعها من قبل 
مستوى  عىل  مطلعة  مناقشات  إلجراء  البعثات 

املقر، وحتى بني األطراف املعنية الوطنية.
داخل  اإلضافية  الجهود  تحتاج  أن  ميكن 
عمليات  قدرة  لتعزيز  املتحدة  األمم  منظومة 
حفظ السالم عىل مراقبة التدفقات غري الرشعية 
لألسلحة والعتاد املرتبط بها إىل موارد يصعب 
فحتى  سبق،  ما  كل  وبعد  عليها.  الحصول 
العمليات األساسية والحد األدىن من الخربة يف 
وتحليل  جمع  لتحسني  السالم  حفظ  عمليات 
املعلومات املطلوبة ملراقبة تدفقات األسلحة غري 
الرشعية قد تقطع شوطا طويال الستغالِل أفضَل 
وذلك  السالم  حفظ  لعمليات  املتميزة  للوضعية 
إجراءات  صياغة  يف  واملساعدة  التحديد  بغية 

تعرقل مثل هذه التدفقات والعنف الذي تغذيه.

االختصارات قامئة 
CAR جمهورية إفريقيا الوسطى

CDI Panel لجنة الخرباء ملراقبة الوضع يف 
كوت ديفوار

COE املعدات اململوكة للوحدات

DDR نزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج

DRC جمهورية الكونغو الدميوقراطية

ECC AS املجموعة االقتصادية لدول وسط 
أفريقيا

ECOW AS املجموعة االقتصادية لدول غرب 
إفريقيا

MINUSMA بعثة األمم املتحدة املتكاملة 
املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل

MONUSCO بعثة األمم املتحدة لتحقيق 
االستقرار يف جمهورية الكونغو الدميقراطية

Panel لجنة الخرباء التابعة لألمم املتحدة

PCC دولة مشاركة برشطة

PKO عملية حفظ سالم

TCC دولة مشاركة بقوات

UN األمم املتحدة

UNOCI عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار
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راجع، مثال، ليربون وريغال )2016(؛ باوترش )2010(.. 6
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وجمهورية   ، ديفوار  وكوت  الوسطى،  أفريقيا  جمهورية 
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15 . ONUCI )Opération des يشار إليها أيضا عموما باسم
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Unies pour la Stabilisation au Mali

راجع مثال مجلس األمن )2016 ، الفقرة 20 )د((.. 27
النوع . 28 جمعها  تم  التي  البيانات  شملت  لألسلحة،  بالنسبة 

والنموذج والجهة املنتجة وسنة اإلنتاج  والرقم التسلسيل. 
العيار  تم جمعها  التي  البيانات  ، شملت  للذخرية  بالنسبة 

والجهة املنتجة وسنة اإلنتاج  ورقم الشحنة.
مايل، . 29 باماكو،  يف  مطلعة  مصادر  مع  املؤلف  مقابالت 

أكتوبر/ ترشين األول 2017.
ميكن العثور عىل الوالية املحددة يف مجلس األمن )2017أ، . 30

الفقرتان 22 )د( و 46(.
راجع برمان وراكوفيتا ورشودر )2017(.. 31
راجع دو تيسيغي )2018(.. 32
تشمل الدول 26 األعضاء يف املجموعة االقتصادية لدول غرب . 33

إفريقيا واملجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا 9 دول من 
بني أفضل 25 دولة مشاركة بقوات ودولة مشاركة برشطة 

يف عمليات األمم املتحدة لحفظ السالم، دون ذكر مساهامتهم 
القارة  يف  اإلقليمية  وشبه  اإلقليمية  السالم  يف  عمليات 
املتحدة  األمم  عمليات  ؛   2016 ومازي،  )بريمان  األفريقية 

لحفظ السالم، 2018(.
مايل، . 34 باماكو،  يف  مطلعة  مصادر  مع  املؤلف  مقابالت 

أكتوبر/ ترشين األول 2017.
مايل، . 35 باماكو،  يف  مطلعة  مصادر  مع  املؤلف  مقابالت 

أكتوبر/ ترشين األول 2017.
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مسح
األسلحة 
الصغيرة

الصغرية  األسلحة  مسح  يديره  السنوات  متعدد  مرشوعا  إفريقيا  شامل  يف  األمن  تقييم  يعترب 
ويهدف لدعم الفاعلني يف بناء بيئة أكرث أمانا يف شامل إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء الكربى. 
يقدم املرشوع بحوثا وتحليالت تستند عىل األدلة حول توفر وتداول األسلحة الصغرية، ديناميكيات 
الثورات  تأثريات  البحث  لها. ويربز  املرافق  األمن  وانعدام  الناشئة،  املسلحة  والجامعات  الرصاعات 

األخرية والنزاعات املسلحة يف املنطقة عىل سالمة املجتمع. 

الخارجية  الشؤون  وزارة  من  رئييس  متويل  عىل  إفريقيا  شامل  يف  األمن  تقييم  مرشوع  يحصل 
الهولندية والحكومة الكندية. وقد تلقى املرشوع يف وقت سابق منح من الدائرة الفدرالية السويرسية 
وزارة  األملانية،  الخارجية  الشؤون  وزارة  الدمناركية،  الخارجية  الشؤون  وزارة  الخارجية،  للشؤون 

الشؤون الخارجية الرنويجية، ووزارة الخارجية األمريكية.

www.smallarmssurvey.org/sana/ar/home.html :للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة

يعترب جعل عمليات السالم أكرث فعالية مرشوعا ممتدا عىل مدى عدة سنوات يديره مرشوع مسح 
عمليات  من  والذخائر  األسلحة  فقدان  مواجهة   إىل  الرامية  الجهود  ودعم  لفهم  الصغرية  األسلحة 
تعميق  وهي  رئيسية  بأربعة طرق  املخاوف  هذه  املرشوع  ويعالج  العامل.  أنحاء  السالم يف جميع 
فهم فقدان العتاد من عمليات السالم من خالل سلسلة مؤمترات إقليمية؛ وتطوير وحدات تدريب 
تعاونية وإرشادات توجيهية للمامرسات املثىل ملكافحة الخسائر؛ والعمل مبارشة مع األمم املتحدة 
وإبراز  العتاد؛  عىل  اإلدارية  والرقابة  املخزونات  أمن  لتحسني  آليات  لتطوير  اإلقليمية  واملنظامت 

النتائج واملبادرات مع صانعي السياسات، واملربمجني، والخرباء يف املنتديات الدولية ذات الصلة. 

ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال بـ: امييل ليربون عىل الربيد اإللكرتوين
emile.lebrun@smallarmssurvey.org

ميثل مرشوع مسح األسلحة الصغرية مركزا عامليا مرموقا مهمته توليد املعارف املحايدة املستندة 
إىل األدلة واملعارف ذات البعد السياسايت املتعلقة بجميع جوانب األسلحة الصغرية والعنف املسلح. 
ويعترب مسح األسلحة الصغرية املصدر الدويل الرئييس للخربات واملعلومات والتحليل بشأن األسلحة 
الصغرية وقضايا العنف املسلح، ويشكل مصدرا للحكومات وصانعي السياسات والباحثني واملجتمع 

املدين. ويقع مقره يف جنيف، سويرسا وهو مرشوع للمعهد العايل للدراسات الدولية والتنموية.

والعلوم  األمنية  الدراسات  يف  واسعة  بخربة  يتمتع  دويل  عمل  طاقم  الصغرية  األسلحة  مسح  ويضم 
السياسية والقانون واالقتصاد والدراسات التنموية وعلم االجتامع وعلم الجرمية ويعملون مع شبكة عاملية 

من الباحثني واملؤسسات الرشيكة واملنظامت غري الحكومية والحكومات يف أكرث من 50 بلداً.

www.smallarmssurvey.org للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع

مسح األسلحة الصغرية 
Maison de la Paix, Chemin Eugène-Rigot 2E

1202 جنيف، سويرسا

الهاتف: 5777 908 22 41 + 
الفاكس: 2738 732 22 41 +

info@smallarmssurvey.org :الربيد االلكرتوين

نبذة عن مشروع  
تقييم األمن في 

شمال إفريقيا

ورقة إحاطة ملسح األسلحة الصغرية/ مرشوع تقييم األمن يف شامل إفريقيا بدعم من وزارة 
الشؤون الخارجية الهولندية وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية ووزارة الشؤون 

الخارجية الفيدرالية السويرسية.

ملتابعة مسح األسلحة الصغرية

www.facebook.com/SmallArmsSurvey    

 www.twitter.com/SmallArmsSurvey    

www.smallarmssurvey.org/multimedia   

تقییـم األمــن فــي
شمال أفریقیا


