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 األفريقيةلمجنة التقرير المؤقت 
 ممخص تنفيذي جنوب السودانفي متحقيق ل

 
مجمس السمـ كاألمف لالتحاد  ستجابتو لألزمة في جنكب السكداف، قررزء مف اكج

المنعقد عمى مستكل رؤساء الدكؿ كالحككمات في  144األفريقي خالؿ اجتماعو الػ 
 جنكب السكداف. فيتحقيؽ لم، تشكيؿ لجنة 3143ديسمبر  3بانجكؿ، جامبيا في 

ئيسة مفكضية االتحاد األفريقي، مجمس السمـ كاألمف مف ر  في قراره المذككر، طمب 
بالتشاكر مع رئيسة المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب كىياكؿ االتحاد األفريقي 

بإنشاء لجنة لمتحقيؽ في انتياكات  ،القياـ عمى جناح السرعة ،األخرل ذات الصمة
ي جنكب حقكؽ اإلنساف كغيرىا مف االنتياكات التي تـ ارتكابيا خالؿ النزاع المسمح ف

المصالحة بيف ك  الكفاؽالسكداف كتقديـ تكصيات حكؿ أفضؿ السبؿ لضماف المساءلة ك 
 كافة مجتمعات جنكب السكداف.

لمتحقيؽ في جنكب فريقية األجنة المطمب مجمس السمـ كاألمف لالتحاد األفريقي مف 
مارس  43السكداف تقديـ تقريرىا إلى المجمس في غضكف ثالثة أشير اعتباران مف 

يترأس المجنة فخامة  ىا اليميف.ؤ ل رئيسيا كأعضاأدعندما ُشكمت المجنة رسميان ك  3141
السيد أكلسيجكف أكباسانجك ، الرئيس السابؽ لجميكرية نيجيريا االتحادية. كأعضاء 
المجنة ىـ: البركفيسكر محمكد ممداني )برفيسكر كمدير تنفيذم في معيد ماكريرم 

صكفيا أ. ب المكقرة رم، كمباال(، السيدة القاضية لمبحث االجتماعي ، جامعة ماكري
أككفك )رئيسة المحكمة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب(، السيدة بنتا جكب )المندكبة 
الخاصة لرئيسة مفكضية االتحاد األفريقي بشأف المرأة كالسمـ كالتنمية( كالبركفيسكر 

 نساف كالشعكب(.)عضك المجنة األفريقية لحقكؽ اإلباسفيؾ مانيراكيزا 

قامت المجنة بإعداد تقرير مؤقت يتضمف تفاصيؿ العمؿ الذم تـ إنجازه حتى اآلف. 
كاليدؼ مف التقرير المؤقت ىك إبراز المياـ كاألنشطة كالتفاعالت التي قامت بيا 
المجنة تنفيذان لصالحياتيا فيما يتعمؽ بالكفاؽ كالمصالحة كالمساءلة كاإلصالحات 
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التقرير المؤقت أيضا بعض النتائج كالمالحظات حكؿ المسائؿ المؤسسية. يتضمف 
كالتفاعالت التي تمكنت المجنة مف القياـ بيا خالؿ زيارتيا إلى جنكب السكداف كالبمداف 

التاريخية كالسياسية كاالقتصادية لجنكب السكداف . كسكؼ الخمفية تاركة المجاكرة، 
كفر مزيدان مف المناقشات كالتحميالت المفصؿ ىذا الجانب كييتضمف التقرير النيائي 

كسيتضمف أيضا تحقيقات كتكصيات مفصمة تتعمؽ المتعمقة بالمسائؿ ذات الصمة. 
لمختمؼ يمكف الطرؽ التي كذلؾ اإلشارة إلى ك صالحيات المجنة األربعة لمجاالت الب

 إلى إيجاد حمكؿ دائمة لألزمة في مف خالليا  يالفاعميف كأصحاب المصمحة السع

  السكداف. جنكب

 نجازات التي تحققت ل العمل الذي تم القيام به وا

يكنيك ، قامت المجنة بعدة بعثات إلى جنكب السكداف كالبمداف المجاكرة كما  41حتى 
(  41يمي:   41-41مايك )كينيا(  41-41أبريؿ )جكبا(  31 – 33أبريؿ )الخرطـك

 7-1بنتيك، كممكاؿ( مف يكنيك )جنكب السكداف: جكبا، بكر،  1-31مايك )أكغندا( 
 يكنيك )كينيا، معسكر كاككما لالجئيف( كالخرطكـ.

خالؿ ىذه البعثات اجتمعت المجنة كأجرت المناقشات أك المقابالت مع القادة اإلقميمييف 
 ،، مكاطني جنكب السكداف، الضحاياكالدكلييف كمسؤكلي كؿ مف الحككمة كالمعارضة

المجتمع الدكلي كالمفكريف. زارت المجنة أيضا  ، منظماتاالالجئيف ، النازحيف داخمي
التي يزعـ أنو  مختمؼ المكاقع بما في ذلؾ مكاقع النازحيف داخميا في كينيا كالمكاقع

الجرائـ في جنكب السكداف كالمكاتب الحككمية، مف بيف مكاقع أخرل. ترتكب فييا 
تفاعؿ أخذ ابا ك القادة كأصحاب المصمحة اآلخريف في أديس أببالمجنة أيضا اجتمعت 

شكؿ مقابالت استخبارية رئيسية كمشاكرات كمجمكعات  حتى اآلف المجنة مع ىؤالء 
 .مركزة ةمناقش

معظـ المستجيبيف بمف فييـ أعضاء المعارضة كالشركاء الدكليكف  تحدث، إجماال
جنكب  ككمكاطنك جنكب السكداف كأعضاء المجتمع المدني كالمجمكعات النسكية كمفكر 
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طائفة مف المسائؿ : الحاجة إلى كضع حد لمعنؼ بصكت كاحد حكؿ  السكداف ،
بة التزامات كقؼ إطالؽ النار، الحاجة إلى معالجة ر المتحااألطراؼ كاحتراـ 

الجميع ،  تضـاالحتياجات اإلنسانية لممتأثريف باألزمة، إنشاء حككمة كحدة كطنية 
ئؿ المصالحة ضركرة إجراء حكار كطني ذم نطاؽ عريض كشامؿ لمعالجة مسا

كرسـ طريؽ اجتماعي كاقتصادم كسياسي لجنكب السكداف كالحاجة إلى تنظيـ  فاؽكالك 
كتنظيـ انتخابات ذات مصداقية بعد  ومراجعة الدستكر حتى يتـ استكمالمؤتمر كطني ل
 الفترة االنتقالية.

ا أنييعتقدكف في إشارة خاصة إلى آراء المجتمع المدني بأكممو، تشمؿ المسائؿ التي 
: ضعؼ الحكـ كالقيادة كالمؤسسات ، إضفاء الطابع العسكرم تحتاج إلى عناية 

تـ التأكيد عمى أنو البد مف إنياء  ،كاإلثني عمى الحياة العامة. إضافة إلى ذلؾ
في الماضي بحيث كانت سمطة تقرير مصير جنكب التي تمت اإلقصاء ممارسات 

ل المجنة أف عمميات الكفاؽ كالمصالحة تر لنخبة السياسية كالعسكرية. ا السكداف بأيدم
البد أف تككف شاممة كالبد مف أف تضـ النساء كالفئات الميمشة األخرل لرسـ الكطنية 

مستقبؿ جماعي لجنكب السكداف.  ظمت المجنة في تعامالتيا تراعي ضركرة الشمكلية. 
كخاصة في كليذه األسباب ، فإنيا تنكم إجراء المشاكرات مع جميع الفئات في البمد 

 التركيز حتى اآلف. ينصب المناطؽ البعيدة مف المسرح المباشر لمعنؼ حيث 

 النتائح والمالحظات التمهيدية

 حول اتفاقية وقف إطالق النار 

الحظت المجنة أنو تـ تكقيع اتفاقيتيف لكقؼ إطالؽ النار بيف حككمة جنكب السكداف 
تحت  3141مايك  9يناير ك  33كالجيش الشعبي لتحرير السكداف في المعارضة في 

االتفاقية . كالحظت أيضا أنو بينما تـ تجاىؿ كساطة السمطة الحككمية المشتركة لمتنمية
مع تسجيؿ  نكعا ما تـ احتراـ االتفاقية الثانية ،األكلي لكقؼ إطالؽ النار إلى حد كبير

 لإليجاد. التابعة بعض االنتياكات ركتينا مف قبؿ بعثة الرصد كالتدقيؽ
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لمجمس األمف  7413( الصادر عف االجتماع الػ 3141) 3411رحب المجنة بالقرار ت
كالذم تـ خاللو إعالف االلتزامات بمساعدة  3141مايك  37لألمـ المتحدة المنعقد في 

عمميات رصد كقؼ إطالؽ النار في جنكب السكداف التابع لإليجاد. رحبت المجنة 
دكؿ اإليجاد لنشر قكة إقميمية كحثت  الصادر عف رؤساء 3141أيضا بقرار مارس 

لقكة مع األخذ في االعتبار مف اعمى ضركرة اإلسراع بعممية نشر الجيؿ األكؿ 
 الجنسيات.الحساسيات الضركرية في جمع مثؿ ىذه القكة المتعددة 

 حول عممية الوساطة لإليجاد والوضع في جنوب السودان

تمت مشاىدتو خالؿ  ذمسع النطاؽ الأف مستكيات العنؼ المكثؼ كالكاالحظت المجنة 
. غير أف أحداث العنؼ كالكفيات كتدمير اعد قائمياألشير األكلى مف األزمة ، لـ 

ىي مسرح العنؼ. التي ربع الكاليات األ الممتمكات قد استمرت في مختمؼ أرجاء
 كظمت النساء كاألطفاؿ يتعرضكف لميجمات كسكء المعاممة كالمضايقة.

في كثير مف أجزاء الكاليات األربع التي  "حذرمكف كصفو "بسالـ  ىناؾ تكتر ظاىر ي
تمكنت المجنة مف زيارتيا. الحظت المجنة أف ىذا التكتر قد يعزل إلى خبرة العنؼ لدل 

المتحاربة األطراؼ الناجيف كالتيديد المستمر باستخداـ العنؼ نظران لتصرفات 
في ذلؾ المجمكعات المستضعفة  بماكاإلجراءات غير الفعالة لضماف سالمة الجميع 

تاريخية كالطريقة التي يتجمى بيا العنؼ القائـ المظالـ الكالعداكة اإلثنية الناجمة عف 
عمى االعتبارات اإلثنية كبطء التكصؿ إلى تسكية سياسية شاممة في عممية الكساطة 

كضع الستعادة  الخدمات، فإف ال الجيكد بينما تبذؿ الحككمة كاآلخركفك  .الحالية
الحظت المجنة الطبيعي لـ تتـ استعادتو حتى اآلف في األجزاء التي زارتيا المجنة. 

التدمير الكاسع لممرافؽ العامة كالبنية التحتية كالمباني الخاصة ال سيما في ممكاؿ 
 "ببمدات أشباح".بحؽ  كبنتيك كبكر التي يمكف كصؼ بعضيا 

بتأميف كقؼ فيما يتعمؽ كخاصة اد بذليا اإليجالمجنة بجيكد الكساطة التي ت تشيد
الحظت المجنة أف ىناؾ  ،األطراؼ المتحاربة. باإلضافة إلى ذلؾإطالؽ النار بيف 
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حاجة إلى الحفاظ عمى الزخـ نحك تأميف تسكية سياسية كحثت جميع األطراؼ المعنية 
بعممية الكساطة عمى التعجيؿ بعممية إيجاد حؿ سياسي في جنكب السكداف. مف شأف 

نزع فتيؿ التكترات التي تمت مالحظتيا عمى أرض أف يساىـ إلى حد كبير في  ذلؾ
 بيف مختمؼ المجتمعات كالشركع في عممية الكفاؽ كالمصالحة الكطنية.الكاقع 

 حول الوفاق والمصالحة 

بعد االستماع إلى مختمؼ المستجيبيف بأف حرب التحرير، النزاعات المتعددة التي 
ؾ النزاعات الالحقة التي قكضت العالقات بيف مجتمعات تمؾ الجيكد ككذلصاحبت 

قة لمكفاؽ كالمصالحة. داصجنكب السكداف ، ىناؾ حاجة عاجمة إلى بذؿ جيكد كطنية 
القاعدة كبالبناء  لمزيد مف التفاعؿ مع المجتمعات عمى مستك القياـ ببعد المجنة  إف

كفي  .كفاؽ كالمصالحةستقدـ تكصيات شاممة حكؿ العمى التجارب الناجحة السابقة، 
نفس الكقت تشجع المجنة عمى مكاصمة مختمؼ المبادرات الجارية داخؿ كبيف 

 المجتمعات بيدؼ تعزيز التعايش السممي.

 حول المساءلة:

المجنة كىي بصدد جمع المعمكمات كالتحقيؽ في  ، فإففيما يتعمؽ بالمساءلة الجنائية 
القانكف الدكلي، ليست في مكقؼ يسمح مختمؼ االتيامات بانتياكات حقكؽ اإلنساف ك 

ليا بالبت بصكرة نيائية فيما إذا كانت بعض ىذه االنتياكات ترتقي إلى مستكل جرائـ 
ف كاف الدمار الذم نجـ عف النزاع المسمح كاضحان جمي في بعض المناطؽ ا دكلية كا 

ران مف كحتى اآلف شيدت المجنة مقابر جماعية ككذلؾ عددان كبي .التي زارتيا المجنة
يدعى أنيـ تعرضكا لمجرائـ أك شيدكا ارتكابيا بما في ذلؾ العنؼ الجنسي   األفراد الذيف
 كالجنساني .

حثت المجنة جميع األطراؼ عمى كقؼ انتياكات حقكؽ اإلنساف كالقانكف اإلنساني 
كاسترعت االنتباه إلى المسؤكلية المرتبطة بيذه األعماؿ. إضافة إلى ذلؾ ، حثت 

فراد في مكاقؼ القيادة عمى اتخاذ جميع اإلجراءات التي مف شأنيا ضماف المجنة األ
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عدـ تكرط األشخاص الذيف تحت قيادتيـ في انتياكات حقكؽ اإلنساف كالقانكف 
 اإلنساني .

 حول الصالحات المؤسسية
التي تمقتيا المجنة، لكحظ أف ضعؼ المؤسسات الكطنية مثؿ  مف المعمكمات األكلية

شريعية كالقضائية كالقطاع األمني، لـ تتـ معالجتو بعد االستفتاء فيذية كالتالسمطات التن
كذلؾ جزئيان بسبب بيئة األزمة السائدة في جنكب السكداف. كلقد تجمى ىذا الضعؼ مف 
منطمؽ التاريخ الخاص لمجيش الشعبي لتحرير السكداف ككذلؾ الضعؼ المتأصؿ في 

التي ة مما أدل إلى عدد مف المشاكؿ المتداخمة اتفاقية السالـ الشامؿ كعممية انتقالي
مثؿ في التركيز المفرط لمسمطة داخؿ مؤسسات معينة كعدـ اإلشراؼ الديمقراطي تت

المدني المناسب لمقطاع األمني كتضارب المصالح الشخصية كاإلثنية كالكطنية لمقادة 
 كالمعالجة غير المناسبة لمخالفات السياسية.

 المجنةالتحديات التي تواجه 
مقرىا. ُشكمت مكقع ة المؤسسة نفسيا ك كاجيت المجنة عدة مشاكؿ يتعمؽ بعضيا بطبيع

لدييا كقت محدكد إلنشاء ىياكؿ داخمية  و كافما يعني أنمالمجنة في كسط أزمة 
كبالمثؿ، فإف عدـ تفرغ أعضاء المجنة قد تسبب في بعض  مف بدء عمميا. تمكنيا

تيا بحيث يتعيف عمى األعضاء أخذ بعض الكقت تتعمؽ بجدكلة أنشطالتي مشاكؿ ال
 المف ارتباطاتيـ العادية. بينما تتطمب طبيعة العمؿ جمع مختمؼ الخبرات، فإف ىذا 

ينفؽ قسط كبير مف الكقت في ظركؼ تتطمب  . بؿيتكفر داخؿ االتحاد األفريقي باطراد
 ما يتعمؽفيتأميف الخبرة المطمكبة عمى المستكل التشغيمي خاصة لالعمؿ العاجؿ 

كاجيت المجنة بعض الصعكبات في تنظيـ  .في جنكب السكداف المجنة ارتباطاتب
االجتماعات مع كبار المسؤكليف الحككمييف الذيف تعتقد أف بإمكانيـ تكفير معمكمات 

تأمؿ المجنة أف ىذه العقبات سكؼ يتـ ك تسمط الضكء عمى مختمؼ المسائؿ ، ىامة 
 ستكماؿ عمميا عمى جناح السرعة.امف مكف تتالتغمب عمييا حتى 

 تمديد الوقت مبررات 
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يتضمف التقرير المؤقت مبرران لتمديد الكقت كىناؾ عدد مف األسباب كراء ذلؾ منيا أكال 
أف معظـ الكقت خالؿ األشير الثالثة التي أعطيت لمجنة قد انفؽ عمى إنشاء األمانة 

ف المجنة مف المقاء بكبار المسؤكليف لـ تتمك ،ثانيا، لعدة أسبابكتعييف العامميف فييا. 
الحككمييف ككذلؾ القادة الرئيسييف األخريف الذيف تعتقد أف بإمكانيـ تسميط الضكء عمى 

كماؿ السجؿ كالمقاربة مختمؼ المسائؿ اليامة . ثالثا، مف الضركرم لتحقيؽ الشمكلية  كا 
مف أعضاء كبيرة مجمكعة الشاممة نحك تقديـ تكصيات مفيدة ، أف تتفاعؿ المجنة مع 

كأخيران  .مجتمع جنكب السكداف في كافة الكاليات العشر. كىذا يتطمب مزيدان مف الكقت
بشأنيا بالبت النيائي لعدة أسباب، فإف ىناؾ التي احتفظت المجنة ، بالنسبة لممساءلة 

 حاجة لمزيد مف الكقت لمقياـ بالتحقيقات.
 المالحظات الختامية

ؤقت مكقفان محددان مف العديد مف المسائؿ الرئيسية التي تـ ال يتضمف ىذا التقرير الم
نما أبرز بعض النتائج  بحثيا. بكصفو تقريران مؤقتا، فإنو ليس مكتمالن كشامالن كا 
كالمالحظات حكؿ المسائؿ التي تمكنت المجنة مف التفاعؿ حكليا خالؿ زيارتنا إلى 

ؼ المستجيبيف. كما مف شؾ في جنكب السكداف كالبمداف المجاكرة كتفاعالتنا مع مختم
مكاطني  –عاجال مف مختمؼ الالعبيف  الأف الكضع في جنكب السكداف يتطمب عم

لمعالجة االىتمامات  -جنكب السكداف، المنظمات اإلقميمية كالمجتمع الدكلي األكسع
المثارة كالمتعمقة بالمجاالت األربعة لصالحيات المجنة بطرؽ مف شأنيا أف تؤدل إلى 

مف شأف تمديد الكقت كما طمبتو ك  .كداف كبمد متحد كمستقرستداـ في جنكب السسالـ م
كالتفاعؿ مع مزيد مف الالعبيف بما في مكمات المجنة أف يمكننا مف جمع مزيد مف المع

نيا دفع جنكب السكداف إلى ذلؾ مكاطني جنكب السكداف بغية تقديـ تكصيات مف شأ
 األماـ. 
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 جنوب السودان قيق بشأنلمتحاالتحاد األفريقي  لجنة
 تقرير مؤقت

 
 دكؿ المحتكياتج
 

 أكال: مقدمة.................................................................................
 ......................................................................العمؿ المنجز كاإلنجازات

 ..................................................................ةاالجتماعات اإلداري  (1
 جنكب السكداف...... لمتحقيؽ بشأفتفكيض منيجية لجنة االتحاد األفريقي  تصكرات (2

 ......................................................................اإلطار المفاىيمي
 ..............................................................................منيجيةال

 المقابالت الرئيسية غير الرسمية، ، المشاكرات،لمياـجمع البيانات: ا (3
 .................................................، البحث المناقشات الجماعية المركزة 
 ...................................................مشاكرات مع المسؤكليف الحككمييفال
 ........................................................مشاكرات مع زعماء المعارضةال
 ...................................................مشاكرات مع المجتمع المدنيال
 ...................................................مشاكرات مع الشركاء الدكلييفال
 ..................  .............................األكلية... مالحظاتالستنتاجات ك ثانيا: اال
 .................................................المجنة.......التحديات التي تكاجو ثالثا: 
 ............................................................... طمب تمديد الكقت  رابعا:

 
 
 
 
 
 

 مقدمة أكال:
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 مجمس السمـ كاألمف الالتحاد األفريقيكمؼ استجابتو لألزمة في جنكب السكداف،  في إطار .1
عمى مستكل رؤساء الدكؿ كالحككمات، في بانجكؿ، المنعقد  411الػ اجتماعوخالؿ 

. كفي البياف 1جنكب السكداف بشأفلمتحقيؽ إنشاء لجنة ب، 2013ديسمبر  30غامبيا، في 
 :، طمب مجمس السمـ كاألمفالمذككر
، بالتشاكر مع رئيس المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب ة المفكضيةرئيسمف  [...]"

شكؿ بصفة عاجمة لجنة لمتحقيؽ في تكىياكؿ االتحاد االفريقي األخرل ذات الصمة، أف 
نتياكات التي ارتكبت خالؿ النزاع المسمح في انتياكات حقكؽ اإلنساف كغيرىا مف اال

جنكب السكداف كتقديـ تكصيات بشأف أفضؿ السبؿ كالكسائؿ لضماف المساءلة كالمصالحة 
المجنة  تقدـ طمب المجمس أف. السكداففي جنكب كتضميد الجراح بيف جميع المجتمعات 

 ." 2شيرتقريرىا إلى المجمس في غضكف مدة أقصاىا ثالثة أ هالمذككرة أعال
كمؼ بياف مجمس السمـ كاألمف لجنة االتحاد األفريقي لمتحقيؽ حكؿ  كعمى كجو التحديد، .2

 :3جنكب السكداف بما يمي
لمتحقيؽ في انتياكات حقكؽ اإلنساف كغيرىا مف االنتياكات التي ارتكبت خالؿ النزاع  (أ 

 المسمح في جنكب السكداف؛
 التحقيؽ في األسباب الكامنة كراء االنتياكات؛ (ب 
تقديـ تكصيات بشأف أفضؿ السبؿ كالكسائؿ لضماف المساءلة كالمصالحة كتضميد  (ج 

بيدؼ ردع كمنع كقكع انتياكات في  جنكب السكدافالجراح بيف جميع مجتمعات 
 المستقبؿ؛

مف حيث الكحدة كالتعاكف كالتنمية  طرؽ النيكض بالبالدتقديـ تكصيات بشأف  (د 
 المستدامة؛

 .( أشير3ىا ثالثة )تقرير في غضكف مدة أقصا تقديـ (ق 
لمتعمقة الكرقة المفاىيمية ا فيالمبينة  ختصاصاتاال فإف ،ببياف مجمس السمـ كاألمف كعمال .3

 لجنة االتحاد األفريقي لمتححقيؽ حكؿ جنكب السكداف تدعك إلى:  AUCISS بإنشاء
 ؛لمنزاعاألسباب المباشرة كالبعيدة تحديد   (أ 

                                                 
1
  3131دٌسمبر  13بٌتارٌخ  PSC/AHG/COMM.1 (CDXI)انظر بٌان مجلس السلم واألمن رقم   

2
 8المرجع نفسه، الفقرة   

3
 انظر المذكرة المفاهٌمٌة المتعلقة بإنشاء لجنة االتحاد األفرٌقً للتحقٌق حول السودان  
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 النزاعأثناء  التي ارتكبت نتياكاتاالمف  التحقيؽ في انتياكات حقكؽ اإلنساف كغيرىا (ب 
 ؛2013ديسمبر  15مف  اعتبارا مف قبؿ جميع األطراؼ

االنتياكات كالجرائـ ىذا الكضع كحجـ  أدت إلىربما كالظركؼ التي تحديد الحقائؽ  (ج 
 يمكف أف تككف قد ارتكبت؛التي 

مرتكبي مثؿ  بذلؾ في تحديدكالمساعدة  تجميع المعمكمات استنادا إلى ىذه التحقيقات (د 
 ىذه االنتياكات كالتجاكزات بيدؼ ضماف مساءلة المسؤكليف؛

تجميع معمكمات عف المؤسسات كالعممية أك عدـ كجكدىا يمكف أف تككف قد ساعدت  (ق 
 أك تفاقـ الصراع مما أدل إلى انتياكات حقكؽ اإلنساف كغيرىا مف االنتياكات؛

 التنمية المستدامة؛مف حيث الكحدة كالتعاكف ك  النيكض بالبالد بحث سبؿ (ك 
السمـ شامؿ عف الكضع العاـ في جنكب السكداف إلى مجمس ك تقديـ تقرير مكتكب  (ز 

 .بدء أنشطتيااعتبارا مف ( أشير 3ثالثة )في غضكف األمف لالتحاد األفريقي لمسالـ ك 
 :ما يمي بشأفتقديـ تكصيات استنادا إلى التحقيؽ  (ح 

  النزاعاآلليات المناسبة لمنع تكرار 
 مع الكطنيشجيع تضميد الجراح كالتماسؾ عمى المستكل تالكفيمة ب لياتاآل ،

جميع المجتمعات في جنكب أف تعيش التركيز بشكؿ خاص عمى ضركرة 
 سالـ؛الفي جنبا إلى جنب ك السكداف لمعيش 

  مؤسسات ك فعاؿ مى بناء نظاـ سياسي كالسيما التركيز ع طرؽ بناء األمة
عادة اإلعمار   ؛ا بعد النزاعفي فترة مديمقراطية كا 

  الفظيعة  كالتجاكزاتاالنتياكات الجسيمة لحقكؽ اإلنساف ك بشأف آليات المساءلة
 .المسؤكليف عف ىذه االنتياكات لممساءلة إخضاعاألخرل لضماف 

تضميد : تركيزتككف مف أربعة مجاالت بأنو ي تفكيضيا، فسرت المجنة بناء عمى ما سبؽ .4
عمى  مع تفكيضياالمجنة . تتعامؿ حات المؤسسيةكالمصالحة كالمساءلة كاإلصال الجراح 

النيج الذم اعتمدتو المجنة يركز اإلطار المفاىيمي أدناه، . ككما يكضح ذلؾ نحك شامؿ
 التفكيض. مجاالتعمى الترابط بيف 

لجنة االتحاد  فريقي رسميا إنشاءاالتحاد األة مفكضية رئيس تكعقب المشاكرات، أعمن  .5
. في مقر االتحاد األفريقي 2014مارس  7 ب السكداف فياألفريقي لمتحقيؽ بشأف جنك 

 :مجنة عمى النحك التاليكتتككف ال
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 :الرئيس
 سعادة أكلكسيغكف أكباسانجك، الرئيس السابؽ لجميكرية نيجيريا (1
 :لمجنةاآلخركف  عضاءاأل
 .المحكمة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب ةأككفك، رئيس أ. ب. صكفيا القاضية (2
كالمدير التنفيذم لمعيد ماكريرم لمبحكث البركفيسكر كد ممداني، ستاذ محماأل (3

 .االجتماعية، جامعة ماكيريرم، كمباال، أكغندا
 لمرأة كالسالـ كاألمف ة لرئيسة المفكضية لشؤكف االخاص ةالسيدة بينيتا ديكب، المبعكث  (4
 عكبباسيفيؾ مانيراكيزا، عضك المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشالبركفيسكر  (5
 

إدارة ب اإلنسانيةالشؤكف قسـ السيد أكالبيسي دارم، رئيس برئاسة  شكمت المجنة أمانتيا .6
رئيس األمانة العامة تحت إشراؼ لمفكضية االتحاد األفريقي. يعمؿ الشؤكف السياسية 

مكظفيف أعارت فريقي التي التحاد األ. أما اإلدارات األخرل لمكتب المستشار القانكني
 مسائؿة السالـ كاألمف، إدارة الشؤكف السياسية، مديرية شؤكف المرأة يي إدار فلمجنة 

 .الجنسيف كالتنمية كمديرية المعمكمات كاالتصاالت

 الغرض من التقرير المؤقت

كمجمس  مفكضية االتحاد األفريقي ةرئيسإبالغ الغرض مف ىذا التقرير المؤقت ىك إف  .7
 الذم أحرزتو المجنة حتى اآلف عمى درب لتقدـبا  كرؤساء الدكؿ كالحككمات السمـ كاألمف
عمى كجو مف أجؿ إتماـ تمؾ الميمة. ك التاريخية ككذلؾ خططيا المستقبمية  أداء ميمتيا

مجنة؛ تشكيؿ المجنة النشاء إالخصكص، يغطي ىذا التقرير الجكانب التالية: خمفية 
ضع اإلطار ك ؛ (كأمانتيا؛ العمؿ المنجز حتى اآلف )االجتماعات اإلدارية لممفكضيف

بشأف النظـ كاالستراتيجيات كالسياسات ضع منيجية، ك المفاىيمي لتفكيض المجنة؛ تحديد 
؛ مياـ التي تـ القياـ بيامكجز لمإجراء كصؼ جمع البيانات )المجنة؛  مختمؼ جكانب عمؿ

كالمشاكرات مع القادة كالشخصيات الرئيسية كالخبراء؛  الرئيسية غير الرسمية؛المقابالت 
؛ التقرير المالي كخطة بحكث المكتبية(؛ طمب تمديد الكقت، كالات جماعية مركزةمناقش
 .العمؿ
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، امؤقت اتقرير باعتباره . ك المجنة التي قامت بيا ألعماؿليشكؿ ىذا التقرير المؤقت مكجزا  .8
 المياـسمط التقرير الضكء عمى . يكامؿ أك شامؿغير بأم حاؿ مف األحكاؿ فإنو  

بعض االستنتاجات  كذلؾ التي قامت بيا المجنة حتى اآلف كيقدـ تاللتزاماكاألنشطة كا
 .كالمالحظات حكؿ القضايا كالتفاعالت خالؿ زياراتيا إلى جنكب السكداف كالدكؿ المجاكرة

يتضمف . كسجنكب السكدافلالخمفية التاريخية كالسياسية كاالقتصادية كال يتطرؽ إلى 
مناقشات أكثر تفصيال سيتضمف ىذا الجانب ك  أكثر تفصيالالذم سيككف التقرير النيائي 

حتكم أيضا عمى النتائج كالتكصيات التفصيمية يكسكؼ . مقضايا ذات الصمةل كتحميال
مختمؼ الجيات  ت حكؿ طرؽ تعامؿككذلؾ مؤشرا ةربعمجاالت التفكيض األالمتعمقة ب

 .جنكب السكدافمع الفاعمة كأصحاب المصمحة 

 زاتالعمل المنجز والنجا ثانيا: 

مارس  12في إنشائيا حتى اآلف منذ قامت بو المجنة التالية العمؿ الذم  األقساـتصؼ   .9
2014. 

 االجتماعات الدارية (1

قد ك . عقدت المجنة ثالثة اجتماعات إدارية حتى اآلف في مقرىا في أديس أبابا، إثيكبيا .10
 11ك 10يكمي ك  2014أبريؿ  3ك 2كيكمي ؛ 2014مارس  12في جتماعات االقدت عُ 

. إنشاء المجنةمف  قريببعد كقت عقد الجمسة االفتتاحية . تـ عمى التكالي 2014يكنيك 
اليميف  تي أدتصكفيا أككفك الالقاضية  سيدةال)باستثناء  اليميفأعضاء المجنة كفكر أداء 

ميا مع إعداد خطة عمؿ المجنة عم باشرتاالجتماع الثاني لمجنة(،  خالؿابريؿ  2 في
أبريؿ  3ك 2يكمي الثاني لمجنة الذم عقد اإلدارم  في االجتماع  تـ تنقيحيا مفصمة
متعامؿ مع مختمؼ لخطة العمؿ، بدأت المجنة عمميا المكضكعي كفكر استكماؿ . 2014

كعقدت مشاكرة لمدة نصؼ يـك مع مجمكعة مف الخبراء في جنكب  . أصحاب المصمحة
ىك يكنيك  12إلى  10عقد مف المناألخير اإلدارم االجتماع  الغرض مف كاف. ك السكداف
 .التقرير المؤقتاستكماؿ مناقشة 
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وضع الطار المفهيمي لتفويض ومنهجية  لجنة االتحد األفريقي لمتحقيق بشأن  (2
 السودان

أنجزتو المجنة مف منظكر  التي بعد كضع خطة العمؿ، كانت الميمة الحاسمة الثانية  .11
تـ الذم  اإلطار المفاىيمي. يحدد يجيةمنالكضع اإلطار المفاىيمي ك تتمثؿ في استراتيجي 
ركز عمييا تالتي مجاالت البما في ذلؾ لتفكيضيا تقدير المجنة  في ىذا التقريرتمخيصو 

. ككذلؾ المفاىيـ كالمصطمحات األساسية التي تؤطر عمؿ المجنة التحقيؽالمجنة في  
كالمصالحة  بتضميد الجراحمف حيث صمتو: لتفكيضيا كتشمؿ ىذه الجكانب فيـ المجنة 
 .د المنيجية أساليب عمؿ المجنة. كتحدكالمساءلة كاإلصالحات المؤسسية

 الطار المفاهيمي

. يقدـ مفاىيمي التي كضعتيا المجنةالإلطار لالتالية العناصر األساسية تحدد األجزاء  .12
 .مجاالت التركيزلتفكيضيا، محددا المجنة  حكؿ فيـتفاصيؿ اإلطار 

 االختصاص الزماني

كىك اليـك الذم  2013ديسمبر  15ا اعتبارا مف مفتكحتفكيضا المجنة أف لدل  يبدك  .13
الكرؽ المفاىيمية بشأف ىذا الصدد، فإف . كفي اندلعت األعماؿ العدائية المسمحة في جكبا

التجاكزات التي تحقؽ في انتياكات حقكؽ اإلنساف كغيرىا مف  لمجنة"ا إنشاء لجنة تنص أف
لجكانب . أماـ ا2013ديسمبر  15مف اعتبارا صراع نزاعالالؿ ارتكبتيا جميع األطراؼ خ

فمف  –المصالحة كتضميد الجراح كاإلصالحات المؤسسية  -المجنة تفكيض األخرل مف 
يكنيك  12في أصال  محددة المجنةتفكيض  نيايةأنيا ليست محددة التكقيت. كانت المفيـك 
 .20144مارس  12أشير مف تاريخ إنشائيا في  3أم ، 2014

 .لتمكينيا مف استكماؿ عمميا فترةتفكيضياتمديد دعت المجنة إألل كفي نياية ىذا التقرير،  .14

 والمصالحة الوفاق: 2و 1ن ساسيامجاال التركيز األ

                                                 
4
 )هـ(1الورقة المفاهٌمٌة "تفوٌض اللجنة" انظر   
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جانبيف ىاميف مف عمؿ المجنة األفريقية لمتحقيؽ في جنكب  كالمصالحةيعتبر الكفاؽ  .15
جنة بمكجب بياف مجمس السمـ السكداف. فيما يخص مجاؿ التركيز ىذا، ُكمفت الم

كاألمف "بأف تكصي بأفضؿ الطرؽ كالكسائؿ... لضماف الكفاؽ كالمصالحة فيما بيف 
 5كافة مجتمعات جنكب السكداف".

ترل المجنة أّنو ال يمكف تحقيؽ الكفاؽ كالمصالحة قبؿ كقؼ االقتتاؿ في جنكب  .16
ضية اعتقادا جازما أّنو السكداف. كىذا يعني أكثر مف كقؼ إطالؽ النار. كتعتقد المفك 

لف يتـ ترسيخ الكفاؽ كالمصالحة حتى يتـ القضاء عمى النزاعات. كسيستمـز ذلؾ، 
مف جممة أمكر أخرل، إيجاد حؿ سياسي يرضي األطراؼ المتنازعة كيفضي إلى 

 إنشاء حككمة انتقالية مناسبة.

لمصالحة فيما يخص فيـ المجنة لمكئاـ كالمصالحة، اعتمدت المجنة فيما لمعنى ا .17
عمى أنيا كممة معقدة تشمؿ عدة عالقات كمستكيات كعناصر فاعمة. كفيما يخص 
معنى "المصالحة"، فيي تتعمؽ أساسا بإصالح العالقات، االجتماع أك التنافر بعد 
األحداث المركعة مثؿ النزاعات المسمحة أك أية صدمات أخرل تدّمر العالقات. 

كاالعتراؼ بما حدث، كالمسامحة كالكفاؽ كتشتمؿ عمى الكشؼ عف حقيقة الماضي، 
كتحقيؽ قدر كبير مف العدالة. تتمّثؿ صالحيات المجنة بأكمميا في العالقة بيف ىذه 

 العناصر مجتمعة.

يكمف التحدم في استغالؿ العالقة بيف ما يعتبر غالبا بعمميات خفية: المصالحة ك  .18
عدة طرؽ ليذه العمميات أّف الحقيقة كالعدالة كالكفاؽ. يتضح مف اإلدراؾ بأف ىناؾ 

التعبير عنيا بأم مف ىذه الطرؽ سكؼ تككف لو آثار مختمفة جدا بالنسبة لممجتمع 
المعني. تدرؾ المجنة أّف ىذه مسألة اختيارية. فبدال مف جعمو صيغة أك كتابا 

 مدرسيا، يجب أف ينبع مف تفيـ الظركؼ التاريخية المعاصرة لجنكب السكداف.

                                                 
5
 8بٌان مجلس السلم واألمن لالتحاد األفرٌقً، الفقرة   
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ية كعممية في نفس الكقت. كغاية، يمكف أف تككف ذات أمد قصير تعد المصالحة غا .19
أك متكسط أك طكيؿ. بالنسبة لجنكب السكداف، ال بد مف الشركع في حكار عمى عدة 
مستكيات بما في ذلؾ المستكل المحمي. مف الميـ بالنسبة لممصالحة أف تحّقؽ 

عمى المستكل المحمي   المجنة في مدل استغالؿ األطراؼ المتنازعة لمخالفات الحميدة
مف أجؿ تأجيج الحرب كمدل مساىمة الخالفات المحمية في تحديد كتفاقـ النزاع 

 السياسي المترتب عمى ذلؾ. 

ترل المجنة أّف الكفاؽ مرتبط ارتباطا كثيقا بالمصالحة. كىك يتعمؽ بفكرة العالج  .20
دة العالقات كاالستعادة كالتصميح كاإلصالح. فالكفاؽ الكطني يتطّمب بحث كاستعا

االجتماعية بيف المجتمعات المتحاربة. كعمى المستكل الشخصي، يأخذ الكفاؽ أبعادا 
مختمفة كلكنو يبدأ باإلقرار باألخطاء التي تـ ارتكابيا كاستعادة كرامة الضحايا مف 
خالؿ دفع التعكيضات بما في ذلؾ االعتذار. كعمى المستكييف الشخص كالمجتمعي، 

 الطرؽ التقميدية إلى جانب الطرؽ القضائية كالرسمية األخرل.ال بد مف استخداـ 

مف المنظكر الجنساني، يتطّمب الكفاؽ كالمصالحة بحث العالقات االجتماعية التي 
سّيمت أك عّززت أكجو التفاكض الجنساني كتسّببت في كجكد بيئة تسكد فييا 

قد المجنة أّف عمميات االنتياكات كأنكاع سكء المعاممة القائمة عمى نكع الجنس. تعت
الكفاؽ كالمصالحة الكطنية ال بد أف تشمؿ النساء كأصحاب مصمحة رئيسييف عمى 
أف يككف ليف دكر مركزم في لـّ شمؿ الشعب عمى المستكييف الكطني كالمحمي. 
إضافة إلى ذلؾ، ال بد ليذ العمميات مف معالجة األنظمة كاليياكؿ التي تبيح 

قصاء المرأة كم عالجة العنؼ الجنسي كالجنساني كالكصمة االجتماعية استغالؿ كا 
المرتبطة بذلؾ بغية تحديد رؤل متفؽ عمييا لميياكؿ االجتماعية الجديدة حيث تتـ أك 

 يتـ احتراـ حقكؽ المرأة.

استنادا إلى الخبرة المقارنة فيما يتعمؽ بجنكب السكداف، ترّكز المجنة األفريقية  .21
لصمة المفاىيمية كالعممية بيف المصالحة كالكفاؽ لمتحقيؽ في جنكب السكداف عمى ا

الكطني كالعدالة التي تشمؿ إعادة تكزيع العدالة الجزائية كالتعكيضية. ستظؿ غاية 
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صالح حقكؽ  المصالحة عمى كافة المستكيات صعبة المناؿ ما لـ يتـ استعادة كا 
قصاؤىـ، في المجتمع أكالئؾ الذيف تعّرضكا لممعاناة كما لـ يتـ إدماج أكلئؾ الذيف تـ إ

بطريقة مجدية؛ كما لـ يتـ التمكيف المادم ألكلئؾ الذيف تـ حرمانيـ ماديا نتيجة 
 مخمفات الحرب كالتيميش، كذلؾ مف أجؿ إعادة بناء حياتيـ.

 : المساءلة3مجال التركيز 

يتمّثؿ أحد جكانب صالحيات المجنة المتعمؽ بالمساءلة كمجاؿ تركيز في "التحقيؽ  .22
كات حقكؽ اإلنساف كأنكاع سكء المعاممة األخرل" التي ُارتكبت خالؿ النزاع في انتيا

 المسّمح في جنكب السكداف كتقديـ تكصيات مناسبة بشأنيا.

تبنت المجنة التفيـ بأف المساءلة يجب أف تشمؿ أربعة جكانب: المساءلة الجنائية،  .23
اإلدارية أك قانكف  المساءلة المدنية )التعكيضات(، المساءلة اإلدارية )العقكبات

 التطيير( كالكشؼ عف الحقيقة.

فيما يتعمؽ بالمساءلة الجنائية، تقكـ المجنة بالتحقيؽ في انتياكات حقكؽ اإلنساف  .24
كالقانكف اإلنساني كتقديـ التكصيات حكؿ الكيفية التي يتـ بيا التعامؿ مع ىذه 

انكف الدكلي. كيعد االنتياكات التي تشّكؿ جرائـ بمكجب القانكف الكطني ككذلؾ الق
 ىذا أكثر الجكانب تحديا في صالحيات المجنة.

فيما يخص المساءلة المدنية، تالحظ المجنة أنو بمكجب القانكف الدكلي لحقكؽ  .25
اإلنساف تعد "التعكيضات" عبارة مركبة تشّكؿ جميع أنكاع العالج المادم كغير 

مؼ المصادر، ال سيما . بعد استعراض مخت6المادم لضحايا انتياكات حقكؽ اإلنساف
إلى جانب  7مبادئ األمـ المتحدة األساسية حكؿ الحؽ في االنتصاؼ كالتعكيض

                                                 
6
من الدراسة التً أجراها ثٌو فان بوفٌن حول "الحق فً استعادة ضحاٌا االنتهاكات الصارخة  31لمناقشة مسألة التعوٌضات، راجع الفقرة  

 3، الصادرة فً   E/CN.4/Sub.2/1993/8تهم وتعوٌضهم وإعادة تأهٌلهم" وثٌقة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة لممتلكا
. 4( الفصل 3131. وأٌضا ج.م موزسال، العدالة التعوٌضٌة فً القانون الجنائً الدولً: حقوق الضحاٌا فً المحكمة الجنائٌة الدولٌة )3991ٌولٌو 

( الجامعة 3112ٌة فً القانون الدولً: تركٌز على المحكمة األمرٌكٌة المشتركة لحقوق اإلنسان" )و ب. صول "التعوٌض عن الوفاة غٌر القانون

 ILR 523-584-541األمرٌكٌة، 
7
راجع المبادئ والخطوط التوجٌهٌة األساسٌة حول االنتصاف والتعوٌض لضحاٌا االنتهاكات الصارخة للقانون الدولً لحقوق اإلنسان   

، وثٌقة األمم 41للقانون اإلنسانً الدولً، قرار الجمعٌة العامة، الوثائق الرسمٌة للجمعٌة العامة لألمم المتحدة، الدورة الـ واالنتهاكات الخطٌرة 

. راجع أٌضا، التقرٌر النهائً للمقرر الخاص، السٌد شرٌف بسٌونً: حق 31 -39(، الفقرات 3113دٌسمبر  34) A/Res/60/147المتحدة 
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الدراسات األكاديمية، تنظر المجنة إلى التعكيضات عمى أنيا كممة مركبة تشمؿ 
عادة التأىيؿ كعدة تدابير رمزية أخرل  تدابير عديدة بما فييا التعكيض كاالستعادة كا 

العتذار كتخميد الذكرل إلى جانب اإلصالحات الييكمية التي مثؿ بما في ذلؾ ا
 .8تستيدؼ القكانيف كالمؤسسات لتفادم تكرار االنتياكات

فيما يخص "العقكبات اإلدارية" كاستنادا إلى التجربة المقارنة، تدرؾ المجنة أنو في  .26
مف  بعض السياقات يمكف استبعاد مرتكبي ىذه االنتياكات مف مكظفي الخدمة العامة

الخدمة العامة لفترة زمنية باإلضافة إلى التدابير األخرل التي يتمكف أف تتخذ 
ضدىـ. نظرا لممكارد المحدكدة المتكفرة لدل المجنة كالمشاكؿ األخرل التي تشمؿ 
نطاؽ كعمؽ التحقيقات التي تقكـ بيا، يمكف إحالة ىذا الجانب مف عمؿ المجنة إلى 

 مناسب كيتـ إنشاؤىا بعد استكماؿ عمميا.آلية يتـ تمكينيا عمى النحك ال

ترل المجنة أف الحقيقة عنصر أساسي لممساءلة جنائية كانت أك مدنية أك إدارية.  .27
كيجب أف يشمؿ جزء مف ذلؾ تحديد مرتكبي االنتياكات المزعكميف كالكشؼ عف 
األعماؿ التي يزعـ أنيـ قامكا بيا إلى جانب تحديد ضحاياىـ. كتدرؾ المجنة أيضا 

أف الحقيقة ميمة بالنسبة لمجمكعة كبيرة مف المسائؿ كليس فقط بالنسبة لممساءلة: ب
كىي عنصر أساسي بالنسبة لمكفاؽ كالمصالحة فيما بيف جميع شرائح المجتمع 
السكداني، كعميو، فيي ميمة بالنسبة لمجالي التركيز الرئيسييف األكؿ كالثاني مف 

 منيما. صالحيات المجنة كتعتبر جزءنا ال يتجزأ

28.  . فيما يخص معنى الحقيقة نفسيا، تدرؾ المجنة الطابع المعقد الذم يمّيز ىذا المفيـك
كتكصمت إلى تفيـ أف الحقيقة تشمؿ صيغا أك أنكاعا لمحقيقة: الحقيقة الشخصية أك 
السردية، التي تتمّثؿ في رؤية األفراد الشخصية لمحقيقة، بما في ذلؾ ضحايا 

لحقيقة المستندة إلى الكقائع كالحقيقة الشرعية التي يتـ االنتياكات كمرتكبييا؛ ا
                                                                                                                                                        

الوثائق الرسمٌة للجمعٌة العامة لألمم صارخة لحقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة فً االستعادة والتعوٌض وإعادة التأهٌل، ضحاٌا االنتهاكات ال

 ( التً تقدم نظرة شاملة عن التعوٌضات.3111ٌناٌر  18) E/CN.4/2000/62، وثٌقة األمم المتحدة 34المتحدة، الدورة الـ 
8
 A/RES/40/34  39( 3983لمبادئ األساسٌة لتحقٌق العدالة لضحاٌا الجرائم وسوء استخدام السلطة )راجع إعالن األمم المتحدة حول ا  

. راجع أٌضا المبادئ والخطوط التوجٌهٌة األساسٌة حول حق ضحاٌا االنتهاكات الصارخة للقانون الدولً 94، االجتماع العام الـ 3983نوفمبر 

 60/147ون اإلنسانً الدولً فً االنتصاف والتعوٌض، التً اعتمدها وأجازها قرار الجمعٌة العامة لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطٌرة للقان

 .3113دٌسمبر  34الصادر فً 
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التكصؿ إلييا مف خالؿ التحقيقات كالتحقؽ كاإلثبات؛ الحقيقة االجتماعية الناجمة 
 عف الحكار كالتفاعؿ كالمناقشة كالحكار؛ كالحقيقة الشافية كالحقيقة التصالحية.

بر نتيجة مؤسفة لمنزاعات غالبا ما يعت العنؼ الجنسي كالجنسانيإدراكا منيا أّف  .29
كنيجيا المراعي لمسائؿ الجنسيف، ستقـك المفكضية بالتحقيؽ في االنتياكات 
كالتجاكزات القائمة عمى نكع الجنسي كتقديـ التكصيات بيذا الشأف مع األخذ في 

 االعتبار الجكانب الجنسانية لمحقيقة كالكئاـ كالمصالحة كالتعكيضات.

 الت إساءة المعاممة األخرى:انتهاكات حقوق النسان وحا

عند تقديـ التكصيات  المتعمقة بالمساءلة، ُيطمب مف المفكضية التحقيؽ في  .30
"انتياكات حقكؽ اإلنساف كحاالت إساءة المعاممة األخرل" مف كافة األطراؼ خالؿ 
النزاع في جنكب السكداف. كفيما يخص حقكؽ اإلنساف كتطبيؽ القانكف السارم، 

ّف جنكب السكداف لـ يصّدؽ بعد عمى أم مف أىـ الصككؾ تالحظ المفكضية أ
كعميو كمف منظكر قانكف  9المتعمقة بحقكؽ اإلنساف العالمية منيا أك اإلقميمية.

المعاىدات الدكلية، ال يمكف أف يككف أم صؾ مف ىذه الصككؾ ممزما بالنسبة 
ية عمى . كفيما يتعمؽ بحقكؽ اإلنساف، تقتصر تحقيقات المفكض10لجنكب السكداف

مجمكعة صغيرة مف حقكؽ اإلنساف التي تشّكؿ القانكف العرفي الدكلي إلى جانب تمؾ 
المعبر عنيا صراحة في الدستكر االنتقالي لجنكب السكداف الذم يشمؿ فيرسا 
لمحقكؽ األساسية بما في ذلؾ الحؽ في الحياة كالكرامة اإلنسانية كالمساكاة كعدـ 

، المحاكمة لحرية مف االعتقاؿ كاالحتجاز التعسفييفاالتمييز كحرية كأمف األشخاص، 
 11العادلة كالحماية المتساكية بمكجب القانكف.

                                                 
9
؛ المٌثاق العهد الدولً الخاص بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة ؛والعهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌةتتمثل هذه الصكوك فً:   

قوق اإلنسان والشعوب. أُبلغت المفوضٌة أن عملٌة التصدٌق على المٌثاق األفرٌقً لحقوق اإلنسان والشعوب وهو الصك الذي ٌرسخ األفرٌقً لح
 نظام حقوق اإلنسان األفرٌقٌة، بلغت مرحلة متقدمة قبل وقف االقتتال فً جوبا. 

10
. 3132أبرٌل  33ختامٌة حول التصدٌق على المٌثاق األفرٌقً"، راجع الجمعٌات القانونٌة فً جنوب السودان، "بٌان صحفً: الرسالة ال  

موجودة على الرابط التالً:  

> ation_of_African_Charter.htmlhttp://www.sslawsociety.org/news&events_Final_Letter_on_Ratific<
(accessed on May 23, 2014). 

11
الذي ٌدعم هذه الحماٌة التً ٌمنحها الدستور من  3119واتفاق تحرٌر شعب السودان لعام  3118راجع أٌضا مجموعة القوانٌن الجنائٌة لعام   

 خالل تجرٌم بعض األعمال ذات الصلة بهذه التحقٌقات.

http://www.sslawsociety.org/news&events_Final_Letter_on_Ratification_of_African_Charter.html
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أف األحكاـ الرئيسية في اإلعالف مفكضية فيما يتعمؽ بالقانكف الدكلي العرفي، تدرؾ ال .31
حظر التعذيب كالمعاممة فإف العالمي لحقكؽ اإلنساف قد بمغ ىذا الكضع. كبالمثؿ، 

لميينة، كعمميات القتؿ خارج نطاؽ القضاء، كالرؽ، كتجنيد كاستخداـ القاسية كا
عمى ك لجميع أطراؼ النزاع.  األطفاؿ في األعماؿ العدائية كاالحتجاز التعسفي ممـز

رتكب في سياؽ معيف، أك يُ عندما فإف بعض أك كؿ ىذه األفعاؿ، النحك المبيف أدناه، 
جرائـ ضد اإلنسانية أك اإلبادة  كأشكؿ جرائـ دكلية: جرائـ حرب معيف، يبقصد 

 الجماعية.

 انتهاكات لمقانون النساني الدولي وجرائم الحرب

القانكف الدكلي اإلنساني  الكاردة في المعاىدات المختمفة فضال عف العرؼ  إف ىيئة .32
مف  يفأك المتضرر  القائميف عميياحمي تحكـ سمكؾ النزاعات المسمحة كتالدكلي، 

، كالبركتكككليف 1949باتفاقيات جنيؼ األربع لعاـ  ةكداف ممزمكجنكب السنزاعات. ال
المعاىدات في  مجمكعتيصادقت جنكب السكداف عمى كمتا ) 1977اإلضافييف لعاـ 

 ( كالقانكف الدكلي اإلنساني العرفي.2012عاـ 

أف مفكضية ، تدرؾ الياتطبيق كاجبالقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني  فيند البت ع .33
ىناؾ ة. كبالمثؿ، إذا كاف ميم –أك غير دكلي  اسكاء كانت دكلي -اع نز طبيعة ال

ىا عتبر أخطر فإف يُ مجمكعة كاسعة مف االنتياكات المحتممة لمقانكف الدكلي اإلنساني، 
إف المفكضية، بعد ما اعتبرت المسمح.  نزاعجرائـ حرب، بغض النظر عف طبيعة ال

سمحة في جنكب السكداف كقكات القكات المبيف غير دكلي  امسمحالنزاع نزاعا 
غير أف تكثيؽ جميع انتياكات القانكف الدكلي اإلنساني تقـك بالمعارضة المسمحة، 

تحظى سضيؽ مف انتياكات القانكف الدكلي اإلنساني التي تشكؿ جرائـ حرب األئة الف
 باىتماـ أكبر.
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لحككمة أف قكات افقد خمصت المفكضية إلى ، وأما مف حيث القانكف الكاجب تطبيق .34
بيف  المشتركة 3المادة بمتحالفة معيا ككذلؾ قكل المعارضة ممزمة الكجميع القكل 
 البركتكككؿ اإلضافي الثاني كالقانكف الدكلي اإلنساني العرفي.ك  اتفاقيات جنيؼ

 الجرائم ضد النسانية

لمجرائـ الدكلية األساسية الذم تنظر المفكضية فيو، كىك صنؼ  آخرثمة صنؼ  .35
اإلنسانية. تتمثؿ الجرائـ ضد اإلنسانية أساسا في انتياكات خطيرة  الجرائـ ضد

لحقكؽ اإلنساف، يشار إلييا أحيانا بأنيا انتياكات صارخة لحقكؽ اإلنساف  عندما 
ُترتكب في سياؽ خاص. تـ استحداث ىذا الصنؼ لحماية المدنييف مف تجاكزات 

السمـ أك في كقت النزاع دكلة أك منظمات، مثؿ جماعات المتمرديف، سكاء في كقت 
المسمح. في ىذا الصدد، يمنع القانكف الدكلي بعض األعماؿ غير اإلنسانية مثؿ 
االغتياؿ كالتعذيب كالعنؼ الجنسي كغيرىا مف األعماؿ المرتكبة في إطار ىجكـ 
كاسع النطاؽ أك ممنيج عمى المدنييف. ينبغي أف يتـ ارتكاب األعماؿ كفقا لسياسة 

. في تحميميا 12كىك عنصر أساسي مف عناصر الجرائـ الدكلية دكلة أك منظمة،
 7لألدلة المتعمقة بالجرائـ ضد اإلنسانية، تتبنى المفكضية التعريؼ الكارد في المادة 

 .مف نظاـ ركما األساسي كالسكابؽ القانكنية ذات الصمة

 
 

 : الصالحات المؤسسية4مجال التركيز الفني رقم 

، ككذلؾ المعمكمات التي تمقتيا تدؿ التقارير األكلكية،  .36 كاألدبيات عمى كجع العمـك
المفكضية حتى اآلف، إلى أف األزمة في جنكب السكداف نابعة مف ضعؼ الحكـ 

ة كالكطنية، كضعؼ القيادة كضع المؤسسات كالخمط بيف المصالح الشخصية كالعرقي

                                                 
12

(؛ روبرت كراٌر 3999)الهاي، الجرائم ضد اإلنسانٌة فً القانون الدولً اإلنسانٌة عموما، انظر شرٌف بسٌونً،  بخصوص الجرائم ضد  

 344إلى الصفحة  311( من الصفحة 3131)كمبردج،  مقدمة إلى القانون واإلجراءات الجنائٌة الدولٌةوآخرون، 
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بؿ ىي أزمة لكؿ ذلؾ. كليا جذكر أيضا في الطابع اإلشكالي لالنتقاؿ الذم كضعتو 
 اتفاقية السالـ الشامؿ.

سيغفطي عمؿ المفكضية ىذه الجكانب كيقدـ التكصيات الالئمة. عمى كجو  .37
الخصكص، تقـك المفكضية بإجراء تحقيقات عمى األقؿ في المؤسسات التالية: 

بما فييا الجياز االستخبارم، العسكر كالشرطة؛ الجياز التنفيذم، القطاع األمني، 
، كاألحزاب السياسية. كما ستقكـ  بما فيو الييكؿ كالمياـ؛ القضاء؛ الجياز التشريع

المفكضية بإجراء تحقيقات في دكر كؿ مف: المجتمع المدني، بما فيو المكاطنكف 
الميجر؛ زعماء المجتمعات؛ العاديكف في جنكب السكداف؛ المنظمات النسائية، 

كالفئات الميمشة سابقا؛ اإلعالـ كالقطاع الخاص في سياؽ النزاع، ككذلؾ في بناء 
عادة إعمار جنكب السكداف.  األمة في فترة ما بعد النزاع كا 

استرشادا منيا بالكقائع االقتصادية السائدة في جنكب السكداف، اآلثار المدمرة   .38
كثيرة، اإلىماؿ كتيالؾ الدكلة بما في ذلؾ مستكيات الناجمة عف حرب دامت سنكات 

غير عادية مف الحرماف كالنزكح كالفكارؽ في البمد، رأت المفكضية أف المناقشة حكؿ 
عادة بناء حياة الناس  اإلصالحات المؤسسية ينبغي أف تشمؿ إعادة تأىيؿ المجتمع كا 

جئيف كالنازحيف كسبؿ عيشيـ. يثير مصير مئات اآلالؼ، كربما مالييف مف الال
داخميا اىتماما خاصا. كترل المفكضية أف النيج المالئـ ليذ المسائؿ قد يتضمف 

 تحقيقا في استعماؿ المكارد اإلستراتيجية مثؿ النفط كاألراضي.

عادة  .39 كعيا منيا بأف المسائؿ المتعمقة بمشاركة المرأة، كدكرىا في بناء األمة كا 
حقاؽ حقكؽ المرأة، ليست أمكرا جديدة، اإلعمار، كالمساكاة العامة بيف الجن سيف كا 

كأنيا تكتسي أىمية حاسمة في تحقيؽ مجمؿ التفكيض المسند إلى المفكضية، يأخذ 
ىياكؿ المجتمع كالدكلة التي  -كتتدارس  -نيج المفكضية كتكصياتيا في االعتبار 

عبتيا في تسببت في ترسيخ الفكارؽ بيف الجنسيف كتيميش المرأة، ككذلؾ الدكر الذم ل
 الماضي في جنكب السكداف.
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عند بحث ىذه القضايا كاالنشغاالت، ستتعاطى المفكضية مع مسائؿ متعددة، بما  .40
عادة اإلعمار، مسائؿ التنكع  فييا: العكامؿ التي تسّيؿ أك تعيؽ بناء الدكلة كا 
كاالىتمامات القطاعية، كدكر مكاطني جنكب السكداف في بناء الدكلة كحدكد بناء 

ة ذات الطابع الدكلي، التي يبدك أنيا كانت النمكذج الغالب المتبنى في فترة ما الدكل
 بعد االستفتاء.

 :المنهجية

يعطي ىذا الجزء البالغ األىمية تفاصيؿ عمؿ المفكضية ككصفا مكجزا لمسياسات  .41
دراكا منيا بأف ىذه العممية ىي التي  التي تـ كضعيا ليسترشد بيا عمؿ المفكضية. كا 

 تائج، تعمدت المفكضية تبني بعد جنساني في أساليب عمميا.تحدد الن

بخصكص تجميع البيانات، تبنت المفكضية األساليب التالية: المقابالت الرئيسية مع  .42
مخبريف كالمشاكرات، بما فييا مع الخبراء؛ المناقشات الجماعية المركزة؛ جمسات 

 بحاث المكتبية.االستماع المحدكدة؛ الزيارات الميدانية؛ التحقيقات كاأل

بخصكص األبحاث، تمكنت المفكضية، باإلضافة إلى مراجعة بعض األدبيات  .43
، مف الكصكؿ إلى تقارير مختمفة في النطاؽ كالعمؽ نشرتيا  13األكاديمية ذات الصمة

                                                 
13

(؛ الـ أككؿ، الحركة الشعبية / 2012دار زيد لمكتب، ) مصير السكداف: أصكؿ كنتائج عممية سالـ معيبةجكف يكنغ،  
(؛ كانياني ىػ. مكديمككاباركا، جيمس ىكث مام كدينج آبكت ككؿ، 2011) إعالف ناصرالجيش الشعبي لتحرير السكداف: 

ة، (؛ إنماىييؿ كك كجكف مارؾ إكيي، 'بناء األم2009)دكرباف،  النضاؿ التحررم في جنكب السكداف: قضايا حرجة لمبحث
، إعادة إعمار الدكلة كالشمكلية: قضايا حكؿ جنكب السكداف كدكلة جديدة كالصكماؿ كدكلة فاشمة لكنيا صاعدة مف جديد

نماىييؿ كك )محرركف(:  تعزيز التنمية مف خالؿ الفرص، في كتاب حسف سيسي، نػ.ر. ـ. مينكف، ـ. سي سيجير كا 
المنقذكف ؛ محمكد ممداني، 505-483( 2014)البنؾ الدكلي  5ي، المجمد المراجعة القانكنية لمبنؾ الدكل الشمكلية كالتنمية

الميميشيات (؛ كافكال اكككمك كأكغسطيف إيكيميجبي، 2009)البانتيكف،  كالناجكف: دارفكر، السياسة كالحرب عمى اإلرىاب
 (.ISS ،2010) كالمتمردكف كالحركيكف االسالميكف: انعداـ األمف البشرم كأزمات الدكؿ في أفريقيا
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جيات عاممة أخرل حكؿ األزمة الجارية في جنكب السكداف. كمف ىذه التقارير ما 
 .15ككذلؾ منظمات دكلية 14نشرتو منظمات مف جنكب السكداف

، فقد ركزت إلى حد 2014كنظرا ألف ىذه التقارير تكثؽ انتياكات كقعت قبؿ أبريؿ  .44
بعيد عمى المناطؽ الحضرية فقط، خصكصا داخؿ كحكالي مكاقع حماية بعثة األمـ 
المتحدة في جنكب السكداف في جكبا )منطقة الشرؽ االستكائية(، بكر )جكنجمي(، 

كحدة( كمالكاؿ )أعالي النيؿ(. تمقت ىذه األماكف زيارة المفكضية بينتيك )كالية ال
خالؿ مياميا. كعميو، تدرؾ المفكضية أف االنتياكات التي كقعت في المناطؽ 
ثيكبيا ظمت إلى حد بعيد غير  الريفية، ككذلؾ كضع الالجئيف في أكغندا ككينيا كا 

 16مكثقة حتى اآلف

مثؿ التقارير التي نشرتيا المنظمات  كما برز حتى اآلف ىك أف بعض البيانات، .45
الدكلية حكؿ األزمة في جنكب السكداف، ىي أسيؿ مناال. بينما تبيف أف أنكاعا أخرل 
مف المعمكمات، خصكصا التقارير التي نشرتيا منظمات كمثقفيف مف جنكب 
السكداف، ىي أصعب مناال. بؿ ما يصعب الكصكؿ إليو أكثر ىك آراء مكاطني 

                                                 
السالـ كالمصالحة في جنكب السكداف: حكار مف أجؿ " .… انظر لجنة حقكؽ اإلنساف في جنكب السكداف؛ معيد  14

أسس المؤسسات ؛ منتدل السياسة كالتنمية كمركز األبنكس لمدراسات االستراتيجية: 2013يكنيك  7، العدالة كاالستقرار
؛ جمعية القانكف 2014مايك  16، جكبا، جنكب السكداف، جنكب السكداف المرنة كالحكـ الفعاؿ في فترة ما بعد النزع في

"، كرقة عمؿ المحكمة الخاصة لمجرائـ الخطيرة: اقتراح مف أجؿ العدالة كالمساءلة في جنكب السكداففي جنكب السكداف، "
 .2014مف ديفيد دينغ، مايك 

ؤقت لحقكؽ اإلنساف: أزمة في جنكب السكداف )الذم بعثة األمـ المتحدة في جميكرية جنكب السكداف، التقرير الم  15
(؛ بعثة األمـ المتحدة في جميكرية جنكب السكداف، النزاع 2014يناير   31إلى   2013ديسمبر  15يغطي الفترة مف 

: (؛ المبادرة الدكلية لحقكؽ الالجئيف،  النزاع في جنكب السكداف2014مايك  8في جنكب السكداف: تقرير حقكؽ اإلنساف )
(. منظمة العفك الدكلية، ال أمف في أم مكاف: 2014الالجئكف يمتمسكف الحماية في أكغندا كالطريؽ إلى البيت )أبريؿ 

(؛ مشركع المدافعيف عف حقكؽ اإلنساف في شرؽ أفريقيا كالقرف 2014مايك  8المدنيكف تحت اليجـك في جنكب السكداف )
اقع: الحيز المنغمؽ لممدافعيف عف حقكؽ اإلنساف في جنكب السكداف األفريقي، التغيير لف يأتي حتى نتحدث عف الك 

 (؛ مشركع الكفاية2013)كمباال، ديسمبر 
يمتمسكف الالجئكف : السكداف في جنكب كالنزاع  الدكلية لحقكؽ الالجئيف المبادرة، انظر أكغندا، أدجكمانى في منطقة الالجئيف بخصكص 16

 8) السكداف في جنكب اليجـك تحت: المدنيكف ال  أمف في أم مكاف، منظمة العفك الدكلية(. 2014 )أبريؿ تالطريؽ إلى البيك  في أكغندا الحماية
 (؛2014مايك 
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غير المنظميف، كذلؾ، إلى حد ما، بسبب ما كاجو المفكضية مف جنكب السكداف 
التحديات المكجستية كضيؽ الكقت ككذلؾ تبعُثر ىذه الفئة مف الذيف شممتيـ 
المقابالت. كىذه األمكر ىي مف بعض مف األسباب  التي دعت المفكضية إلى تقديـ 

 طمب لتمديد الفترة المحددة.

 
يستند نيج المفكضية، إلى حد ما، إلى ضركرة  مع كضع ىذه األمكر في االعتبار، .46

الحصكؿ عمى جميع المعمكمات المتاحة، بما فييا مف المصادر التي يصعب بمكغيا 
كالحاجة إلى التعامؿ عمى األقؿ مع بعض المعمكمات الكاردة في التقارير المنشكرة، 

الكضع مع سد الفجكات المحددة، حيث إف اليدؼ يتمثؿ في إصدار ركاية أكمؿ عف 
كصكرة عمى أتـ قدر ممكف عف انتياكات حقكؽ اإلنساف كالقانكف اإلنساني التي 
كقعت في جنكب السكداف منذ نشكب النزاع المسمح، ككذلؾ مراقبة الكضع مباشرة 

 كفي الميداف لتمكيف المفكضية مف إعطاء سند الستنتاجاتيا كتكصياتيا.

 :السياسات

المفكضية أيضا مختمؼ السياسات لتسترشد إضافة إلى اإلطار المفاىيمي، كضعت  .47
بيا مجتمؼ جكانب عمميا. كتمشؿ ىذه: سياسة حكؿ طرؽ العمؿ التشغيمية؛ سياسة 
حكؿ التحقيقات، سياسة حكؿ مسائؿ الجنسيف؛ سياسة/إستراتيجية حكؿ االتصاالت 
)كتشمؿ نشر التقرير الختامي(؛ األمف )لعاممي المفكضية كالذيف يتفاعمكف معيـ، 

 فييـ الشيكد(  كسياسة حكؿ السرية تغطي محمكعة مف المسائؿ ذات الصمة. بمف

تجميع البيانات: البعاث، المشاورات،  المقابالت الرئيسية مع المخبرين (  3
 والمناقشات مع المجموعات المستهدفة واألبحاث

يكنيك، قامت المفكضية بمياـ كثيرة إلى جنكب السكداف كالبمداف  15كحتى تاريخ    .48
 15_10أبريؿ )جكبا(؛  27-21أبريؿ )الخرطكـ(؛  16المجاكرة عمى النحك التالي: 
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يكنيك )جنكب السكداف: جكبا،  4-مايك 26مايك )أكغندا(؛  18-15مايك )كينيا(؛ 
 يكنيك )كينيا: مخيـ كاككما لالجئيف(. 7-5بكر، بينتيك، كمالكاؿ( ك

ك مقابالت مع القادة خالؿ ىذه المياـ، اجتمعت المفكضية كأجرت مناقشات أ .49
اإلقميمييف كالدكلييف، مكاطني جنكب السكداف، الضحايا، الالجئيف، النازحيف داخميا، 
أعضاء منظمات المجتمع المدني كالمثقفيف. قامت المفكضية أيضا بزيارة مكاقع 
شتى، بما فييا مخيمات النازحيف داخميا؛ مخيمات الالجئيف؛ مسارح جرائـ مزعكمة؛ 

ة مف بيف جيات أخرل. كما تمقت المفكضية أيضا قادة كأصحاب مكاتب حككمي
 مصمحة آخريف في أديس أبابا.

استرشادا منيا بضركرة إتاحة مكاطني جنكب السكداف العادييف  فرص التعبير عف  .50
أنفسيـ حكؿ مختمؼ جكانب التفكيض المسند إلييا، كتكسيع النطاؽ الجغرافي 

رحالت إلى مناطؽ ال يشمميا النزاع في جنكب لمشاكراتيا، خططت المفكضية لمقياـ ب
السكداف، ككذلؾ إلى بمداف أخرل. كيتعيف كذلؾ إجراء مشاكرات مع مكاطني جنكب 

 السكداف المقيميف في الميجر.

رشاد  .51 مف حيث األبحاث، تبنت المفكضية نيجا لمبحث بثالثة مسارات: البحث لدعـ كا 
ت الميدانية كالمشاكرات كالتبادالت األنشطة المحددة لممفكضية، بما فييا البعثا

الثنائية؛ البحث نحك إصدار التقرير المؤقت، كالبحث نحك إصدار تقرير نيائي 
لممفكضية. يتمشى ىذا النيج مع خطة عمؿ المفكضية  كيأخذ في االعتبار كال مف 

 أىداؼ كمقاصد البحث القصيرة المدل كالطكيمة المدل.

كضية مع مختمؼ أصحاب المصمحة في شكؿ تـ حتى اآلف تنظيـ تعامالت المف .52
مقابالت رئيسية مع المخبريف؛ كمشاكرات كمناقشات مع المجمكعات المستيدفة. 
تعطي األقساـ التالية مكجزا مكاضيعيا لتعامالت المفكضية مع مختمؼ أصحاب 

 المصمحة.

 المشاورات مع المسؤولين الحكوميين
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ف في جنكب السكداف، مع مختمؼ تعاممت المفكضية، خالؿ ميمتييا الميدانيتي .53
المسؤكليف الحككمييف في جنكب السكداف، بدءا بالرئيس. كيشمؿ المسؤكلكف اآلخركف 
الدكتكر بارنابا بينجاميف مكلاير، كزير خارجية جميكرية جنكب السكداف؛ رئيس 
المؤتمر التشريعي الكطني لجنكب السكداف؛  سيادة تشاف ريؾ، قاضي القضاة؛ 

الدك، ككيمة كزارة في كزارة شؤكف الجنسيف كالطفؿ إلكزم إيكيرم  السيدة إستير
 كالرفاىية االجتماعية؛ كأعضاء لجنة السالـ كالمصالحة في جنكب السكداف.

   

تتأسؼ المفكضية بعدـ تمكّنيا مف االلتقاء بأفراد رئيسييف داخؿ الحككمة ممف تعتقد  .54
لمفكضية. كيشمؿ ىؤالء األفراد أف في حكزتييـ معمكمات ىامة بإمكانيا أف تساعد ا

أعضاء المجاف التي شكميا الرئيس لمتحقيؽ في أسباب األزمة ككذلؾ المجاف المشكمة 
لمتحقيؽ في االتياكات المرتكبة خالؿ النزاع؛ رئيس كتيبة النمكر )الحرس الرئاسي(؛ 
رئيسي الديكاف السابؽ كالحالي؛ كغيرىـ مف المسؤكليف الحككمييف الرئيسييف، 

 سابقيف كالحالييف، الذيف تربطيـ الركايات حتى اآلف باألزمة عف الجانب الحككمي.ال

فيما يتعمؽ باالجتماعات المعقكدة، كانت التعامالت مع المسؤكليف الحككمييف ترمي،  .55
كما كاف األمر بالنسبة لغيرىـ ممف شممتيـ المقابالت، إلى تعريؼ المكظفيف 

ند إلييا؛ اإللماـ بالكضع في الميداف في جنكب الرئيسييف بالمفكضية كالتفكيض المس
السكداف؛ الحصكؿ عمى بعض المناظير حكؿ األسباب المباشرة كالبعيدة لألزمة؛ 
التماس اآلراء حكؿ  الجكانب المحددة لمتفكيض المسند إلى المفكضية، بما في ذلؾ 
، ترتيبات كقؼ إطالؽ النار، الكضع اإلنساني، إمكانات إقامة حككمة مؤقتة

 المصالحة، ضمد الحراح، المساءلة كاإلصالحات المؤسسية.  

نتيجة لمشاكراتيا مع مختمؼ الجيات التي شممتيا المقابالت، ثمة تكافؽ بيف جانبي  .56
خط االنقساـ السياسي عمى أف األزمة الجارية حاليا في جنكب السكداف يرجع سببيا 

الكساطة في  إلى حد بعيد إلى عجز مؤسسات ضعيفة عف االضطالع بدكر



ASSEMBLY/AU/19 (XXIII) 

Page 27 

 

 

دارتيا، كىك ضعؼ مؤسسي صاغو، عمى كجو الخصكص، تاريخ الجيش  النزاعات كا 
الشعبي كالحركة الشعبية لتحرير السكداف كطبيعة العممية االنتقالية المعركفة باسـ 
اتفاقية السالـ الشامؿ. ككانت النتيجة أف تمت عسكرة اليياكؿ كالعالقات بيف الدكلة 

خصكص، فعجز اليياكؿ الحزبية المكجكدة داخؿ الحركة كالمجتمع. عمى كجو ال
الشعبية لتحرير السكداف الحاكمة عف تسكية المسائؿ المتعمقة باالعتراض عمى 
القيادة امتد إلى المجتمع ككؿ مع نتائج مدمرة. كقد كصؼ الكثير، بمف فييـ الرئيس، 

يف عف الجانب األزمة بأنو كاف "مف الممكف تجتنبيا". كقد أعرب جميع المستجيب
الحككمي الذيف تمكنت المفكضية مف مقابمتيـ عف رغبتيـ في أف ينتيي العدكاف  
كتعيدكا باالضطالع بالدكر الذم يؤكؿ إلييـ في إنياء العدكاف كالتكصؿ إلى حؿ 

 سياسي لألزمة.

 المشاورات مع قادة المعارضة

رات مع الدكتكر في إطار ميمتيا األكلى في جنكب السكداف، أجرت المفكضية مشاك  .57
في المعارضة.  –رييؾ ماتشار، الذم يتزعـ اآلف الحركة الشعبية لتحرير السكداف 

كخالؿ المياـ الالحقة، أجرت المفكضية أيضا مشاكرات مع القادة السياسييف في 
أديس أبابا كنيركبي كجنكب السكداف. كيشمؿ ىؤالء مجمكعة المعتقميف السابقيف 

 رضة.  كقادة مختمؼ أحزاب المعا

تحدث القادة السياسيكف إلى المفكضية بمجمكعة مف المسائؿ، لكنيـ ركزكا عمى ما  .58
يركف أنو يشكؿ األسباب المباشرة لألزمة كما يعتبركنو حمكال مناسبة لألزمة 

 السياسية، ككذلؾ المضي بالسكداف إلى األماـ.

إلى إنياء أبدل جميع قادة المعارضة رأيا مكحدا حكؿ مختمؼ المسائؿ: الحاجة  .59
العنؼ كاحتراـ مختمؼ األطراؼ اللتزاماتيا بكقؼ إطالؽ النار؛ إقامة حككمة كحدة 
كطنية انتقالية كشاممة لمجميع؛ الحاجة إلى إجراء إحصاء كطني متبكع بانتخابات 
كطنية؛ حكار كطني عريض القاعدة كشامؿ لمجميع يعالج مسائؿ المصالحة كضمد 
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تصادم كسياسي جديد لجنكب السكداف؛ الحاجة إلى الجراح كرسـ مسار اجتماعي كاق
 إقامة مؤتمر كطني لممراجعة الدستكرية بغية استكماؿ الدستكر.

 المشاورات مع المجتمع المدني

عمى ضكء الكاقع التاريخي الذم يفيد بكجكد ميؿ إلى إقصاء المجتمع الميدني في  .60
رسمت معالـ ىذا  جنكب السكداف في مفيكمو األكسع عف القرارات اليامة التي

المجتمع كأنو، نظرا ألف المجتمع المدني المنظـ يقتصر عمى شريحة مف الطبقات 
المثقفة الحضرية، اتخذت المفكضية قرارا مقصكدا لتسييؿ مشاركة مكاطني جنكب 
تاحة فرص أصيمة ليـ مف خالؿ مشاكرات عمى مستكل  السكداف في عمميا، كا 

يا المتعمقة بجميع المجاالت المركزية لمتفكيض القاعدة لتمكينيـ مف صياغة تكصيات
 المسند إلييا.  

فيما يتعمؽ بيذه الفئة مف المستجيبيف، تعاممت المفكضية حتى اآلف، في كؿ مف  .61
السكداف كبمَدم الجكار )أكغندا ككينيا(، مع عدد ىاـ مف قادة المجتمع المدني 

طني جنكب السكداف. كزعماء المجمكعات كالمثقفيف كاألشخاص العادييف مف مكا
كىذه الفئات التي تشمؿ الزعماء الدينييف كعددا كبيرا مف المجمكعات النسائية ، 
تحدثت إلى المفكضية حكؿ مختمؼ جكانب التفكيض المسند إلييا. كبعضيا قدمت 

 مذكرات تفاىـ. كألسباب أمنية، لـ يذكر التقرير اسـ أم مف ىؤالء في ىذه الفئة.

مع المجتمع المدني حتى اآلف عف اتساؽ ممحكظ في الركاية كشؼ تعامؿ المفكضية  .62
المتعمقة باألسباب المباشرة لألزمة؛ كتسمسؿ األحداث التي أفضت إلى اندالع العنؼ 

كمجمكعة غنية مف اآلراء القائمة بما ينبغي القياـ بو  2013ديسمبر  15في 
شكؿ أساسي إلخراج إلصالح كؿ مف طبيعة الدكلة كالعالقات بيف الدكلة كالمجتمع ب

 جنكب السكداف مف األزمة.

مف المسائؿ التي تتطمب العناية، ذكركا الحكـ، ضعؼ القيادة كالمؤسسات، إضفاء  .63
طابع عسكرم كعرقي عمى الحياة العامة، باعتبارىا مصادر انشغاؿ. كالحظكا أنو، 
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باستثناء الفشؿ الحاصؿ في إضفاء الصبغة المؤسسية عمى حكـ الدستكر، تقمص 
الحيز المتاح لممجتمع المدني عمى مر السنكات، مما أدل إلى إضعاؼ صكت 

 مف خالليا ىذ الضعؼالمجتمع المدني.  كمف األمكر التي يتجمى 

كأفراد   مفكركف أك حصمت  عمى مذكرات كأكراؽ  مكقفيو  حررىا    المجنةتمقت  .64
سيما ، االسباب ال  الجكانب المتعمقة بتفكيض الحككمةالمجتمع المدني حكؿ مختمؼ 
إلى تشكيؿ األزمة  في ىيكؿ أم حككمة انتقالية في البعيدة كالمباشرة  المؤدية 

ياؾ المزعـك  لمعنؼ تالمستقبؿ، المصالحة، تضميد الجركح كالمساءلة فضالن عف االن
جكانب مختمؼ  كذلؾ آراء متفاكتة كمتعمقة حكؿ المجنة الجنسي  ضد المرأة . تمقت 

الكاردة  في جميع المقترحات  المجنة سكؼ  تتناكؿ ىذا، ية .  االصالحات المؤسس
 تقريرىا النيائي . 

اىتماميا  حتى اآلف   المجنة منحت النساء كالمجمكعات النسائية  التي  تحدثت إلييا  .65
دخاؿ  مختمؼ المبادرات تحقيقنا   دائـٍ .  أكدت عمى  األدكار الحيكية   لسالـلمحكار كا 

 ، يا  في العممية الجارية  المتعمقة  بإيجاد حّؿ سياسيٍّ لألزمة التي  يمكف أف تمعب
تعزير عممية  تضميد الجركح  كالمصالحة كتطبيؽ العدالة  فضالن عف تعمير البمد  
بعد األزمات .  دعت أغمبية ىذه المجمكعة إلى إقرار الحؽ كالمساءلة  كما أكدت  

جراءات تقترحيا  ’ أف أم ما يتعمؽ  بمجاالت الكالية األربعة  في  المجنة آليات  كا 
 يجب أف تأخذ في االعتبار  أدكار المرأة  عند تبي النيج الجنساني ,  

جيدنا الفجكات المكجكدة  حتى اآلف في إشراؾ  المجتمع المدني  كتأمؿ  المجنة ػدرؾ ت .66
في  إشراؾ طائفة كاسعة مف مكاطني جنكب السكداف  بغية الحصكؿ عمى مجمكعة 

اآلراء ككجيات النظر  حكؿ جميع الجكانب الخاصة بتفكيضيا .   يضـ  غنية مف
األفراد الذيف تنكم المفكضية  التحدث إلييـ  زعماء  المجتمع كقادة المجتمعات 
الدينية  الذيف  سبؽ أف شارككا في  جيكد المصالحة  بيف المجتمعات  في الفترة 

عقاب  األزمة الداخمية  في في أ  األخيرالتي تمت مباشرة مكج العنؼ الكبير 
السالـ  يةكالتكقيع عمى  اتفاق  1991صفكؼ  حركة تحرير شعب السكداف  في 
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.  تعتقد المفكضية أف ما تـ ذكره  كاألفراد اآلخريف  الذيف لعبكا أدكارنا مختمفة  ةالشامم
تحديد مستقبؿ  جنكب السكداف .   عمىفي  الماضي  مف شانو  أف تساعد 

ضية كذلؾ إلى التحدث مع  مكاطني جنكب السكداف في الميجر  كستسعى المفك 
بغية الكصكؿ  إلى تفيـ  حكؿ االسباب الكامنة كراء أدكارىا المحددة لمغاية  في 
عادة  تعمير جنكب السكداف  فضالن عف بحث  سبؿ ككسائؿ  تحديد المستقبؿ  كا 

 معالجتيا .

 مشاورات مع الشركاء الدوليين 

أخرل ، مع   رٍ ة، أجرت المفكضية مشاكرات مع  ، مف جممة  أمك بالنسبة ليذه الفئ .67
التريكا  المككنة مف الكاليات المتحدة األمريكية ، المممكة المتحدة كالنركيج ؛ االتحاد 

، مدينة جكبا ، بعثة األمـ المتحدةاألكركبي ، ىيئات السمؾ الدبمكماسية األفريقية في 
الرصد حركة  النسائية في األمـ المتحدة  كبعثة  برنامج األمـ المتحدة  اإلنمائي  ال

 .لتقييـ  لألمـ المتحدة  كاإليغادكا

أكدكا  عمى الجكانب  ك  المجنة أعرب الشركاء عف كجيات نظرىـ   إزاء أعماؿ   .68
بدك أف أكلئؾ ي  ، المختمفة  مف تفكيضيا . فيما يتعمؽ باألسباب الجذرية لألزمة 

إزاء  المسألة  يعزكف األزمة الحالية   إلى الفشؿ   الذيف  أعربكا عف كجيات نظرىـ
في السيادة  بيف الطبقة السياسية في جنكب السكداف  برمتيا  بماقي ذلؾ  

 المؤسسات الضعيفة  كاالفتقار إلي  الحكـ الرشيد .

يبدك كذلؾ  أف الشركاء الدكلييف  متحدكف  في أف الحككمة  االنتقالية  الكاسعة   .69
في االعتبار مشركعية  قيادتيا . أما بالنسبة ألكلئؾ الذيف  خذت   قد أالنطاؽ  

إعداد  ردكد مناسبة  إلى تحدثكا عف  المساءلة ، ال حظكا أف ىناؾ حاجة  
لحقكؽ  النطاؽ التي تـ االبالغ  عنيا  تعكد إلى  االنتياكات الكاسعة لالنتياكات 

 االنساف  كالقانكف االنساني .
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ال حظ الكثيركف بأف  المصالحة الكطنية  لـ تحظ  ، ة فيما يتعمؽ  بالمصالح  .70
باىتماـ  مناسب مف  القيادة  بعد التكقيع عمى اتفاقية السالـ الشاممة  كما  أف 

جنكب  التي ظمت دكف معالجتيا   –األزمة   ما ىي إال عبارة عف شكاكل جنكب 
عيا بطريقة شاممة بعد إجراء االنتخابات  كالتي يجب أف تعطى األكلكية  كالتعامؿ م

. كفيما يتعمؽ  باإلجراءات  التي تضمف عدـ تكرار  حدكث األزمة ، أعرب الشركاء 
 . فالدكليكف عف آرائيـ المشتركة بأف اإلصالحات المؤسسية كالقانكنية أمراف ضركريا

 ثالثًا . النتائج  األولية والمالحظات 
 حكؿ اتفاقية  كقؼ إطالؽ النار : 

راـ اتفاقيتيف  لكقؼ اطالؽ النار  بيف  حككمة جنكب بنو  قد تـ اأ المجنة تالحظ   .71
مايك  9يناير  ك 23السكداف  كحركة تحرير شعب السكداف في المعارضة  في 

عمى التكالي  تحت كساطة "اإليغاد"  كتالحظ المفكضية  أنو بينما  كاف   2014
لثانية ما زالت تحتـر  تجيؿ  اتفاقية كقؼ اطالؽ النار األكلى  بدرجة كبيرة  فإف ا

مع قدر مف االنتياكات  التي تسجؿ مف حيف آلخر مف  بعثة االيغاد  لمرصد 
 كالتحقؽ .

( الصادر عف األمـ المتحدة في اجتماعيا  2014)   2155بالقرار   المجنة ترحب  .72
حيث  قدمت تعيدات  لممساعدة  عمميات رصد     2014مايك  27. في 7182أؿ 

 في جنكب السكداف .كقؼ إطالؽ النار 

بشاف   2014قرار  رؤساء الدكؿ في " اإلبغاد"  الصادر في بكذلؾ   المجنةترحب  .73
نشر القكة االقميمية  كما تحث عمى ضركرة التعجيؿ بعممية  تجميع ىذه القكة  مع 

عمقة  بجمع  ىذه القكة المتعددة تاألخذ في االعتبار  الحساسيات  الضركرية  الم
 القكميات .

ا  لمجيكد الحالية  التي يبذليا كؿ مف  االتحاد األفريقي ، األمـ المتحدة نظرن   .74
القكات المحالفة عمى  بدء االنسحاب  مف جنكب السكداف   المجنة كااليغاد، تحث 
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كذلؾ  عمى كضع حد نيائي  ألّم  المجنةكالسماح  لنشر  قكة " االيغاد"  كتحث 
حاربيف  الذيف يشعمكف نيراف الحرب  تقديـ الدعـ العسكرم  لمم أشكاؿ شكؿ مف 

كيشجعكف عمى التشدد في مكاقفيـ كمكاصمة األعماؿ العدائية .  ىذا مف شأنو  أف 
يشجع  عمى  إيجاد حؿ سريع  لألزمة بغية  البدء في عممية إحالؿ االستقرار  في 

 جنكب السكداف . 

 حكؿ عممية  الكساطة لإليغاد كالكضع في جنكب السكداف 

أنو في الكقت الذم لـ يعد  تظير مستكيات  العنؼ الكاسعة النطاؽ    لمجنةاأدركت  .75
التي  شيدتيا البالد  في الشيكر المبكرة األكلى  لألزمة  فما زالت  ىناؾ  احداث  

 الرئيسيةالعنؼ ،في مختمؼ الكاليات  األربع مف البالد التي  تشكؿ مسارح العنؼ  
ا اليجمات معرضة  ال زالت المرأة كاألطفاؿ كاألفراد  المستيدفة عرقيا  خصكصن

 لميجمات  كأنكاع مف االساءة .

اليش  في أجزاء كثيرة مف الكاليات  بالسالـ ىناؾ تكتر صريح كما يمكف كصفو  .76
بأف  ىذا التكتر مف شأنو  أف تؤدم إلى:  المجنة . تالحظ  المجنةاألربع  التي زارتيا 

ستمر  لمعنؼ نتيجة  لكقفات األطراؼ الناجيف مف تجارب العنؼ ، التكاجد الم
المتناحرة  كالتدابير غير الفعالة  لضماف  السالمة لمجميع  بما في ذلؾ المجمكعات 
الضعيفة  كالكراىة العرقية  الناجمة عف  المظالـ التاريخية  كالطريقة التي نشبت 

ؿ إلى في التكص كالتأخرمنيا العنؼ  نتيجة  الستخداـ النزعة العرقية كأدكات  
 تسكية سياسية  شاممة  في عممية الكساطة الجارية . 

في الكقت الذم تبذؿ الحككمة  كاآلخركف  الجيكد  لعكدة الخدمات  لـ تعد الحياة  .77
 المجنة ال حظت  .حتى اآلف   المجنة إلى سيرتيا الطبيعية  في األجزاء التي زارتيا 

الخصكصية  ال  كالمبانيالتحتية   الدمار الكاسع النطاؽ  في المرافؽ العامة ، البنى
 مدف أشباح ".بسيما في  "ممكايؿ ، بنتيك كبكر " كالتي  يمكف كصفيا  "
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باإليغاد  لجيكد كساطتيا الجارية  ال سيما ضماف كقؼ اطالؽ النار   المجنة تشيد  .78
اف ىناؾ الحاجة إلى المجنة بيف األطراؼ المتناحرة . عالكة عمى ذلؾ،  تالحظ  

تسكية  سياسية  كتحث جميع  الكصكؿ إلى بالدفعة الحالية نحك ضماف المكاصمة 
المعنييف  في عممية المصالحة  التعجيؿ  في إيجاد حؿ  سياسي لألزمة  في جنكب 
السكداف مف شأنو أف يساىـ بدرجة كبيرة  في تشتيت التكتر القائـ عمى  أرض الكاقع  

 طنية  لتضميد الجركح كالمصالحة .بيف مختمؼ المجتمعات كالشركع  في العممية الك 

 
 حكؿ الكضع االنساني 

المجتمع الدكلي  عمى زيادة نسبة تمكيمو  كالتسريع  في الجيكد الرامية   المجنةتحث  .79
إلى  تكفير المساعدة االنسانية الضركرية  لممجتمعات المتضررة  في جنكب السكداف 

 كالبمداف المجاكرة .

عمى مكاصمة االلتزاـ  بتعيداتيا  الخاصة بالسماح    األطراؼ المحاربة  المجنةتحث  .80
لممساعدة اإلنسانية  مف الكصكؿ إلى  الككاالت االنسانية  في المناطؽ الخاضعة  

 لسيطرتيا 

 حكؿ تضميد الجركح كالمصالحة 

بعد استماعيا  إلى الردكد المختمفة  التي تؤكد  أف حرب التحرير ، النزاعات  .81
ممؾ الجيكد عالكة عمى النزاعات المتالحقة  التي  حطمت المختمفة التي خمفت  ت

العالقات القائمة بيف  المجتمعات في جنكب السكداف ، رأت أف ىناؾ  حاجة عاجمة 
إلى ترسيخ  جيكد كطنية حقيقية  نحك المصالحة مف أجؿ تضميد الجركح .  ستقكـ 

كبعد  االستفادة مف    فكرا  بعد المزيد مف التشارؾ مع  المجتمعات الشعبية  المجنة 
التجارب الناجحة في الماضي ،  تقديـ تكصيات شاممة  حكؿ المصالحة كتضميد 

 الجركح .
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عمى المكاصمة  في المبادرات  المختمفة  الجارية   المجنةفي غضكف ذلؾ ، تحث  .82
 يادفة إلى  تعزيز التعايش المنسجـ .كالحالينا  داخؿ المجتمعات  

 حكؿ المساءلة  

كىي  في صدد جمع معمكمات    المجنة تعمؽ  بالمساءلة الجنائية ،  إف  فيما ي  .83
كتتحقؽ  في مختمؼ االتيامات المتعمقة  بانتياكات حقكؽ االنساف  كاالنتياكات 
الخاصة بالقانكف االنساني ،  ال تككف في مكضع  يسمح ليا بإبداء رأييا بالتأكيد 

ارتكاب الجرائـ  بما في ذلؾ حاالت   حكؿ ما إذا كاف بعض ىذه الجرائـ تشكؿ فعالن 
 العنؼ القائمة عمى الجنس .

تحث  المفكضية  جميع األطراؼ في النزاع  التكقؼ عف انتياكات حقكؽ االنساف    .84
كالقانكف الدكلي كاسترعاء انتباىيـ إلى  الحقيقة أنو سيتـ إسناد المسؤكلية إلى تمؾ 

يع األفراد في مناصب القيادة  األعماؿ . فضالن عف ذلؾ ،  تحث المفكضية  جم
اتخاذ كافة التدابير  لمضماف  أف الخاضعيف لقيادتيـ ال يتكرطكف في انتياكات  

 حقكؽ اإلنساف كالقانكف االنساني .

 حكؿ االصالحات المؤسسية

أك تكصمت إليو  ، يالحظ أكجو  المجنةمف المعمكمات األكلية التي  حصمت عمييا  .85
سات الكطنية مثؿ التنفيذية كالتشريعية كالقضائية  الضعؼ المكجكدة  في المؤس

كاألمنية التي لـ يتـ تناكليا حتى اآلف  بعد االستفتاءات ، التي خمقت ب صكرة 
جزئية أجكاءن  لألزمة التي بدأت تنكشؼ  في جنكب السكداف .  لقد بمكرت أكجو 

ير السكداف  الضعؼ المذككرة  الخمفية التاريخية  المتعمقة بالجيش الشعبي لتحر 
فضال عف اكجو الضعؼ المحدكدة  في اتفاقية السالـ الشاممة  باعتبارىا العممية 
االنتقالية  كالتي أدت إلى أشكاؿ مختمفة مف  المشاكؿ المترابطة . تتراكح  ىذه 
المشاكؿ  بيف االفراط  في تركيز السمطة  داخؿ مؤسسات معينة ، ضكابط  

كرة المؤسسات المدنية ، االفتقار إلى المراقبة  كتكازنات  ضعيفة أك عدميا ، عس
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الديمقراطية المدنية  في القطاع األمني ،  انيماؾ الرؤساء  في المصالح الشخصية  
 كالعرقية  كالكطنية  كعدـ المعالجة  المناسبة  لمخالفات السياسية .

ي  كىي تدرؾ  المالحظات  التمييدية  حكؿ أكجو الضعؼ المكجكدة ف المجنةإف   .86
مختمؼ المؤسسات  مثؿ التنفيذية ، التشريعية كالقضائية  كاألمنية  مف حيث  

تكصيات  شاممة  تتعمؽ  باإلصالحات  المجنةمفيكميا الكاسع ،  سكؼ  تقدـ  
عمى ضركرة  كفكرية   المجنةالمحددة  في تقريرىا النيائي . كبالرغـ مف ذلؾ ، تحث 

 ما  في القطاع األمني .الشركع  في االصالحات المذككرة  ال سي

 رابًعا . التحديات التي  تواجه المفوضية 

يجدر بالذكر أف المجنة قد كاجيت مشاكؿ ترتبط بعضيا بطبيعة المؤسسة نفسيا  .87
شكمت  في  أكساط  األزمة . ىذا يعني  أنو ال يتكفر لدييا  لقد مقرىا الرئيسي . ك 

الشركع في  عمميا كيعني كذلؾ  تمكينيا مف    كقت كاؼ لتشكيؿ  ىياكميا الداخمية
مشاكؿ  تسبب  ، سكؼ أنو بما أف  أعضاء المجنة  لـ يعينكا عمى أساس دكاـ كامؿ 

كذلؾ إلى البحث عف كقت فارغ  داخؿ ساعات عمميـ النظامية .  كيؤدم الجدكلة 
يتكفر داخؿ غير أف ىذا ال جمع خبراء متنكعة ،  عمؿ المجنة بينما تتطمب طبيعة 

في ظركؼ تتطمب  ك مف الكقت   ا كبير  اقدر  ت المجنة األفريقي . لقد استخدماالتحاد 
العجالة  في الحصكؿ عمى  الخبرة الضركرية .  أصبحت المجنة عاجزة  كذلؾ 

انعداـ   عفبسبب االفتقار إلى  المكارد الكافية  التي اسفرت ، مف جممة أكر أخرل،  
ا  الترتيبات المكجستية الكافية  في أرض الكا قع . عمى مستكل التشغيؿ ، خصكصن

بالنسبة  لترتيباتيا في جنكب السكداف ،  كاجيت بعض الصعكبات  في  تنظيـ 
اجتماعات مع  المسؤكليف الحككمييف الرئيسييف التي تعتقد أنيـ قادركف عمى تكفير 
معمكمات حاسمة  مف شأنيا أف تمقي أضكاء عمى  المسائؿ المختمفة في ىذا الصدد. 

و، تأمؿ  المجنة  في اف تتـ معالجة ىذه العقبات  في مساعييا الرامية إلى كعمي
 التعجيؿ   في انجاز عمميا .
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 خامًسا .  طمب  تمديد الوقت 

  2014مارس  12في البداية ثالثة أشير  اعتبارنا مف   لمجنة  و منحتبالرغـ مف أن .88
قصيرنا  إلنجاز عمؿ جذرم .  إاّل كقتنا  لديياإلتماـ عمميا  بصكرة فعالة ، لـ يتكفر  
 المجنة ك تعييف المكظفيف . تككيفاستغرقت المجنة قدرنا كبيرنا مف كقتيا  في 

شراؾ  مجمكعة أكسع مف مكاطني جنكب  يتعيف عمى المجنة التشاكر .89 في   السكدافكا 
مجاالت الكالية األربع . ظمت المجنة حتى اآلف محدكدة  مف ناحية النطاؽ كالعمؽ :  

مف المسؤكليف الحككمييف  كالزعماء السياسييف ) بما  ا تستيدؼ  عددا محدكدن كانت  
فييـ  الرئيس سمفا كير  كنائب الرئيس السابؽ  ريؾ مشار( كعددا صغيرنا مف 

في أعضاء المجتمع المدني  بما فييـ  المفكريف مف جنكب السكاف كالمقيميف  
) أكيتكريا الكسط، النيؿ العميا  ، عكاصـ  الكاليات التي  تركزت فييا أعماؿ العنؼ 

اليكنيتي كجكنغمي(  فضالن عف البمداف المجاكرة ، كينيا كأكغندا. نظرنا إلى الحقيقة أف 
المشاركة ، أغمبية المكاطنيف في جنكب السكداف  كانكا يفتقركف  في الماضي إلى 
ثؿ الطبيعة المعنكية  في  رسـ مستقبميـ  كحؿ المشاكؿ الرئيسية التي تكاجييـ ) م

حادثات االيغاد الجارية (. تكمف رأم المجنة ماالقصائية  اتفاقية السالـ الشاممة  ك 
في أنو مف األمر الحاسـ أف تتاح الفرصة أماـ عدد كبير  مف مكاطني جنكب 
السكداف  لإلعراب عف آرائيـ  حكؿ األزمة  كالمسار الذم يريدكف مف بالدىـ 

مف الكقت لزيارة  األجزاء المختمفة   ة منحيا المزيدالمجنانتياجو .  كعميو، تطمب 
كاليات خارجة عف نطاؽ المسارح المباشر   10مف مجتمع  جنكب السكداف  في 

 ألعماؿ العنؼ .

في الدائرة الكاسع النطاؽ  المتعمؽ  بالجكانب المختمفة  لألزمة  يتعمؽ بالمكضكعقيما  .90
لمتعددة كراجعت كذلؾ التقارير جنكب السكداف ، حصمت المجنة عمى  التقارير ا

العديدة مف ناحية النطاؽ كالتعمؽ  التي نشرت  مف قبؿ منظمات عديدة . بينما 
نتج عف ىذه التقارير ىك أف ما  أف ماغير  التقارير،ىذه  طريقة الستخداـككضعت 

 زالت الخسائرسبؽ، ما  نتيجة لما كاممة.تمت ركايتو حتى اآلف ما زالت غير 
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ىذه  السكداف فيجنكب  عف آراء مكاطني المناطؽ فضالن العنؼ في ىذه البشرية مف 
حتى تكتمؿ   مسجمة. المجنة غير   تمس كالية الميمة التيالمسائؿ  المناطؽ حكؿ

مف حيث العنصر الزمني  كالمكارد   -المجنة  الميـ تمكيفيككف مف  السجالت،ىذه 
لتي  كاف مف الصعب مف أجؿ الكصكؿ إلى بعض ىذه المناطؽ ا  -المالية  

 الكصكؿ إلييا ألسباب متعددة  بما في ذلؾ عدـ االستقرار  كبداية مكسـ األمطار .

ألسباب شتى، لـ تتمكف المجنة مف  االجتماع مع المسؤكليف الحككمييف الرئيسييف   .91
الذيف  تعتقد   أنيـ قادركف عمى  القاء   الضكء  حكؿ مختمؼ القضايا اليامة .  

ء  بعض الذيف تـ ذكر  أسمائيـ  بالنسبة  لحاالت انتياؾ حقكؽ يشمؿ  الزعما
 االنساف  كالقانكف االنساني .

فيما يتعمؽ  بالمساءلة ال سيما المساءلة الجنائية ، ىناؾ  الحاجة إلى المزيد  إلجراء  .92
تحقيقات في ىذا الشأف .. بينما استممت المجنة حتى اآلف   بعض المعمكمات 

تياؾ حقكؽ االنساف  كالقانكف الدكلي . ، غير اف ىذه المعمكمات  المتعمقة بحاالت ان
ناقصة  مف عدة جكانب . ليست كافية  إقناع  المجنة  عمى التعرؼ عمى الجرائـ 

 المحددة  التي يدعى أنيا ارتكبت أك المشتبو فييـ المفترضيف .

الرئيسية   لـ يعرب  التقرير المؤقت عف رأيو بصكرة محددة  حكؿ  عدد مف المسائؿ .93
أبرز  شامالن.بأم حاؿ كامالن أك  المؤقت فيك ليس لككنو التقريرالتي تـ بحثيا .  

تناكليا  المفكضية مف المسائؿ التي تمكنت النتائج كالمالحظات حكؿالتقرير  بعض 
زياراتنا إلى جنكب السكداف  كالبمداف المجاكرة  فضالن عف تفاعالتنا مع  خالؿ

ختمفيف . ليس ىناؾ شؾ في أف  الكضع في جنكب السكداف مختمؼ المستجيبيف الم
يتطمب إجراءن عاجالن  مف مختمؼ العناصر الفاعمة  في جنكب السكداف، المنظمات 

لمعالجة االىتمامات التي أثيرت  حكؿ مجاالت  –االقميمية كالمجتمع الدكلي األكسع 
لسالـ الدائـ  في يؽ اقطرٍؽ تؤدم إلى تحخالؿ األكلكية األربع  لمتفكيض  كمف 

تمديد الفترة المطمكبة  ستمكننا المكافقة عمى جنكب السكداف المتحدة كالمستقرة . إف 
شراؾ المزيد مف  العناصر الفاعمة  بما في ذلؾ  مف جمع المزيد مف المعمكمات  كا 
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االنساف العادم في جنكب السكداف  كمف اليجر بغية  تقديـ تكصيات  تساعد 
 اعمة  في أزمة جنكب السكداف كتمكينيـ مف تناكؿ المسألة. مختمؼ العناصر الف

- 
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