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امل�خص التنفيذي
 

، 2006اح��ف أشرف سيد أحمد حس�ن ع�� فن ممارسة األعمال �� دولة أثقل الفساد �اهلها. منذ عام 

استغل رجل األعمال السودا�ي املعروف ع�� نطاق واسع باسم ال�اردينال عمليات الشراء الغامضة، 

 .مع القوى السياسية املهيمنة �� جو�ا �ج�ي ثروات طائلة الوطيدةوالعالقات  الرقابيةؤسسات املوضعف 

خاصة مع جن�االت عسكر��ن أعمال �ان من ب�ن املتورط�ن �� فضائح مش��يات ك��ى، وأ�شأ شر�ات كما 

األهلية الدمو�ة، كما أنھ �ان واحدة من ا�حروب قام باست��اد معدات عسكر�ة خالل و ينت�جون العنف، 

ا �� عقود مر�حة تتعلق بتنفيذ 
ً
السالم. وع�� هذا املنوال، أسس شبكة عاملية من الشر�ات  اتفاقيةطرف

 كما أنھ اش��ى عقارات باهظة الثمن �� ا�خارج، كتلك ال�ي �� لندن ود�ي. -وشر�اء األعمال 

 

�اردينال عامل تمك�ن رئي��ي للفساد والعنف ومن دون ضغوط متضافرة من ا�جتمع الدو��، سيظل ال

 �ح�ومة الرئيس سلفا ك��.

 

 الرئيسية االستنتاجات 

 

نظًرا ل�ونھ شر�ك مفضل لدى ح�ومة جنوب السودان، تلقى ال�اردينال مئات املالي�ن من  حاالت الغش املزعومة �� املش��يات. •

املش��يات، بدًء من عقد تو�وتا ال�خم خالل عام الفضائح املتعلقة بالدوالرات ضمن عقود مشبوهة. وتورطت شر�اتھ �� العديد من 

 ، ومع ذلك لم ُيواجھ بأي تداب�� عقابية كب��ة.2015عام وان��اًء بصفقة ا�جرارات امل��مة ��  2006

ك، ا�جن�ال بول ، أسس ال�اردينال شركة مع رئيس أر�ان جيش جنوب السودان آنذا2016�� يناير  التعامل التجاري مع ا�جن�االت. •

 .قيامھ بذلكملونق أوان، الذي ان��ك ع�� األرجح قانون دولة جنوب السودان من خالل 

، استوردت شركة غر�ن ل�خدمات اللوجستية ذ.م.م 2014�� أوج ا�حرب األهلية �� جنوب السودان �� عام  است��اد املعدات العسكر�ة.  •

من روسيا. وقام جيش جنوب السودان بنشر هذه املركبات خالل  GAZ-34039مركبة مصفحة من طراز  180اململوكة لل�اردينال 

 .2015�� والي�ي أعا�� النيل والوحدة حيث اس��دفت القوات املوالية ل�ح�ومة املدني�ن خالل عام  عنيفة األشهر التالية كجزء من حملة 

، ال��مت ح�ومة جنوب السودان بدفع أك�� من ثالثة مالي�ن برميل من النفط ا�خام 2017خالل عام  املدفوعات ا�حكومية امل��مة. •

للشركة مليون دوالر  299ع�� دفع  ا�ح�ومةلشركة ال�اردينال لتوفر سلًعا وخدمات لم يتم اإلفصاح ع��ا. و�� العام التا��، وافقت 

 .ذاتھ مقابل خدمات تتسم بالغموض

تمتد إ�� إثيو�يا لشبكة ال�اردينال  أفادت التقار�ر بتوسع، 2005عام  ��ذ افتتاح مكتب ا�خرطوم �� شارع البلدية من شبكة عاملية.  •

 وجيبو�ي ود�ي واململكة املتحدة والواليات املتحدة.

 

 تحليل 

 

األجانب ممن �غلب عل��م طا�ع ا�جشع أوجھ القصور الرئيسية �� أطر الشفافية واملساءلة �� حدوث االستغالل من جانب املستثمر�ن  ساهمت 

 والطغمة ا�حاكمة �� جنوب السودان.

 

قوضت الصفقات امل��مة من آليات املساءلة الرئيسية وسّهلت عمليات الفساد. ولم تكشف  معلومات حاسمة أخفيت عن العامة. •

ح�ومة جنوب السودان سوى القليل عن كيفية حصول شر�ات ال�اردينال ع�� عقود ح�ومية تبلغ قيم��ا مئات املالي�ن من الدوالرات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 -ال یزال أشرف سید أحمد حسین 

یتلقى مالیین  -وشھرتھ الكاردینال 
الدوالرات مقابل تعاقدات مع حكومة 

 جنوب السودان.
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بل ا�حصول ع�� رخص التعدين. عالوة ع�� ذلك، فإن عدم وجود عن أي من مدفوعاتھ مقا علًنا أو السبب وراء ذلك. ولم يتم الكشف

 �جل بأسماء أ�حاب الشر�ات املستفيدين �� جنوب السودان يخفي تضارب املصا�ح ا�حتمل عن الرأي العام.

 

من واجهت ا�جهود السابقة للتحقيق �� سوء السلوك ا�حتمل العديد  ونقص التمو�ل. املعوقاتمؤسسات الرقابة �عا�ي من  •

املراجع العام �جنوب السودان �عدم وجود الوثائق األساسية إلجراء تحقيق شامل حول فضيحة عقد تو�وتا، كما  حيث أفادالعقبات. 

أن قائد الشرطة الذي �ان يقود التحقيق �� الصفقة قد تم عزلھ و�� خطوة غ�� قانونية ع�� ما يبدو، كما أفاد ال�حفيون الذين 

 أفراد جهاز األمن الوط�ي. ِقبلمن  لل��هيبراء ا�جرارات املشبوهة بتعرضهم يحاولون �غطية صفقة ش

 

القوان�ن املصممة ملنع تضارب ع�� نحو منتظم يتجنب ممثلو ح�ومة جنوب السودان وكبار املسؤول�ن العسكر��ن  تضارب املصا�ح. •

 �سهمشر�ات خاصة أثناء وجودهم �� ا�خدمة العسكر�ة. كما  امتالكبما �� ذلك ا�حظر املفروض ع�� كبار املسؤول�ن �عدم  -املصا�ح 

تأسيس بت�خيم هذه املش�لة، مما �سمح لألفراد املشارك�ن �� املش��يات العسكر�ة  ��ببعض األح�ام الدستور�ة  ا�حيطالغموض 

 شر�ات تجار�ة مع كبار قادة جيش التحر�ر الشع�ي السودا�ي مع تجنب ا�خضوع للتدقيق العام.

 

 بناء النفوذ 

 

�� جنوب السودان باإلضافة إ��  الرشيدة ا�حوكمةالفاسد املسؤولية و��جع ل ا�حكم يذها، من شأ��ا أن تحّم إن التداب�� التالية، إذا ما تم تنف

 �� هذا التقر�ر: ةالوارد طبيعة التصرفاتوقف 

 

يحدد هذا  باإلضافة إ�� مجموعة شر�اتھ وشر�ائھ. إجراء التحقيقات، و�ذا لزم األمر، فرض عقو�ات ع�� أشرف سيد أحمد حس�ن •

(جنوب  13664التحقيق الذي يخضع لھ ال�اردينال السلوك املتسق مع معاي�� �سميات العقو�ات بموجب األمر التنفيذي األمر��ي رقم 

 حيث  .)الدو�� ماغنيتس�ي قانون ( 13818السودان) واألمر التنفيذي األمر��ي رقم 
ً
ا �� عمليات شراء معدات عسكر�ة �ان ال�اردينال طرف

منذ ف��ة طو�لة، باإلضافة إ�� تورطھ �� أعمال فساد طالت مسؤول�ن من جنوب السودان �� أع�� املستو�ات ا�ح�ومية. و�نب�� ع�� 

 األمر. شر�اتھ وشر�ائھ إذا لزم إ�� جانب �ل منوزارة ا�خزانة األمر�كية التحقيق �� أ�شطة ال�اردينال وفرض العقو�ات عليھ 

 

يجب ع�� ا�جتمع الدو�� والقطاع املا�� تكريس املوارد لتتبع مليارات الدوالرات  بدء تدقيق مستقل من قبل منظمة دولية محايدة. •

جزء من عملية االنتقال امل��و�ة من شعب جنوب السودان ومصادر��ا و�عاد��ا مرة أخرى، وهو جهد من ا�حتمل أن �ستغرق سنوات. وك

��ا البالد، يتع�ن ع�� ا�ح�ومة طلب املساعدة من جانب مبادرة اس��داد األصول املسروقة (ال�ي ش�لها البنك الدو�� ومكتب ال�ي تمر 

 بالتدخل من غ�� املعني�ن يمكن ل�خ��اء ا�خارجي�ن �التا�� األمم املتحدة املع�ي با�خدرات وا�جر�مة) للتحقيق �� جرائم الفساد. و 

 �جرائم املالية ومن ثم التعاون مع السلطات ا�حلية بحسب االقتضاء.السيا��ي التحقيق �� ا

 

يجب ع�� سلطات جنوب السودان وضع معاي�� وا�حة لإلصالح املؤس��ي تو�ح مدى التقدم  إعطاء األولو�ة لإلصالح املؤس��ي.  •

ه املؤسسات، باإلضافة إ�� وجود تمو�ل خالل ف��ات محددة. يجب أن تركز هذه املعاي�� ع�� �عي�ن قادة يتمتعون باملصداقية �� هذ

يجب ع�� ا�جتمع الدو��،  وآليات رقابة. -حيث يتصرف املش��ون والبائعون �ش�ل مستقل دون التأث�� ع�� �عضهم البعض  -مستقل 

مع سلطات جنوب السودان سواء ا�ح�ومات ال�ي تقدم منح ثنائية واملؤسسات متعددة األطراف مثل البنك الدو�� وصندوق النقد الدو��، العمل 

 �شأن هذه املعاي��، واملساعدة �� ضمان االمتثال وتقديم أي مساعدة شر�طة أن تفي ��ذه املعاي��.
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 1ا�حكم الفاسدأصول   

 
 

. فقد جذري صباًحا، �غ�� الوضع �ش�ل  9:00�املعتاد �� مقر الكنيسة األسقفية با�خرطوم إال أنھ بحلول الساعة  2004مايو  20بدأ صباح يوم 

ب�ى ظهرت الشرطة السودانية ال�ي �انت ترتدي مال�س قوات م�افحة الشغب �� ثالث شاحنات، حيث اقتادوا الكهنة واملوظف�ن اإلدار��ن خارج امل

ا من االعتقال، وفًقا خفية وخالل العملية، قام األسقف دانيال دينق بول "بالهروب  1تحت ��ديد السالح.
ً
لرسيل راندل، �� مال�س مدنية"، خوف

وعندما طالب املوظفون باالستفهام عن سبب عمليات اإلخالء القسري،  2عضو جمعية أصدقاء الكنيسة األسقفية األمر�كية �� السودان.

عد و� 3استشهدت الشرطة بأمر من ا�حكمة يؤكد بيع العقار لرجل األعمال البارز أشرف سيد أحمد حس�ن ع��، املعروف اآلن باسم ال�اردينال.

و�ان ذلك هو را�ع جهد  4ُم��ي عشرة أشهر، تم وضع الفتة مدون عل��ا "ال�اردينال" أمام املب�ى، وتم تحو�ل دار ضيافة الكنيسة إ�� م�اتب للشركة.

 5موثق من قبل ا�ح�ومة اإلسالمية �� السودان لالستيالء ع�� ممتل�ات الكنيسة األسقفية �� السودان.

 

ونية �� ا�خرطوم، مما دفع محكمة محلية إ�� إصدار أمر قضائي ح�ى يتم تحديد املالك الشر�� لهذه املمتل�ات. و�� وأثار هذا ا�حدث معركة قان

ب األشهر ال�ي تلت ذلك، وجد زعماء الكنيسة األسقفية أن األسقف السابق املش�ن غابر�يل رور�ك، وهو وز�ر سودا�ي سابق وعضو بارز �� ا�حز 

من األسقف جوز�ف مارونا إ�� نائب الرئيس آنذاك ع�� عثمان طھ، تم  2005و�� رسالة بتار�خ يناير  6�ش�ل غ�� قانو�ي.اإلسالمي، قد باع العقار 

 من ثالث وثائق ... �ش�� جميعها إ�� أن أعضاء �� ح�ومة ا�خرطوم شار�وا �� البيع غ�� القانو�ي لبيت الضيافة".
ً
 7�شرها تضمنت "��خا

 

�عد ثالثة أشهر من بدء شركة وذلك ، 2005أن ال�اردينال انتقل إ�� املب�ى �� شارع البلدية �� مارس بادر، أفادت األخبار ع�� الرغم من ا�حكم الص 

و�� الوقت الذي اش��ت فيھ شركة الغزال ر�ز�د�س الكنيسة، حّول  8تجديد املب�ى بال�امل.باملقاوالت ا�خاصة بھ، شركة الغزال ر�ز�د�س، 

 جنوً�ا نحو جو�ا. انتباهھال�اردينال 

 

وخالل السنوات ال�ي تلت الن�اع ع�� ملكية الكنيسة،  الن�اع ع�� هذه امللكية الطر�ق أمام سلوك ال�اردينال املستقب��. سماتمهدت العديد من  

وال��ديدات والعنف. ويشار  ال��هيب�ش�� ا�� تقار�ر بهذه الصفقات  أرفقتوقعت صفقات أخرى مث��ة ل�جدل ع�� هذا النحو. و�� عدة مناسبات، 

عند بيع أيًضا إ�� أن نقل امللكية نفسھ قد تورط فيھ العديد من املسؤول�ن ا�ح�ومي�ن إ�� جانب التغا��ي عن ال��وتو�والت املوحدة املعمول ��ا 

. و�انت شركة أروب للتجارة واالستثمار ش ذ.م .م الشر�ك التجاري عواقبا�حكمة قد تم ان��اكها دون أي  قراراتامللكيات. واألهم من ذلك، هو أن 

 لشراء مركبات تو�وتا �عد أشهر قليلة من األزمة. ذلك ا�ح�ن��  جنوب السودان قبل االستقالل �� �خًمالشركة ال�اردينال قد أبرمت عقًدا 

 

  

                                                 
ما�� أجراه فر�ق ذا سن��ي. وكما هو مو�ح هنا، تحدثت �عض املصادر إ�� ذا سن��ي استقصائي  �ستند هذا التقر�ر ونتائجھ إ�� مقابالت مستفيضة، وأبحاث وثائقية، وتحليل  1

ومصداقية املعلومات املستمدة من  موثوقيةي مدى �شرط أال يتم الكشف عن أسما��م خشية �عرضهم لألذى أو أي إجراءات انتقامية أخرى محتملة. أثبت فر�ق ذا سن�� 

 للتواصلفر�ق ذا سن��ي  وس��ملعلومات. املقابالت مع مثل هؤالء األفراد من خالل مصادر مستقلة و�عليقات ا�خ��اء والبيانات املالية والوثائق والتقار�ر ال�حفية وغ��ها من ا

لتقر�ر و�تاحة الفرصة لهم للتعليق وتقديم مز�د من املعلومات. و�� معظم ا�حاالت، لم �ستجب هؤالء األ�خاص ال�ي تم التعرض لها خالل هذا ا والهيئاتأل�خاص مع ا

سن��ي من بطر�قة أخرى �� التقر�ر نفسھ. ولتمي�� التعليقات ال�ي تلقاها فر�ق ذا  كما تم إدراجهالطلبات فر�ق ذا سن��ي. وتم إدراج الردود ال�ي تم تلق��ا �� التحليل  والهيئات

 ، �ش�� التقر�ر إ�� البيانات ال�ي تم تلق��ا رًدا ع�� األسئلة ال�ي طرحها فر�ق ذا سن��ي.الهيئاتخالل عملية االستجابة هذه عن البيانات األخرى املتاحة ل�جمهور ال�ي أدلت ��ا هذه 
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 أساس ا�حكم الفاسد
 

: شركة ال�اردينال 2006قام ال�اردينال بتأسيس ثالث شر�ات خالل النصف الثا�ي من نوفم�� وفًقا للوثائق ال�ي استعرضها فر�ق ذا سن��ي، 

و�وجھ خاص، تضمنت عقود  9ينال ا�جنو�ية لإل�شاء والتشييد.دتكنولوج�� ليمتد، وشركة ا�جنوب تكنولوج�� ليمتد باإلضافة إ�� شركة ال�ار 

 تأسيس الشر�ات الثالث جميعها بنود تنص ع�� است��اد األس�حة العسكر�ة أو بيعها با�جملة، وهو هدف فر�د من نوعھ ح�ى داخل بلد يمكن أن

 10تر�ية النحل.و أهداف شركة واحدة �ش�ل متكرر ما ب�ن التعدين  فيھ ت��اوح

 

ثالث شركات، تضمنت مذكرات تأسیسھا الثالث بنوًدا تنص على استیراد األسلحة العسكریة  2006أسس الكاردینال في نوفمبر ودیسمبر 
مساھمین في إحدى الشركتین، أال وھي شركة  ا أو بیعھا بالجملة، وقد تم إدراج ولدیھ، اللذین كانا قاصرین في ذلك الوقت، باعتبارھم

 ا سنتري.الكاردینال الجنوبیة للبناء والتشیید المحدودة. صورة: ذ
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، ظهر ال�اردينال مرة أخرى ع�� الساحة الوطنية �سبب تورطھ �� إحدى الفضائح. وخالل شهر مارس من ذلك العام، باع 2007�� أوائل عام 

 الشع�ي  جيشا�" من طراز تو�وتا الند كروزر املستوردة من اململكة العر�ية السعودية إ�� فيھ��امش ر�ح مبالغ سيارة " 300ال�اردينال ما يقرب من 

كما تورط �� هذا األمر أيًضا اللواء مارتن ملوال أروب، الذي �ان آنذاك من أحد  11فًقا للعديد من التقار�ر اإلعالمية.ذلك و لتحر�ر السودا�ي، و 

  12ر البش��.املقر��ن �� الدوائر الداخلية للرئيس عم

 

ع�� الرغم من أن الفضيحة تصدرت عناو�ن ال�حف �� جميع أنحاء جنوب السودان قبل االستقالل، إال أن ا�ح�ومة لم تقدم تفاصيل تتعلق 

�� الصفقة، وذلك فًقا للوثائق والتقار�ر اإلعالمية ال�ي استعرضها  )أروب للتجارة واالستثمار ا�حدودة(شركة  أروب ةبالصفقة. كما شاركت شرك

ظهر املراسالت ب�ن أروب ووكيل وزارة املالية �� ذلك الوقت آيزك ماك�� ��  13فر�ق ذا سن��ي.
ُ
أن شركة أروب للتجارة واالستثمار  2006أبر�ل  13ت

دوالر  96,491دوالر أمر��ي و 50,438مقابل  2006سيارة الند كروزر موديل  100سيارة تو�وتا هايلوكس و 200عرضت تزو�د ا�ح�ومة ب  ا�حدودة

هو  2006و�ان حينذاك سعر التجزئة املق��ح من قبل الشركة املصنعة لسيارة تو�وتا الند كروزر موديل  14أمر��ي للسيارة الواحدة، ع�� التوا��.

و�املثل، تراوحت أسعار التجزئة  15مر�كًيا من السعر الذي عرضتھ شركة أروب للتجارة.دوالًرا أ 40,276 أقل ب أو –دوالًرا أمر�كًيا فقط  56,215

 25,815دوالًرا أمر�كًيا و 13,980(الفئة األمر�كية املعادلة لفئة هايلوكس) ما ب�ن  2006املق��حة من قبل الشركة املصنعة لسيارة تو�وتا تا�وما 

 ��امش يبلغئة مو��ى بھ ومق��ح من جانب الشركة املصنعة، فقد رفعت شركة أروب للتجارة السعر ح�ى �� حال أع�� سعر تجز  16دوالًرا أمر�كًيا.

. و�� خطاب مؤرخ �� ذات اليوم الذي تم �غض النظر عن ذلك ع�� هذه الصفقةوافق وكيل وزارة املالية، آيزك ماك��، ولكن ل�ل سيارة.  24.623

إبالغكم بأننا قد قبلنا العرض... مع جميع الشروط  �سرهاأو�ح السيد ماك�� أن وزارة املالية " فيھ إرسال خطاب العرض املقدم من شركة أرروب،

تضمنة" وذلك �� ضوء "توج��ات سعادة الوز�ر [آرثر أ�و�ن �شول]."
ُ
ولم ي��ز اسم ال�اردينال �� تلك الوثيقة بالذات، إال أن العديد من التقار�ر  17امل

 18ا رئيسًيا �� إتمام الصفقة.أنھ لعب دوًر باإلعالمية أكدت 

 

حكمةتتم عمليات الشراء  
ُ
مجموعة املراقبة التا�عة ملنظمة الشفافية الدولية، عند ا�حصول ع�� سلع أو أعمال أو خدمات باملبلغ  عّرف��ا، كما ا�

برمت منذ  19املتاحة. التنافسية املتعاقد عليھ، �� الوقت املطلوب و�أك�� الشروط
ُ
�ش�� جميع األدلة املتوفرة إ�� أنھ �� حالة فضيحة تو�وتا ال�ي ا

أشارت وسائل اإلعالم ا�حلية إ�� و سنوات �� جنوب السودان، لم �ستوف ال�اردينال أو شركة أروب للتجارة أو وزارة املالية أًيا من تلك املعاي��. 

عندما أصدر املراجع العام ستيفن وندو أخ�ً�ا  22وعدم وجود مناقصة تنافسية. 21م املنتج�� �سليوتأخ��  ،20وجود ارتفاع كب�� �� قيمة العقود

من  الوحيد العديد من هذه املزاعم. �انت شركة أروب للتجارة �� املستفيد األك�� تم تأكيد، 2011خالل عام  2006تقر�ره عن اإلنفاق العام لعام 

و�� الوقت الذي أشار فيھ وندو إ�� "عدم وجود أي �جالت / دفاتر  23مالي�ن دوالر أمر��ي من وزارة املالية). 7املدفوعات الزائدة (ال�ي تقدر بنحو 

 مقنًعا" ع�� أن "هذه املدفوعات الزائدة �انت 
ً

دين واملسؤول�ن متعمدة وأ��ا قد نجمت عن حدوث تواطؤ ب�ن املور شبھ عقود،" وجد أيًضا "دليال

وأضاف املراجع العام أن "عدم وجود رقابة داخلية وغياب �جالت األصول جعل من املستحيل إثبات ما إذا �انت أي من هذه  24ا�ح�ومي�ن".

  25املركبات قد تم �سليمها بالفعل وأ��ا قد اسُتخدمت ألغراض مشروعة من جانب ح�ومة جنوب السودان".

 

إنفاذ القانون واألجهزة ا�ح�ومية ع�� حد سواء، إال أنھ سرعان ما هيئات جراء تحقيقات من جانب ا�جتمع املد�ي و دفعت صفقة املش��يات إ�� إ

حسبما  2007وع�� الرغم من أنھ قد تم القبض ع�� �ل من أروب وال�اردينال خالل عام  26ا��امات بوضع العراقيل من جانب ا�ح�ومة. ظهرت

من السفارة  2007مارس  22ووفًقا ل��قية دبلوماسية بتار�خ  27.ع�� ما يبدو م��ما لم يواجھ إجراءات عقابية ك��ى ، إال أن أيا أفادت التقار�ر

أنھ ي��م صفقات بكفالة وعاد إ�� العاصمة السودانية، حيث "�ان ُ�عتقد ع�� نطاق واسع دفعھ األمر�كية �� ا�خرطوم، تم إطالق سراح أروب مقابل 

كما تم إلقاء  29قيد التحقيق ا�جنائي. ھوضعقد تم وورد أيًضا أن الوز�ر الذي حرض ع�� إلقاء القبض ع�� ال�اردينال  28ة."لإلفالت من يد العدال

، تم ت��ئة األول من التورط �� تلك ا�جرائم �� ح�ن أن هناك أقوال إال أنھالقبض ع�� وكيل وزارة املالية ماك�� ووز�ر املالية آنذاك آرثر أ�و�ن �شول. 

تم إقالة قائد الشرطة الذي يقود التحقيق �� قضية ال�اردينال، املقدم  30�� إ�� أن جماعة من املس�ح�ن قاموا بإطالق سراح األخ�� من ال�جن.�ش

 31فرا�سيس �شول النج، فيما وصفھ املشرعون لل�حفي�ن بأنھ ان��اك صارخ لقانون دولة جنوب السودان.
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فضيحة تو�وتا، إال أن شركتھ قد شهدت نمًوا مطرًدا خالل السنوات ال�ي سبقت تداعيات �� جو�ا �سبب  ع�� الرغم من أن ال�اردينال قد ُ�جن

وعقب مرور ثمانية أشهر فقط من بيع سيارات تو�وتا ل�ح�ومة، قام �شراء عقار يتألف من ست غرف نوم �� لندن  32استقالل جنوب السودان.

 33مليون دوالر) نقًدا. 2.37مليون جنيھ إس��لي�ي (نحو  1.15مقابل 

 

ع�� شركة ال�اردينال لالستثمار ا�حدودة  منذ ف��ة فيما يتعلق ب��و�ر العقود، أرست وزارة الدفاعبال�اردينال ع�� الرغم من الش�وك ا�حيطة  

أصدرت ا�ح�ومة عقوًدا للشركة �شأن مجموعة متنوعة من املشاريع العامة �� السنوات األخ��ة  2008.34عقًدا آخر لتور�د الزي الرس�ي �� عام 

. ووفًقا أحد املبا�يالدواجن، ومصنع ملعا�جة سمك البلطي وتجديد  ومسا�خ��خيص املركبات و��جيلها، لقبل االستقالل، بما �� ذلك تطو�ر نظام 

لوقت الذي ألحد كبار املوظف�ن السابق�ن �� شركة ال�اردينال لالستثمار، فإنھ �ان من النادر أن تخضع هذه املشاريع ملناقصة تنافسية مفتوحة �� ا

أنھ �� �عض ذاتھ وذكر ال�خص  35تدخل �� ح�� التنفيذ.لمن مرحلة التصميم �ان �عمل فيھ لدى الشركة، ولم تنتقل أي من املشاريع ا�خاصة بھ 

 36األحيان، تقدم الشركة خدما��ا ل�ح�ومة دون مقابل مادي.

 

، تم إدراج 2010العشر�ن. و�� عام ا�حادي و ع�� الرغم من التحديات املبكرة، تطور امللف ال�خ��ي لل�اردينال خالل أواخر العقد األول من القرن 

، من ب�ن هذه )SSCC(و�انت شركة جنوب السودان لالتصاالت ا�حدودة  37.�� اسهمها أحد املساهم�ن�خمس شر�ات  �جالت�� كشر�ك مھ اس

 2011وفم�� الشر�ات ال�ي عززت عالقة ال�اردينال مع ا�ح�ومة �� جو�ا. كتب وز�ر االتصاالت �� ذلك الوقت، اللواء مادوت بيار ييل، إ�� نائبھ �� ن

 38قيادة ا�جمهور�ة". ]من[ات أن شركة جنوب السودان لالتصاالت ا�حدودة قد حصلت ع�� ترخيص الشركة املؤقت بناًء ع�� "توج��إ��  مش�ً�ا

ح�� التنفيذ �عد، فقد طلب بيار ييل من الوزارة ال�ي �عمل ��ا "تخصيص  تكن قد دخلتع�� الرغم من أن العديد من التداب�� التنظيمية الالزمة لم 

من االحتياطي �ش�ل مؤقت"، و�فضل أن يتم ذلك �� املستقبل القر�ب. وكتب أيًضا "إذا �ان  ]شركة جنوب السودان لالتصاالت ا�حدودة[ترددات 

� نائب رئيس جمهور�ة جنوب السودان [ر�ك مشار] �سأل �ش�ل مستمر �ان معا�وقد ". بكث��يمكن القيام بذلك �� غضون أسبوع سي�ون أفضل 

 39عن مدى تقدم الشركة".

 

  بيار ييل رسالتھ وأن�ى 
ً

% باسم وزارة 25األسهم ال�ي قدم��ا الشركة ل�ح�ومة بنسبة  �� : "من ب�ن القضايا األخرى ال�ي أود أن يناقشها معاليكمقائال

  تم االتفاق ع�� هذه األسهم مع القيادة من حيث املبدأ، و�� انتظار ا�حصول ع�� توصية من الوزارة."سبق و االتصاالت وا�خدمات ال��يدية. وقد 
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 التوجھ نحو العاملية: توسع نفوذ ال�اردينال 
 

 

نت النجاحات املبكرة ال�ي حققها ال�اردينال �� السودان وجنوب السودان من امتداد نفوذه ليشمل إثيو�يا �� عام 
ّ

حيث أطلق العديد  ،2007مك

وأشار أحد األ�خاص الذين شار�وا سابًقا ��  40من املشاريع ال�ي بلغت ت�لف��ا مالي�ن الدوالرات �� مدينة بحر دار تحت اسم مجموعة أشرف.

يحيد عن مساره؛ وأشار  ا�جهود االستثمار�ة املبذولة من جانب مجموعة أشرف �� إثيو�يا، إ�� إن سوء اإلدارة قد جعل أحد هذه املشاريع ع�� األقل

نھ لم يتم املصدر إ�� أنھ ع�� الرغم من أن الشركة حاولت فتح مصا�عها عدة مرات، إال أن هذه املصا�ع لم يتم �شغيلها بال�امل. وأشار كذلك إ�� أ

، قيل إنھ 2014منتج �عد. و�� عام  أن الشركة لم تقدم أي 2011�عو�ضھ أبًدا عن جزء كب�� مما قدمھ للشركة. أشارت التقار�ر اإلخبار�ة من عام 

رض ع�� ا�جموعة غرامة مالية قدرها خمسة مالي�ن ب�� (حوا�� 
ُ
دوالر أمر��ي) �سبب "است��اد اآلالت باستخدام امتياز اإلعفاء من  250,000ف

... كما طالبت [هيئة اإليرادات وا�جمارك  شركة بحر دار لتصنيع األغذية وز�ت الطعام؛ الرسوم ا�جمركية، ونقلها �ش�ل غ�� قانو�ي إ�� شركة أخرى 

 41".�استقطاع ضر��ي  مليون ب��  20اإلثيو�ية] با�حصول ع�� مبلغ إضا�� قدره 

 

ا جديًدا مع شركة يقع مقرها لھاإلثيو�ية التا�عة  للمسا�خ�عد ف��ة وج��ة من قطع العالقات مع املورد الرئي��ي 
ً
، أسس ال�اردينال مشروًعا مش���

مينيسوتا، شركة غر�ف�ن لإل�شاءات. كما وجھ الرئيس التنفيذي للشركة، غريغوري غر�ف�ن، رسالة إ�� ال�اردينال من أجل "تأسيس شركة �� 

ملكية مش��كة ب�ن شركة ال�اردينال وشركة غر�ف�ن لإل�شاءات." وأشارت الرسالة إ�� أن الشركة سُيطلق عل��ا اسم شركة أمر��ان ذات  إ�شاءات

�ش�� الوثائق إ�� أن شركة أمر��ان ساوث لإل�شاء والطرق  42مليون دوالر أمر��ي. 200لبناء والطرق ذ.م.م برأس مال رئي��ي مبدئي قدره ساوث ل

 2011.43أبر�ل  21ذ.م.م تأسست �� جو�ا �� 

 

، 2012أكتو�ر  25سبتم�� و 25ا ب�ن �� اململكة املتحدة، حيث أسس خمس شر�ات �� الف��ة م نجاحات كب��ة، حقق ال�اردينال 2012بحلول عام 

وشركة أوس����  45وشركة أوس���� �خدمات الطباعة ذات املسؤولية ا�حدودة، 44شركة ال�اردينال للتجارة العامة ذات املسؤولية ا�حدودة، و��:

ذات املسؤولية ا�حدودة لسك  وشركة أوس���� 47وشركة أوس�� ذات املسؤولية ا�حدودة لسك العملة، 46للتعدين ذات املسؤولية ا�حدودة،

 ومازالت واحدة فقط من هذه الشر�ات تمارس �شاطها، أال و�� شركة ال�اردينال للتجارة العامة ذات املسؤولية ا�حدودة. 48العملة.

 

ملیون جنیھ إسترلیني في لندن  1,250اشترى الكاردینال منزًال بقیمة 
ثمانیة أشھر من استالمھ ، وذلك بعد 2006(على الیسار) في دیسمبر 

لشراء سیارات  2006عقًدا مثیًرا للجدل من وزارة المالیة في أبریل 
تویوتا الندكروزر لصالح جیش التحریر الشعبي السوداني. صور: 
(في األعلى) سجالت الممتلكات في المملكة المتحدة، (في الیسار) 
 خرائط جوجل.
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دينال �ان يقيم �� اململكة املتحدة. و�متلك من�ل يتألف من ست غرف نوم وأر�عة حمامات �� غرب ع�� أن ال�ار  2012ينص عقد التأسيس لعام 

أحد املساهم�ن �� العديد من الشر�ات ال�ي أسسها ال�اردينال �� �أيًضا �� اململكة املتحدة. وتم إدراج اسم أك��هم سنا نجاله لندن. كما �عيش 

 جنوب السوادان.

 

تكساس، و�� شركة يملكها رجل األعمال األمر��ي ��ي -انضم ال�اردينال إ�� ا�جلس االستشاري لشركة تطو�ر األطعمة الغذائية�� اآلونة األخ��ة، 

تكساس عن العديد من املشاريع املش��كة ا�جديدة لتوسيع نطاق الشركة -برنت �ار�شن�. باإلضافة إ�� ذلك، أعلنت شركة تطو�ر األطعمة الغذائية

بما �� ذلك "�شكيل عدد من املشاريع واملنظمات ا�جديدة [ال�ي] بدورها س��يد من قدرتنا ع�� املساعدة �� تحقيق األمن الغذائي ، 2018�� عام 

وتم إ�شاء أحد هذه املشاريع املش��كة مع شركة ال�اردينال لالستثمار ذ.م.م �� د�ي، وال�ي ستتا�ع املشاريع ال�ي تم  49وتحقيق أهداف شركتنا."

 2018.50ا �� السودان وجنوب السودان و�ثيو�يا. سافر ال�اردينال إ�� العاصمة األمر�كية واشنطن مؤخًرا �� نوفم�� إطالقه

 

 

 

 شبكة عالقات الكاردینال العالمیة
في السنوات التي تلت الصفقة الكبرى األولى التي قام بھا الكاردینال في جنوب السودان، امتد نفوذ شبكة الكاردینال 

 إثیوبیا ودبي والمملكة المتحدة والوالیات المتحدة.لیشمل 
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 ال��بح من ا�حرب

 

، أعلن وز�ر الدفاع �وول مانيانج جوك عن استحواذ جيش التحر�ر الشع�ي 2014ع�� الرغم من اندالع ا�حرب األهلية �� جنوب السودان �� عام 

شر ��  51و�حماية املدني�ن من العناصر املعادية للسالم".مركبات �جومية برمائية "للدفاع عن السالم  10السودا�ي ع�� 
ُ
 1ووفًقا لبيان �حفي �

"حماية املنشآت النفطية من من تحس�ن ل، تم �سليم خمس مركبات لقوات جيش التحر�ر الشع�ي السودا�ي �� والية الوحدة، ل2014أغسطس 

إ�� مدينة مومباسا، �� كينيا. وفًقا ل�جالت  GAZ-34039-32مركبة مدرعة طراز  180و�عد مرور عشرة أيام، وصلت �حنة م�ونة من  52املتمردين".

بتسليم السيارات نيابة  Zavolzhsky Crawler Vehicle Plantالتصدير املتاحة ل�جمهور وال�ي استعرضها فر�ق ذا سن��ي، قامت الشركة الروسية 

إليھ، شركة غر�ن ل�خدمات اللوجستية ذ.م.م، ال�ي يقع مقرها �� د�ي، و�� شركة يقال إ��ا مملوكة لل�اردينال. و�ان قد أسس شركة عن املرسل 

تم إدراج اسم شر�كھ التجاري ع�� املدى  53تحمل نفس اسم شركة غر�ن ل�خدمات اللوجستية ذ.م.م، �� جنوب السودان قبل شهر�ن فقط.

 2014.54مارس  14�� أحد القرارات ا�خاصة بتار�خ وذلك أحد املساهم�ن املشارك�ن �يمان محمد، بل أحمد سلقالطو�ل، م

 

و�� شركة —. و�ش�� هذه ال�جالت إ�� أن الشركة الروسية نفسها2014نوفم��  11سبتم�� و 29أغسطس و 22تم اإلعالن عن �حنات إضافية �� 

GAZ-طلب من قطع الغيار ا�خاصة باملركبات املدرعة  100�حنت أك�� من —55أوليغ دير�باس�اتا�عة لشركة اآلالت الروسية، اململوكة ألوليغارش 

، ظهرت تقار�ر تفيد بأن جيش التحر�ر 2015. ع�� مدار عام 2014إ�� شركة غر�ن ل�خدمات اللوجستية �� الف��ة ما ب�ن نوفم�� ود�سم��  34039

وفًقا لفر�ق خ��اء  56�� والي�ي أعا�� النيل والوحدة. تنفيذ العمليات �غية -مدمرة لذلك من أ�عاد بما- املدرعة  GAZ اتخذ مركباتالشع�ي السودا�ي 

ي�ي األمم املتحدة املع�ي بجنوب السودان، فإن "اكتساب قدرات جو�ة و��ر�ة أك�� هو جزء من أحد االس��اتيجيات املعنية بتقليل العيب التكت

ف الن�اع �انت �س��دف أيًضا إ�� أن "جميع أطراأشار التقر�ر  إال أن 57الناجم عن صعو�ة �شر القوات واملعدات الثقيلة خالل موسم األمطار".

تذكر الناجون من ال�جمات �� والية أعا�� النيل أن "ا�جنود ا�ح�ومي�ن استخدموا ما �سمونھ"  58املدني�ن كجزء من التكتيك العسكري لد��م."

ت املتعمدة ع�� غ�� املشارك�ن املس��ات"، لتتبع أثر املدني�ن "�� مناطق املستنقعات الرطبة جًدا حيث اختبأوا وهم يحاولون الفرار" من االعتداءا

 2018.60عام  مؤخًرا ��تم تصو�ر هذه املركبات �� ساحة املعركة  59�� القتال.

 

حرب يبدو أن املركبات املدرعة ليست سوى واحدة من العديد من الصفقات املر�حة ال�ي حظيت ��ا شركة غر�ن ل�خدمات اللوجستية ذ.م.م أثناء ا�

 األهلية �� جنوب السودان. وا�جدير بالذكر أن الشركة 
ُ
ا �� دعوى عد �

ً
، و�� CE Distributors Internationalمع شركة  قائمةال تزال قضائية طرف

، أصدرت ا�حكمة العليا �جنوب أفر�قيا قرار غيا�ي فيما يخص 2016يناير  27��  61شركة �� جنوب أفر�قيا متخصصة �� املش��يات العسكر�ة.

ع�� الرغم من عدم  62ضد وزارة الدفاع وشؤون ا�حار��ن القدامى �� جنوب السودان وشركة أخرى". CE Distributors International CCشركة 

أو�ن القا��ي من جديد �� ملفات القضايا ا�خاصة بمحكمة ظهرت القضية  إال أن، 2016ذكر اسم الشركة "األخرى" �� مذكرات ا�حكمة لعام 

�ان رقم القضية و ." CE Distributors International CC"شركة غر�ن ل�خدمات اللوجستية ذ.م.م ضد شركة  تحت اسم، 2017مارس  31روجرز �� 

  63. و�� ذلك التار�خ، أصدرت ا�حكمة قراًرا غيابًيا ثانًيا.2016) مطابًقا للرقم املدرج �� ملف القضايا �� يناير 14291/15(

 

. ووفًقا 2016ر�ما �ان أك�� ما يو�ح مدى نمو أعمال ال�اردينال خالل ا�حرب األهلية، هو تأسيسھ لشركة وارا وار لالستثمار ذ.م.م �� يناير إال أنھ 

 .Fu Xinqunلعقد تأسيس الشركة، لم يكن املساهمون اآلخرون سوى رئيس أر�ان ا�جيش آنذاك، بول ملونق أوان، وأحد املواطن�ن الصين�ن وُ�د�� 
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كر أن شركة ال�اردينال للتجارة العامة 
ُ
�� ح�ن أن شركة غر�ن ل�خدمات اللوجستية ذ.م.م �� من �انت تختص �عقود املش��يات العسكر�ة، ذ

و�� عدة جوانب،  Minsk Tractor Works.64، ا�جنسية د بيالرو��يجرار من خالل موّر  1000الست��اد  2015حصلت ع�� عقد غ�� تناف��ي �� عام 

�� هذه  عقدأعادت املناقصة لألذهان الصفقة األو�� األساسية لل�اردينال ال�ي تتعلق �شراء مركبات تو�وتا. كما أن مكتب الرئيس هو من أدار هذا ال

 من وزارة املالية، إال أن التقار�ر أفادت وجود ا�حالة
ً

ووفًقا لتقار�ر راديو تمازج، لم  65�ذا األمر.�ع�� نحو مماثل فيما يتعلق الرقابة  ��  غياب، بدال

�ان يوافق أي من املسؤول�ن ا�ح�ومي�ن أو أعضاء مجموعة ال�اردينال ع�� الكشف عن الت�لفة أو مصدر التمو�ل، كما أن ا�خالفات �شأن ما إذا 

واد�� املراسلون ا�حليون أن  66سودان لم تحل �عد.الرئيس سلفا ك�� قد "ت��ع" با�جرارات أو قام �شرا��ا باستخدام التمو�ل العسكري �جنوب ال

أن الكث�� من هذه ا�جرارات �� حالة سيئة وتفتقر إ�� األجزاء الضرور�ة ب ات�حضباط جهاز األمن الوط�ي أمروهم �عدم �شر صور ل�جرارات، حيث 

جرار تم �سليمها  1000من ب�ن  200عندما تم �سليم ا�جرارات أخ�ً�ا �عد أك�� من عام، أشارت التقار�ر إ�� أن  67ا�خصصة لالستخدام الزرا��.

 من ا�جتمعات ال�ي �عا�ي من ا�عدام األمن الغذائي.
ً

 68إ�� جيش التحر�ر الشع�ي السودا�ي بدال

 بشكل الكاردینال نجاح ازداد
 األھلیة الحرب اندالع منذ كبیر

 ومنذ. السودان جنوب في
 في المدرعة المركبات استیراد

 في الكاردینال دخل، 2014 عام
 تقریبًا الرئیسیة القطاعات جمیع

 مدفوعات تلقى حیث البالد، في
 یشوبھا بطریقة حكومیة
 مئات قیمتھا تبلغ الغموض

 .الدوالرات من المالیین
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اختالس عائدات النفط �� جنوب السودان. �ش�� رسالة االل��ام الصادرة �� ، امتدت مخالفات القانون ا�ح�� لصا�ح ال�اردينال إ�� 2017�� عام 

عن وزارة الب��ول إ�� أنھ �عو�ًضا عن رأس املال، تم وعد شركة ال�اردينال لالستثمار ذات املسؤولية ا�حدودة با�حصول ع��  2017أكتو�ر  24

ى ح�ومة جنوب السودان. حدد ا�خطاب جدوال زمنًيا لصرف اثن�ي عشرة دفعة براميل النفط ا�خام لت�ون �عو�ًضا عن "الفاتورة املستحقة" لد

 133.208ألف برميل، ودفعة واحدة بإجما��  300بإجما�� 

. 2019برميل، حيث ت�ون الدفعة األخ��ة مستحقة �� مايو 

يبدو أن هذه ا�خطوة تن��ك قانون إدارة عائدات النفط �� 

ع�� أن "أي عقد  ، والذي ينص2013جنوب السودان لعام 

اتفاقية أو ترتيب، بقدر ما يثقل أصول صناديق توف�� سواء 

عائدات النفط أو �س�� إ�� إرهاقها بالديون، سواء عن طر�ق 

الضمان أو األمن أو الرهن العقاري أو أي إرهاق سابق آخر 

 والغًيا."
ً

ينص هذا  69يتعارض مع هذا القانون ي�ون باطال

"صناديق توف�� عائدات النفط اإلجراء كذلك ع�� أن 

واحتياطيات النفط املستقبلية غ�� املستغلة لن ت�ون 

مكفولة بقروض ح�ومية أو سداد ديون أو ضمانات أو أي 

ال��امات أخرى غ�� مرتبطة بإدارة هذه املوارد، إال �� ا�حاالت 

 70ال�ي يتم ف��ا اإلعالن عن حالة الطوارئ الوطنية".

 

أن ال�اردينال أصبح املساهم ب، أفادت التقار�ر العام ذاتھ ��

ح�ومة جنوب  تو�ان Niletel.71األك�� �� شركة االتصاالت 

، ال�ي أرست العقد ظاهرً�ا �� �� املساهم اآلخر السودان

محاولة "لتحقيق إيرادات جديدة لدولة جنوب السودان" 

، مشغل الهاتف Vivacel�عد إلغاء العقد من جانب شركة 

 إال أن 72الرئي��ي �جموعة فتوش اللبنانية لالستثمار.

ما  إ�� جانبقة، االفتقار إ�� الشفافية فيما يتعلق ��ذه الصف

تورط ال�اردينال �� العديد من فضائح الفساد، أفيد عنھ من 

 .Niletelيث�� مخاوف �شأن إدارة عائدات شركة 

 

، ذكرت رسالة من وكيل وزارة املالية واملدير 2018�� يوليو  

العام ل�حسابات أن "شركة ال�اردينال لالستثمار ذ.م.م 

دان ل��و�د �عاقدت مع ح�ومة جمهور�ة جنوب السو 

دوالر أمر��ي." ومن ا�جدير بالذكر أن الرسالة لم تذكر أي تفاصيل  299,614,428ح�ومة جنوب السودان بالسلع وا�خدمات ال�ي تصل قيم��ا إ�� 

 عن عن أي تفاصيل تتعلق بالسلع وا�خدمات ال�ي تم توف� الرسالة حول الوزارة ال�ي �عاقدت مع شركة ال�اردينال؛ و�املثل، لم تف�ح
ً

�ها. فضال

ذلك، ينص قانون املش��يات العامة �جنوب السودان ع�� أنھ "�ش�ل اف��ا��ي، ت�ون وحدة [املش��يات العامة] �� املسؤولة عن جميع عمليات 

لم يجد فر�ق ذا سن��ي ما �ش�� إ�� أن  إال أنھ�� املائة من عقود املش��يات ت�ون �� صورة مناقصات تنافسية مفتوحة.  85إ��  80الشراء"، وأن نحو 

من خالل بوابة املش��يات  دموّر كال�اردينال وضع هذه الصفقة بالذات خضعت ملثل هذه العملية. كما أن فر�ق ذا سن��ي لم يتمكن من تأكيد 

 لشر�ات املعتمدة للعقود العامة.اإللك��ونية �� جنوب السودان، ع�� الرغم من أن الغرض من املوقع هو أن يتم استخدامھ كدليل مباشر ل

الكاردینال شركة وارا وار لالستثمار ذ.م.م  ، أسس2016في ینایر 
بالتعاون مع كل من رئیس أركان الجیش آنذاك، بول مالونج أوان، 

 . صورة: فریق ذا سنتري.Fu Xinqunوالمواطن الصیني، 
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ا �� جنوب السودان، حيث حصل ع�� سبعة تراخيص ع�� املناطق 2018وع�� مدار عام  
ً
، دخل ال�اردينال إ�� قطاع التعدين النا��ئ حديث

ل�جمهور عن الشروط ال�ي لم يتم االفصاح  73االستوائية، و�انت هذه ال��اخيص ال�ي حصل عل��ا أك�� من ال�ي حصل عل��ا أي مستثمر �شط آخر.

ملكية االنتفاع ا�خاصة يوثق   بموج��ا ال�اردينال ع�� هذه ال��اخيص، وال املدفوعات ال�ي دفع��ا الشركة ل�ح�ومة. إن عدم وجود �جل عامحصل 

األخذ �� االعتبار تار�خ املعلومات األساسية حول تورطھ الشديد �� قطاع ينطوي ع�� مخاطر عالية بطبيعتھ. وعند  �عتيمبالشركة يز�د من 

إدارة ال�اردينال الوا�ح �� تجنب عمليات املناقصات الرئيسية، وكذلك تورطھ �� العديد من فضائح املش��يات، فإن وجوده يث�� أسئلة مهمة حول 

 ال��وة املعدنية �جنوب السودان.

 

 

نة الوطنية ملا قبل املرحلة االنتقالية، وال�ي ��دف إ�� ��دئة األوضاع �� أفراد �� ال�ج 10، أصدر الرئيس ك�� مرسوًما بتعي�ن 2018�� سبتم�� عام  

  االنتقاليةاملرحلة ا قبل ملال�جنة الوطنية هت ، واج2018أكتو�ر  22ألول مرة ��  اعهامنذ اجتمإال أنھ  74البالد لتشكيل ح�ومة انتقالية طو�لة األمد.

. و�ان من أبرز هذه العقبات هو النقص ا�حاد �� التمو�ل واختالس التمو�ل الضئيل بالوالية املسندة إل��االوفاء العديد من العقبات ال�ي تحول دون 

، أخ�� �حيفة الغارديان �� مارس  ال�جنة الوطنية ملا قبل املرحلة االنتقاليةكما أفادت التقار�ر أن هن�ي أودوار، نائب  75الذي حصلت عليھ ال�جنة.

 76مليون دوالر الذي تم التعهد بھ. 1.4ألف دوالر فقط من مبلغ  040، أنھ تم إيداع 2019

 

مليون دوالر لشركة  90.27عقدين بلغ مجموعهما  ال�جنة الوطنية ملا قبل املرحلة االنتقالية ت، منحالتمو�لع�� الرغم من افتقارها الوا�ح إ��  

مليون دوالر لشركة غر�ن ل�خدمات  94.5و�� نفس اليوم، منح ا�جلس العقد الثالث بقيمة  2018.77ال�اردينال لالستثمار ذ.م.م �� نوفم�� 

أن "تراخيص شهر نوفم�� ا�خاصة ب، أو�ح أودوار 2019�� مارس  العقودعندما قامت و�الة أنباء أسوشيتد باإلبالغ عن . و اللوجستية ذ.م.م

لشركة غر�ن ل�خدمات اللوجستية، أن "البنك  املدير العاموذكر شيث،  78" ناهيك عن اعتمادها.تقديمها إ�� ال�جنة،أبًدا بالسيارات والطعام لم يتم 

 79الذي تتعامل معھ الشركة قد أل�� العرض �� ��اية املطاف، �سبب "عدم االستقرار األم�ي �� البالد."

 

أن قيادة جنوب السودان ب يو�حلل��وتو�ول  االن��اك الصارخع�� الرغم من أن هذه الصفقة ع�� وجھ ا�خصوص لم يتم االتفاق عل��ا، إال أن 

 ستستمر �� تحو�ل األموال ا�خصصة ملواطن��ا إ�� جيوب كبار مسؤول��ا، وذلك �� ظل غياب أي عقو�ات تحملها ع�� التصرف خالف ذلك.
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 مختطفة    ممارسة األعمال التجار�ة �� دولة 
 

 80، اختفت مليارات الدوالرات من خزائن الدولة.2005�حكم الذا�ي عقب اتفاقية السالم الشامل لعام بمجرد أن بدأ جنوب السودان �� نظام ا

عمليات املستفيد األك�� من موارد الدولة هو كبار السياسي�ن وكبار املسؤول�ن وحاشي��م. فكث�ً�ا ما �ان االنفاق ا�ح�ومي املبالغ فيھ فرصة ل�ان و 

ا وثيقا بكبار أفراد ا�جيش. ومن هنا أصبحت املنافسة من أجل السيطرة ع�� ثروة املوارد  ارتبطتحيث  81السرقة الكب��ة.
ً
املش��يات العامة ارتباط

ا رئيسًيا وراء الن�اع القائم �� جنوب السودان.
ً
وعليھ فقد تم تحو�ل إيرادات القطاع لتمو�ل العمليات العسكر�ة وشراء  82الطبيعية �� الدولة محر�

 هذه القوى ا�حركة من خالل املمارسة العملية. ظهور ال�اردينال كيفية  و�و�حار شر�ات أمنية خاصة دولية بمبالغ باهظة،األس�حة واستئج

 

، لعامة الناس معلنةتلقى ال�اردينال مئات املالي�ن من الدوالرات ع�� دفعات من ح�ومة جنوب السودان، إال أن التفاصيل الرئيسية ال تزال غ�� 

لتعاقد مع امل��ر وراء امما يقوض من عملية املساءلة. و�� العديد من ا�حاالت، لم تف�ح ا�ح�ومة عن سلع أو خدمات معينة تم شراؤها أو 

طرف �دون هذه املعلومات، �ستحيل عملًيا ع�� أي و  83ال�اردينال، ولم يتم الكشف عن هذه املدفوعات إال من خالل وثائق تم �سر���ا ع�� اإلن��نت.

� خار�� مستقل معرفة ما إذا �ان جنوب السودان قد حصل ع�� صفقة جيدة مقابل ما دفعھ من أموال أم ال. و�ؤدي استمرار ا�عدام الشفافية إ�

�عمليات �� العديد من الفضائح املتعلقة  متورطأن ال�اردينال بفتح الباب أمام جميع أنواع االحتيال واإلهدار وسوء االستخدام. تفيد التقار�ر 

مع كبار املسؤول�ن ا�ح�ومي�ن خالل  يمارس األعمال التجار�ةأن ال�اردينال �ان  ال�ي �ش�� إ�� الوثائق إنالشراء العامة الك��ى �� جنوب السودان. 

 مز�ًدا من التساؤالت فيما يتعلق بتضارب املصا�ح. تث�� ف��ا �عض من هذه الصفقاتحصلت الف��ات ال�ي 

 

، �عهدت 2017عن املعلومات األساسية حول اإلنفاق العام من شأنھ أن يضاعف هذه ا�خاوف. �� عام  طواعية ا�ح�ومة �� الكشفإن عدم رغبة 

أر�عة مالي�ن برميل من النفط ا�خام عن "الفاتورة املستحقة" لدى ح�ومة  يقاربوزارة التعدين لشركة ال�اردينال لالستثمار ا�حدودة بدفع ما 

ألزم خطاب من  ،لم تكشف ا�ح�ومة عن أي تفاصيل حول شروط الصفقة أو ما تلقتھ ا�ح�ومة مقابل ذلك. وع�� غرار ذلكو  84.جنوب السودان

مقابل "سلع وخدمات" لشركة ال�اردينال لالستثمار  دوالًرا  299,614,428جانب وكيل وزارة املالية ح�ومة جنوب السودان �� العام التا�� بدفع مبلغ 

و�عبارة أخرى، �عهدت ح�ومة جنوب السودان بدفع مبلغ يتألف من �سعة أرقام لكيان خاص دون الكشف عما حصل عليھ  85غ�� محددة.

 أعضاؤها �� املقابل.

 

 . ع�� الرغم من وجوب عدم حدوث ذلك.للفساد  أس��ة دولةهذا هو الن�ج املتبع �� ممارسة األعمال ��  

 

. أما بالنسبة أك�� ملساءلة و�خضعأع��  �شفافيةوفًقا ملا ورد �� األوراق، فقد اتخذ جنوب السودان عدة خطوات لوضع نظام شراء عام يتسم 

ب . من ب�ن األسبا�ش�ل جذري للواقع العم��، لم تكن هذه املبادرات أك�� من مجرد عمليات تدقيق محدودة لم �سهم �� تحس�ن إدارة أموال الدولة 

قدر  أك��الس�� الدؤوب من جانب املسؤول�ن ا�ح�ومي�ن وعناصر تمكي��م الدولية لتحقيق  الرئيسية واملباشرة وراء االفتقار إ�� احراز التقدم هو

 . و�� املقابل لم يواجهوا أي عقو�ات ع�� فسادهم وجرائمهم املالية.�� ظل هذا الوضع الراهن من الر�ح

 

�� املائة من عقود  85و 80بموجب قانون املش��يات العامة، ينب�� أن يخضع ما ي��اوح ب�ن  املبادئ التوج��ية للمش��يات.نادًرا ما يتم اتباع 

ي من املش��يات العامة �� جنوب السودان لعمليات مناقصة عامة تتسم بالتنافسية و�شرف عل��ا أحد وحدات املش��يات. ومع ذلك، لم يتم إدراج أ

موردين مدرج�ن ع�� البوابة اإللك��ونية ل�ح�ومة. عالوة ع�� ذلك، كددها فر�ق ذا سن��ي باعتبارها خاضعة لسيطرة ال�اردينال الشر�ات ال�ي ح

وب السودان �ش�� التقار�ر العامة واملناقشات ال�ي تم إجراؤها مع األفراد الذين لد��م معرفة مباشرة بالعمليات التجار�ة لشركة ال�اردينال �� جن

 2015لمش��يات العامة �� عام لع�� الرغم من أن وزارة املالية أطلقت بوابة و أن شر�اتھ تجاوزت إجراءات املناقصات العامة �ش�ل متكرر. إ�� 

 وغ�� �املة. متقادمةلت�جيع الشفافية، إال أن إخطارات املناقصات ال�ي تطلقها تبدو 
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للعديد من هذه العقود  املتلِق �ان ال�اردينال هو  السائد �� جنوب السودان ع�� مدى أك�� من عقد. النمطالشراء من مصدر واحد �ان ممارسة 

 �سمية العديد من الشر�ات األخرى كمتلٍق لصفقات ولكن تمت. 2005منذ توقيع جنوب السودان ع�� اتفاق السالم الشامل مع ا�خرطوم عام 

�� طياتھ وهو أمر يحمل  ذلك ا�ح�ن، ذأحادية املصدر من

ا�خاطر. �� الوقت الذي ارتبط بھ اسم ال�اردينال بفضيحة 

الشراء املتعلقة بصفقة تو�وتا، أو��ى املراجع العام الوط�ي 

، مما 2006بمراجعة الصفقات أحادية املصدر من عام 

د
ّ

ا�خاوف من أن وزارة املالية والتخطيط االقتصادي قد  أك

"باعتبارها أمًرا  �جأت إ�� إبرام الصفقات مع مصدر واحد

ا.مالئًما
ً
وع�� وجھ ا�خصوص  86" أك�� من �و��ا أمًرا طارئ

قامت بتحديد عدة "عقود من مصدر واحد تم إبرامها ودفع 

ثم��ا دون علم وحدة سياسة املش��يات". أشار التقر�ر 

شر�ك ال�اردينال ��  -�ش�ل خاص إ�� شركة أروب للتجارة 

بصف��ا املستفيد من  -ورد �� األنباء  كما  صفقة تو�وتا

عقدين من هذه العقود، بما �� ذلك عقد لشراء "مركبات 

وذكر التقر�ر  87دوالًرا. 1,121,500لوالية البح��ات" بقيمة 

نفسھ أن شركة أروب للتجارة تلقت مدفوعات مسبقة عن 

 �ل عقد.

 

ومن ب�ن التحديات  ا�عدام شفافية ملكية االنتفاع.

الك��ى األخرى �� االفتقار إ�� املعلومات حول املالك الفع�� 

للشر�ات ال�ي تتلقى العقود ا�ح�ومية وتراخيص املوارد 

الطبيعية، وهو ما من شأنھ أن يقوض من عملية التدقيق 

ال�جنة  ال�ي منح��ا عقودالالعام. و�ت�ح ذلك من خالل 

لشركة ال�اردينال  تقاليةالوطنية ملا قبل املرحلة االن

لالستثمارات ا�حدودة وشركة غر�ن ل�خدمات اللوجستية 

. �� الواقع، تم منح العقود الثالثة، 2018ذ.م.م �� نوفم�� 

دوالًرا،  184,680,000ال�ي تقدر قيم��ا اإلجمالية بمبلغ 

االنتفاع أيًضا إ�� إخفاء العالقات التجار�ة ب�ن املستثمر�ن مثل لشر�ات خاضعة �� ال��اية لنفس األفراد. يؤدي عدم الوصول إ�� معلومات ملكية 

وكبار املسؤول�ن ا�ح�ومي�ن والعسكر��ن. ومن ضمن األمثلة األخرى، تأسيس  -املستفيد من العديد من العقود امل��مة مع ا�جيش  -ال�اردينال 

 تث��ندما �ان �شغل منصب رئيس أر�ان ا�جيش الشع�ي لتحر�ر السودان. ، ع2016ال�اردينال لشركة خاصة بالشراكة مع ا�جن�ال مالونج �� يناير 

، "ال يجوز لشاغ�� املناصب الرسمية، مزاولة أي مهنة خاصة 2011شراكة مالونج �� هذه الشركة عدة تحديات. وفًقا لدستور جنوب السودان لعام 

أو ممارسة أي عمل تجاري أثناء تول��م ملناص��م، كما ال يجوز 

لقي أي �عو�ض ما�� أو قبول عمل من أي نوع من أي لهم ت

والواقع  88جهة بخالف ا�ح�ومة القومية أو ح�ومة الوالية."

أن القانون املوضوع ملنع تضارب املصا�ح و�ساءة استغالل 

السلطة، يظل غامًضا فيما يتعلق بما إذا �ان املسؤولون 

في یولیو  ذكر الخطاب الموجھ من وزارة المالیة والتخطیط االقتصادي
أن حكومة جنوب السودان تعاقدت مع شركة الكاردینال  2018

دوالر.  299,614,428لالستثمار ذ.م.م لتورید سلع وخدمات بقیمة 
 صورة: فریق ذا سنتري.
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تث�� مثل هذه املمارسات ا�خاوف �شأن تضارب  89هو ما ينب�� توضيحھ ع�� الفور.العسكر�ون يندرجون تحت فئة "صاحب املناصب الرسمية". و 

األفراد الذين  �مإذا �ان ا�خولون بإصالح النظام هم ذا�فاملصا�ح ع�� نطاق أوسع فيما ب�ن كبار أعضاء العصبة ا�حاكمة �� جنوب السودان. 

 إ�� إحداث �غي�� حقيقي من تلقاء أنفسهم. �ستفيدون من نقاط ضعفھ القائمة، فمن غ�� املرجح أن �سعوا

 

عرقلة التحقيقات الرسمية ال�ي تجر��ا املؤسسات الرقابية. ع�� سبيل املثال، أكد تقر�ر املراجع العام  تمت التقييد العمد للمؤسسات الرقابية.

توصل إل��ا لم تنشر إال �عد خمس سنوات �� عام  ع�� وجود ممارسة تتعلق بالشراء من مصدر واحد، إال أن النتائج ال�ي 2006ل�حسابات لعام 

 عن ا�ساع نطاق عدم التعاون مع  90. يرجع التأخ�� الكب�� �� التقار�ر إ�� عدم كفاية املوارد ال�ي تدعم ديوان املراجعة القومي من جهة،2011
ً
فضال

ق، فقد 2006نال �� عام مراجع ا�حسابات العام. وفيما يتعلق بفضيحة صفقة تو�وتا ال�ي تورط ف��ا ال�اردي
ّ
 عدم القدرة ع��تقر�ر املدقق العام  وث

كما أو�ح املراجع العام �� جميع التقار�ر السنو�ة، أن عدم ا�حصول ع�� هذه الوثائق قد و  91ا�حصول ع�� ملفات ال غ�ى ع��ا �� عملية التحقيق.

العديد من العقبات تو�وتا  بفضيحةيتعلق اجھ تحقيق رس�ي آخر أعاق �ش�ل كب�� العديد من التحقيقات املتعلقة بم�افحة الفساد. كما و 

بأنھ تم فصل الضابط املسؤول عن التحقيقات �� القضية، فيما وصفھ املشرعون لل�حفي�ن بأنھ  أفادت التقار�ر. فع�� سبيل املثال، رئيسيةال

، طالب املسؤولون 2015خالل تداعيات فضيحة ا�جرارات �� عام  92ان��اك صارخ للقانون �� جنوب السودان وعرقلة وا�حة ملسار العدالة.

كما أبلغ  93دها ال�اردينال، مش��ين إ�� أنھ لم يتم تخصيصها �� امل��انية السنو�ة.ا�ح�وميون بإجراء تحقيقات �� مصدر أموال ا�جرارات ال�ي وّر 

 94هاز األمن الوط�ي.لل��ديد من جانب أعضاء ج عن �عرضهمال�حفيون الذين يحققون �� الصفقة 

 

لقي القبض ع�� ال�اردينال وشر�كھ التجاري مارتن ملوال أروب وتم 2007�� عام  ضعف النظام القضائي. تداعيات 
ُ
، أفادت التقار�ر أنھ قد أ

ومع ذلك، فال يمكن للعامة الوصول ل�جالت ا�حكمة ال�ي توثق وقائع هذه  95حبسهما ع�� ذمة التحقيقات ع�� خلفية فضيحة صفقة تو�وتا.

، حصلت شركة ال�اردينال ا�حدودة ع�� عقد إضا�� �� العام التا�� من وزارة الدفاع وشؤون 2008القضية وغ��ها. وفًقا لتقر�ر املراجع العام لعام 

أمر �ستحق الوقوف عنده. ينص قانون الشراء العام ع�� أنھ "يجوز هو ذه القضية إن غياب أي �جل عام يتعلق بنتائج ه 96ا�حار��ن القدامى.

من عملية الشراء، إذا لم يفي  استبعاده، أو من القوائم أي مورد أو مقاول أو مستشار أو أي �خص يقوم بأعمال مناقصة أو عقد حذفالنظر �� 

دة تصل إ�� وذلك مل  أي من األعمال أو الش�اوى التالية"، بما �� ذلك االحتيال �� الشراء باالل��امات التعاقدية أو �� حال إذا ما ثبت أنھ مسؤول عن

من قانون التعدين لعام  )7)(2وفًقا للقسم ( .التعدين امتيازاتو�نطبق ا�حكم ذاتھ ع�� األ�خاص الذين �سعون ل�حصول ع��  97.خمس سنوات

دين �� السابق، خالل السنوات العشر املاضية، بأي جرم "للتعدين أو ُيملك" ألي فرد �ان قد  امتياز"ال ُيمنح أي  2012
ُ
جزًءا �ون خيانة األمانة تأ

خارج جنوب السودان، وُحكم النفاذ أو أي جرم بموجب هذا القانون أو أي قانون ذي صلة أو قانون مشابھ، أو أي قانون مكتوب مماثل ساري  منھ

 98جنيھ سودا�ي أو ما �عادلها. 500السماح بدفع الغرامة أو �غرامة تز�د عن  عليھ بال�جن بدون 

 

نشر تقار�ر املراجع العام منذ عام  من �� ظل غياب العواقب الفعلية، �سود حالة من اإلفالت
ُ
غطي سوى اإلنفاق ا�ح�ومي  2012العقاب. ولم ت

ُ
ولم �

 عن أن التشريعات املتناقضة أتاحت ل�جنة م�افحة الفساد التحقيق 200899ح�ى عام 
ً
مع املسؤول�ن املتورط�ن �� السلوك غ�� فقط ؛ فضال

�عرضت وسائل االعالم ا�حلية لعدة أنواع من املضايقات، وخضعت للمراقبة، و�� �عض األحيان تم  كما 100املشروع وليس مالحق��م قضائًيا.

 101إغالقها.
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 التوصيات 
 

� فيھ اإلفالت من العقاب �� جنوب السودان �� مساعدة ال�اردينال ع�� بناء إم��اطور�ة تجار�ة عاملية. و�� ظل غياب أي ع
ُ
�

َ
قو�ات فعلية، فمن ساهم عقد ك

ل �� خدمة مص�حتھ ال�خصية أن يمكن للشبكة ال�ي استغلها ال�اردينا ،املرجح استمرار هذا النوع من السلوك الوارد ذكره �� هذا التقر�ر. و�الرغم من ذلك

سافر إ�� الواليات املتحدة حيث �ون عالقات ��� اململكة املتحدة؛ كما  و�قيمون عقاًرا  يمتلك ال�اردينال وعائلتھت�ون �� أيضا ا�خيط الذي سيؤدي ملساءلتھ. 

�� د�ي. و�ان النظام املا�� العاملي هو املع�ن األسا��ي  الفاخرة العقاراتتجار�ة مع العديد من املواطن�ن األمر�كي�ن، باإلضافة إ�� استثماراتھ املوسعة �� مجال 

ومن  كبار الفاسدين القائم�ن ع�� ال��بتمثل �ل هذه ا�خيوط فرصة كب��ة ل�ح�ومات واملؤسسات املالية �حاسبة و لل�اردينال �� سبيل إتمام تلك الصفقات. 

 �عاو��م.

 

 الواليات املتحدة

 

وقد حدد التحقيق السابق  استد�� األمر وفرض العقو�ات ع�� أشرف سيد أحمد حس�ن وشر�ائھ والشر�ات ا�خاضعة لسيطرتھ.التحقيق �� حال 

(قانون  13818(جنوب السودان) واألمر التنفيذي  13664لل�اردينال السلوك الذي يمكن أن يخضع ملعاي�� تحديد ا�جزاءات بموجب األمر التنفيذي 

لالرتباط القديم لل�اردينال باملسؤول�ن �� جنوب السودان من ذوي املناصب العليا �� ا�ح�ومة، وتورطھ �� املش��يات العسكر�ة، وضلوعھ ماغنيتس�ي). ونظًرا 

 اء وشر�ات.من شر��� أعمال الفساد، يتع�ن ع�� وزارة ا�خزانة األم��كية الشروع �� التحقيق فيما يقوم بھ من أ�شطة، وفرض العقو�ات عليھ وع�� ما يتبعھ 

 

يتع�ن ع�� الواليات املتحدة أن تنخرط �� ا�جهود الدبلوماسية مع اململكة املتحدة وغ��ها من البلدان  إشراك الشر�اء �� م�افحة غسل األموال والضغط املا��.

رائم املالية التا�عة لوزارة ا�خزانة األم��كية. ومن األورو�ية لت�جيعها ع�� إصدار استشارات مصرفية مواز�ة لتلك ال�ي أصدر��ا سابًقا شبكة إنفاذ قوان�ن ا�ج

فرقة العمل املعنية  شأن هذه االستشارات أن تز�د من األثر التنظي�ي ع�� املؤسسات املالية الدولية ال�ي تحتفظ بأموال من جنوب السودان. و�تع�ن ع�� ممث��

، أن �س��عوا االنتباه إ�� من أو�� اختصاصا��ا م�افحة الفساد �عدوجنوب أفر�قيا وال�ي  باإلجراءات املالية ومثيل��ا مجموعة م�افحة غسل األموال �� شرق 

   عامالت.عمليات غسيل األموال �� جنوب السودان ال�ي تتم من خالل املش��يات العقار�ة وذلك �غية ز�ادة ترك�� املؤسسات املالية ع�� مثل هذه امل

 

 

 اململكة املتحدة

 

وفًقا لهذا التحقيق الذي تم إجراؤه فقد ثبت أن ال�اردينال وعائلتھ يقيمون �� اململكة املتحدة، حيث يمتل�ون  أصول تحمل ش��ة جنائية.األمر بمصادرة أية 

كة املتحدة أن تدعم استخدام اململعقاًرا واحًدا ع�� األقل. بالنظر إ�� الوت��ة ال�ي اُ��مت ��ا أعمال ال�اردينال ع�� أ��ا قائمة ع�� االختالس واالحتيال، �ع�ن ع�� 

رة، وأوامر تجميد األصول املؤقتة و  غ��ها من السلطات املستمدة من أجهزة فرض القانون لتداب�� االس��داد املد�ي، بما �� ذلك األوامر املتعلقة بال��وات غ�� امل��َّ

 طر�قة ا�حصول عل��ا �شتبھ ��ا جنائًيا ومن ثم مصادر��ا. لتحديد أية أصول �� اململكة املتحدة يثبت أنھ 2017قانون ا�جرائم املالية لعام 

 

 ن.إصدار تقر�ر استشاري عام للمؤسسات املالية يحذر من مخاطر غسل األموال ال�ي يقوم ��ا أ�خاص من أ�حاب النفوذ السيا��ي �� جنوب السودا 

ستشارة اال بة ا�جاللة، أن تتب�ى ما قدمتھ شبكة إنفاذ قوان�ن ا�جرائم املالية من ينب�� ع�� الو�الة الوطنية مل�افحة ا�جر�مة، ال�ي �عمل مع وزارة خزانة صاح

لتحذير املؤسسات املالية التا�عة لوالي��ا القضائية من السلوك الوارد  2017تعلق بمخاطر الفساد السيا��ي �� جنوب السودان لعام ضد غسيل األموال فيما ي

 التعاطيلتحديد وا�حول دون إ�� ا�خاطر  �ستندإصدار توج��ات اس��شاديھ للمؤسسات املالية ملساعد��ا �� اتخاذ خطوات ذكره �� هذا التقر�ر. كما يتع�ن عل��ا 

 باألموال واألصول األخرى املرتبطة بالفساد �� جنوب السودان. لھ عالقة مع ما

 

ينب�� ع�� اململكة املتحدة أن تحقق وأن تم��ي قدًما قدر املستطاع، إذا اقت��ى األمر، �� فرض عقو�ات فردية ع��  فرض عقو�ات فردية ع�� شب�ات الفساد.

 .2018ال�اردينال وشبكتھ بموجب سلطا��ا املنصوص عل��ا �� قانون العقو�ات وم�افحة غسل األموال لعام 
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 جنوب السودان 

 

وع�� النقيض من أفضل املمارسات املتبعة �� عمليات الشراء، ات�ح أن وزارة املالية �انت تمنح  ليس استثناًء.إجراء مناقصات عامة تنافسية كقاعدة، و 

وك اإلهدار �ش�ل روتي�ي العقود العامة لشر�ات ال�اردينال من دون طرح عملية مناقصة عامة تنافسية. ولقد �جع هذا النوع من اإلجراءات ع�� تف��ي سل

صورة كب��ة، وهو ما من شأنھ أن يز�د من زعزعة استقرار اقتصاد جنوب السودان �� حال استمر الوضع ع�� ذلك. ومن ثم �ع�ن ع�� ب و�ساءة االستخدام

تطبيق تع�ن ع�� ا�ح�ومة ي�غية إثبات ال��امها بني��ا �� اإلصالح، و . القائمة ح�ومة جنوب السودان اتخاذ ا�خطوات ال�ي من شأ��ا تفعيل قوان�ن الشراء العام

 العقو�ات املفروضة ع�� هؤالء األ�خاص الذين ال يمتثلون إلجراءات الشراء.

 

لقد نجح جنوب السودان بالفعل �� تطو�ر جزء كب�� من البنية التحتية املؤسسية الالزمة إلجراء املساءلة وتطبيق ا�حوكمة  تمك�ن املؤسسات الرقابية. 

قومي. ومن املؤسسات الرقابية الرئيسية مثل �جنة م�افحة الفساد وديوان املراجعة ال يؤدي إ�� �جزالرشيدة. بيد أن االفتقار إ�� املوارد البشر�ة واملالية الالزمة 

�جنة م�افحة الفساد وغ��ها من املؤسسات إ�� هذا املنطلق، يتع�ن ع�� ا�ح�ومة أن تتخذ ا�خطوات الالزمة لضمان الصرف ال�حيح لألموال ال�ي �عهدت ��ا 

عالن عن ثروا��م بموجب نظام إدارة إعالن اإلشرافية. كما يتع�ن عل��ا سن القوان�ن ال�ي �عاقب املسؤول�ن الذين يفشلون �� الوفاء بال��امهم فيما يتعلق باإل 

يجر��ا املراجع العام  األصول. وأخ�ً�ا، يتع�ن ع�� زعماء جنوب السودان أن يتخذوا ا�خطوات الالزمة لضمان امتثال الهيئات ا�ح�ومية ا�ختلفة للتحقيقات ال�ي

 �لة قبل ذلك �ان سبًبا �� عرقلة التحقيقات.ألن رفض التعاون لف��ة طو ، وذلك ل�حسابات، وأن �عت��وا التعاون إلزامًيا

 

وجود أعمال  من. وقد سهل ستار السّر�ة هذا متوفرة لعامة الشعبتظل املعلومات األساسية عن ملكية الشركة غ�� . إ�شاء �جل عام يكشف ملكية االنتفاع

، أن ي�ون أداة ع�� مدار الساعةوتحديثھ مجاًنا لذي يمكن الوصول إليھ او فساد كب��ة ع�� مدى العقد املا��ي. ومن شأن ال�جل العام املتاح ع�� اإلن��نت، 

 عن أن القيام بمثل ذلك
ً
من اإلجراءات يمثل  حيو�ة �ستخدمها أنصار م�افحة الفساد وا�جتمع املد�ي واألحزاب السياسية �� املطالبة بمساءلة زعما��م. فضال

 ع�� ال��ام ا�ح�ومة ببناء نظام أك�� شفاف
ً
 ية، و�� خطوة أساسية �� دعوة املستثمر�ن الشرعي�ن إ�� مزاولة األعمال التجار�ة �� جنوب السودان.دليال

 

املؤشرات و�عيًدا عن التساؤالت ال�ي أثار��ا ال��اخيص السبع لشركة ال�اردينال للتعدين ا�حدودة، فإن العديد من  إجراء مراجعة بأثر رج�� لقطاع التعدين.

�� براثن األسر. ينب�� ع�� وزارة التعدين أن تقوم بمراجعة حسابات للوقوع الدولة  قابليةالتعدين �� جنوب السودان �سلط الضوء ع��  �� قطاع التحذير�ة

أن  عل��او�نب��  جميع شر�ات التعدين العاملة حالًيا �� جنوب السودان بأثر رج�� لتقييم فعالية عملية منح ال��اخيص للمؤسسات الشرعية واملؤهلة فنًيا.

 متحقق كذلك �� 
ّ

 ما إذا �ان أ�خاص من أ�حاب النفوذ السيا��ي قد انتفعوا بصورة غ�� قانونية. وأن تحدداملنتفع�ن ك شر�ات التعدين ال

 

أن تطلب من االتحاد األفر�قي �عي�ن مبعوث إلرساء  ا�جددةينب�� ع�� ح�ومة الوحدة الوطنية االنتقالية  �عي�ن مبعوث للشفافية من جانب االتحاد األفر�قي.

قتصادية واملساءلة �� جنوب السودان. ولقد حدد فر�ق ذا سن��ي العديد من ا�حاالت ال�ي ُحِرمت ف��ا مؤسسات األسس التوج��ية فيما يتعلق بالشفافية اال

مبعوث دو�� م�افحة الفساد القائمة �� جنوب السودان من املوارد واملساحة ال�افية إلجراء تحقيقات شاملة بخصوص سوء السلوك ا�حتمل. وعليھ سيقدم 

ت م�افحة الفساد �� البالد، بما �� ذلك �جنة م�افحة الفساد، وديوان املراجعة القومي، و�جنة ا�حسابات العامة �� ا�جمعية التشريعية الدعم الالزم ملؤسسا

 الوطنية، و�جنة ا�خصصات الضر�بية واملالية والرصد.

 

 املؤسسات املالية

 
�ان ال�اردينال �� السابق �ستطيع الوصول إ�� النظام املصر�� الدو�� ع�� نحو منتظم لتحو�ل دفعات كب��ة من األموال  العمل مع الشر�اء املصرفي�ن الدولي�ن.

. ينب�� للمؤسسات املالية الدولية أن �عمل مع 2018ال�ي ينوي استخدامها �� غسل األموال خارج جنوب السودان. وقد تم اإلبالغ عن آخر محاوالتھ �� نوفم�� 
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وا�حد من من التحكم وضوابطها بصورة معقولة  أنظم��ا قدرةا��ا �� املصارف �� بلدان العبور أو الوسيط املعروفة، مثل اإلمارات العر�ية املتحدة، لضمان شر�

 ا�خاطر الناجمة عن التحو�الت املالية غ�� املشروعة الواردة من جنوب سودان.

 

اقبااستخد تؤكد أ�شطة ال�اردينال ع�� ضرورة اتخاذ املؤسسات  ، وعمليات مراجعة املعامالت.التحري ة املستمرة املعززة، م العناية الواجبة املعززة، املر

كبار ال�خصيات من ذوي النفوذ السياسية �� جنوب السودان وشر�اؤهم  �ش�ل نف��املالية ا�خطوات الالزمة لتحديد ا�حسابات ال�ي يحتفظ ��ا و/أو يمتلكها 

، و�عز�ز الرصد ا�جاري وعمليات مراجعة املعامالت من أجل تحديد األ�شطة التحري ف�ن. و�نب�� للمؤسسات أيضا أن تجري مز�د من عمليات املقر��ن املعرو 

 املالية املشتبھ ��ا �� جنوب السودان والتحقيق ف��ا واإلبالغ ع��ا.
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