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 واالنتخابات للديمقراطية الدولية املؤسسة

 2السودان في السالم اتفاق

 - وتحليل ملخص -

 

 التنفيذي امللخص

 

 السودان يف االنتقالية الحكومة بين "البروتوكوالت"( باسم إليها )يشار  االتفاقات من عدد توقيع تم ،2020 أغسطس نهاية في

 جزء البروتوكوالت هذه تشكل أن وُينتظر  املسلحة. الجماعات من عدد وممثلي
 
 3 يف توقيعه املزمع النهائي االتفاق من ا

 اتاالتفاق على بالكامل والتحليل امللخص من النسخة هذه تركز  لذلك، للتنفيذ. آلية سيتضمن والذي ،2020 أكتوبر 

  .2020 أكتوبر  في النهائي االتفاق توقيع بعد اوتعميمه ةحدثنسخة م إعداد سيتم .2020 أغسطس نهاية في جوبا في املوقعة

 

. شاملة 2020 أغسطس نهاية في جوبا في املوقعة تفاقاتاال
 
 املتفق والترتيبات املبادئ من طويلة قوائم تتضمن فهي جدا

 تضع كما ،االنتقالية األمنية والترتيبات االنتقالية، والعدالة اإليرادات، وتقاسم السلطة، تقاسم مثل قضايا بشأن عليها

، تنفيذها املزمع القضايا عدد حددت ال  اتتفاقاال أن بيد املجاالت. هذه من للعديد زمنية جداول 
 
 لحله ر الكثي تركتو  عمليا

لقضايا ا وهذه .اإليرادات( تقاسم لجان وعضوية االتحادية للواليات/األقاليم الداخلية الهيكلية )مثل التشريعات خالل من

 بأن العتقادل وجيه سبب ثمة املفاوضات، بها جرت التي الطريقة إلى وبالنظر  املقبلة. واألشهر  األسابيع في حل إلى بحاجة

 منيز  برنامج وفق تقدم إحراز  هو  التحدي ويبقى املعلقة. القضايا هذه بشأن اتفاق إلى األرجح على ستتوصل األطراف

  تبني بطريقة وإحرازه معقول،
 
  نظاما

 
 كالأش نم بشكل النظام هذا تمتع لضمان السالم، على وتحافظ السكان لعموم فعاال

 االنتقالي. الحكم قضايا في تقدم إحراز  في االستمرار  مع الديمقراطية الشرعية

 

 

  عام

 

  الدراسة هذه تقدم .الدراسة هذه في األساسية املواضيع
 
  ملخصا

 
 .2020 أغسطس في جوبا في املوقعة لالتفاقات وتحليال

 محتوى  علىو  الدستور  صياغة عملية على تأثيرها )أي املذكورة االتفاقات في دستور  بناء عناصر  على أساس ي بشكل تركز وهي 

  األخرى. والجوانب للظروف النقاشات بعض تتضمنكما  املستقبلي(. السوداني الدستور 

 

، معقدة 2020 أغسطس أواخر  في املبرمة االتفاقات .الدراسة تحديثات
 
 مختلف وقراءة الصفحات. مئات وتتضمن جدا

 سيظل ولذلك، اليوم. أهميتها تتضح ال  وترتيبات أحكام إلى االنتباه ستلفت التنفيذ عملية وكذلك قراءتها وإعادة النصوص

  الالحقة. التطورات ملراعاة بانتظام تحديثهما سيجري  وبالتالي راهنين، والتحليل امللخص هذا
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 اصأشخ وبحسب االتفاقات. اعتماد إلى قادت التي املفاوضات في الوساطة السودان جنوب جمهورية تولت املفاوضات.

 نسبي خفيف بشكل الوساطة في دورهم مارسوا الوسطاء فإن املفاوضات، في شاركوا
 
 اتاقاالتف جوهر  على فالتفاوض .ا

 فتاتص كما الدولي. املجتمع من املحدود والفني اللوجستي الدعم بعض مع أنفسهم، السودانيين بين معظمه في جرى 

  املفاوضات
 
  السابق في كانوا الطرفين كال  من املفاوضين من العديد أن بحقيقة جزئيا

 
 السابق، حاكمال للحزب معارضين رفاقا

 بيلس على التفاوض وفود وضمت السابقة. املفاوضات جوالت من بكثير  صعوبة أقل اتفاق إلى التوصل عملية جعل مما

  الحصر: ال  املثال

 

  السودان؛ في االنتقالية الحكومة (1)

 ةمسلح غير  ومجموعات واملنطقتين دارفور  من املسلحة الحركات من واسع )تحالف السودانية الثورية الجبهة (2)

  السودان(؛ ووسط وشمال شرق  من أصغر 

  دارفور(. في مسلحة حركة )وهي مناوي  مني / السودان تحرير  حركة (3)

 

  2020 أغسطس نهاية في املوقعة االتفاقات تتضمن (.تفااات)اال االتفاق
 
  عددا

 
 قبل من وقع منها وكل الوثائق، من كبيرا

 اتاالتفاق هذه كل يضم واحد جامع اتفاق على فاطر األ  تتفق لم اآلن، وحتى املتفاوضة. األطراف من املعنية املجموعة

 هذا ثلم توقيع املنتظر  من أعاله، ورد )كما محددة مواضيع أو  مجاالت على تؤثر  التي الترتيبات جميع يتضمن أو  الفردية

  .(2020 أكتوبر  أوائل في االتفاق
 
  األقل: على التالية الفردية االتفاقات من االتفاقات تتألف ذلك، من وبدال

 

 النطاق املواعون  العنوان

  االنتقالية السودان حكومة القومية القضايا اتفاق

 والنيل كردفان جنوب مجموعة 1

 األزرق

  دارفور  مجموعات 3

 شرق  شمال / النوبة مجموعة 1

  األوسط السودان مجموعة 1

  السودان شرق  مجموعات 2

  الجنوب مجموعة 1

 الوطني التحالف

 وإدارة السلطة، تقاسم املوضوعات: نطاق

 الوطنية، واللجان القومية، العاصمة

 الحكم، نظام ومؤتمر  الدستوري، واملؤتمر 

 وقضايا واالنتخابات، القضاء، وإصالح

 وأعضاء واملسيحيون  )البيئة، أخرى 

 املناهضة والتشريعات األخرى، الديانات

 وغيرها(. للعنصرية،
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 النطاق املواعون  العنوان

 ل حو  النهائي السالم اتفاق

 في السودان قضية

 يلي فيما )يسمى املنطقتين

 األزرق النيل "اتفاق

  وكردفان"(.

 السودان في االنتقالية الحكومة

 – السودان لتحرير  الشعبية الحركة

  الثورية الجبهة / شمال

 جنوب األزرق، النيل الجغرافي: النطاق

  كردفان غرب كردفان،

 املسؤوليات، توزيع املوضوعات: نطاق

 املدنية، الخدمة إصالح املالية، املوارد

  إلخ. البيئة، والتنمية، اإلعمار  إعادة

 الترتيبات على االتفاق

  النهائية األمنية

 االنتقالية السودان حكومة

 – السودان لتحرير  الشعبية الحركة

  الثورية الجبهة / شمال

 الدائم النار  إطالق وقف املوضوعات: نطاق

 الدمج وإعادة والتسريح السالح نزع -

 اتفاقات سبعة هناك

  تتعلق منفصلة
 
 تحديدا

 يلي فيما )تسمى بدارفور 

  دارفور"(. "اتفاق

  االنتقالية السودان حكومة

 مسار  – املسلح الكفاح حركات

  دارفور 

 جنوب دارفور، شمال الجغرافي: النطاق

 وسط دارفور، شرق  دارفور، غرب دارفور،

 دارفور 

 تقاسم السلطة، تقاسم املوضوعات: نطاق

 الدائم، النار  إطالق وقف اإليرادات،

  إلخ. االنتقالية، األمنية الترتيبات

 حكومة بين اتفاق

 االنتقالية السودان

 ةالسوداني الثورية والجبهة

 الشمال مسار  –

 االنتقالية السودان حكومة

 مسار  – السودانية الثورية الجبهة

 الشمال

 

 

 

 التنفيذ باتوترتي النهائية املواعيد جميع تدمج واحدة تنفيذ خطةإقرار و  لصياغة جوبا في جارية املناقشات تزال ال  التنفيذ.

  وتسمي واحدة، وثيقة في
 
 موضوع كل تنفيذ على اإلشراف مسؤولية أساس ي بشكل ستتولى التي املؤسسات أو  األطراف أيضا

  الدراسة. هذه تحديث سيجري  االتفاق، هذا توقيع تم إذا حدة. على

 

  بالتحديد:هما و  .2020 أغسطس اتفاقات يوقعا لم رئيسيان مسلحان فصيالن هناك .االتفاق معارضو 

 

 لتحرير  الشعبية الحركة وافقت الحلو(. آدم العزيز  عبد )بقيادة شمال - السودان لتحرير  الشعبية الحركة (1)

 علىو  منفصل سالم مسار  لها يكون  أن على أصرت لكنها جوبا في املفاوضات إلى االنضمام على شمال - السودان

 .املفاوضات توقف سبب مما للسالم، مسبق كشرط علمانية دولة إقامة على أصرت كما بها. خاص اتفاق توقيع
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  وقعت الحركةهذه  أن والحقيقة
 
  اتفاقا

 
  قصيرا

 
 لكن ،2020 سبتمبر  3 في أبابا أديس في الوزراء رئيس مع جدا

  أدناه(؛ )انظر  واضح غير  القانوني وضعه

 ومةالحك بشرعية تعترف ال  إنها السودان تحرير  حركة قالت نور(. محمد الواحد عبد )بقيادة السودان تحرير  حركة (2)

  اإلطالق. على املفاوضات في تشارك لم فهي وبالتالي عسكريين، على الحتوائها االنتقالية

 

 في عليه يعبالتوق السالم اتفاق يوقعوا لم للذين تسمح ترتيبات وضعوا االتفاقات على املوقعين أن اإلعالم وسائل وأفادت

  لكن الحق. تاريخ
 
  إن وقالوا ذلك على يوافقوا لم املفاوضات في شاركوا أشخاصا

 
 ون الرافض يقبل أن يتوقع ال  منهم أحدا

  .2020 أغسطس في عليها االتفاق تم التي الشروط بنفس االلتزام

 

 ينها.ب فيما ترابطها طريقة بسبب والسيما الشديد، بالتعقيد 2020 أغسطس أواخر  املوقعة االتفاقات جميع تتسم التعقيد.

 ناكه ولكن املعقدة. التفاوض عملية إدارة عند بالضرورة تنشأ التي والصعوبات نصوصها طول  بسبب متوقع أمر  وهذا

 وحيدت االتفاقات محررو  حاول  ولقد ككل. البالد مستوى  على آثار  له ثنائي اتفاق كل أن مرده التعقيد من إضافي مستوى 

 يجعل مما ،منهجي بشكل يتم لم هذا ولكن الفردية، االتفاقات بعض في األقسام نفس في معينة بمجاالت املتعلقة األحكام

  املثال: سبيل على صعوبة. أكثر  وفهمه االتفاق قراءة

 

  وكردفان األزرق النيل اتفاق يتضمن اإليرادات، تقاسم مجال في (1)
 
 اسمتق بروتوكوالت أحد لكن رئيسية، أحكاما

 على توقع لم يالت املناطق فيها بما ككل، البالد على ستؤثر  رئيسية ترتيبات على ينص دارفور  اتفاق في اإليرادات

 الخاصة؛ الثنائية االتفاقات هذه

 اقاتاالتف في الواردة األحكام مئات يقرأوا أن القراء على يتعين عملها، وآليات القومية املؤسسات بنية وملعرفة (2)

 الثنائية؛

  الوثيقة أقسام جميع في الصلة ذات األحكام تتوزع الدستورية، العملية صعيد وعلى (3)
 
 قسم في تركيزها من بدال

  واحد.

 

  يحصل وقد القراءة. وإعادة القراءة أثناء االتفاق عن واملزيد املزيد نكتشف قد أننا يعني وهذا
 
 وقعون امل يكتشف أن أحيانا

 عميقة هوة وجود عند عليها. يوقعوا لم التي الترتيبات عن راضين غير  أنهم أو  بينها، فيما متوافقة غير  الترتيبات بعض أن

 الحالة، ذهه وفي بأكملها. السالم عملية انهيار  في تساهم وقد كبيرة إشكالية الهوة هذه تصبح قد األطراف، بين الثقة في

 على فاألطرا لتتغلب الحسنة النوايا من يكفي ما بخلق الجديدة الثورية األجواء نجحت هل ستخبرنا التي هي األيام فإن

 وقوعها. عند املشاكل هذه

 

، القانوني. الوضع
 
 املوقعين التزام كثيرون أكد وقد .2019 لعام الدستورية بالوثيقة االتفاقات جميع يستشهد نظريا

 الفردية اتاالتفاق بعض يمض ي نفسه، الوقت وفي الوثيقة. تلك في والحريات الحقوق  عن تتحدث التي باألحكام املعنيين

  وبالتحديد: الدستورية. الوثيقة مضمون  على جوهرية تعديالت إجراء إلى ويهدف ذلك من أبعد
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  تشكل أحكامه أن على وكردفان األزرق النيل اتفاق ينص (1)
 
 (.112 )املادة 2019 لعام الدستورية الوثيقة من جزءا

  ومهمة قوية النقطة هذه وصياغة
 
  االتفاق هذا "يكون  تنص: فهي باالقتباس. جديرة وهي بالفعل جدا

 
 ال  جزءا

  االتفاق". هذا أحكام تسود التعارض حال وفي الدستورية الوثيقة من يتجزأ

 حالة وفي الدستورية الوثيقة في املوقعة السالم اتفاقات إدراج على الطرفان "اتفق على: دارفور  اتفاق وينص (2)

  الدستورية". الوثيقة بتعديل التعارض يزال التعارض

 النتقاليا التشريعي املجلس أعضاء ثلثي بموافقة فقط تعديلها يمكن أحكامها أن على فتنص ذاتها الوثيقة أما (3)

 ستلي وبطرق  دراماتيكي بشكل تغيرت قد اآلن الوثيقة أن يعني وهذا شكلي. اإلجراء هذا أن هو  املفترض ولكن

  واضحة
 
  الحالي. الوقت في تماما

 

 فحةص من يتألف وهو  جوبا. في عليه التوقيع أو  التفاوض يتم لم حيث االتفاقات. بقية عن أبابا أديس اتفاق يختلف

 نفيذللت أنه االتفاق يدعي وال  االنتقالية. للحكومة التفاوض ي الفريق أعضاء أحد وليس الوزراء رئيس عليه ووقع واحدة

 يمكن ال  السياسية قيمته أن رغم شك، موضع القانونية فقيمته وبالتالي األخرى(. االتفاقات بعض حال هو  )كما املباشر 

  أدناه(. )انظر  إنكارها

 

  39 تستمر  أن يجب أنها على وينص االنتقالية. الفترة القومية القضايا اتفاق يمدد االنتقالية. الفترة
 
  شهرا

 
 تاريخ من بدءا

 هذا فإن أعاله(، )انظر  112 املادة بموجب الدستورية الوثيقة ضمن مدرج االتفاق وألن (.2.1 )املادة السالم اتفاق توقيع

. اآلن تقرر  قد التمديد
 
 بقىت أن ينبغي هل هو  بالفعل، برز  قد يكن لم إن األرجح، على ستبرز التي األسئلة وأحد فعليا

 عنها دفاعال الصعب من فسيكون  القضية، هذه طرحت فإذا األصلية. فترته انتهاء بعد السيادة ملجلس العسكرية القيادة

  تنص الدستورية الوثيقة ألن
 
 ((.3) 11 )املادة 2021 مايو  17 في مدني عضو  إلى تنتقل أن يجب الرئاسة أن على حرفيا

 

 

 االتحادي النظام

 

  سيتخذ السودان أن الجوهر  في 2020 أغسطس أواخر  في املوقعة االتفاقات تفترض النهائية. النتيجة
 
. نظاما

 
 هناك اتحاديا

 دارفور. تفاقوا وكردفان األزرق النيل اتفاق يغطيها التي البالد أجزاء في االتحاد هذا عمل آلية بشأن التفاصيل من كبير  قدر 

  تطبقس بأكملها الدولة وأن جوهرها، في نهائية فيهما الواردة الترتيبات أن االتفاقان هذان يفترض ذلك، إلى باإلضافة
 
 نظاما

،
 
 فسه،ن الوقت في املزمعة. الدستور  مفاوضات في بشأنه للتفاوض يذكر  ش يء يبق لم أنه يعني صح، إن وهذا، اتحاديا

 يفيةك حول  إضافية تفاصيل تحديد خالل من أساس ي بشكل وذلك الدستورية، للعملية إضافية أهمية االتفاقات تعطي

 مزيد شك بال  سيوفر  الحكم، نظام حول  مؤتمر  عقد ضرورة على االتفاقات تنص وبالتحديد، تنظيمها.
 
 لالتفاصي من ا

  (.15 الصفحة انظر  املؤتمر، حول  املعلومات من )ملزيد املستقبل في االتحاد بناء كيفية بشأن

 

  االتفاقات أطلقت الواليات/األااليم.
 
 ق بعضها تجسد السودان، في االتحادي النظام في املهمة التغييرات من عددا

 
 انونيا

  وبالتحديد: محددة. زمنية مهلة انقضاء بعد إال  يحصل لن اآلخر  والبعض االتفاق، توقيع فور 
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 "يتم املحدد، املوعد في الحكم نظام مؤتمر  تنظيم تعذر  حال في أنه على دارفور  اتفاقية من 25.4 املادة تنص (1)

 .االتفاق" هذا تاريخ من أشهر( )سبعة 7 تتجاوز  ال  مدة في وصالحياتها سلطاتها بكامل دارفور  إقليم حكومة تفعيل

 السلطات هذه تعديل يمكنه ال  الحكم، نظام مؤتمر  تنظيم حال في أنه على دارفور  اتفاق من 25.5 املادة وتنص

 اتالسلط هذه تفعيل يجب االتفاق، كان مهما وأنه باإلضافة، إال  دارفور  اتفاق عليها نص التي والصالحيات

( )ثالثين 30 أقصاها فترة "خالل والصالحيات
 
  الحكم". نظام مؤتمر  عقد بعد يوما

  يمنح فهو  مختلف. ترتيب على وكردفان األزرق النيل اتفاق ينص (2)
 
  حكما

 
 على محدد بشكل ينص وال  للواليتين ذاتيا

  أن
 
. يصبح أن يجب منهما أيا

 
  وينص إقليما

 
 ش السودان بوحدة املساس دون  أنه الطرفان "اتفق أنه على حرفيا

 
 عبا

،
 
 بحكم طقتاناملن تتمتع االتفاق، هذا ضمن عليها املنصوص املتبقية أو  املشتركة أو  الحصرية بالسلطات أو  وأرضا

  االتفاق". هذا في عليها املنصوص السلطات فيه تمارس ذاتي

 

  هي: الترتيبين هذين بين الرئيسية واالختالفات

 

 2021 أبريل حتى دارفور  تنتظر  أن يجب بينما الفور، على واسع ذاتي حكم على يحصالن وكردفان األزرق النيل (1)

؛ لتصبح
 
  إقليما

 ارفور د إقليم من بكثير  أكبر  سلطات ُمنحتا أنهما من الرغم على "إقليم" اسم وكردفان األزرق النيل على يطلق لم (2)

  الوجود(. حيز  إلى يظهر  )عندما

 

 رالي،فيد اتحاد شكل على ستتأسس بأكملها الدولة أن على بوضوح تنص االتفاقات أن ورغم األهمية، من القدر  وبنفس

 فصيليةالت الترتيبات جميع أن يعني وهذا االتفاقات. تشملها لم التي السودان أجزاء بشأن محددة ترتيبات وضع يتم لم

 من لها. لةمنفص ترتيبات وضع يجب وأنه االتفاقات تشملها لم التي البلد أجزاء على بالضرورة تنطبق لن أدناه املوضحة

  املحتمل
 
 وهو  البلد، في الالمساواة من عدة مستويات هناك سيكون  أنه عن النهائية املحصلة في الجهد هذا يسفر  أن جدا

 لالهياك حال هو  هذا يكون  قد باألصل. معقد وضع إلى التعقيد من أخرى  مستويات سيضيف ولكنه بالتأكيد ممكن أمر 

 عتوزي على سينطبق ذلك أن املؤكد شبه ومن الخاصة. مؤسساته منها لكل يكون  أن يمكن التي لألقاليم، الداخلية

  أدناه(. )انظر  وكردفان األزرق النيل وبين دارفور  بين باألصل مختلفة وهي املسؤوليات،

 

 تلكل الداخلية الهيكليات بناء كيفية عن املؤشرات بعض وكردفان األزرق النيل اتفاق يتضمن الداخلية. الهيكليات

 شريعي،ت ومجلس والئي/إقليمي، وزراء ومجلس والي/حاكم، لها يكون  أن يجب تشملها التي املناطق أن على ينص وهو  املناطق.

. املستقبلي دارفور  إقليم هيكلة كيفية على مؤشر  أي يقدم فال  دارفور  اتفاق أما وغيرها. قضائية، وسلطة
 
 باإلضافة داخليا

  ذكر  أي يرد لم ذلك، إلى
 
  تخضع )التي املناطق بقية هيكلة لكيفية إطالقا

 
 نم العديد يترك وهذا اتحادي(. لحكم أيضا

 ستمنح لتيا والسلطات مباشر(، غير  أو  مباشر  )بشكل املستقبلية األقاليم حكام اختيار  كيفية فيها بما مفتوحة، األسئلة

  املثال: سبيل على بينها عدة احتماالت وتوجد إلخ. إقليم، كل في للبلديات ستمنح التي والسلطات لهم،
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  ؛2005 لعام االنتقالي الدستور  في الواردة الترتيبات عن التراجع ببساطة للسودان يمكن (1)

 التوصل ميت اتفاق بموجب عنه بالحياد معينة ألقاليم والسماح لألقاليم افتراض ي ترتيب تبني للسودان يمكن (2)

  الغرض؛ لهذا إليه

  الداخلي. تنظيمه آلية بنفسه يقرر  أن إقليم لكل يسمح أن للسودان يمكن (3)

 

. االتحادية الواليات/األقاليم هيكلة كيفية عن واضحة فكرة باألساس املفاوضين لدى يكون  وقد
 
 خيار  يكن وأيا داخليا

  أدناه. واضح هو  كما املشكلة، هذه لحل الوقت من القليل لديها فإن املختصة، السلطات

 

 تأسيس يعيد تشريع بتبني االلتزام االنتقالية السودان حكومة على دارفور  واتفاق القومية القضايا اتفاق يفرض التنفيذ.

 هوج على تنص ال  ألنه القضية، هذه حيال الصمت فيلتزم وكردفان، األزرق النيل اتفاق أما اتحادي. كنظام السودان

  اتحادية. كأقاليم وكردفان األزرق النيل إنشاء على التحديد

 

 أنو  إقليمي السودان في الحكم نظام أن على اتفقا الطرفين أن على القومية القضايا اتفاق من 10.2 املادة تنص (1)

 ألقاليما نظام باستعادة رسمي قرار  الستصدار  الالزمة القانونية "التدابير  اتخاذ االنتقالية السودان حكومة على

" الستين (60) تتجاوز  ال  مدة خالل
 
  السالم. اتفاق على التوقيع تاريخ من يوما

 لسودانا في الفيدرالي اإلقليمي الحكم نظام إنشاء على الطرفان "اتفق أنه على دارفور  اتفاق من 25.2 املادة وتنص (2)

 قرار  استصدار ب الالزمة القانونية التدابير  االنتقالية السودان حكومة تتخذ أن على دارفور، إقليم ذلك في بما

( )ستين 60 تتجاوز  ال  مدة خالل األقاليم نظام باستعادة رسمي
 
 السالم". اتفاق توقيع تاريخ من يوما

 

. قصير  النهائي املوعد هذا فإن تحديده، يجب ما كل إلى وبالنظر 
 
 ج الكبير  العدد بسبب خاص بشكل صحيح وهذا جدا

 
 دا

  الكبير  والعدد الفيضانات، كارثة )مثل نفسها الفترة في معالجتها يجب التي األخرى  العناصر  من
 
 األخرى  االقضاي من جدا

  نفسها(. الفترة في تنفيذها وينبغي السالم اتفاق عن الناشئة

 

 املسؤوليات. عتوزي حول  دارفور  اتفاق وفي وكردفان األزرق النيل اتفاق في التفاصيل من هائلة كمية ثمة :املسؤوليات توزيع

  معروف منها والكثير 
 
 كال  أن و ه املهمة الجوانب حدأ الذكر. تستحق التي الفريدة الخصائص من عدد هناك ولكن تماما

 إقليم منح بينما مستقلة صالحية 61 منحتا وكردفان األزرق فالنيل املناطق. لجميع نفسها السلطات يمنح ال  االتفاقين

 ذلك تىح ولكن بينهما، فيما التوزيع طريقتي اختالف مدى لتحديد تفصيلية مقارنة إجراء يجب فقط. صالحية 28 دارفور 

 كيفية نع فكرة وإلعطاء السالم. مفاوضات في شاركت التي البلد مناطق بين حتى متماثل غير  النظام أن الواضح من الحين

  التالي: النحو  على منظم وكردفان األزرق النيل اتفاق فإن املسؤوليات، توزيع

 

 لكن املشتركة. والسلطات الحصرية، اإلقليمية والسلطات الحصرية، املركزية السلطات من طويلة قوائم هناك (1)

  الحصرية اإلقليمية السلطات قائمة يضع االتفاق هذا أن ذلك من األهم
 
 السلطات قائمة ويضع (9 )املادة أوال
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 االتفاق أهداف بشأن فحسب، رمزية ولو  مهمة، رسالة يبعث وهذا (.11 )املادة النهاية في الحصرية املركزية

  وأولوياته.

  اإلشارة تجدر  (2)
 
  مهمة غير  عادة تكون  السلطات هذه أن )رغم املتبقية بالسلطات املتعلق الحكم إلى أيضا

 
 إذا جدا

 سلطاتال تمنح ما عادة املقارنة، املمارسة في والصالحيات(. للسلطات شاملة قوائم الحالية الترتيبات تضمنت

 ريقةبط فيوزعها وكردفان األزرق النيل اتفاق أما األقاليم. لحكومات أو  املركزية للحكومة إما ةصراح املتبقية

، مختلفة
 
  تخصص متبقية سلطة كل أن على ينص حيث تماما

 
 على هناك وسيكون  (.12 )املادة لطبيعتها" "وفقا

  املحاكم تلعب ربما الحقوق. بعض بشأن خالفات األرجح
 
 رةكبي بدرجة مستلهم وهذا الخالفات. هذه حل في دورا

 عدم رغم الترتيبات من النوع هذا بشأن التجارب بعض وجود يعني ما ه(، )الجدول  الشامل السالم اتفاق من

 .3الواقع أرض على تجسدت كيف بشأن معلومات توفر 

 ما (،9.10 ادة)امل تشريعية بسلطات تتمتع فالواليات املفاجآت. من الكثير  هناك ليس الفعلي، التوزيع صعيد على (3)

 الثقافة على قوي  تأكيد وهناك .9 املادة في الواردة القضايا من أي بخصوص التشريعات سن تستطيع أنها يعني

 ادةامل تسمح فيما املحلية، اللغات تدريس معاهد تأسيس في حصرية سلطات الواليات تمنح 9.7 فاملادة واللغات.

  املحلية. الثقافة بتشجيع الواليات لحكومات 9.9

  28 املشتركة واالختصاصات السلطات قائمة وتتضمن (4)
 
  وتشمل (10 )املادة بندا

 
  عددا

 
 وهذه القضايا. من كبيرا

 وموارد (،10.14) السكاني التعداد وإجراء (،10.1) والسجون  والشرطة (،10.7) األراض ي على النزاعات حل تتضمن

 تتطلب التي الضريبية الصالحيات أن على 10.20 البند ينص كما (.10.17) الوالية/اإلقليم لحدود العابرة املياه

 
 
" "قرارا

 
  هي مشتركا

 
  الصالحيات. هذه طبيعة إلى إشارة أي يعطي ال  ولكنه مشتركة، سلطات أيضا

  41 الحصرية املركزية السلطات قائمة وتتضمن (5)
 
  بندا

 
 التي السلطات جميع تشمل وهذه .(11 )املادة مستقال

 (11.3) الجنسية منح وسلطة (11.2) الخارجية والشؤون (11.1) الدفاع مثل عادة املركزية الحكومات تمارسها

  (.11.32) القومية والضرائب (،11.22) الدولية واالتفاقيات (11.13) املركزي  والبنك

 املنطقتين لسكان "يحق :9.8 املادة تقول  املثال، سبيل فعلى التنفيذ. سيعقد وهذا معيارية، غير  الصياغات بعض (6)

 حصريةال واالختصاصات السلطات قائمة منتصف في الحكم هذا يأتي السودان". تاريخ كتابة إعادة في املشاركة

  يبدو  لذلك للواليات،
 
 هذه له عددهم؟ ما اختيارهم؟ سيجري  كيف سكان؟ )أي التؤ التسا من الكثير  ويثير  غريبا

 
 
  مالئم. بشكل ذلك تطبيق يمكن كيف الواضح من ليس الواليات"؟ "سلطات من فعال

  هناك (7)
 
 حصرية سلطة الضرائب" "تحصيل أن على 9.15 املادة تنص املثال، سبيل على التكرار. بعض أيضا

 عملية طول  إلى التكرار  هذا يرجع وربما اإليرادات". تحصيل "حق الواليات تمنح 9.55 املادة ولكن للواليات،

 احتمال يطرح وهذا التشوش. بعض يسبب قد ولكنه بمشكلة ليس فهو  فعال  كذلك كان وإذا وصعوبتها، التفاوض

 املستقبل. في مشاكل تسبب أن يمكن الصياغة في أخرى  سلبيات وجود

 

 بطرق  مستوى الوالياتو  القومي ى املستو  على السلطة تقاسم على االتفاقات تنص القومي. املستوى  على السلطة تقاسم

، مألوفة
 
 ترتيبات كل( )وليس معظم عليها. الضوء تسليط يجب التي الخصوصيات من عدد وجود من الرغم على تماما

                                                             
 في جنوب السودان. 3

 
  وهذا النوع من الترتيبات مطبق أيضا
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  مهمة عناصر  هناك ولكن القومية، القضايا اتفاق في مذكورة الوطنية السلطة تقاسم
 
 ألزرقا النيل اتفاق في واردة أيضا

 ديرةج التالية واألحكام هنا. كبير  خالف يبرز لن وبالتالي السودان، في جيد بشكل مفهوم املبدأ .4دارفور  واتفاق وكردفان

  باالنتباه:

 

 في أعضاء ثالثة (3) بإضافة السلمية" العملية "أطراف تمثيل على القومية القضايا اتفاق من 4.1 املادة تنص (1)

 ةإضافي مقاعد سيمنحون  هل الواضح من فليس االتفاق، على إضافية "أطراف" توقيع حال فيو .5السيادة مجلس

  بينهم. للمقاعد الحالي العدد نفس تقاسم يتعين أم السيادة مجلس في

 بخمسة الوزراء مجلس في السلمية" العملية "أطراف تمثيل على القومية القضايا اتفاق من 5.1 املادة تنص (2)

  املجلس(. من %25 )أي وزارات

 التشريعي املجلس مقاعد من %25 السلمية" العملية "أطراف منح على القومية القضايا اتفاق من 6.1 املادة تنص (3)

(. 75 )أي االنتقالي
 
  مقعدا

 علىاأل  واملجلس القومية الدستورية كاملحكمة القومية، املؤسسات أن على وكردفان األزرق النيل اتفاق وينص (4)

، الواليات/األقاليم من أعضاء تضم أن يجب العامة، للنيابة
 
 ايير مع "وفق يكون  تعيينهم أن على النص مع أيضا

  (.51.4و 51.2 )املادة واملهنية" الكفاءة

 

 املنطقتين. يف املحلي الحكم عمل آلية إلى اإلشارات بعض وكردفان األزرق النيل اتفاق يتضمن .الواليات بين السلطة تقاسم

 تم ابقةالس دارفور  والية أن بقوة يفترض مما اإلقليم، في السلطات تشكيل آلية حيال الصمت فيلتزم دارفور  اتفاق أما

  :ما يلي وكردفان األزرق النيل اتفاق فييرد  .2016 لعام الدستوري االستفتاء بعد حلها

 

 (.26 )املادة قضائية وسلطات تشريعية وسلطات وزراء ومجالس حكام للواليات يكون  (1)

 ائبون األزرق، النيل والي/حاكم تعين التي هي شمال - السودان لتحرير  الشعبية الحركة أن على االتفاق ينص (2)

 والتشريعي التنفيذي الجهازين من %30 ونسبة كردفان، غرب ووالية كردفان جنوب والية من كل في الوالي/الحاكم

 (.30 )املادة كردفان وجنوب األزرق النيل واليتي في

 

 في رةاملذكو  واللجان املفوضيات من العديد أن هي الفور  على نفسها تفرض التي االستفهام عالمات إحدى املفوضيات.

 الواضح والتفسير  (.27.3 )املادة وكردفان األزرق النيل اتفاق بموجب التنفيذي" "الفرع من جزء بوصفها مدرجة االتفاق

 ت مخصصة فقرة القومية القضايا اتفاق يتضمن مستقلة. غير  الهيئات هذه أن يقصدون  الصياغة واضعي أن هو  هنا
 
 حديدا

 نفسها الفقرة تقدم وال  مستقلة، بأنها واللجان املفوضيات توصف ال  (.8 )املادة واللجان املفوضيات عمل آلية لتوضيح

                                                             
وكما  (.6 كما تؤكد اتفاقية أديس أبابا على ضرورة "التقاسم املناسب والعادل للثروة والسلطة بين مختلف شعوب السودان" من خالل الدستور )املادة 4

  ، وبالتالي يجب النظر فيها بشكل منفصل.2020التفاق أديس أبابا نفس وضعية اتفاقات أغسطس  ورد أعاله، ليس
ومن املحتمل أن هذا املصطلح الغامض  ال يوجد تعريف ملصطلح "أطراف العملية السلمية" ولكن من الواضح أن صياغته تعني املوقعين على االتفاق. 5

 على اتفاق القضايا القومية.استخدم إلتاحة إمكانية إضافة أعضاء آخر 
 
  ين إلى مجلس السيادة ومجلس الوزراء والبرملان دون الحاجة إلى التوقيع رسميا
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 تقديم دون  املوقعين تمثل أن يجب عضويتها أن هو  عنها قيل ما ومعظم مهامها. أو  استقالليتها أو  تشكيلها عن تذكر  تفاصيل

 تفاصيل. أي

 

 

 اإليرادات وتقاسم املالية القضايا

 

 االتفاقات  وليت .عام
 
  اهتماما

 
  كبيرا

 
 ملوقعينا لدى أن الواضح ومن وغيرها. اإليرادات وتقاسم والضرائب املالية للقضايا جدا

 بأنهم اتضمان بتقديم املفاوضات أثناء وطالبوا عقود، طوال السودانية القومية السلطات قبل من بالتهميش عميق شعور 

  واضح وهذا ملناطقهم. االستثمار  من أكبر  حصة تخصيص سيضمنون 
 
 ع تتضمنحيث  ،االتفاقات جميع في تقريبا

 
  ددا

 
 كبيرا

  تركت ولكنها الضمانات، من
 
  أيضا

 
 بأكمله. االتفاق تعطل أن يمكن التي الحاسمة القضايا من عددا

 

 واملفوضية (22 )املادة للعائدات القومي الصندوق  إنشاء على القومية القضايا اتفاق ينص .للعائدات القومي الصندوق 

 )املادة املفوضية لتفعيل قانون  إصدار  على ينص كما (.23 )املادة املالية واإليرادات املوارد وتخصيص لقسمة القومية

 قبول  انيةإمك بشأن التساؤل  يثير  مما اإلضافية، التفاصيل من كبيرة كمية دارفور  اتفاق يتضمن العادة، غير  وعلى 6(.23.2

 املفوضية شاءإن على دارفور  اتفاق في الثروة تقاسم بروتوكول  ينصو  اإلضافية. الترتيبات بهذه عليه املوقعة غير  األطراف

 على: بالتحديد تنص وهي (.14 )املادة املالية واإليرادات املوارد وتخصيص لقسمة القومية

 

 دالةبع القومية اإليرادات توزيعو  تخصيص في الخلل أوجه ومعالجة الشفافية "ضمان هي املفوضية هذه ومهمة (1)

 ملفوضيةا تضمن كما املتراكمة. التاريخية واملظالم الحرب من املتضررة األقاليم/الواليات السيما ورأسيا، أفقيا

  (.14.3 )املادة املالية هبمستحقات التمتع من آخر  طرف أي أو  اإلتحادية الحكومة حرمان عدم

 قرارات فإن محددة، خلفيات من األعضاء من كاف   عدد اختير  إذاف حاسمة. قضية املفوضية كوينت عتبر يو  (2)

 مسبق محددة ستكون  وتوجهاتها املفوضية
 
 عضاءأ غالبية اختير  إذا التفصيل، من وبمزيد الخصوص وجه وعلى .ا

 يأتي أن حاملرج فمن وغيرهما(، الوطنية والخزينة املالية )كوزارة القومية للسلطة التقليدية املراكز  من املفوضية

 صيلتفا االتفاق يقدم ال  أن ما حد إلى املدهش من لذلك، االتحادية. الحكومة لصالح لإليرادات املفوضية توزيع

 القانون  نأ وعلى االنتقالي الوزراء رئيس قبل من يعين رئيسها أن على فقط ينص فهو  املفوضية. تكوين عن مهمة

 باإليرادات املعنية للهيئات الدقيق التكوين كان وقد (.14.1 )املادة الواليات" لألقاليم/ العادل "التمثيل يضمن

                                                             
 في اتفاق السالم الشامل لعام  6

 
 198واملادة  من هذا االتفاق تنص على إنشاء الصندوق القومي للعائدات. 197فاملادة  .2005هذه الترتيبات واردة أيضا

  ".النقديةو  "مفوضية تخصيص ومراقبة اإليرادات املاليةتنص على إنشاء 
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 هائين اتفاق إلى التوصل يتم لم البلدين، كال  وفي واليمن. العراق من كل في ساخنة ومفاوضات نقاش موضوع

 .7بعد

منح (3)
ُ
 )املادة داتللعائ القومي الصندوق  في املودعة القومية اإليرادات كافة مراقبة بينها واسعة، سلطات املفوضية ت

 (،15.2 )املادة القومية اإليرادات من األقاليم/الوالياتو  االتحادية الحكومة مستحقاتو  أنصبة تحديدو  (،15.1

  (.15.3 )املادة اإليرادات تخصيص معايير  ووضع

 

  وكردفان األزرق النيل اتفاق يحدد محددة. تخصيصات
 
  ة.املقبل السنوات في ستحدث التي التوزيعات بعض مسبقا

 

 (.16.1 )املادة والضرائب الطبيعية املوارد من املنطقتين في يتحقق إيراد أي من %40 املنطقتين منح على فينص (1)

 فاقات يتضمن جديدة. صيغة على األطراف تفاوضت أن يفترض الفترة، هذه وبعد سنوات. 10 الترتيب هذا ويستمر 

 )املادة [CHECK] املعدنية" "املوارد إيرادات تشمل القاعدة هذه أن ذكر  على يؤكد والذي نفسه، الحكم دارفور 

25.1.)  

  وينص (2)
 
 اصةخ حقوق  الطبيعية املوارد هذه منها تستخرج أو  فيها تتوفر  التي /الوالياتلألقاليم أن على أيضا

  (.22.1 )املادة تفاصيل أي تقديم دون  بيعها، من املتأتية باإليرادات

 سنوي أمريكي دوالر  مليون  750 بتحويل السودانية الحكومة تقوم أن على دارفور  اتفاق ينص كما (3)
 
 صندوق  إلى ا

 دوالر  مليون  100 وتحويل (29.6 )املادة التالية العشر  السنوات طوال دارفور  في املستدامة والتنمية السالم دعم

  (.29.8 )املادة االتفاق توقيع من واحد شهر  غضون  في

 

 في توزعت األحكام من الكثير  هناك األخرى، املالية واملسائل االقتراض وصالحية واإليرادات الضرائب بخصوص الضرائب.

 سلطة هافي بما اإليرادات، لتحصيل كبيرة صالحيات الواليات يمنح وكردفان األزرق النيل فاتفاق االتفاق. أقسام جميع

 )املادة العامة موازنتها وضع في والحق (،9.11 )املادة الوطنية البنوك من االقتراض في والحق (،9.15 )املادة عامة ضريبية

 اتفاق في مشابهة ترتيبا وهناك (.9.57 )املادة الخارجية السياسة مع يتعارض ال  بما االستثمارية التعاقدات في والحق (،9.16

 و  املذكورين. االتفاقين بموجب الترتيبات عن أكثر  معلومات الدراسة هذه من التالية النسخة وستتضمن دارفور.
 
 نظرا

  ثانوية. أهمية ذات الفقيرة للمناطق الضريبية اتالسلط تكون  قد االقتصادية، السودان ألوضاع
 
 أن رجحيُ  ذلك، من بدال

 طبيعية(.ال املوارد وبيع استخراج على الضرائب استثناء احتمال )مع الدولي املجتمع وعلى الخرطوم من اإلعانات على تعتمد

 

 

                                                             
النقدية" من ثالثة ممثلين من الحكومة القومية، وثالثة ممثلين من و  بموجب اتفاق السالم الشامل، تتكون "مفوضية تخصيص ومراقبة اإليرادات املالية 7

الحزب الحاكم يسيطر على شمال السودان، أي أن قوة سياسية واحدة كانت تهيمن آنذاك، كان  حكومة جنوب السودان، وجميع وزراء املالية من الواليات.

  بشكل أساس ي على املفوضية.
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  والدولة الفرد

 

 أهم بعض رفضت أعاله، ورد كماف املفاوضات. في مبدأ قضية بوصفها بالدولة الدين عالقة برزت والدولة. الدين

  بوصفه بالعلمانية االنتقالية السودان حكومة تلتزم أن على أصرت ألنها املشاركة الجماعات
 
  شرطا

 
 ولم دثات.للمحا مسبقا

 مؤملة نقاشات خاضوا املفاوضين أن االتفاقات نص من مهمة أدلة هناك ولكن املناقشات، بدء قبل االلتزام هذا تقديم يتم

 غالب )التي "علماني" كلمة تستخدم لم املسألة. هذه بشأن
 
 من أي في السودان( في اإللحاد وبين بينها الخلط يتم ما ا

  املثال: سبيل على املعارضة. جماعات بعض مطالب لتلبية بوضوح مصممة املستخدمة الصياغة لكن االتفاقات،

 

  وكردفان األزرق النيل اتفاق يتضمن (1)
 
  حكما

 
 "تقف بأن تقض ي 1 فاملادة بالدولة. الدين عالقة بخصوص رئيسيا

  ثقافي". أو  إثني أو  ديني انحياز  أي دون  والثقافات األديان من متساوية مسافة على الدولة

 على والسلطات الصالحيات ممارسة املنطقتين لكال أن  على وكردفان األزرق النيل اتفاق من 9.2 املادة تنص (2)

 عام في إال  السودان في تطبق لم الشريعة فإن وباملناسبة، (.1974 عام في )املعدل 1973 دستور  أحكام أساس

 بقية يف يحدث عما النظر  بغض الشريعة إلى تستند ال  تشريعات بسن ستسمحان املنطقتين أن يعني وهذا .1983

  البالد. مناطق

 على: تنص العامة( املبادئ عنوان تحت ترد )التي 1.7 فاملادة ذلك. من أبعد القومية القضايا اتفاق ويمض ي (3)

 لدولةا ووقوف السياسة في الدين استغالل عدم لضمان الدولة ومؤسسات الدينية املؤسسات بين التام "الفصل

 واضحال من وقوانينها". البالد دستور  في ذلك يضمن أن على املعتقدات وكريم األديان جميع من واحدة مسافة على

 ستطيعت فهل بعضهما، عن مستقلتان الدينية واملؤسسات الدولة كانت إذا للتفسير: ستخضع الصياغة هذه أن

 دين تتبنى أن الدولة
 
 رسمي ا

 
 وأيض ؟ا

 
( ةالدول )مفتي الدينية املؤسسات بأن الصياغة هذه تفسير  يمكن هل ،ا

 
 مثال

 واضحال من الدولة؟ مؤسسات عن الكامل واملالي اإلداري  االستقالل منحها ينبغي ولكن العمل في تستمر  أن يجب

قد ال يكون  وهذا الدولة، سياسة وضع عند الدين استلهام من الدولة مسؤولي تمنع ال  الصياغة أن حال أية على

 
 
  األطراف. من مقبوال

 يقوم أن يجب املستقبل في الدائم البالد دستور  أن على فينص .8حتى ذلك من أبعد أبابا أديس اتفاق ويمض ي (4)

وربما تفهمه األطراف املتفاوضة املختلفة  ،املبدأ لهذا تعريف يرد ال و  (.3 )املادة الدولة" عن الدين "فصل مبدأ على

 أال  يجب الدولة سياسة أن يعني ذلك بأن األحزاب معظم تفهم يمكن أن تقدير، أقل على لكن .بشكل مختلف

 فاوضون امل سيكتفي هل هو  الدستورية العملية أثناء تبرز أن يرجح التي األسئلة وأحد دينية. عقيدة إلى تستند

 من 3 ةواملاد الضمانات. سبيل على محددة ترتيبات بإدراج سيطالبون  أم النهائي الدستور  نص في املبدأ بإدراج

 في املبدأ هذا إدراج عدم حال في أنه على تنص فهي ما: حد إلى النقاش هذا بحدوث تنذر  أبابا أديس اتفاق

  لالستقالل. معلنة شبه صيغة وهو  املصير"، "تقرير  حق احترام عندها يجب الجديد، الدستور 

 

                                                             
 مثل اتفاقات  .2020كما ورد أعاله، ليس التفاق أديس أبابا نفس وضعية اتفاقات أغسطس  8

 
ونناقشه هنا بغرض املقارنة فحسب، وال ينبغي اعتباره مطبقا

  .2020أغسطس 
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  كبيرة أهمية االتفاقات تولي املساواة.
 
 وقد األديان.و  األعراق وبين الجنسين، بين كاملساواة أشكالها، بمختلف للمساواة جدا

 عديدة وترتيبات آليات ووضعت ،2019 لعام الدستورية الوثيقة في الواردة املبادئوشددت على  بها، خاصة مبادئ وضعت

  وبالتحديد: االتفاقات. جميع في نفسها هي الترتيبات جميع ليست ولكن املاض ي. مظالم ملعالجة

 

  وكردفان األزرق النيل اتفاق يشدد (1)
 
  تشديدا

 
 مواد، تس يتضمن العامة" "املبادئ األول  فالفصل املساواة. على كبيرا

 والثقافات األديان من متساوية مسافة على الدولة "تقف بأن تقض ي 1 فاملادة واملساواة. التمييز  عدم عن منها ثالث

 والسياسية املدنية والواجبات الحقوق  كل أساس هي تمييز  بال  "املواطنة أن على تنص 2 واملادة انحياز". أي دون 

  والثقافية". واالقتصادية واالجتماعية

 اتفاق من 1.20 فاملادة الجنسين. بين أكبر  مساواة على تنص االتفاقات من العديد في متنوعة أحكام وهناك (2)

 تخاذا ومراكز  السلطة مستويات جميع في املرأة تمثيل "أهمية يلحظون  املوقعين أن على تنص القومية القضايا

 بمنح وكردفان األزرق النيل اتفاق من 5 املادة وتقض ي ".%40 عن تقل ال  وبنسبة وفاعلة عادلة بصورة القرار 

  النساء
 
 فاملادة االتفاق. أقسام جميع في املبدأ هذا على تشديد وهناك .9القومي املستوى  على %40 بنسبة تمثيال

 دارفور  اتفاق يتضمن ال  وباملقابل، .%40 عن تقل ال  بنسبة التشريعي املجلس تشكيل في املرأة تمثيل على تنص 34

 على يقللتطب وكافية واضحة القومية القضايا اتفاق صياغة هل هو  بالتالي والسؤال النساء. مشاركة إلى إشارة أي

  .2021 عام في هناك إنشاؤه املزمع اإلقليم على وبالتحديد دارفور،

 لعربية.ا النصوص في مألوف غير  أمر  وهو  االعتبار، بعين االجتماعي النوع االتفاقات جميعاللغوية ل صياغةال تأخذ (3)

 أجهزة في املنطقتين" وبنات "أبناء تعيين علىمن اتفاق النيل األزرق وكردفان  51.1 املادة تنص املثال، سبيل فعلى

 االتفاق. في جميع فقرات الصيغة هذه وتستخدم العدالة.

 

 

 الدستورية العملية

 

 تم ى،أخر  أمور  بين منو  عدة. أوجه من الدستورية العملية على القومية القضايا واتفاق وكردفان األزرق النيل اتفاق يؤثر 

 وعقد ستورية،الد اللجنة إنشاء ينبغي املقبلة، الستة األشهر  غضون  ففي املزمعة. التدابير  من لعدد النهائية املواعيد تحديد

  الدستوري، املؤتمر 
 
 واليات.ال في االنتقالية الدساتير  من عدد تبني ينبغي كما الحكم. نظام ملناقشة مؤتمر  عقد وأيضا

  أكبر: وبتفصيل

 

 يلالتفاص بعض القومية القضايا واتفاق وكردفان األزرق النيل اتفاق يتضمن الدائم. القومي الدستور  (1)

  الدائم. الدستور  تبني كيفية حول  اإلضافية

 

                                                             
 املادة  %40نسبة  وتتكرر  9

 
؛ انظر مثال

 
  من اتفاق القضايا القومية. 1.20في اتفاقات أخرى أيضا
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 ر إطا في املنطقتين في صغيرة" مؤتمرات "قيام على تنص وكردفان األزرق النيل اتفاق من 104 فاملادة (أ)

  القومي. الدستوري للمؤتمر  التحضير 

  ومي.الق الدستوري باملؤتمر  تبدأ الدستورية العملية أن على القومية القضايا اتفاق من 1.28 املادة وتنص (ب)

 ون قان إعداد في السالم" اتفاق ألطراف الفاعلة "املشاركة على القومية القضايا اتفاق من 9.4 املادة وتنص (ت)

  تشكيلها. وتحديد الدستور  صناعة مفوضية

 للمؤتمر  بالتحضير  الدستور  صناعة مفوضية تقوم أن على القومية القضايا اتفاق من 9.2 املادة وتنص (ث)

 عن وغني وكردفان. األزرق النيل اتفاق توقيع تاريخ من أشهر ستة أقصاها مدة في القومي الدستوري

  قصيرة الفترة هذه إن القول 
 
 أن ر للمؤتم أريد إذا هائل بعمل القيام ويتعين كبيرة. بسرعة وستنتهي جدا

  ينجح.

  يلي: ما ذلك في بما القومي، الدستوري املؤتمر  أجندة القومية القضايا اتفاق من 9.5 املادة تحدد (ج)

  التنوع وإدارة الهوية

  املواطنة

  بالدولة الدين عالقة

  األمني القطاع وتطوير  إصالح

  والسلطة الحكم قضايا

  واالقتصاد والبيئة والتنمية الثروة قضايا

  الخارجية السياسة

  الدائم القومي الدستور  إجازة كيفية

  املفوضية تحددها أخرى  موضوعات

 

كر  كما .الحكم نظام مؤتمر  (2)
ُ
 الحكم، نظام حول  مؤتمر  عقد على وكردفان األزرق النيل اتفاق ينص أعاله، ذ

 من ةمختلف فقرات أن يبدو  ذلك، إلى باإلضافة القومية. القضايا اتفاق في مذكورة التفاصيل معظم ولكن

 تأسيس بإعادة القرار  أن إلى تشير  أخرى  واتفاقات القومية القضايا واتفاق وكردفان األزرق النيل اتفاق

 مناقشة هو  الحكم نظام مؤتمر  هدف أن يبدو  السياق، هذا وفي بالفعل. اتخذ قد اتحادي كنظام السودان

  املثال: سبيل على االتحادي. النظام لهذا الرئيسية الجوانب بعض تحديد وربما

 

 الرأسية والعالقات "الصالحيات سيحدد املؤتمر  أن على القومية القضايا اتفاق من 110. املادة تنص (أ)

  اإلقليمي". الحكم لنظام واألفقية

 ي اإلدار  والتقسيم الحدود "مراجعة إلى يهدف املؤتمر  أن على القومية القضايا اتفاق من 10.3 املادة وتنص (ب)

 تفاقاتا مع يتعارض ال  بما األقاليم واختصاصات صالحيات وهياكل املختلفة الحكم ومستويات لألقاليم

  جوبا". في األطراف بين املوقعة السالم
 
 كردفانو  األزرق النيل اتفاق في الواردة التفاصيل لضخامة ونظرا

 هأن أو  متماثل غير  كاتحاد السودان إنشاء سيتم أنه إما يعني هذا فإن املسؤوليات(، توزيع حول  )خاصة

 جد القليل هناك سيكون 
 
  للمناقشة. ا
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  مختلفة نسخة دارفور  اتفاق في السلطة تقاسم فصل من 25.3 املادة وتتضمن (ت)
 
 فهي .10.3 للمادة قليال

 لوهياك املختلفة الحكم ومستويات لألقاليم اإلداري  التقسيم "مراجعة هو  املؤتمر  هدف أن على تنص

 10.3 املادة وبين الصياغة هذه بين املهمة االختالف أوجه وأحد ]كذا[". الحكم ختصاصاتاو  وصالحيات

 وكردفان. األزرق النيل اتفاق جوهر  تناقض أن يجوز  ال  املؤتمر  نتائج إن تقول  ال  25.3 املادة أن هو  أعاله

  الظروف. ضمن أهميته درجة ما الواضح من ليس ولكن مهم فارق  هذا

، (ث)
 
 ال  فترة في يعقد أن يجب الحكم نظام مؤتمر  إن القومية القضايا اتفاق من 10.3 املادة تقول  أخيرا

  .أشهر ستة تتجاوز 

 

 ساتير د تتبنى أن يجب الواليات أن على وكردفان األزرق النيل اتفاق ينص للواليات. االنتقالية الدساتير  (3)

 ال  آخر، مكان في الدراسة هذه تذكر  وكما الجديد. الدائم السوداني الدستور  على التفاوض أثناء انتقالية

  واضح نص يوجد
 
 ،والياتلل االنتقالية الدساتير  اعتماد كيفية إلى وواضح محدد بشكل يشير  مكان أي في تماما

  املؤشرات: بعض نجد ولكننا

 

 القضايا اتفاق يتضمن وكردفان(. األزرق النيل اتفاق من 31 )املادة الحكم نظام حول  مؤتمر  عقد يجب (أ)

  أدناه(. )انظر  املؤتمر  تنظيم كيفية إلى اإلشارات بعض القومية

 املادة) للمنطقتين انتقالي دستور  إلعداد األطراف" "كافة من لجنة تشكيل يجب الحكم، نظام مؤتمر  بعد (ب)

 وكردفان(. األزرق النيل اتفاق من 31

 والتي لواليات،ل التشريعية املجالس قبل من للواليات االنتقالية الدساتير  بشأن النهائي القرار  اتخاذ وينبغي (ت)

 بالواليات. اختصاصها ينحصر 

 

 

  االنتخابات

 

 يف العامة االنتخابات تنظيم طريقة عن املؤشرات بعض القومية القضايا اتفاق من 13 املادة تتضمن العامة. االنتخابات

  ومنها: االنتخابات، عقد قبل معينة شروط تحقيق ضرورة على تنص فهي البالد.

 

  انتخابي؛ قانون  إصدار  (1)

  االنتخابات؛ مفوضية تشكيل (2)

  السياسية؛ األحزاب قانون  اعتماد (3)

  القومي؛ الدستوري املؤتمر  عقد (4)

  والالجئين؛ النازحين عودة (5)

  السكاني. التعداد إجراء (6)
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 اعتماد بعد عقدها على عام تفاهم هناك أن يبدو  ولكن العامة، االنتخابات موعد بشأن إشارة أي 13 املادة تتضمن ال 

  .2023 عام في املقبلة االنتخابات تنعقد أن املحتمل فمن ذلك، صح وإذا الجديد. الدائم الدستور 

 

 يسل أقاليم. إلى البالد من أخرى  أجزاء ستتحول  مثلما دارفور، إقليم تشكيل سيعاد أعاله، ورد كما الواليات. انتخابات

 التأكيد.ب قائمة إمكانية ولكنها الجديدة، األقاليم هذه من أي في محلية أو  إقليمية سلطات أي انتخاب سيتم هل الواضح من

 

 

  االنتقالية العدالة

 

  واسعة تفاصيل االتفاقهذا  يتضمن وكردفان. األزرق النيل اتفاق
 
  :هفيف االنتقالية. العدالة قضايا عن جدا

 

 (.9.6 )املادة إقليمية حصرية اختصاصات وبوصفها (10.8 )املادة مشتركة آليات بوصفها االنتقالية العدالة ترد (1)

  التناقض. هذا سيحل كيف أدري  وال 

 لفت عن التعويض أو  إلرجاع مشتركة لجنة املثال، سبيل على ،فيها بما اللجان من كبير  عدد بشأن أحكام هناك (2)

 القومية للمفوضية فرع إنشاء (.64 )املادة وغيرها شمال - السودان لتحرير  الشعبية الحركة من مصادرة ممتلكات

  (.85 )املادة الوالية/اإلقليم في واملصالحة االنتقالية للعدالة

 توياتمس جميع في املنطقتين مواطني/مواطنات استيعاب يتم بحيث املدنية الخدمة إصالح عن كاملة مادة هناك (3)

 أن قبيل من محددة نسب وترد (.69 )املادة املعنية الوظائف أنواع بجميع كاملة قائمة وتتضمن املدنية، الخدمة

  (.72.1 )املادة القومية املدنية الخدمة وظائف مجمل من %5 يشكلوا أن يجب كردفان جنوب وبنات" "أبناء

 

 قالية.االنت العدالة قضايا مباشر  بشكل تعالج عدة بروتوكوالت دارفور  اتفاقتضمن ي ،ملا سبق إضافة دارفور. اتفاق

 يعيد كما (.22 )املادة واملصالحة الحقيقة لجنة إنشاء على وينص واملصالحة"، واملساءلة "العدالة بعنوان وأحدها

 للجرائم خاصة محكمة وإنشاء (24 )املادة الدولية الجنائية املحكمة مع بالتعاون  األطراف التزام على التأكيد البروتوكول 

  وبالتعويضات. باألراض ي تتعلق أخرى  بروتوكوالت وهناك (.25 )املادة دارفور  في املرتكبة

 

 

* * * 


