
1 http://www.smallarmssurveysudan.org/ar

مقدمة:
النزاع  غري  املن�صرمة،  الثالث  الأعوام  مدى  على 
الذي  الدعم  �صكل  من  ال�صودان  جنوب  يف  امل�صتمر 
جنوب  يف  الأمن  قطاع  اإلى  املانحة  اجلهات  تقدمه 
ال�صودان، فبعد اندلع النزاع يف كانون الأول 2013، 
الدعم  تقدمي  الرئي�صية عن  املانحة  اجلهات  توقفت 
انُتِقدت  كما  ال�صرطة.  فيها  مبا  الأمنية  لالأجهزة 
اجلهود الأخرية الرامية اإلى دعم الرتتيبات الأمنية 
يف  النزاع  حل  اتفاق  اأحكام  يف  املحددة  النتقالية 
جنوب ال�صودان )ARCSS( املوقع يف اآب 2015 ب�صبب 

ا�صتمرار النزاع وانتهاكات حقوق الإن�صان. 1
 )SSNPS( ال�صودان  جنوب  �صرطة  ُوِجدت  وقد 
من  اأنها  اإل  الداخلي،  الأمن  لإدارة  وكالة  لتكون 
الناحية العملية، ف�صلت يف القيام ببع�ض املهام ب�صبب 
عدم قدرتها على مناف�صة اأجهزة الأمن وامليلي�صيات 
ذلك  يف  مبا  العرقي،  الأ�صا�ض  على  املتحالفة 
لتحرير  ال�صعبي  اجلي�ض  �صمن  املتناحرة  الف�صائل 
 ،)NSS( الوطني  الأمن  وجهاز   )SPLA( ال�صودان 
اأ�صعف  اأحد   )SSNPS( ال�صودان  جنوب  ف�صرطة 
الأنظمة الأمنية يف جنوب ال�صودان واأكرثها افتقارًا 

اإلى املوارد.
دعم  اإلى  الرامية  املانحة  اجلهات  جهود  وكانت 
حتويل ال�صرطة حمفوفًة بالتحديات حتى قبل كانون 
املانحة  اجلهات  تلك  ركزت  حني  ففي   ،2013 الأول 
على املجتمع املحلي من اأجل عملية اإ�صالح ال�صرطة، 
ا�صتمرت �صرطة جنوب ال�صودان )SSNPS( يف العمل 
كقوة �صبه ع�صكرية،2 حيث كان املجندون يف ال�صرطة 
رتبهم  وي�صتغلون  ع�صكري،  �صبه  تدريبًا  يتلقون 
اجلي�ض  بدعم  قانونيًا  مكلفني  وكانوا  الع�صكرية، 
ال�صعبي لتحرير ال�صودان )SPLA( باأمر من الرئي�ض.3 
واأ�صار قادة يف جهاز ال�صرطة اإلى اأن اإدماج عدد كبري 
 )SSNPS( من امليلي�صيات يف �صرطة جنوب ال�صودان
وال�صيطرة  القيادة  على  �صلبًا  اأّثر  ال�صتقالل  بعد 
ب�صكل عام.4 وعالوة على ذلك، فقد �صاهمت الأزمة 
القت�صادية يف جنوب ال�صودان يف زيادة التعامل مع 

املدنيني بوح�صية يف ظل بيئة تفتقر اإلى امل�صاءلة فيما 
يتعلق بانتهاكات حقوق الإن�صان.

واإ�صالحات  نطاقا  اأو�صع  �صيا�صية  غياب  ويف 
ال�صرطة  مع  املانحني  م�صاركة  فاإن  اقت�صادية، 
اتفاق  اأحكام  يف  عليها  املن�صو�ص  ال�صروط  مبوجب 
الأمن  انعدام  يكبح  ان  املرجح  غري  من  النزاع  حل 
واجلرمية يف جنوب ال�صودان. وقد اأُِعدَّ هذا التقرير 
ووا�صعة  معمقة  مقابالت  اإلى  بال�صتناد  املوجز 
جنوب  �صرطة  يف  وعنا�صر  قادة  مع  اأُجريت  النطاق 
ال�صودان، وجهات مانحة، وخرباء قانونيني واأمنيني، 
وجمموعات من املجتمع املحلي لتقييم و�صع ال�صرطة 
يف جنوب ال�صودان، ولإلقاء ال�صوء على نقاط ال�صعف 
اجلهات  م�صاركة  خالل  من  معاجلتها  ميكن  التي 

.5 )SSNPS( املانحة مع �صرطة جنوب ال�صودان
ومن اأهم نتائج التقرير املوجز ما يلي: 

ال�صرطة  � ثقافة  اإلى  ال�صودان  جنوب  يفتقر 
الدميقراطية، ول يدرك �صباط ال�صرطة وليتهم 
لتحرير  ال�صعبي  اجلي�ض  عن  اأنف�صهم  لتمييز 
ال�صودان )SPLA(، فمنذ اندلع النزاع يف العام 
الأمن  انعدام  م�صتويات  ارتفاع  ومع   ،2013
ال�صرطة  اتباع  ازداد  البالد،  انحاء  جميع  يف 

لالأ�صلوب ال�صبه ع�صكري. 
تواجه �صرطة جنوب ال�صودان )SSNPS( الكثري  �

ال�صعبي  اجلي�ض  يواجهها  التي  التحديات  من 
الرواتب،  كتدين   )SPLA( ال�صودان  لتحرير 
الأمية،  م�صتويات  وارتفاع  الدفع،  يف  والتاأخر 
حقوق  م�صاألتي  حول  التدريب  كفاية  وعدم 
اأن  بل  العقاب،  من  الإفالت  وثقافة  الإن�صان، 
�صرطة  لدى  التي  الأ�صا�صية  واملعدات  املوارد 
لدى  التي  تلك  من  بكثري  اأقل  ال�صودان  جنوب 

اجلي�ض ال�صعبي لتحرير ال�صودان.
بع�ُض  � عامل  وامل�صاءلة،  الرقابة  كفاية  عدم  مع 

بحمايتها  املكلفني  املجتمعات  ال�صرطة  �صباط 
انتهاكات  �صحايا  قدرة  عدم  ومع  بوح�صية، 
حقوق الإن�صان على الو�صول اإلى العدالة، تعززت 

ثقافة الإفالت من العقاب.

يف  � الرا�صختني  واملح�صوبية  الوا�صطة  ُت�صِعف 
ففي  ال�صرطة،  قوات  فعاليَة  من  املجتمعات 
بع�ص احلالت، متنع املح�صوبية �صغار ال�صباط 
لأع�صاء  ت�صمح  بينما  التقدم،  من  الواعدين 
امليلي�صيات بالإندماج يف �صرطة جنوب ال�صودان 
)SSNPS(، الأمر الذي زاد من �صعوبة تاأ�صي�ض 

قوات  يف  وال�صيطرة  القيادة  ت�صل�صل  خطوط 
ال�صرطة، واإ�صفاء الطابع املهني عليها.

الذي  �  )JIP( املدجمة  امل�صرتكة  ال�صرطة  ت�صكيل 
ال�صودان  جنوب  يف  النزاع  حل  اتفاق  قرره 
)ARCSS( كرتتيب اأمني جرى من دون �صفافية 

اأو جماعات املجتمع  اأو م�صاورات مع املجتمعات 
ذلك،  على  وعالوة  مفرت�صًا.  كان  كما  املدين 
لي�ص وا�صحًا كيف �صت�صارك القوات املعار�صة يف 
ال�صرطة امل�صرتكة املدجمة بالرغم من النق�صام 
)يف  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  احلركة  داخل 

.)SPLM-IO( )املعار�صة
تنفيذ  � املانحني يف  اأن تنجح جهود  امل�صتبعد  من 

اتفاق  يف  الواردة  النتقالية  الأمنية  الرتتيبات 
ال�صالم رغم النزاع امل�صتمر يف جنوب ال�صودان 
ظل  ويف  ال�صيا�صية  املفاو�صات  جتدد  دون  من 
والقت�صادية  ال�صيا�صية  الإ�صالحات  غياب 

الوا�صعة النطاق.
 

اخللفية:
ميكن اعتبار ا�صتحداث ال�صرطة يف جنوب ال�صودان 
اإل  ُيقبل  ال�صودان مل  ا�صتقالل  نوعًا ما، فبعد  جديد 
القليل من اجلنوب �صودانيني يف كلية تدريب ال�صرطة 
خا�صة  �صرطة  قوات  تتاأ�ص�ض  ومل  اخلرطوم.6  يف 
اإل بعد  الذاتي  ال�صودان ذات احلكم  مبنطقة جنوب 
الأهلية  احلرب  اأنهى  الذي  اأبابا  اأدي�ص  اتفاق  توقيع 

ال�صودانية الأولى )1955- 1972(.
روبن  اآنذاك  اإقليمي  �صرطة  مفو�ص  اأول  وكان 
ما�ض، وهو من قبيلة دينكا بور من ولية جونقلي، 
ما  الفرتة  ويف  رجل.   6000 يقارب  ملا  قائدًا  وكان 
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ال�صباط  عدد  ازداد  و1983   1972 عامي  بني 
ال�صرطة  تدريب  كلية  من  املتخرجني  اجلنوبيني 
على نحو بطيء، وان�صم الكثري من هوؤلء ال�صباط 
ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  اجلي�ض  اإلى  بعد  فيما 
)SPLA(، وهم حاليًا ي�صكلون ال�صباط الأ�صا�صيني 

وعادة   ،)SSNPS( ال�صودان  جنوب  �صرطة  يف 
عن  لتمييزهم  باملهنة"  "ب�صرطة  اإليهم  ي�صار  ما 
لتحرير  ال�صعبي  اجلي�ص  من  املن�صحبني  ال�صباط 
اخلربات  اإلى  يفقرتون  والذين   )SPLA( ال�صودان 

ال�صابقة يف جمال ال�صرطة.
الثانية  ال�صودانية  الأهلية  احلرب  بداية  ويف 
)1983 – 2005(، ان�صم الكثري من رجال ال�صرطة 
ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  اجلي�ض  اإلى  اجلنوبيني 
خدم  اأو  ال�صمال  اإلى  ين�صم  مل  من  وُنِقل   ،)SPLA(

يف مدن احلاميات اجلنوبية التي كانت حتت �صيطرة 
التي  املناطق  يف  اأما  ال�صودانية.  امل�صلحة  القوات 
ال�صودان،  لتحرير  ال�صعبي  اجلي�ض  عليها  ي�صيطر 
فقد تولى القادة الع�صكريون جميع الوظائف الإدارية 
تق�صي  مل  الأهلية  فاحلرب  والق�صائية،  وال�صيا�صية 
�صلطة  اأن�صاأت  بل  فح�صب،  التقليدية  ال�صلطة  على 

اجلي�ض ال�صعبي لتحرير ال�صودان اأي�صًا.
يكن  مل  الثانية،  الأهلية  احلرب  فرتة  وخالل 
فقد  العملية،  الناحية  ُتذكر من  �صرطة  قوات  هناك 
ال�صودان يفر�ض الأمن  ال�صعبي لتحرير  كان اجلي�ض 
اليومي بالقوة، ومت تعليم رجال ال�صرطة الذين كانوا 
ال�صودان  و�صيا�صات  قوانني  اخلرطوم  يف  تدربوا  قد 
التي تفَهم وُترَتجم من خالل عد�صة قانون ال�صريعة، 
وكانت اللغة العربية وما زالت اللغة ال�صائدة لأعمال 

ال�صرطة يف جنوب ال�صودان. 7
العام  يف  ال�صامل  ال�صالم  اتفاق  توقيع  وبعد 
�صتة  ا�صتمرت  التي  النتقالية  الفرتة  وخالل   ،2005
 .)SSPS( اأ�صهر، ت�صكل جهاز �صرطة جنوب ال�صودان
ال�صودان  ال�صعبي لتحرير  وُعنينِّ كبار �صباط اجلي�ص 
املهنيون  ال�صرطة  رجال  فيهم  مبن   -  )SPLA(

جنوب  �صرطة  جهاز  يف   - اخلرطوم  يف  املتدربون 
الأخرى،  الأمنية  الأجهزة  ويف   )SSPS( ال�صودان 
الع�صكرية.  برتبهم  يحتفظوا  اأن  ا�صتطاعوا  حيث 
وُنِقل اإلى جهاز ال�صرطة اأي�صًا اأع�صاُء من امليلي�صيات 
التي كانت قد اأُدجِمت �صمن اجلي�ض ال�صعبي لتحرير 
اأع�صاء كانوا قد حاربوا �صابقًا  ال�صودان، مبن فيهم 
�صد اجلي�ض ال�صعبي لتحرير ال�صودان. ووفقًا للعديد 
املبداأي  التدريب  كان  ال�صرطة،  �صباط  كبار  من 
طابع  ذي  ال�صرطة  قوات  يف  املعينون  تلقاه  الذي 
عاملًة8،  �صرطة  قوات  لتاأ�صي�ض  كايف  وغري  ع�صكري 
ال�صعبي  للجي�ض  كم�صاعد  ال�صرطة  عملت  ولذلك 
لتحرير ال�صودان، وبالتايل مل تتفكك هياكل القيادة 
ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  اجلي�ض  يف  وال�صيطرة 

“�صباط  ولء  بقاء  اإلى  اأدى  الذي  الأمر  بالكامل، 
ا�صتند  ما  وغالبًا  الع�صكريني  قادتهم  ال�صرطة” اإلى 

ذلك الولء على الأ�ص�ض العرقية.
ال�صرطة  جهاز  قانون  دخل   ،2009 العام  ويف 
ت�صريع  اأول  وكان  التنفيذ،  حيز  ال�صودان  جنوب  يف 
خم�ص�ض يعر�ض مهام وهيكل و�صلطة جهاز �صرطة 
جنوب ال�صودان )SSPS(، فقد فر�ض القانون ت�صل�صاًل 
هرميًا يبداأً من الرئي�ض ثم بوزير الداخلية ثم املفت�ض 
الأعلى  القائد  الرئي�َض  )IGP(، وجعل  لل�صرطة  العام 
ومنحه   ،)SSPS( ال�صودان  جنوب  �صرطة  جلهاز 
ونائب   )IGP( لل�صرطة  العام  املفت�ض  تعيني  �صلطة 
قانون  �صمح  كما   .)DIGP( لل�صرطة  العام  املفت�ض 
ال�صرطة ر�صميًا باإمكانية اندماج جهاز �صرطة جنوب 
ال�صودان باجلي�ض ال�صعبي جلنوب ال�صودان، ا�صتجابًة 

للتهديدات الأمنية الداخلية واخلارجية. 9
بع�ض  حدوث  يف  اأي�صًا  ت�صبب  القانون  ولكن 
يخدموا  باأن  املجتمع  لأفراد  �ُصمح  فقد  اللتبا�ض، 
اأعمالها  يف  ال�صرطة  ‘ت�صاعد  جمتمعية"  "ك�صرطة 
على  املحافظة  اأجل  من  النا�ض  تعبئة  ويف  ومهامها 
ال�صرطة  هذه  وجود  ولكن  والنظام’.10  القانون 
ال�صلة بني  زاد من �صبابية  امليلي�صيات  اأو  املجتمعية 

اجلنود و�صباط ال�صرطة واملدنيني.
وبحلول العام 2010، بلغ عدد اأفراد جهاز �صرطة 
جنوب ال�صودان 33000 فرد، متركز كل 3000 منهم 

ال3000  ومتركز  الع�صرة،  الوليات  من  واحدة  يف 
الداخلية  ووزارة  بولوك  �صرطة  مقر  يف  الباقون 
التح�صريات  واأثناء   2011 العام  ويف  جوبا.  يف 
امل�صري يف اجلنوب، طالبت  تقرير  لال�صتفتاء حول 
اأفراد  بتجنيد   )SSPS( ال�صودان  جنوب  �صرطة 
بذلك.  املوافقة  على  وح�صلت  اإ�صافيني،  �صرطة 
وكان عدد املجندين اجلدد مو�صع جدال، ولكنه بلغ 
 –  2011 بني  ما  الفرتة  يف  و12000   6000 بني  ما 
د ما ل يقل عن 6000 �صخ�ض ليتلقوا  2013. وقد ُجننِّ
�صرطة  تدريب  مركز  وهو  الرجاف،  يف  تدريبهم 
موحد جديد يف �صواحي جوبا اجلرداء البعيدة عن 

�صفاف النيل )انظر ال�صندوق 1(.
جنوب  �صرطة  ا�صتطاعت  ال�صتفتاء،  فرتة  ويف 
ال�صعبي  والدعم  الوحدة  من  ت�صتفيد  اأن  ال�صودان 
القرتاع.11  مراكز  اأمن  ل�صمان  املتطوعني  تعبئة  يف 
ا�صتطاعت  كيف  وا�صحًا  لي�ض  ذلك،  من  وبالرغم 
الأمنية  الظروف  ظل  يف  الأمور  تدير  اأن  ال�صرطة 
عن  الإبالغ  مدى  اأي�صًا  وا�صحًا  ولي�ض  املتقلبة، 
جنوب  �صرطة  ا�صتجابة  ومدى  الأمنية  احلوادث 

ال�صودان لها. 12
 وبحلول العام 2013، كان حجم رواتب ال�صرطة 
احل�صابات  تدقيق  ك�صف  ولكن   ،50000 فاق  قد 
الذي اأجرته �صرطة الأمم املتحدة مع برنامج الأمم 
ا�صم  يقارب 16000  ما  وجود  الإمنائي عن  املتحدة 

ال�صندوق 1 ف�شيحة مركز تدريب ال�شرطة يف الرجاف

املتحدة  الأمم  برنامج  من  فريق  مع  زيارته  اأثناء  ال�صحفيني،  اأحد  ك�صف   ،2010 العام  من  الأول  كانون  �صهر  يف 
الإمنائي اإلى مركز تدريب ال�صرطة يف الرجاف، عن اأدلة على ارتكاب انتهاكات حلقوق الإن�صان يف املركز، وت�صمنت 

الأدلة تقاريرًا حول ارتكاب العنف اجل�صدي �صد املجندات. 13
دعمها   – املتحدة  والوليات  املتحدة  اململكة  ومنها   – املانحة  اجلهات  بع�ض  علقت  الف�صيحة،  اندلع  وفور 
)UNPOL( يف مركز  لل�صرطة14، وردًا على الف�صيحة، فتحت الأمم املتحدة حتقيقًا ملاذا مل تقم �صرطة الأمم املتحدة 
التدريب عن الإبالغ عن تلك النتهاكات، كما عنيَّ الرئي�ض �صلفا كري جلنة للتحقيق، وبعد التحقيقات، ُعزلت القيادة 
العليا يف �صرطة جنوب ال�صودان مبن فيها املفت�ص العام لل�صرطة ونائبه، ولكن امل�صوؤولني عن النتهاكات مل يخ�صعوا 
للم�صاءلةعلنًا، واإمنا قيل باأنهم ُنقلوا اإلى وحدات اأخرى �صمن جهاز ال�صرطة اأو اإلى اجلي�ض ال�صعبي لتحرير ال�صودان.15
كانوا حا�صرين يف مركز  �صابقون ممن  اأكد �صباط وجمندون  البحث،  لغايات هذا  التي جرت  املقابالت  ويف 
التدريب على حدوث النتهاكات والعنف اجل�صدي، فقد روى �صاهد عيان ق�ص�ض عن جمندين اأجرِبوا على البقاء 
يف نهر النيل بالرغم من عدم قدرتهم على ال�صباحة اإلى اأن غرقوا، وق�ص�ض عن جمندين اآخرين اأُجرِبوا على ت�صلق 
اجلبل املوجود خارج خميم التدريب وهم يحملون حجارة ثقيلة. وبالإ�صافة اإلى ذلك،  وح�صب ما اأُفيد، فقد عانى 
املجندون يف املركز من �صوء النظافة العامة، وعدم كفاية املرافق الطبية ومياه ال�صرب النظيفة، مما ت�صبب يف وفاة 
العام  املفت�ص  باأن  التدريب وامل�صرتيات   اأفادت تقارير وردت من �صباط كانوا م�صوؤولني عن  بع�ص املجندين. كما 
لل�صرطة الأ�صبق اختل�ض اأمواًل كانت خم�ص�صة لبناء مرافق يف الرجاف، ولكن مل ي�صتطع م�صح الأ�صلحة ال�صغرية 

ب�صكل م�صتقل اأن يتحقق من هذه الدعاءات. 16
د مركز الرجاف يف العام 2013 بدعم من اجلهات املانحة، وبقي املركز الأول  ولكن بالرغم من الف�صيحة، ُجدنِّ
خارج جوبا لدخول املجندين اجلدد.17 فقد �صيدت اجلهات املانحة مهاجع ، و�صفوف، وخمترب كمبيوتر، وغري ذلك 
من املرافق، كما بداأت الأمم املتحدة يف العمل على الطريق بني الرجاف وجوبا لكي يت�صنى لالأ�صاتذة القدوم من 

جامعة جوبا لتقدمي دورات اأكادميية حول القانون وحقوق الإن�صان.
واأ�صبح مركز  النزاع،  اندلع  ب�صبب   2013 العام  الأول من  اأخرى يف �صهر كانون  الدعم مرة  ُعلنِّق  وبعد ذلك، 
الرجاف يف الفرتة الأخرية موقعًا ع�صكريًا للجي�ض ال�صعبي لتحرير ال�صودان )يف املعار�صة( وموقعًا اأ�صا�صيًا لتدريب 

ال�صرطة امل�صرتكة املدجمة.
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عدد  اأن  على  يدل  مما  الرواتب،  ك�صف  يف  وهمي 
يزيد  كان  الفعليني  ال�صودان  جنوب  �صرطة  اأفراد 
هو  العدد  هذا  حتى  ولكن   18  .35000 عن  قلياًل 
املخالفات  بع�ض  ب�صبب حدوث  اأي�صًا  مو�صع خالف 
املناطق  �صيما يف  والت�صجيل ول  الفرز  اأثناء عمليتي 
وعمليات  الن�صقاقات  وب�صبب  والنائية،  الريفية 
قد  والتي  النزاع  عن  الناجتة  اجلديدة  التجنيد 

حترف ك�صوفات رواتب ال�صرطة.

لتحرير  ال�شعبي  اجلي�ش  بني  العالقات 
ال�شودان و�شرطة جنوب ال�شودان

على  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  اجلي�ض  يح�صل 
ُينَظر  حيث  الولية،  موارد  من  الأكرب  احل�صة 
يلعب  مل  بينما  ال�صودان،  جنوب  كمحرر  اإليه 
ُيذكر  مماثاًل  دورًا  ال�صودان  جنوب  �صرطة  جهاز 
جنوب  �صرطة  بني  العالقة  ولو�صف  تاريخه.  يف 
ال�صودان،  لتحرير  ال�صعبي  واجلي�ض  ال�صودان 
ومبا  للجي�ض،  خا�صعة  ال�صرطة  باأن  القول  ميكن 
مما  بكثري  اأقل  متويل  على  حت�صل  ال�صرطة  اأن 
ال�صودان،  لتحرير  ال�صعبي  اجلي�ض  عليه  يح�صل 
ومبا اأنها تعاين من حمدودية املركبات والت�صالت 
بع�ض  يتمكن  ل  والذخائر،19  والأ�صلحة  الال�صلكية 
رجال ال�صرطة من تاأدية مهامهم من دون م�صاعدة 

اجلي�ض ال�صعبي لتحرير ال�صودان.
لتحرير  ال�صعبي  اجلي�ض  بني  العالقة  تت�صم  كما 
بت�صارب  اأي�صًا  ال�صودان  جنوب  و�صرطة  ال�صودان 
الخت�صا�صات ومناطق امل�صوؤولية، حيث تولى اجلي�ص 
الوطني  الأمن  وجهاز  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي 
بع�ص مهام وم�صوؤوليات ال�صرطة، فعلى �صبيل املثال، 
للجي�ض ال�صعبي لتحرير ال�صودان وجود كثيف يف جوبا 
اإلى جانب وجود جهاز الأمن الوطني و�صرطة جنوب 
ال�صودان. واأ�صار اأحد كبار �صباط ال�صرطة ال�صابقني 
حتديات  تواجه  دائما  كانت  الأمنية  الأجهزة  اأن 

التن�صيق بني الأدوار وامل�صوؤوليات. 20
لتزايد  نتيجة  وقوته  الأمن  جهاز  حجم  وازداد 
النزاع  مدى  على  جوبا  يف  الأمن  حفظ  يف  دوره 
التي  ال�صروط  ظل  يف  طبيعي  الأمر  وهذا  احلايل، 
ن�ض عليها اتفاق ال�صالم والتي حتد من عدد الأفراد 
النظاميني يف جوبا.21 وتفاقمت املناف�صة بني اأجهزة 
احلالة  تدهور  اإلى  اأدى  مما  جوبا  يف  العاملة  الأمن 
الأمنية يف الولية ح�صب ما اأفاد به بع�ض املراقبني.22 
العالقة  والنائية، فكانت  الريفية  املناطق  اأما يف 
بني �صرطة جنوب ال�صودان واجلي�ض ال�صعبي لتحرير 
ال�صودان اأقل خ�صومة واإن مل تخُل من التحديات نظرًا 
املجتعمات  تواجهها  التي  الأمنية  التهديدات  لتنوع 
املحلية. وتواجه ال�صرطة يف املناطق الريفية حتديات 

والذخرية  وال�صالح  املركبات  يف  كنق�ض  لوجي�صتية 
ال�صبب  ولهذا   ، الال�صلكية  الت�صالت  وجود  وعدم 
الريفية  املناطق  يف  ال�صرطة  تلجاأ  اأخرى،  ولأ�صباب 
ال�صعبي  اإلى جنب مع اجلي�ض  الرد جنبًا  اإلى  اأحيانًا 
 )LSAs( لتحرير ال�صودان والرتتيبات الأمنية املحلية
حمليني  و�صباب  املجتمع  من  اأع�صاء  من  املكونة 
م�صلحني23 ول �صيما يف اأوقات النزاع امل�صلح وغارات 

املا�صية التي تهدد املجتمعات املحلية.

ت�شكيل القوات

ت�صكيل  حول  املعلومات  من  التاأكد  ال�صعب  من 
وتركيبة قوات جهاز ال�صرطة يف جنوب ال�صودان التي 
وثائق  يف  الظاهرة  تلك  اأو  املقابالت،  يف  بها  ُيدلى 
يف  حتى  اأو   2013 العام  يف  ت  اأُِعدَّ التي  التخطيط 
ك�صوفات الرواتب التي ي�صعب التحقق من �صحتها، ل 
�صيما يف ظل التفاوتات الكبرية بني ك�صوفات الرواتب 
الر�صمية وما يفيد به اأفراد ال�صرطة اأثناء املقابالت. 
ولكن مما ل �صك فيه، اأنه ومنذ العام 2011، وقوات 
امليلي�صيات  اندماج  ب�صبب  م�صتمر  منو  يف  ال�صرطة 
واأما عدد  ال�صرطة.  ودخول جمندين جدد يف جهاز 
اأع�صاء امليلي�صيات الذين ان�صموا اإلى �صرطة جنوب 
ال�صودان فهو غري معروف، وح�صب ما ادعى اأحد كبار 
�صباط ال�صرطة فاإن ما يقارب ن�صف قوات ال�صرطة 
م�صادر  نفت  ولكن  املن�صمة،  امليلي�صيات  من  هم 
التحقق منها  لنا  اأخرى هذه الدعاءات، ومل يت�صنى 

ب�صكل م�صتقل.
ووفقًا ملا اأدلى به �صباط يف ال�صرطة وم�صوؤولون يف 
اجلي�ض ال�صعبي لتحرير ال�صودان )يف املعار�صة(، فرمبا 
اأعايل  منطقة  يف  ال�صرطة  قوات  ثلث  يقارب  ما  ان�صق 
وردًا   24  .2013 العام  يف  النزاع  بدء  بعد  الكربى  النيل 
على الن�صقاقات التي جرت يف جميع القوات املنظمة، 
جتنيد  حملة  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  اجلي�ض  اأطلق 
كثيفة ركز فيها على منطقة بحر الغزال،25 وكان غالبية 
املجندين اجلدد – الذي ل يزال عددهم جمهول - يف 
ي�صعل  قد  الذي  الأمر  الدينكا،  قبيلة  من  املنطقة  تلك 
يف  الأمني  النظام  داخل  العرقية  النق�صامات  فتيل 

جنوب ال�صودان.

هيكل القيادة على امل�شتويني الوطني واملحلي

ال�صرطة يف جنوب  عمليات  يدير  اأعاله،  اأ�صري  وكما 
ال�صودان املفت�ُض العام لل�صرطة )IGP( ونائُب املفت�ض 
ويعاون  الرئي�ض،  قبل  من  املعينني  لل�صرطة  العام 
م�صاعدين  �صتُة  العام  املفت�ض  ونائَب  العام  املفت�َض 
م�صوؤولني عن التدريب، والعمليات، والأمور الإدارية، 
احلقيقات  وق�صم  ال�صري،  وحركة  والأموراللوج�صتية، 
على  عامان  مديران  ي�صرف  كما   ،)CID( اجلنائية 

جنوب  �صرطة  قيادة  وتتمركز  والهجرة.26  اجلمارك 
ال�صودان يف مواقع متعددة يف جوبا كوزارة الداخلية 

ويف مقر �صرطة بولوك.
يف  �صلطة  اأعلى  تعد  الوليات،  م�صتوى  وعلى 
ال�صرطة �صلطة مفو�ض ال�صرطة يف الولية، اأما على 
وال�صلطة  الإدارية  ال�صلطَة  فيتولى  املحلي،  امل�صتوى 
الت�صغيلية رئي�ُض مفت�ض ال�صرطة يف املقاطعة، ومفت�ُض 
و�صابُط   ،)payam( املنطقة(  )يف  املحلي  ال�صرطة 
هوؤلء  ويتفاعل   .)boma( القرية  يف  ال�صرطة 
ال�صباط على نحو مبا�صر مع املجتمعات املحلية، اأما 
توا�صلهم مع قيادات ال�صرطة يف جوبا فمحدود. وقد 
املحلي،  امل�صتوى  على  كثيف  وجود  لل�صرطة  يكون  ل 
اجلي�ض  على  اأمنها  حماية  يف  املجتمعات  تعتمد  لذا 
الأمنية  الرتتيبات  وعلى  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي 
ومعدات  املركبات  توفر  عدم  اأن  كما  املحلية.27 
ال�صرطة  قدرة  عدم  يف  اأي�صًا  �صاهم  الت�صالت 
على تلبية حاجات املجتمعات الريفية. وبالتايل فاإن 
الحتياجات الأمنية للمجتمعات املحلية ل تزال غري 

م�صتوفاة اإلى حد كبري من جانب ال�صرطة.
النائية  الأجزاء  اأحد  يف  املجتمع  اأع�صاء  واأفاد 
اأنه يف وقت من  من مقاطعة مايوم يف ولية الوحدة 
لفرتات  املنطقة  يف  وجود  لل�صرطة  يكن  مل  الأوقات 
برر  وقد  الواحدة،  املرة  يف  اأ�صهر  اأو  لأ�صابيع  متتد 
بقيت معه يف  قواته  باأن  ال�صرطة ذلك  كبري مفت�صي 
مع  مب�صاكل"  الت�صبب  "عدم  ل�صمان  املقاطعة  مقر 

املجتمع املحلي. 28
على  ال�صودان  جنوب  يف  ال�صرطة  قانون  وين�ض 
ت�صكيل هيكل قيادة مركزية لل�صرطة،29 ولكن التطبيق 
على اأر�ض الواقع خمتلف اإلى حد بعيد، فال�صلطة اأميل 
لأن تكون ل مركزية، والتحديات اللوج�صتية تزيد من 

�صعوبة وجود وانت�صار ال�صرطة يف املناطق الريفية. 

حتويل  اأمام  الرئي�شية  التحديات 
ال�شرطة

من  والإفالت  والأمية،  القت�شادية،  املعاناة 
العقاب

تعاين �صرطة جنوب ال�صودان من العوائق والتحديات 
لتحرير  ال�صعبي  اجلي�ض  منها  يعاين  التي  ذاتها 
ال�صودان ومنها تدين الرواتب، وتاأخر الدفع، وارتفاع 
م�صتويات الأمية، والإفالت من العقاب عن انتهاكات 

حقوق الإن�صان.
ال�صرطة من حمدودية  اأعاله، تعاين  اأ�صري  وكما 
قدرة  على  �صلبًا  اأثر  الذي  الأمر  واملعدات،  املوارد 
النزاع،  ا�صتمرار  ومع  مهامها.  اأداء  على  ال�صرطة 
وتاأثرت  ال�صرطة،  تواجهها  التي  التحديات  تفاقمت 
�صحة ال�صباط العقلية )راجع ال�صندوق 2(. ومما 
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جماعات من املجتمع املدين ادعت باأن اأع�صاء اجلهاز 
الأمني هم اجلناة الرئي�صيون وهم من يرتكبون هذه 
من  الإفالت  ثقافة  وجود  يوؤكد  ومما  الهجمات.31 
حقوق  انتهاكات  �صحايا  حول  املراجع  قلة  العقاب 

الإن�صان والحتجاز التع�صفي والإجرام.
ال�صرطة  م�صاءلة  اأجل  من  املبذولة  واجلهود 
معلومات  توجد  ول  وا�صحة،  غري  �صلوكها  �صوء  عن 
يف  النزاع  بدء  بعد  ولكن  امل�صاألة.  تلك  حول  معلنة 
عن  ادعاءات  ظهور  وبعد   ،2013 الأول  كانون  �صهر 
تورط ال�صرطة يف قتل املدنيني يف جوبا خارج نطاق 
الق�صاء،32 اأمر املفت�ض العام لل�صرطة بينغ دينغ كوول 
اإلى  التقرير  ورفع  الق�صية،  بهذه  حتقيق  باإجراء 
الكتمان،  طي  ظل  التقرير  ولكن  الرئي�ض،33  مكتب 
م�صتندة  تاأديبية  اإجراءات  اأية  العلن  على  ُتتَّخد  ومل 
اإلى النتائج، واأقيل الرئي�ُض كيري بينغ دينغ كوول من 

من�صبه يف كانون الثاين 2016. 34

الوا�شطة و�شبكات املح�شوبية امل�شتحكمة

اأ�صبحت م�صاألة التنوع العرقي الدينامية واحل�صا�صة 
اندلع  بعد  ت�صيي�صًا  اأكرث  ال�صودان  جنوب  يف  اأ�صاًل 
النزاع يف كانون الأول 2013، وكما ُذِكر اأعاله، فقد 
حدثت ان�صقاقات على نطاق وا�صع يف منطقة اأعايل 
النيل الكربي يف ال�صهر الذي اندلع فيه القتال، لذا 
اأطلقت احلكومة حمالت جتنيد جديدة ركزت فيها 
منطقة  لكونها  الكربى  الغزال  بحر  منطقة  على 
اأجريت  مقابالت  ويف  للحكومة.41  وموؤيدين  موالني 
مع بع�ص ال�صباط ال�صباب، اأفاد هوؤلء ال�صباط باأن 

تكليف  ويف  الرتقيات  يف  مهمًا  دورًا  لعبت  الوا�صطة 
والقمم  الجتماعات  ح�صور  مثل  املحببة  املهام 

الأمنية الإقليمية.42   

والقيادة  ال�شرتاتيجي  التخطيط  وثائق 
اجلديدة

التقنية  وامل�صاعدة  الدعم  املانحة  اجلهات  قدمت 
الفرتة  خالل  ال�صودان  جنوب  �صرطة  قيادة  اإلى 
مراجعة  اأجل  من  و2013   2011 العامني  بني  ما 
ال�صرطة  حتويل  واأهداف  اأولويات  وتقييم 
ظهور  عن  اجلهود  هذه  واأ�صفرت  ا�صرتاتيجيًا. 
الحتياجات  تقييم  منها:  الوثائق،  من  �صل�صة 
CINA( 2013(، واخلطة  املوؤ�ص�صية ال�صاملة  للعام 
واخلطة   ،2018  –  2013 لالأعوام  ال�صرتاتيجية 
ال�صنوية للعامني 2013- 2014، 43 اإل اأن تو�صيات 
ذ على الإطالق، كما اأن الأفراد  هذه الوثائق مل ُتنفَّ
موجودين  يعودوا  مل  التو�صيات  تلك  اأيدوا  الذين 
وثيقة  اإلى  ي�صار  املثال،  �صبيل  وعلى  بال�صلطة. 
بالوثيقة  ال�صاملة  املوؤ�ص�صية  الحتياجات  تقييم 
العتبار  بعني  تاأخذ  مل  اأنها  حيث  "الطموحة" 
اأنها  ال�صرطة،44 بل  اأجل حتويل  املتاحة من  املوارد 
للجهات  ميكن  ل  التي  املطالب  من  العديد  طلبت 

اأن تلبيها. املانحة 
الوثائق  من  اأي  كانت  اإذا  ما  وا�صحًا  ولي�ض 
ال�صرتاتيجية التي ُو�صعت خالل الفرتة ما بني 2011 
– 2013 قابلة للتطبيق حتى الآن. والواقع اأنه عندما 
لتحرير  ال�صعبي  اجلي�ص  اإلى  الداخلية  وزارة  �ُصلنِّمت 
من  الوثائق  جميع  اأُزيلت  املعار�صة(،  )يف  ال�صودان 
املكاتب مبا يف ذلك العقود وال�صجالت املالية، ونتيجة 
اجلي�ض  عينه  الذي  الداخلية  وزير  ا�صطر  لذلك، 
ال�صعبي لتحرير ال�صودان )يف املعار�صة( على اإ�صدار 
بعد  املعلقة  العقود  جميع  بوقف  يق�صي  وزاري  قرار 
اأن  اأوراق املرا�صالت ناق�صة. كما  اأن جميع  اأن وجد 
هي  اأُزيلت  قد  اأعاله  املذكورة  ال�صرتاتيجية  الوثائق 

اأي�صًا من مكاتب الوزارة. 45 

اتفاق حل النزاع يف جنوب ال�شودان 
)ARCSS( وحتول ال�شرطة 

الإرادة ال�شيا�شية يف حتول ال�شرطة

جنوب  يف  النزاع  حل  اتفاق  تنفيذ  م�صتقبل  زال  ما 
انتقالية  اأمنية  ترتيبات  من  يت�صمنه  وما  ال�صودان 
تبذلها  التي  اجلهود  من  الرغم  وعلى  غام�صًا. 
زال  ما  التفاق،  تنفيذ  �صبيل  يف  املانحة  اجلهات 

القتال م�صتمرًا يف معظم اأرجاء جنوب ال�صودان.
الأمن،  قوات  بني  الثقة  انعدام  اأن  كما 
ال�صعبية  احلركة  داخل  جرت  التي  والنق�صامات 

عقد الأمور اأكرث فاأكرث، الأزمة القت�صادية املتفاقمة 
معدل  فارتفاع  ال�صودان،  جنوب  منها  يعاين  التي 
ت�صبب  وبالتايل  احلكومي  الإنفاق  اأ�صعف  الت�صخم 
اأ�صهر يف املرة الواحدة.  يف عدم دفع الرواتب لعدة 
يف  العاملني  جميع  رواتب  زيدت   ،2016 العام  ويف 
ال�صرطة  عنا�صر  رواتب  زيدت  ثم  ال�صرطة،  قوات 
مرة اأخرى، ولكن هذه الزيادات مل ت�صتطع اأن تواكب 

هذا الت�صخم.
الأمية  ن�صب  اأثرت  اأخرى،  ناحية  ومن 
على  ال�صرطة  قوات  قدرة  على  �صلبًا  العالية 
القواعد  وفهم  التقارير  وكتابة  التعليمات  تنفيذ 
ن�صبة  تزيد  ل  التقارير،  لأحد  ووقفًا  والقوانني. 
اأو  العربية  اللغة  يعرفون  الذين  ال�صرطة  اأفراد 
قيادات  بع�ض  اأفادت  كما   .%48 عن  الإنكليزية 
اأن  املمكن  من  اأنه  املقابالت  بع�ض  يف  ال�صرطة 
الناحية  من  اأميون  ال�صرطة  قوات  من   %80 يكون 
اخلرباء  املحققني  من  الكثري  اأن  ومبا  العملية. 
اللغة  يعرفون  فهم  اخلرطوم  يف  تدربوا  قد  كانوا 
ق�صم  يف  حمقق   1000 اأ�صل  ومن  فقط.  العربية 
مل  الفح�ض،  عملية  �صملتهم  اجلنائية  التحقيقات 
ينجح �صوى ما يقارب 400 حمقق يف معايري حمو 
الأمية لتدريب ال�صرطة املتقدم يف العام 2013. 30
كما اأن الإفالت من العقاب عن انتهاكات حقوق 
يف  اأي�صًا  �صاهما  بوح�صية  املدنيني  ومعاملة  الإن�صان 
ال�صياق،  هذا  ويف  اجلرمية.  وتف�صي  الأمن  انعدام 
ظاهرة  من  احلد  اإلى  الرامية  املحاولت  ف�صلت 
"امل�صلحون املجهولون" يف جوبا اإلى حد بعيد، بل اأن 

)PTSD( ال�صندوق 2: ا�شتهالك الكحول وا�شطراب ما بعد ال�شدمة

الكحول متوفر يف جنوب ال�صودان على نطاق وا�صع . واأ�صار بع�ض القادة يف ال�صرطة وبع�ض دعاة املجتمع املدين اأن 
الإفراط يف ا�صتهالك الكحول �صائع �صمن الأجهزة الأمنية، وبني عنا�صر ال�صرطة الر�صميني، بالرغم من احتمال 
اتخاذ اجراءات تاأديبية بحق املخالفني. ومن ناحية اأخرى، ل يدرك اأفراد الأجهزة الأمنية وال�صرطة خطر الإدمان 
املثال،  �صبيل  فعلى  الكتئاب،  اأو   )PTSD( ال�صدمة  بعد  ما  ا�صطراب  اأعرا�ض  يخفي  اأن  ميكن  وكيف  الكحول  على 
اأن  املدين  املجتمع  ودعاة  املدنيني  بع�ض  وي�صري  التوتر.35  يزيل  "الكحول  باأن  بب�صاطة  ال�صرطة  �صباط  اأحد  اأ�صار 
خدمات  بلد  يف  ولكن  للمدنيني،  للتعر�ض  قابلية  واأكرث  العامة  ال�صالمة  على  خطرًا  اأكرث  ال�صكارى  ال�صرطة  رجال 
ال�صحة العقلية فيه �صبه معدومة، يبقى الكحول م�صكنًا زهيد الثمن. وعلق اأحد دعاة املجتمع املدين اأن "الكحول 

مثل الطعام" واأ�صار اإلى اأنه قد يكون اأرخ�ض ثمنًا من زجاجة ماء. 36
واأقر عدد من القادة يف ال�صرطة علنًا يف مقابالت اأجريت معهم باأن للحرب وما تخلفه من �صدمات نف�صية اأثرا 
على قوات ال�صرطة.37 وعلق اأحد القادة بب�صاطة باأنه ل تتوفر خدمات لعالج ا�صطراب ما بعد ال�صدمة، ولو كانت 
هذه اخلدمات متوفرة، لكانت معظم قواته موؤهلة لتلقيها. وعلى الرغم من هذه الإقرارات تبقى الو�صمة الجتماعية 

اأحد العوامل الرادعة عن التما�ص العالج حلالت الأمرا�ص العقلية، ول �صيما �صمن اأفراد الأجهزة الأمنية.
ووفقُا مل�صح اأجري يف جوبا يف العام 2009، تبني اأن 36% من املدنيني البالغني ممن �صملهم امل�صح والذين يبلغ 
عددهم 1242  تنطبق عليهم معايري ا�صطراب ما بعد ال�صدمة، واأن 50% منهم تنطبق عليهم معايري الكتئاب.38 
يف  ال�صودان  جنوب  يف  احلقوقيني  وجمعية  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج   2016 العام  يف  اأجراه  اآخر  م�صح  ويف 
اأن 41% ممن جتاوبوا مع امل�صح والذين يبلغ عددهم 1525  ُوِجد  اأبيي املتنازع عليها،  ال�صتة ويف منطقة  الوليات 
تنطبق عليهم معايري ا�صطراب ما بعد ال�صدمة. اأما يف موقع حماية املدنيني يف ملكال فتبلغ ن�صبة من تنطبق عليهم 
املعايري 53%،39 وقد بحثت منظمة العفو الدولية موؤخرًا هذه الق�صايا يف اأحد التقارير.40 ولكن هذه الدرا�صات كلها 
ركزت على املدنيني، على الرغم من اأن اأع�صاء قوات الأمن يتعر�صون بانتظام لوطاأة النزاع مبا يف ذلك التعر�ض 

لنتهاكات حقوق الإن�صان وارتكابها. 
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اإ�صعاف  اإلى  اأديا  املعار�صة(  )يف  ال�صودان  لتحرير 
ال�صالح يف جوبا. وت�صببت حالة عدم  اإمكانيات نزع 
ال�صتقرار ال�صيا�صي وانعدام الأمن يف تاأخري ت�صكيل 
الوقت  ويف  املدجمة.  امل�صرتكة  ال�صرطة  وحدات 
الراهن، من امل�صتبعد جتريد جوبا من ال�صالح حتى 

لو ُن�ِصرت وحدات ال�صرطة امل�صرتكة املدجمة.

على  والت�شغيلية  ال�شرتاتيجية  ال�شيطرة 
وحدات ال�شرطة امل�شرتكة املدجمة

غام�صًا  ال�صودان  جنوب  يف  النزاع  حل  اتفاق  كان 
نوعًا ما فيما يخ�ض م�صاألة اإ�صالح ال�صرطة يف جنوب 
وحدات  بتاأ�صي�ض  بو�صوح  اأو�صى  ولكنه  ال�صودان، 
ال�صرطة  ولربنامج  املدجمة.  امل�صرتكة  ال�صرطة 
الثقة  بناء   )1 حمددان:  هدفان  املدجمة  امل�صرتكة 
بني القوات من اجلانبني. و2( بناء الثقة بني ال�صرطة 
اأفراد  جمع  هو  الوحدات  من  والغر�ض  واملجتمعات. 
تدريبًا  ليتلقوا  املعار�صة  ويف  احلكومة  يف  ال�صرطة 
واتفق  املجتمعات.  حلماية  ُين�صروا  ثم  ومن  مكثفًا 
طرفا اتفاق حل النزاع يف جنوب ال�صودان على ن�صر 
4500 �صابط يف وحدات ال�صرطة امل�صرتكة املدجمة 
كجزء من اتفاق وقف اإطالق النار والرتتيبات الأمنية 
النتقالية، على اأن ُيعنيَّ 3000 �صابط يف جوبا و 500 

�صابط يف كل من بينتيو والبور وملكال.
اختيار  يف  معًا  واملعار�صة  احلكومة  وا�صرتكت 
القوات املعيَّنة يف وحدات ال�صرطة امل�صرتكة املدجمة 
قبل القتال الذي جرى يف متوز 2016، ولكن املعايري 
اأنه  كما  الختيار غري معروفة،  اإليها يف  ا�صُتِند  التي 
جوبا  يف  املعار�صة  �صرطة  بقاء  مدى  وا�صحًا  لي�ض 
انق�صام  بعد  املدجمة  امل�صرتكة  ال�صرطة  مع  للتدرب 
متوز الذي جرى يف احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان 

)يف املعار�صة(. 
املعار�صة  م�صاركة  حول  ال�صكوك  جانب  واإلى 
بال�صرطة  يتعلق  فيما  الغمو�ص  بع�ص  الفعلية، هناك 
امل�صرتكة املدجمة،  فبما اأن اتفاق ال�صالم كان غام�صًا 
ب�صاأن ق�صايا الرقابة الت�صغيلية، قدمت جلنة الر�صد 
تنفيذ  على  بالإ�صراف  املكلفة  امل�صرتكة  والتقييم 
ال�صفافية  لتح�صني  القرتاحات  بع�ض  ال�صالم  اتفاق 
نزاعات  حدوث  احتمالية  من  وللحد   ، وامل�صاءلة 
داخل قوات ال�صرطة. وت�صمنت تلك التو�صيات اأن ل 
تقدم ال�صرطة امل�صرتكة املدجمة تقاريرها اإلى وزير 
الداخلية واملفت�ض العام لل�صرطة فح�صب، واإمنا اأي�صًا 
اإلى فريق الإدارة امل�صرتك ومركز العمليات امل�صرتك 
الذي يت�صمن ممثلني عن قوات الأمن من الطرفني 
اإطالق  اآلية وقف  اإلى مراقبني دوليني من  بالإ�صافة 
الناحية  ومن  النتقالية.  الأمنية  والرتتيبات  النار 

النظرية، ُيكلف مركز العمليات امل�صرتك مبنع النزاع 
بني القوات املتعار�صة املنت�صرة يف جوبا. 46 

ال�صعبية لتحرير  ونظرًا لالنق�صام داخل احلركة 
مدى  وا�صحًا  يعد  مل  املعار�صة(،  )يف  ال�صودان 
�صرورة اتخاذ تلك التدابري الآن، وما اإذا كانت قيادة 
قيادة  خطوط  تطلب  تزال  ل  احلكومة  يف  املعار�صة 

و�صلطة منف�صلة. 

الأمم  �شرطة  قبل  من  الأمن  حفظ 
اجلهات  ودعم   )UNPOL( املتحدة 

املانحة
بينما يحاول املجتمع الدويل اإنقاذ اتفاق حل النزاع 
يف  املتحدة  الأمم  بعثة  توا�صل  ال�صودان،  جنوب  يف 
جمهورية جنوب ال�صودان )UNMISS( و�صرطة الأمم 
يقارب  ما  حماية  يف  مهمتهما   )UNPOL( املتحدة 
قواعد  يف  متواجدين   )IDPs( داخلي  نازح  مليوين 
وملكال،  وجوبا،  والبور،  بينتيو،  يف  املتحدة  الأمم 

وغريها من املواقع. 47

)UNPOL( شرطة الأمم املتحدة�

لإدارة  بالن�صبة  جديد  جمال  ال�صرطة  اإ�صالح  يعترب 
 ،)UNPKO( ال�صالم  حلفظ  املتحدة  الأمم  عمليات 
 48   ،2000 العام  يف  براهيمي  تقرير  اإ�صدار  فقبل 
تخ�صع   )UNPOL( املتحدة  الأمم  �صرطة  كانت 
ال�صالم  حفظ  قوات  لها  تخ�صغ  التي  الإدارة  لنف�ض 

الع�صكرية. 49
وي�صري تقريٌر �صادٌر موؤخرًا عن معهد ال�صالم 
الدويل اأن الأمم املتحدة تواجه يف دعمها لعملية 
اإيجاد   )1 وهي:  عقبات  ثالث  ال�صرطة  اإ�صالح 
تطوير   )2 املنا�صبة،  اخلربات  من  يكفي  ما 
اجلودة  على  احلفاظ   )3 الدميقراطية،  املبادئ 
التحديات  عن  عدا  هذا  املجندين.50  اختيار  يف 
املوؤ�ص�صية  الذاكرة  على  احلفاظ  وهي:  الأخرى 
بالرغم  املحليني  النظراء  واحرتام  ثقة  وعلى 
�صرطة  جهاز  وتطوير  املوظفني،  تناوب  تكرر  من 
ال�صرطة  تعمل  اأن  فكرة  واإلغاء  املخابرات،  تقوده 
عدم  حالت  يف  الع�صكرية  القوات  عن  كبديل 
�صفوف  داخل  الن�صباط  و�صمان  ال�صتقرار، 

�صرطة الأمم املتحدة. 51
الأمم  �صرطة  يف  الدول  من  العديد  وت�صاهم 
التالية  الع�صرة  الدول  راأ�صهم  وعلى  حاليًا،  املتحدة 
والهند،  والأردن،  بنغالدي�ض،  التنازيل(:  )بالرتتيب 
ورواندا،  ونيجرييا،  والباك�صتان،  ونيبال،  وال�صنغال، 
وم�صر، وبوركينا فا�صو.52 ولكل دولة من هذه الدول 
معايري واإجراءات حلفظ الأمن خا�صة بها قد تكون 

خمتلفة عن تلك التي تخ�ض الأمم املتحدة اأو تخ�ض 
بعثة معينة من بعثات الأمم املتحدة.

لت  ُعدنِّ الأول 2013،  كانون  النزاع يف  بدء  وعقب 
مهمة بعثة الأمم املتحدة يف جمهورية جنوب ال�صودان 
)UNMISS( لين�صب تركيزها على حماية املدنيني. 

و�صل  ما  املتحدة  لالأمم  التابع  الأمن  جمل�ُض  ووكل 
�صباط  منهم  ال�صرطة،  اأفراد  من  فرد   2001 اإلى 
�صرطة ووحدات ال�صرطة امل�صكلة )FPUs(53. وح�صب 
التجديد الأخري ملهمة بعثة الأمم املتحدة يف جمهورية 
جنوب ال�صودان ميكن للبعثة اأن تدعم �صرطة جنوب 
ال�صودان ب�صكل عام و ال�صرطة امل�صرتكة املدجمة على 
وجه اخل�صو�ض، يف حني تقود �صرطة الأمم املتحدة 

عملية تدريب وحدات ال�صرطة امل�صرتكة املدجمة.54 
�صرطة  الأفراد يف  ال�صباط  م�صوؤوليات  اأهم  ومن 
والتفاعل  مواقع احلماية،  اأمن  املتحدة: حفظ  الأمم 
وحدات  ودعوة  اجلرائم،  و�صحايا  املجتمع  قادة  مع 
حالت  يف  التدخل  اإلى   )FPUs( امل�صكلة  ال�صرطة 
يف  ال�صلطة  امل�صكلة  ال�صرطة  ولوحدات  العنف. 
القوة  وا�صتخدام  بهم  امل�صتبه  الأ�صخا�ض  احتجاز 
�صلطة  املتحدة  لالأمم  لي�ض  اأنه  ومبا  ال�صرورة.  عند 
الأحيان  بع�ض  يف  قادرة  غري  اأنها  ومبا  ق�صائية، 
ب�صبب  الوطني  الق�صاء  اإلى  بهم  امل�صتبه  ت�صليم  على 
الأفراد  الإن�صان، ميكن �صجن  تتعلق بحقوق  خماوف 
من  كربى  جرائم  اأو  عنف  اأعمال  ب�صبب  املحتجزين 
دون اتباع اجراءات قانونية. اأما بالن�صبة اإلى اجلرائم 
لت�صوية  ر�صمية  الغري  الآلية  فت�صمح  ال�صغرية، 
النزاعات واحلد منها للمجتمعات بتطبيق ممار�صات 

ت�صوية النزاعات التقليدية يف خميمات النازحني. 55
ومن التهديدات الأمنية الأخرى: ممار�صة العنف 
اأعمال  اأو  ال�صيا�صية  والحتجاجات  املجتمعات،  بني 
ال�صغب التي ميكن اأن تخرج عن ال�صيطرة ب�صرعة، لذا 
تقوم بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�صودان بحمالت 
ال�صالح على نحو ع�صوائي، ولكنها غري  تفتي�صية عن 
الدخول  من  املدين  باللبا�ض  اجلنود  منع  على  قادرة 

اإلى مواقع حماية املدنيني من وقت لأخر.56

دعم اجلهات املانحة

�صرطة  خ�صرت  الرجاف،  يف  الف�صيحة  حدوث  بعد 
اجلهات  من  كبريًا  ماليًا  دعمًا  ال�صودان  جنوب 
املانحة )راجع ال�صندوق 1(. وكانت اململكة املتحدة 
ا�صرتاتيجية  تطوير  اأجل  من  املانحني  طليعة  يف 
كما  ال�صودان،  جنوب  يف  املجتمعات  اأمن  حلفظ 
�صجعت اأي�صًا على احلوار مع �صرطة جنوب ال�صودان 
والق�صايا  الن�صاء  �صد  النوعي  العنف  ق�صايا  حول 
حت�صني  اأجل  من  وعملت  الأخرى،  املجتمعية 
املانحة  اجلهات  بني  والتعاون  والتن�صيق  التوا�صل 
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املتحدة.  الأمم  و�صرطة  ال�صودان  جنوب  و�صرطة 
اأربعًة  املتحدة  اململكة  اأعارت   ،2014 العام  ويف 
الأمم  �صرطة  اإلى  الربيطانيني  ال�صباط  كبار  من 
املتحدة مل�صاعدتها يف التنفيذ ال�صرتاتيجي لربنامج 
ال�صامل  الإ�صالح  ويف  التجريبي  املجتمعية  ال�صرطة 
جلهاز ال�صرطة. وتركزت هذه اجلهود املبذولة على 
واملوارد  املانحة  اجلهات  من  املقدم  الدعم  تنظيم 
من خالل م�صاعدة �صرطة الأمم املتحدة التي تقدم 
امل�صاعدة املبا�صرة اإلى نظراء �صرطة جنوب ال�صودان 

عن طريق امل�صت�صارين واملوجهني. 57
 ،2013 الأول  كانون  القتال يف  بدء  قبل  ومتامًا 
نهج  تبداأ  اأن  و�صك  على  املتحدة  الوليات  كانت 
من  دعمها  تن�صق  وكانت  الرجاف،  يف  تدريجي 
واإنفاذ  املخدرات  ملكافحة  الدويل  املكتب  خالل 
الأمريكية.58  اخلارجية  لوزارة  التابع  القانون 
ال�صرطة  لإ�صالح  املتحدة  الوليات  دعم  ويرتبط 
احلد  ومنها  اخلارجية  �صيا�صتها  باأهداف  عمومًا 
للحدود،  العابرين  واجلرمية  الإرهاب  تهديد  من 
وم�صاعدة  التدريب  على  م�صاعدتها  وترتكز 
والناجحة’.59  والتكتيكية  ‘ال�صغرية  امل�صاريع 
وقبل اندلع النزاع، ا�صتثمرت الوليات املتحدة يف 
وال�صالمة  بالأمن  اهتمت  التي  املبادرات  من  عدد 
على  ال�صالمة  م�صروع  ومنها  وال�صرطة  العامة 
جوبا  بني  ال�صريع  الطريق  طول  على  الطرق 
املتخ�ص�صة  الوحدات  دعم  وم�صروع  ونيمويل، 
ووحدة  املوا�صي  حماية  وحدة  ومنها  ال�صرطة،  يف 
ال�صرطة  �صباط  ُن�ِصر  كما  الدبلوما�صية.  احلماية 
حفظ  بعثة  من  جزءًا  �صكلوا  الذين  الأمرييكيون 
امل�صاعدة  تن�صيق  يف  مهمًا  دورًا  ولعبوا  ال�صالم، 

الثنائية واملتعددة الأطرف لل�صرطة. 60

ال�شرطة الدميقراطية؟
والأمم  املتحدة  والوليات  املتحدة  اململكة  دعم  جاء 
املتحدة م�صتندًا اإلى مبداأ "ال�صرطة الدميقراطية"، 
لالأمم  التابعة  الدولية  القوات  ا�صتحدثته  مبداأ  وهو 
العام  يف  والهر�صك  البو�صنة  اإلى  بالإ�صارة  املتحدة 
باأنها  الدميقراطية  ال�صرطة  ف  وُتعرَّ  61  .1996
ل�صلطة  اخلا�صع  ال�صرطة  قوات  جمالت  من  جمال 
على  والقادر  علنًا،  للم�صاءلة  والعر�صة  القانون، 
التدخل يف حياة النا�ض فقط بطرق حمدودة وحتت 
الدميقراطية  ال�صرطة  ت�صتند  وبب�صاطة  ال�صيطرة.62 
الإن�صان.63 وعلى  القانون واحرتام حقوق  �صلطة  اإلى 
عك�ض ال�صرطة الدميقراطية تكون "�صرطة النظام" 
وتتميز  النظام  �صلطة  على  احلفاظ  على  تعمل  التي 

بالإفالت من العقاب عن انتهاكات حقوق الإن�صان.64
لل�صرطة  تعزيزها  يف  املتحدة  الأمم  وركزت 
و�صلطة  الدميقراطية  مبداأي  على  الدميقراطية 
واإ�صالح  القانون  �صلطة  دعم  اأن  والواقع  القانون.65 
اأهم  من  واأن  واحدة،  لعملة  وجهان  هما  ال�صرطة 
ال�صودان  جنوب  يف  ال�صرطة  تواجه  التي  التحديات 
مع  مت�صقة  بطريقة  مهامها  اأداء  على  القدرة  هي 
القوانني املدنية واجلنائية، مبا يف ذلك القدرة على 
ال�صرورية  والأدلة  ال�صتخباراتية  املعلومات  جمع 
ويف  اجلرمية.  ومنع  وحما�صبتهم  الأفراد  لحتجاز 
"ال�صرطة  ظهرت  الدميقراطية،  ال�صرطة  اإطار 
بني  التفاعل  وتعزيز  لدعم  ك�صيغة  املجتمعية" 

ال�صرطة واملجتمعات.
ويف حني كانت �صرطة جنوب ال�صودان قد وافقت 
املجتمعية  لل�صرطة  التجريبي  امل�صروع  طرح  على 
اجلهات  طرحت   ،2013 الأول  كانون  نزاع  قبل 
املانحة م�صاألة بنية العالقات ال�صطحية بني ال�صرطة 

الثقافية  التحولت  غياب  ظل  يف   – واملجتمعات 
قوات  نحو  احلقيقي  التحول  اأجل  من  ال�صرورية 
والدعاءات  النزاع  �صوء  وعلى  دميقراطية.  �صرطة 
الإن�صان، ظهرت خماوف  انتهاكات حلقوق  بارتكاب 
لدى اجلهات املانحة جعلتها متاطل يف تقدمي الدعم 
اإلى وحدات ال�صرطة امل�صرتكة املدجمة. وعالوة على 
ذلك، اأ�صيء ا�صتخدام م�صطلح "ال�صرطة املجتمعية" 
بغر�ص احل�صول على دعم اجلهات املانحة من اأجل 
اجلوهرية  التحديات  تعالج  ل  قد  م�صاريع  تنفيذ 
املتعلقة بتجنيد ال�صرطة والتدريب والرواتب والأمور 

اللوج�صتية. 
اإلى  الدعوات  ا�صُتخدمت  ال�صياقات،  بع�ض  ويف 
الدفاع  قوات  ت�صليح  لتربير  املجتمعية"  "ال�صرطة 
م�صاءلة  اأو  رقابة  دون  من  تعمل  قد  التي  املجتمعية 
ال�صرطة  م�صروع  ذلك  على  الأمثلة  ومن  كافيتني. 
الذي  النزاع  قبل  جانقلي  يف  اأُطِلق  الذي  املجتمعية 
لعدد  امل�صروع  �صمح  حيث   66  ،2013 العام  يف  اندلع 
معني من ال�صباب باأن يت�صلحوا من قبل م�صوؤولني من 
فبغياب  املجتمع،  حماية  اأجل  من  املحلية  احلكومة 
�صلطة  من  تعزز  التي  النطاق  الوا�صعة  الإ�صالحات 
القانون والتي حتا�صب على معاملة املدنيني بوح�صية، 
ثقافة  تتبنى  اأن  ال�صرطة  قوات  على  �صعبًا  يبقى 

ال�صرطة الدميقراطية.
وعالوة على ذلك، ت�صري املحادثات مع جمموعات 
املجتمع املدين باأن امل�صاورات اأو امل�صاركات الر�صمية 
جهود  حول  ال�صرطة  وقيادات  املانحة  اجلهات  مع 
حت�صني ال�صالمة العامة والأمن كانت حمدودة.67 ومل 
لدعم  املانحة  اجلهات  تبذلها  التي  اجلهود  ُترتجم 
مع  وامل�صاورات  املدجمة  امل�صرتكة  ال�صرطة  وحدات 
اإلى  ال�صالم  اتفاق  �صروط  مبوجب  ال�صرطة  قيادة 
العالية  املجتمعات  مع  �صفافة  اأو  �صاملة  حمادثات 
من  وغريها  النازحني  جمتمعات  مثل  املخاطر 
املجموعات املجتمعية الأخرى.68 وما زال �صعبًا على 
الأفراد اأن يقدموا �صكاوى �صد ال�صباط اأو اأن يطلبوا 
ُترتكب  التي  الإن�صان  انتهاكات حقوق  تعوي�صات عن 
املعلومات  وتبادل  التعاون  يبقى  وبالتايل  بحقهم. 
باأنها  ال�صرطة  تدعي  التي  واملجتمعات  ال�صرطة  بني 
حتميها – وهو املبداأ الذي ي�صتند اإليه مفهوم ال�صرطة 
املجتمعية – غائبًا. وعلى املدى الق�صري، رمبا يكون 

من الأف�صل جتنب ا�صتخدام هذا امل�صطلح كليًا.

اخلال�شة
اجلهوَد  ال�صودان  جنوب  يف  امل�صتمر  النزاُع  اأعاق 
ع�صكرية  �صبه  قوة  من  ال�صرطة  حتويل  اإلى  الرامية 
اأعاد  اأخرى،  ناحية  ومن  مدنية.  �صرطة  قوة  اإلى 
لتحرير  ال�صعبي  اجلي�ض  �صيادة  تر�صيخ  النزاع 

حفل تخرج �صباط الهجرة يف ملعب جوبا، 21 اأيار 2013. �صورة لالأمم املتحدة/ اإ�صاك بيللي
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ال�صودان ودور �صرطة جنوب ال�صودان كقوة م�صاعدة 
تدين  وهي:  ملحة  حتديات  ال�صرطة  وتواجه  له. 
واملوارد  املعدات  وحمدودية  الدفع،  وتاأخر  الرواتب، 
كفاية  وعدم  بالدوريات،  للقيام  الالزمة  اللوج�صتية 
كما  القانون.  اإنفاذ  واجب  لأداء  الالزم  التدريب 
انتهاكات  ارتكاب  عن  العقاب  من  الإفالت  �صاهم 
وال�صيطرة، يف  القيادة  كفاية  الإن�صان، وعدم  حقوق 

تعزيز العالقة ال�صلبية بني ال�صرطة واملجتمعات.
ل  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  اجلي�ض  اأن  ومبا 
الولية،  موارد  من  الأكرب  باحل�صة  يحظى  يزال 
فعلى احلكومة اأن تو�صح اأدوار وم�صوؤوليات ال�صرطة 
اإزاء اجلي�ض ال�صعبي لتحرير ال�صودان وجهاز الأمن 
واملنت�صرة  امل�صرتكة  للدوريات  وميكن  الوطني. 
حاليًا يف جوبا اأن حت�صن الأمن على املدى الق�صري، 
توفري  يف  ال�صرطة  مهمة  تعقيد  من  تزيد  ولكنها 
القانون  �صلطة  اإلى  بال�صتناد  الداخلي  الأمن 
الق�صري،  املدى  وعلى  الإن�صان.  حقوق  واحرتام 
ال�صودان يف تويل  لتحرير  ال�صعبي  �صي�صتمر اجلي�ض 
التدريب  على  يح�صل  اأن  دون  من  ال�صرطة  مهام 

الالزم للعمل يف ال�صياق املدين.
اأن  ال�صرطة  لتحول  ميكن  ل  املطاف،  نهاية  ويف 
يحدث يف ظل غياب الإ�صالح ال�صيا�صي والقت�صادي 
الوا�صع النطاق والالزم ملنع ا�صتخدام ال�صرطة كاأداة 
قمع وتخويف، ول�صمان اأن تكون ال�صرطة قادرة على 
الق�صاء على انعدام الأمن واجلرمية. وليكون حتويل 
ال�صرطة فعاًل، يجب اأن تكون الإرادة ال�صيا�صية عالية 
اإلى  الأمن  بها  م  ُيقدَّ التي  الطريقة  حتديد  لإعادة 

�صعب جنوب ال�صودان.  
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HSBA

)HSBA( ملحة عن م�شروع التقييم الأ�شا�شي لالأمن الب�شري
ال�صودان  وجنوب  ال�صودان  يف  الب�صري  لالأمن  الأ�صا�صي  التقييم  م�صروع 
وهو  ال�صغرية.  الأ�صلحة  م�صروع  ويديره  �صنوات  لعدة  ميتد  م�صروع  هو 
يف  والتنمية  الدولية  للدرا�صات  العايل  املعهد  مقره  مميز  عاملي  مركز 
املتحدة  الأمم  وبعثة  الكندية،  مع احلكومة  بالتعاون  امل�صروع  ر  وُطونِّ – �صوي�صرا.  جنيف 
كبرية  وجمموعة   ،)UNDP( الإمنائي  املتحدة  الأمم  وبرنامج   ،)UNMIS( ال�صودان  يف 
من ال�صركاء الدوليني وال�صودانيني. ومن خالل اإعداده لبحوث جتريبية منتظمة، يدعم 
امل�صروع املبادرات الرامية اإلى احلد من العنف، مبا فيها برامج نزع ال�صالح، والت�صريح، 
واإعادة الإدماج، وبرامج احلوافز جلمع الأ�صلحة من املدنيني، واإ�صالح القطاع الأمني، 
امل�صروع  يقدم  كما  ال�صودان.  وجنوب  ال�صودان  يف  الأ�صلحة  ل�صبط  التدخل  واإجراءات 

م�صاورات تتعلق مبعاجلة انعدام الأمن. 

مت التقارير املوجزة التي ت�صدر دوريًا بحيث تعطي ملحًة عن املعلومات الأ�صا�صية  منِّ و�صُ
�صل�صلًة  اأي�صًا  امل�صروُع  املوجزة، ي�صدر  التقارير  واإلى جانب  القارئ.  �صهلة على  ب�صيغة 
من اأوراق العمل اأطول واأكرث تف�صياًل. وتتوفر كل اإ�صدارات امل�صروع باللغتني الإنكليزية 
اأما بالن�صبة   .http://www.smallarmssurveysudan.org/ والعربية على املوقع: 
لتقارير "حقائق واأرقام" التي تتناول ق�صايا الأمن الرئي�صية، فيمكن الطالع عليها على 

.www.smallarmssurveysudan.org/facts-figures.php املوقع

ويتلقى م�صروع التقييم الأ�صا�صي لالأمن الب�صري )HSBA( دعمًا ماليًا مبا�صرًا من وزارة 
اخلارجية الأمريكية ووزارة اخلارجية الرنويجية. كما تلقى امل�صروع يف ال�صابق دعمًا من 
�صندوق ال�صالم والأمن العاملي التابع لإدارة ال�صوؤون اخلارجية والتجارة الدولية بكندا، 
ووزارة ال�صوؤون اخلارجية الدمناركية، ووزارة اخلارجية الهولندية، والتجمع املعني مبنع 
ن�صوب ال�صراعات الدولية التابع حلكومة اململكة املتحدة، واملجموعة الدمناركية لإزالة 

الألغام، وال�صندوق الوطني للدميقراطية يف الوليات املتحدة، واملعهد الأمريكي لل�صالم. 
بالإمكان  كان  ملا  لوله،  والذي  �صوي�صريًا،  اأي�صًا متوياًل  ال�صغرية  الأ�صلحة  م�صح  ويتلقى 

تنفيذ م�صروع HSBA بفاعلية.
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