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 واالنتخابات للديمقراطية الدولية املؤسسة

 2السودان لسالم جوبا اتفاق

 – وتحليل ملخص -

 

  التنفيذي امللخص .1

جوبا لسالم  "اتفاق املسلحة الجماعات من  عدد عن وممثلون  السودان في االنتقالية الحكومة وقعت  ،2020 أكتوبر 3 في

  إليه )يشار السودان"
 
 التالي: النحو على االتفاق هذا في الرئيسية البنود تلخيص ويمكن (. جوبا" "اتفاق باسم الحقا

  االتفاق يتضمن متكافئة.  غير فيدرالية كدولة السودان يتأسس (1)
 
  قدرا

 
  التي  السلطات  عن  التفاصيل من كبيرا

 بقية صالحيات حيال وكذلك الوطنية الحكومة هيكلية حيال الصمت يلتزم لكنه معينة، أقاليم ستمارسها

 قبلها. أو الدستورية العملية أثناء معالجة إلى بحاجة القضايا وهذه ق. ناطامل

 وعضوية الفيدرالية لألقاليم الداخلية )كالهيكلية جديدة تشريعات بإصدار لحله القضايا من كثير ركت   وقد (2)

 املقبلة. واألشهر األسابيع في وغيرها القضايا هذه حل وينبغي اإليرادات(.  تقاسم لجان

 تحديد  مع  الحكم،  نظام  حول   ملؤتمر  ذكر  يرد  كما  الدستورية.   العملية  تنظيم  كيفية  حول   كبيرة  اصيلفت  أضيفت (3)

 الغرض أو املؤتمر طبيعة تحدد لم ولكن فيه.  املشاركين عن التلميحات بعض وذكر أعماله، وجدول  موعده

 انعقاده.  من الدقيق

 التحقيق وعمليات واملصالحة الحقيقة آليات مثل االنتقالية، العدالة آليات من معقدة شبكة االتفاق يتضمن (4)

 املصالحة على القضائية اآلليات كفة يرجح  االتفاق أن يبدو الحاالت، بعض في العفو.  مراسيم إصدار وامكانية

 صراحة. ذلك على ينص ال أنه رغم

  وهذه شاملة، انتقالية أمنية ترتيبات علىاالتفاق  ينص (5)
 
.  منظمة غير أيضا

 
 له سيكون  البلد من ءزج فكل مركزيا

 من وسيكون  الوطني.  األمن قوات في املسلحة الجماعات أفراد دمج على ينص كما الخاصة.  ومؤسساته آلياته

 املختلفة. اآلليات هذه بين العالقة إدارة الصعب
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  بشأن  اتفاق  إلى  حاألرج  على  ستتوصل  األطراف  بأن  لالعتقاد  وجيه  سبب  ثمة  املفاوضات،  بها  جرت  التي  الطريقة  إلى  وبالنظر

 الديمقراطية الشرعية من بنوع يحظى السكان لعموم فعال حكم نظام إنشاء هو التحدي أن بيد املعلقة.  القضايا هذه

 معقول.  زمني جدول  ضمن االنتقالي الحكم قضايا في تقدم إحراز في االستمرار مع

 

 السياق .2

  الدراسة هذه  (أ)

  على  تأثيره )أي االتفاق في الدستورية العملية عناصر على أساس ي  بشكل الدراسة هذه تركز . األساسية املوضوعات

 الدراسة تتضمن الدستورية، العملية عناصر جانب وإلى محتواه(.  وعلى املستقبلي السودان دستور  صياغة عملية

 أيض
 
 أيض  وتلخص  االتفاق،  فيها  أبرم  الذي  العامة  الظروف  عن  نقاشات  ا

 
 الترتيبات  )مثل  األخرى   االتفاقات  بنود  بعض  ا

  وغيرها(.  االنتقالية والعدالة األمنية

  القراءة من تقديرها  يصعب بطرق  بينها فيما مترابطة املختلفة فالفصول  التعقيد.  شديد جوبا  اتفاق . حية وثيقة

  ال وترتيبات أحكام إلى االنتباه ستلفت التنفيذ عملية وكذلك  قراءتها وإعادة االتفاق نصوص مختلف وقراءة األولى. 

 ملراعاة بانتظام تحديثهما سيجري  وبالتالي راهنين، والتحليل امللخص هذا سيظل ولذلك، اليوم.  أهميتها ضحتت

 الالحقة. التطورات

  والتحليل" "امللخص دراسة من النسخة هذه تتضمن .5 النسخة
 
 على بينها السابقة، النسخ على التغييرات من عددا

  املثال:  سبيل

  املوقعة الفردية االتفاقات جميع أن حقيقة تعكس يك  الوثيقة كامل تحديث  تم (1)
 
  اتفاق  في جمعت  سابقا

   . 2020 أكتوبر 3 بتاريخ وقع واحد

  والتحليل.  امللخص في 7-4 الفصول  محتويات إدراج تم (2)

 تمام جديد قسم أضيف (3)
 
  كبير.  بشكل االنتقالية بالعدالة الخاص القسم توسيع وتم األمنية الترتيبات عن ا

 أشهر ستة غضون  في الدستوري املؤتمر تنظيم ضرورة إلى الدراسة هذه من السابقة اراتاإلصد أشارت (4)

  ذات الفقرة تصحيح جرى  وبالتالي االتفاق تنفيذ مصفوفة في ذلك توضيح تمو  االتفاق.  توقيع تاريخ من

  (. 19 الصفحة )انظر الورقة هذه في الصلة
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 االتفاق (ب)

  وبحسب جوبا.  اتفاق  اعتماد إلى  قادت التي املفاوضات في الوساطة السودان جنوب جمهورية تولت املفاوضات.

.   خفيف  بشكل  الوساطة  في  دورهم  مارسوا  الوسطاء  فإن  املفاوضات،  في  شاركوا  أشخاص
 
 جوهر  على  فالتفاوض  نسبيا

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

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

 
  للحزب  معارضين رفاقا

 السابقة. املفاوضات جوالت من بكثير صعوبة أقل اتفاق إلى التوصل عملية جعل مما السابق، الحاكم

 القومية. القضايا على اتفاق هو األول  الباب متمايزة.  أبواب عشرة من جوبا اتفاق يتألف )االتفاقات(. االتفاق

 الستة بواباأل  وهذه املسلحة.  الجماعات ومختلف السودان حكومة بين الثنائية االتفاقات تمثل أبواب ستة وهناك

 األمنية  والترتيبات  الية،نتقاال   والعدالة  اإليرادات،  وتقاسم  السلطة،  تقاسم  مثل  القضايا،  من  واسعة  مجموعة  تغطي

 أيض االتفاق يتضمن االنتقالية. 
 
 جد كبير عدد لتنفيذ النهائية املواعيد تحدد تنفيذ مصفوفة ا

 
  القضايا.  من ا

 النطاق الجغرافي  النطاق العنوان

 األول  الباب

 القومية القضايا اتفاق

 واللجان القومية، العاصمة وإدارة  السلطة، تقاسم   وطني مستوى 

  الحكم، نظام ومؤتمر الدستوري، واملؤتمر نية،وطال

 )البيئة، أخرى  وقضايا  واالنتخابات، القضاء، وإصالح

 والتشريعات األخرى، الديانات وأعضاء واملسيحيون 

 وغيرها(. للعنصرية، املناهضة

 الثاني الباب

 )اتفاق دارفور  مسار سالم اتفاق

( اآلن من دارفور 
 
 فصاعدا

  وطني مستوى 

  دارفور، جنوب  ،فور دار  شمال

 دارفور، شرق  دارفور، غرب

 دارفور  وسط

  النار إطالق وقف اإليرادات، تقاسم  السلطة، تقاسم 

 االنتقالية، العدالة االنتقالية، األمنية الترتيبات الدائم،

   إلخ. التعويضات،

  الثالث الباب

  املنطقتين مسارسالم  اتفاق

 من وكردفان األزرق النيل اتفاق)

(فصاع اآلن
 
 دا

  وطني مستوى 

 كردفان، جنوب األزرق، النيل

  كردفان غرب

 املدنية، الخدمة إصالح املالية، املوارد املسؤوليات، توزيع

  إلخ. البيئة، والتنمية، اإلعمار إعادة 

 الرابع الباب

   الشرق  مسار سالم اتفاق

  وطني مستوى 

 األحمر، )البحر الشرقية املنطقة

   وكسال( القضارف واليتا

 عامة ئ ادمب

 االنتقالية والعدالة األساسية الحقوق 

 السلطة  تقاسم 

  واالقتصادية والصحية االجتماعية القضايا

 الخامس الباب

   الشمال مسار سالم اتفاق

  وطني مستوى 

  )والية الشمالية املنطقة

  النيل( نهر ووالية الشمالية

 عامة مبادئ 

 الحكم  نظام

 عليها  املتنازع املناطق

 والصحية واالقتصادية يةقافالث القضايا
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 النطاق الجغرافي  النطاق العنوان

 السادس الباب

   الوسط مسار سالم اتفاق

  وطني مستوى 

  )واليات  الوسطى املنطقة

 والنيل والجزيرة، الخرطوم،

 وسنار( األبيض،

 القومي والصندوق  واالقتصادية الزراعية القضايا

  للتنمية

  السابع الباب

 بين األمنية الترتيبات اتفاق

  قاليةاالنتالسودان  حكومة

 )االتفاقتمازج  - الثالثة والجبهة

  الثالثة( الجبهة مع األمني

  وطني مستوى 

 فيتمازج  تواجد مناطق "جميع

   السودان"

 الدائم النار إطالق وقف

 والسيطرة القيادة 

 الدمج إعادة 

 الشرطة إصالح

 األمن أجهزة 

   السالح  نزع

  الثامن الباب

  ختاميةال حكاماأل 

 لالتفاق؛ اإللزامية الطبيعة والحكومات؛ راف طاأل  حالة  وطني مستوى 

  النزاعات حل الجديدة؛ األطراف  حالة

 

 أمر وهذا بينها.  فيما املختلفة بواباأل  بها  ترتبط التي الطريقة بسبب الشديد بالتعقيد جوبا اتفاق  يتسم التعقيد.

 مستوى   هناك  ولكن  املعقدة.   تفاوضلا  عملية  إدارة  عند  بالضرورة  تنشأ  التي  والصعوبات  نصوصها  طول   بسبب  متوقع

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

 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 يجعل

اإليرادات، يتضمن الباب الثاني "اتفاق دارفور" ترتيبات رئيسية ستؤثر على البالد ككل، في مجال تقاسم  (1)

 
 
 ؛بما فيها املناطق التي لم توقع على هذه الترتيبات الثنائية تحديدا

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

  من  عدد على ينطبق وهذا املؤسسات.  هذه عمل آللية كامل فهم إلى يتوصلوا كي املنفردة الثنائية االتفاقات

  االنتقالية.  العدالة ومؤسسات األمن وأجهزة الحكم، مؤسسات مثل املؤسسات

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

  واحد.  قسم

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

 عليها.  يوقعوا لم  التي الترتيبات عن راضين غير أنهم أو بينها، فيما متوافقة غير الترتيبات بعض أن املوقعة األطراف

 السالم عملية انهيار في تساهم وقد كبيرة إشكالية الهوة هذه تصبح قد األطراف، بين الثقة في عميقة هوة وجود عند

  النوايا  من يكفي ما بخلق الجديدة الثورية األجواء نجحت هل ستخبرنا التي هي األيام فإن الحالة، هذه وفي بأكملها. 

  وقوعها.  عند املشاكل ههذ على األطراف لتتغلب الحسنة
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،  القانوني.  الوضع
 
 األطراف التزام  كثيرون  أكد  وقد  . 2019  لعام  الدستورية  بالوثيقة  االتفاقات  جميع  يستشهد  نظريا

 بعض يمض ي نفسه، الوقت وفي الوثيقة.  تلك في والحريات الحقوق  عن تتحدث التي باألحكام املعنية املوقعة

 وبالتحديد: الدستورية.  الوثيقة مضمون  على جوهرية تعديالت إجراء إلى هدفيو  ذلك من أبعد الفردية االتفاقات

  تشكل أحكامه أن على وكردفان  األزرق النيل اتفاق ينص (1)
 
  )املادة  2019 لعام الدستورية الوثيقة من جزءا

   ومهمة قوية  النقطة  هذه  وصياغة  (. 112
 
 فاقاالت  هذا  "يكون   تنص:   فهي  باالقتباس.   جديرة  وهي  بالفعل  جدا

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

 الدستورية الوثيقة في ]كذا[ املوقعة السالم اتفاقات إدراج على الطرفان "اتفق على:  دارفور  اتفاق وينص (2)

  الدستورية".  الوثيقة بتعديل التعارض يزال التعارض حالة وفي

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

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

  واضحة ليست وبطرق 
 
 الحالي. الوقت في تماما

 االتفاق تفسير بشأن األطراف بين نزاع وقوع حالة في أنه على (ختاميةال حكاماأل ) الثامن الباب ينص : الخالفات حل

 التالي:  وبالترتيب املنازعات، لتسوية التالية اآلليات إحدى إلى األمر إحالة يجب تنفيذه، أو

   املعني؛ االتفاق تنفيذ عن مسؤولة آلية أعلى (1)

  السالم؛ لجنة (2)

  السالم؛ باتفاق املعنية والتقييم الرقابة لجنة (3)

 املختصة. ةاملحكم (4)

 من النوع هذا لحل مؤهلة عادة تعتبر ال فاملحاكم عادية.  غير األخير املالذ بوصفها املحكمة إلى النزاعات وإحالة

 النزاعات. 

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

 يدعي  وال االنتقالية.   للحكومة  التفاوض ي  الفريق  أعضاء  أحد وليس  الوزراء رئيس عليه  قعو و   واحدة  صفحة  من  يتألف

 أن رغم شك، موضع القانونية فقيمته وبالتالي األخرى(.  االتفاقات بعض حال هو )كما املباشر للتنفيذ أنه االتفاق

 أدناه(.  )انظر إنكارها يمكن ال السياسية قيمته

 الحرية قوى  بين مفاوضات إثر نفسها هي )تشكلت انتقالية حكومة بين مفاوضات جةنتي االتفاق حصل . الشرعية

 عدد االتفاق يضع املسلحة.  الجماعات من عدد وبين األمن( وقوات والتغيير
 
 الحكم نظام بشأن املحددات من ا

  تسويتها  يتم هذه ةالرئيسي الحكم قضايا أن حقيقة إن فيدرالية.  دولة سيكون  السودان أن ذلك في بما املستقبلي،

  العديد  في  شديدة  مخاوفأثارت   مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل  سواء السكان،  عموم  من  ديمقراطية  مساهمة  أي  دون 
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  أن لضمان الديمقراطية الفجوة هذه لسد االنتقالية الفترة من تبقى ما في متضافرة جهود بذل يجب الدوائر.  من

  النهائي الدستور  كون ي
 
 .عبيةية الشاألغلب مع متوافقا

 

 األطراف (ت)

 االنتقالية السودان حكومة بين  الثنائية االتفاقات من عدد من منه جانب  في جوبا  اتفاق يتألف املوقعة. األطراف

 :األطراف التاليةللموقعين  الكاملة القائمة وتضم املسلحة.  الجماعات ومختلف

  ومن والتغيير الحرية قوى  من عناصر وتضم  2019 لعام الدستورية الوثيقة بموجب تشكلت االنتقالية  السودان حكومة

 السودانية. املسلحة القوات

  مسار  – املسلح الكفاح حركات

 دارفور 

 واملساواة، العدل حركة رئيس ي بشكل تضم  دارفور. إقليم  في الرئيسية املسلحة الحركات من ائتالف

 التحالف وحركة االنتقالي، املجلس -  السودان تحرير وحركة مناوي(، )مني السودان تحرير وحركة

 السودان.  تحرير  وحركة السودان، تحرير قوى  وتجمع السوداني،

 لتحرير الشعبية الحركة

  الجبهة  / شمال  – السودان

 الثورية

  جنوب انفصال بعد السودان  في ناشطة وظلت السودان لتحرير الشعبية بالحركة مرتبطة

  عقار مالك فصيل رئيسيين: فصيلين إلى ركةالح انقسمت ،2017 عام في .2011 عام في السودان

 أدناه(. )انظر بعد االتفاق على يوقع لم  الذي  الحلو العزيز عبد وفصيل جوبا اتفاق وقع الذي 

 األزرق. والنيل كردفان جنوب طقامن في الفصيلين كال يتواجد

 عدة. عرقية مجموعات من  تتألف سياسية جماعة وهو البجا، مؤتمر رئيس سعيد، أسامة يتزعمها الشرق  مسار

  وقع جوبا. اتفاق على  الشرق  مسار داخل توافق وجود عدم في ساهم  مما املجموعة، انشقت وقد

 البجا مؤتمر  عن منشقتين مجموعتين عن نيابة  السودان شرق  مسار اتفاق على سعيد أسامة

 .املعارض( البجا مؤتمر وحزب والعدالة للتحرير املتحدة  الشعبية )الجبهة

  شمال في والنازحين التنمية، املسار: أهداف من .الشمال وكيان كوش  تحرير حركة  من يتألف الشمال مسار

 السدود.  بناء بسبب نزحوا  الذين حلفا ووادي  مروي  في السودان،

  يتركزو  الديمقراطية. الثورية الجبهة حزب يقوده  صوفية. وجماعات سياسية أحزاب بين ائتالف الوسط مسار

   الخرطوم. ووالية وسنار، األبيض، والنيل الجزيرة، ةوالي في ه وجود

 . السودان لتحرير الشعبية الحركة حزب من جناح تمازج - الثالثة الجبهة

 

 كل عليه وقع التي االتفاق عن النظر بغض أنه على ختامية( )أحكام الثامن الباب من 4 املادة تنص املتساوية. املسؤولية

  تلتزم  األطراف  جميع  أن  على  تنص  كما  القومية.   والقضايا  الختامية،  واألحكام  االتفاق  اجةيببد  األطراف  جميع  تلتزم  طرف،

 فقط ملزمة األطراف أن الثامن الباب من 7 املادة تقول  نفسه، الوقت في االتفاق".  هذا تجاه متساوية "بمسؤوليات

 نظر  ولكن االتفاق.  من ووقعوها عليها تفاوضوا التي بالفصول 
 
 فإن وطنية، آثار له الفردية االتفاقات هذه من دالعدي ألن ا

  ستتأثر الفردية األطراف
 
  عليها.  يوافقوا لم التي االتفاقات في محددة بترتيبات حتما

 
 األمر لهذا يمكن للظروف، وتبعا

 االتفاق.  تنفيذ أثناء صعوبات يخلق أن ببساطة
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 بالتحديد:  وهما حوبا.  اتفاق على يوقعا لم رئيسيان مسلحان فصيالن هناك . االتفاق معارضو 

  إلى االنضمام على وافقت التي الحلو( آدم العزيز عبد )بقيادة  شمال  - السودان لتحرير الشعبية الحركة (1)

 أصرت كما بها.  خاص اتفاق توقيع وعلى منفصل سالم مسار لها يكون  أن على أصرت لكنها جوبا في املفاوضات

 وقعت الحركة هذه أن والحقيقة املفاوضات.  توقف سبب مما م،للسال  مسبق كشرط علمانية دولة إقامة على

 
 
  اتفاقا

 
  قصيرا

 
 )انظر واضح غير القانوني وضعه لكن ،2020 سبتمبر 3 في أبابا أديس في الوزراء رئيس مع جدا

  أدناه(؛

 يةتقالاالن الحكومة بشرعية تعترف ال إنهاالتي قالت  نور( محمد الواحد عبد )بقيادة السودان تحرير حركة (2)

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

 باإلجماع.  املعنية"  "األطراف  موافقة  بشرط  جوبا  اتفاق  إلى  جديدة  أطراف  انضمام  بإمكانية  الثامن  الباب  من  8  املادة  تسمح

 زملم  سيكون   االتفاق،  على  جديد  طرف  توقيع  حالة  في  أنه  على  9  املادة  تنصو 
 
 كان  لو  كما  االتفاق  والتزامات  شروط بجميع  ا

 
 
  طرفا

 
 االتفاق. بهذا أصيال

 

 املستقبلي الدستور  محتوى  .3

 الفيدرالية (أ)

  نظاما سيتبنى السودان أن جوبا اتفاق جوهر يفترض النهائية. النتيجة
 
 التفاصيل من كبير قدر هناك . 3فيدراليا

 إلى باإلضافة دارفور.  واتفاق وكردفان األزرق النيل  اتفاق يغطيها التي البالد أجزاء في الفيدرالية هذه عمل آلية بشأن

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

،
 
  . 4معةاملز  الدستور  مفاوضات في بشأنه للتفاوض يذكر ش يء يبق لم أنه يعني صح، إن وهذا، فيدراليا

  االتفاقات أطلقت الواليات/األقاليم.
 
  بعضها تجسد السودان، في الفيدرالي النظام في املهمة التغييرات من عددا

 
 
 وبالتحديد: محددة.  زمنية مهلة انقضاء بعد إال يحصل لن اآلخر والبعض االتفاق، توقيع فور  قانونيا

 "يتم املحدد، املوعد في الحكم نظام مؤتمر تنظيم  تعذر حال في أنه على دارفور   اتفاق من 25.4 املادة تنص (1)

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

 
هذه النقطة. على سبيل الخاصة بملصطلحات الم تكن متسقة في استخدام  ، 2020في أغسطس  ت التي وقع ،ابقة من االتفاقالحظ أن النسخة الس ي  3

  ت تم توحيد الكثير من هذه املصطلحات في النسخة النهائية لالتفاق التي وقعولكن على أن السودان "دولة المركزية".  5، الفصل 2نصت املادة املثال، 

 . 2020أكتوبر  3في 
 
 اآلن على أن السودان "دولة فيدرالية". تنص  5، الفصل 2املادة باتت  ، فمثال

 ف  4
 
 فيه ثالثة مستويات من  1فاملادة  ي هذه النقطة.واملالحظ أن اتفاق جوبا ليس متسقا

 
من الباب الرابع تنص على أن نظام الحكم سيكون فيدراليا

   ر نظام الحكم".الحكم، أو "بحسب ما يقرره مؤتم
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  تعديل  يمكنه ال الحكم، نظام مؤتمر تنظيم حال في أنه على دارفور  اتفاق  من  25.5 املادة وتنص االتفاق". 

 تفعيل  يجب  االتفاق،  كان  مهما  وأنه  باإلضافة،  إال  دارفور   اتفاق  عليها  نص  التي  ياتوالصالح  السلطات  هذه

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

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

 
 محدد  لبشك  ينص  وال  للواليتين   ذاتيا

  أن على
 
.  يصبح أن يجب منهما أيا

 
  وينص إقليما

 
  بوحدة املساس دون  أنه الطرفان "اتفق أنه على حرفيا

  السودان
 
، شعبا

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

 االتفاق".  هذا في عليها املنصوص السلطات فيه تمارس ذاتي بحكم املنطقتان تتمتع

 هي:  الترتيبين هذين بين الرئيسية واالختالفات

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

؛ لتصبح 2021
 
  إقليما

نحتا أنهما من الرغم على "إقليم" اسم وكردفان األزرق النيل على يطلق لم (2)  إقليم من بكثير أكبر سلطات م 

 الوجود(. حيز إلى يظهر )عندما دارفور 

 فيدرالية، شكل على ستتأسس بأكملها الدولة أن على بوضوح تنص االتفاقات أن ورغم األهمية، من القدر وبنفس

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

 ترتيبات وضع يجب وأنه االتفاقات تشملها لم التي البلد أجزاء على بالضرورة تنطبق لن أدناه املوضحة يةالتفصيل

  املحتمل من لها.  منفصلة
 
 في الالمساواة من عدة مستوياتوجود  عن النهائية املحصلة في الجهد هذا يسفر أن جدا

  هذا  يكون  قد باألصل.  معقد  وضع إلى التعقيد من أخرى  مستويات سيضيف ولكنه بالتأكيد ممكن أمر وهو البلد،

 ذلك أن املؤكد شبه ومن الخاصة.  مؤسساته منها لكل يكون  أن يمكن التي لألقاليم، الداخلية الهياكل حال هو

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

  لتلك  الداخلية الهيكليات بناء كيفية عن املؤشرات  بعض  وكردفان األزرق النيل اتفاق يتضمن ة.الداخلي الهيكليات

 والئي/إقليمي، وزراء ومجلس والي/حاكم، لها يكون  أن يجباالتفاق  شملهاي التي املناطق أن على ينص وهو املناطق. 

 دارفور  إقليم هيكلة كيفية على مؤشر أي يقدم فال دارفور  اتفاق أما وغيرها.  قضائية، وسلطة تشريعي، ومجلس

.  املستقبلي
 
  ذكر أي يرد  لم  ذلك، إلى باإلضافة داخليا

 
  تخضع )التي املناطق بقية هيكلة لكيفية إطالقا

 
 لحكم أيضا

 أو مباشر )بشكل املستقبلية األقاليم حكام اختيار كيفية فيها بما مفتوحة، األسئلة من العديد  يترك وهذا فيدرالي(. 

 عدة احتماالت وتوجد إلخ.  إقليم، كل في للبلديات ستمنح التي والسلطات لهم، ستمنح التي والسلطات ر(،اشمب غير

 املثال: سبيل على بينها

   ؛2005 لعام االنتقالي الدستور  في الواردة الترتيبات عن التراجع ببساطة للسودان يمكن (1)

 يتم اتفاق بموجب عنه بالحياد معينة يمألقال والسماح لألقاليم افتراض ي ترتيب تبني للسودان يمكن (2)

  الغرض؛ لهذا إليه التوصل
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 الداخلي. تنظيمه آلية بنفسه يقرر  أن إقليم لكل يسمح  أن للسودان يمكن (3)

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

 أدناه. واضح هو كما املشكلة، هذه لحل الوقت من القليلسوى  لديهاس يلف املختصة، السلطات خيار

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

 تنص ال ألنه ،ضيةالق هذه حيال الصمت فيلتزم وكردفان، األزرق النيل اتفاق أما فيدرالي.  كنظام السودان تأسيس

 فيدرالية. كأقاليم وكردفان األزرق النيل إنشاء على التحديد وجه على

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

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

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

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

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

( )ستين 60 تتجاوز  ال مدة خالل األقاليم نظام باستعادة رسمي قرار باستصدار
 
  اتفاق توقيع تاريخ من يوما

 السالم".

.  قصير النهائي املوعد هذا فإن ،اتحديدهثرة القضايا املطلوب ك إلى وبالنظر
 
 بسبب خاص بشكل صحيح وهذا جدا

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

 
  جدا

 نفسها(.  الفترة في تنفيذها وينبغي السالم اتفاق عن الناشئة األخرى  القضايا من

 توزيع حول  دارفور  اتفاق وفي انوكردف األزرق النيل اتفاق  في التفاصيل من هائلة كمية ثمة : املسؤوليات توزيع

  معروف منها والكثير املسؤوليات. 
 
 الجوانب أحد الذكر.  تستحق التي الفريدة الخصائص من  عدد هناك ولكن تماما

 61 منحت وكردفان األزرق النيلمنطقة ف املناطق.  لجميع نفسها السلطات يمنح ال االتفاقين كال أن هو املهمة

 اختالف مدى لتحديد تفصيلية مقارنة إجراء يجب فقط.  صالحية 28 دارفور  ليمقإ منح بينما مستقلة صالحية

 شاركت التي ناطقامل بين حتى متماثل غير النظام أن الواضح من الحين ذلك حتى ولكن بينهما، فيما التوزيع طريقتي

 النحو على منظم وكردفان  األزرق النيل اتفاق  فإن املسؤوليات، توزيع كيفية عن فكرة وإلعطاء السالم.  مفاوضات في

 التالي: 

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

  الحصرية اإلقليمية السلطات  قائمة يضع االتفاق  هذا أن ذلك  من  األهم لكن
 
 قائمة ويضع (9 )املادة أوال

 بشأن فحسب، رمزية ولو مهمة، رسالة يبعث وهذا (. 11 )املادة النهاية في الحصرية املركزية السلطات

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

 
 جدا

 تمنح ما عادة ارنة،قامل املمارسة في والصالحيات(.  للسلطات شاملة قوائم الحالية الترتيبات تضمنت إذا

  وكردفان األزرق النيل اتفاق أما األقاليم.  لحكومات أو املركزية للحكومة إما صراحة املتبقية السلطات

،  مختلفة  بطريقة  فيوزعها
 
   تخصص  متبقية  سلطة  كل  أن  على  ينص  حيث  تماما

 
  (. 12  )املادة  لطبيعتها"  "وفقا

  املحاكم تلعب ربما ق. الحقو  بعض بشأن  خالفات األرجح على هناك وسيكون 
 
 الخالفات.  هذه حل في دورا

 هذا  بشأن  التجارب  بعض  وجود  يعني  ما  ه(،  )الجدول   الشامل  السالم  اتفاق  من  كبيرة بدرجة  مستلهم  وهذا

 .5الواقع أرض على تجسدت كيف بشأن معلومات توفر عدم رغم الترتيبات من النوع

 )املادة تشريعية بسلطات تتمتع فالواليات املفاجآت.  من الكثير هناك ليس الفعلي، التوزيع صعيد على (3)

  تأكيد وهناك . 9 املادة  في الواردة القضايا من أي بخصوص التشريعات  سن تستطيع أنها  يعني ما (،9.10

  اللغات تدريس معاهد تأسيس في حصرية سلطات  الواليات تمنح 9.7 فاملادة واللغات.  الثقافة على قوي 

  املحلية.  الثقافة بتشجيع الواليات لحكومات 9.9 دةاملا تسمح فيما املحلية،

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

 
  عددا

 
 القضايا. من كبيرا

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

 الصالحيات أن  على 10.20 البند ينص كما (. 10.17) الوالية/اإلقليم لحدود العابرة  املياه وموارد (،10.14)

  تتطلب التي الضريبية
 
" "قرارا

 
  هي مشتركا

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

  الصالحيات. 

   41  الحصرية  املركزية  السلطات قائمة  وتتضمن (5)
 
   بندا

 
  التي  السلطات جميع  تشمل  هوهذ  . (11  )املادة  مستقال

 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 (11.3)

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

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

   يبدو  لذلك  للواليات،  الحصرية  واالختصاصات
 
 سيجري  كيف  سكان؟  )أي التساؤالت  من الكثير  ويثير  غريبا

  هذه هل عددهم؟ ما اختيارهم؟
 
  ذلك تطبيق يمكن كيف الواضح من ليس الواليات"؟ سلطات" من فعال

  مالئم.  بشكل

  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،

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

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

 الواليات ومستوى  القومي املستوى  على السلطة تقاسم على االتفاقات تنص . القومي املستوى  على السلطة تقاسم

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

 
 في جنوب السودان.   5

 
 وهذا النوع من الترتيبات مطبق أيضا
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   مهمة  عناصر  هناك  ولكن  القومية،  القضايا  اتفاق  في  مذكورة  القومية  السلطة  تقاسم  ترتيبات
 
 اتفاقات  في  واردة  أيضا

  خالف  يبرز  لن  وبالتالي  السودان،  في  جيد  بشكل  مفهوم  بدأامل  . 6دارفور   واتفاق  وكردفان  األزرق  النيل  اتفاق مثل  أخرى 

 باالنتباه:  جديرة التالية واألحكام هنا.  كبير

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

 سيمنحون  هل الواضح من يسفل االتفاق، على إضافية "أطراف" توقيع حال وفي . 7السيادة مجلس في

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

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

 املجلس(. من %25 )أي وزارات

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

(.  75 )أي االنتقالي التشريعي
 
 مقعدا

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

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

 (. 51.4و  51.2 تان)املاد واملهنية" الكفاءة معايير "وفق

 وبنات"  "أبناءتمثيل    ضمان  على  االتحادية  الحكومة  تعمل  أن  على  الشرقية  الجبهة  اتفاق  من  15  املادةتنص  و  (5)

 املدنية. الخدمة موظفي كافة من %14بنسبة  السودان شرق 

 آلية إلى اإلشارات بعض الشرقية الجبهة واتفاق وكردفان األزرق النيل اتفاق يتضمن . الواليات بين السلطة تقاسم

 يلي: ما وكردفان  األزرق النيل اتفاق في يرد املنطقتين.  هاتين في املحلي الحكم عمل

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

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

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

  (. 30 )املادة كردفان وجنوب األزرق النيل واليتي في والتشريعي التنفيذي

 للتحرير املتحدة الشعبية والجبهة البجا مؤتمر تمثيل على الشرقية الجبهة اتفاق من 13 املادة وتنص (3)

  الثالث.  السودان شرق  واليات في والتشريعية التنفيذية السلطتين مقاعد من %30 بنسبة والعدالة

 استيعاب يتم بحيث املدنية الخدمة إصالح عن وكردفان األزرق النيل اتفاق في كاملة مادة وهناك (4)

 أنواع بجميع كاملة قائمة وتتضمن املدنية، الخدمة مستويات جميع في طقتيننامل مواطني/مواطنات

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

  جوبا، وبالتالي يجب النظر فيه بشكل منفصل.ورد أعاله، ليس التفاق أديس أبابا نفس وضعية اتفاق 
   قعة على اتفاق جوبا.من الباب الثامن تنص على أن مصطلح "أطراف العملية السلمية" يعني األطراف املو  5فاملادة   7
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  يشكلوا  أن يجب كردفان جنوب وبنات" "أبناء أن قبيل من محددة نسب  وترد (. 69 )املادة املعنية الوظائف

 (. 72.1 )املادة القومية املدنية الخدمة وظائف مجمل من 5%

 نسب الصمت دارفور.  اتفاق يلتزم بينما
 
 األقاليم. سلطات تكوين كيفية حيال يا

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

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

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

  مخصصة
 
 مستقلة، بأنها واللجان املفوضيات توصف ال (. 8 )املادة واللجان املفوضيات عمل آلية لتوضيح تحديدا

  يجب  عضويتها  أن هو عنها  قيل ما ومعظم ا. مهامه أو استقالليتها أو  تكوينها عن  تذكر تفاصيل نفسها  الفقرة  تقدم وال

 تفاصيل. أي تقديم دون  املوقعة األطراف تمثل أن

 

 اإليرادات وتقاسم املالية القضايا (ب)

  االتفاقات يولي  . عام
 
  اهتماما

 
  كبيرا

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

 املفاوضات  أثناء  وطالبوا  عقود،  طوال  السودانية  القومية  السلطات  قبل  من  يشتهمبال  عميق  شعور   املوقعة  األطراف

  واضح وهذا ملناطقهم.  االستثمار من أكبر حصة تخصيص سيضمنون  بأنهم ضمانات بتقديم
 
 جميع في تقريبا

  تتضمن حيث االتفاقات،
 
  عددا

 
  تترك ولكنها الضمانات، من كبيرا

 
  أيضا

 
 أن يمكن التي الحاسمة القضايا من عددا

 بأكمله.  االتفاق تعطل

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

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

 مما اإلضافية، التفاصيل من كبيرة كمية دارفور  اتفاق  يتضمن العادة، غير وعلى 8(. 23.2 ة)املاد املفوضية لتفعيل

 اتفاق  من  الثاني  الفصل  وينص  اإلضافية.   الترتيبات  بهذه  عليه  املوقعة  غير  األطراف  قبول   إمكانية  بشأن  التساؤل   يثير

 تنص وهي (. 14 )املادة املالية يراداتإل وا املوارد ومراقبة وتخصيص لقسمة القومية املفوضية إنشاء على دارفور 

 على:  بالتحديد

 القومية اإليرادات وتوزيع تخصيص في الخلل أوجه ومعالجة الشفافية "ضمان هي املفوضية هذه مهمة (1)

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

 
 في اتفاق السالم الشامل لعام   8

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

   تنص على إنشاء "مفوضية تخصيص ومراقبة اإليرادات املالية والنقدية".
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 ،14.2 )املادة "املالية بمستحقاته التمتع من آخر طرف أي أو اإلتحادية حكومةال حرمان عدم املفوضية

  (. 2 الفصل

 قرارات  فإن  محددة،  خلفيات  من  األعضاء  من  كاف    عدد  اختير  فإذا  حاسمة.   قضية  املفوضية  تكوين  ويعتبر (2)

.  محددة ستكون  وتوجهاتها املفوضية
 
 غالبية اختير إذا يل،التفص من وبمزيد الخصوص وجه وعلى مسبقا

 فمن وغيرهما(، الوطنية والخزينة املالية )كوزارة القومية للسلطة التقليدية املراكز من املفوضية أعضاء

  ال  أن ما  حد إلى املدهش من لذلك، الفيدرالية.  الحكومة لصالح لإليرادات املفوضية توزيع يأتي أن املرجح

 رئيس قبل من  يعين رئيسها  أن على فقط ينص فهو ضية. املفو  تكوين عن مهمة تفاصيل االتفاق يقدم

  وقد  (. 2 الفصل ،14.1 )املادة لألقاليم/الواليات" العادل  "التمثيل يضمن القانون  أن وعلى االنتقالي الوزراء

 واليمن.  العراق  من  كل  في  ساخنة  ومفاوضات  نقاش  موضوع  باإليرادات  املعنية  للهيئات  الدقيق  التكوين  كان

 . 9بعد  نهائي اتفاق إلى التوصل يتم لم دين،بلال كال وفي

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

 القومية اإليرادات من واألقاليم/الواليات االتحادية الحكومة ومستحقات أنصبة وتحديد (،15.1 )املادة

 (. 2 الفصل ،15.3 )املادة اإليرادات تخصيص معايير ووضع (،2 الفصل ،15.2 )املادة

  جوبا اتفاق يحدد محددة. تخصيصات
 
 املقبلة. السنوات في ستحدث التي التوزيعات بعض مسبقا

 املوارد من  املنطقتين في يتحقق إيراد  أي من  %40 املنطقتين منح على ينص وكردفان األزرق  النيل فاتفاق (1)

  يفترض   الفترة،  هذه  وبعد  سنوات.   10  الترتيب  هذا  ويستمر  (. 3  الفصل  من  16.1  ادةمل)ا  والضرائب  الطبيعية

  هذه   أن  ذكر  على  يؤكد  والذي  نفسه،  الحكم  دارفور   اتفاق  يتضمن  جديدة.   صيغة  على  األطراف  تتفاوض  أن

 (.2 الفصل ،25.1 )املادة والنفطية" املعدنية "املوارد إيرادات تشمل القاعدة

  وينص (2)
 
 خاصة حقوق  الطبيعية املوارد هذه منها تستخرج أو فيها تتوفر التي لألقاليم/الواليات نأ على أيضا

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

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

  (،2  الفصل  ،29.6  )املادة  التالية  العشر  السنوات  طوال  دارفور   في  املستدامة  والتنمية  السالم  مدع  صندوق 

 (. 2 الفصل ،29.8 )املادة االتفاق توقيع من واحد شهر غضون  في دوالر مليون  100 وتحويل

 ديةاالتحا الحكومة عائدات صافي من %30 نسبة تخصيص على الشرقية الجبهة اتفاق من 58 املادة تنص (4)

 سبع وملدة الواليات/األقاليم هذه لصالح السودان شرق  واليات من املستخرجة الطبيعية املوارد من

  سنوات. 

 أيض الشرقية الجبهة اتفاق من 75 املادة وتنص (5)
 
 قدره ابتدائي مبلغ السودان حكومة تخصص أن على ا

  نص)وت السودان شرق  وتنمية بناء إعادة لصندوق  أمريكي دوالر 348,000,000
 
 املبلغ هذا أن على تحديدا

 
تتكون "مفوضية تخصيص ومراقبة اإليرادات املالية والنقدية" من ثالثة ممثلين من الحكومة القومية، وثالثة ممثلين  بموجب اتفاق السالم الشامل،   9

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

   لى املفوضية.كانت تهيمن بشكل أساس ي ع
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  اعتباره يجب
 
  وليس اإليجابي" "التمييز أشكال من شكال

 
 من السودان لشرق  أخرى  تحويالت أي من خصما

 االتحادية(. املوارد

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

 اإليرادات، لتحصيل كبيرة صالحيات الواليات يمنح وكردفان األزرق النيل فاتفاق االتفاقات.  ول فص جميع في تتوزع

 وضع في والحق (،9.11 )املادة الوطنية البنوك من االقتراض في والحق (،9.15 )املادة عامة ضريبية سلطة فيها  بما

 (.9.57 )املادة الخارجية السياسة مع يتعارض ال امب االستثمارية التعاقدات في والحق (،9.16 )املادة العامة موازنتها

  الترتيبات  عن أكثر معلومات الدراسة هذه من التالية النسخة وستتضمن دارفور.  اتفاق  في مشابهة تترتيبا وهناك

  ين. املذكور  االتفاقين بموجب
 
 الفقيرة للمناطق الضريبية السلطات تكون  قد االقتصادية، السودان ألوضاع ونظرا

  ثانوية.  أهمية ذات
 
رجح ذلك، من بدال  احتمال )مع الدولي املجتمع وعلى الخرطوم من اإلعانات على تعتمد أن ي 

 الطبيعية(. املوارد وبيع استخراج على الضرائب استثناء

 

 والدولة  الفرد (ت)

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

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

 
 للمحادثات.   مسبقا

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

   )التي  "علماني"  كلمة  متستخد  لم  املسألة.   هذه  بشأن  مؤملة  نقاشات
 
 السودان(  في  اإللحاد  وبين  بينها  الخلط  يتم  ما  غالبا

 سبيل على املعارضة.  جماعات بعض مطالب لتلبية بوضوح مصممة املستخدمة الصياغة لكن  االتفاقات، من أي في

 املثال:

  وكردفان األزرق النيل اتفاق يتضمن (1)
 
  حكما

 
  بأن  تقض ي 1 ادةفامل بالدولة.  الدين عالقة بخصوص رئيسيا

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

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

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

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

  البالد.  مناطق بقية في يحدث

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

 ووقوف السياسة في الدين استغالل عدم لضمان الدولة ومؤسسات الدينية املؤسسات بين التام صللف"ا

  البالد  دستور  في  ذلك يضمن أن على املعتقدات وكريم األديان  جميع من واحدة  مسافة على الدولة

 مستقلتان  ةينيالد  واملؤسسات  الدولة  كانت  إذا  للتفسير:  ستخضع  الصياغة  هذه  أن  الواضح  من  وقوانينها". 

  تتبنى أن الدولة تستطيع فهل بعضهما، عن
 
؟ دينا

 
، رسميا

 
  بأن الصياغة هذه  تفسير يمكن هل وأيضا
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(  الدولة  )مفتي  الدينية  املؤسسات
 
 واملالي  اإلداري   االستقالل  منحها  ينبغي  ولكن  العمل  في  تستمر  أن  يجب  مثال

 استلهام من  الدولة مسؤولي تمنع ال الصياغة أن  حال أية  على الواضح من الدولة؟ مؤسسات عن الكامل

  يكون  ال قد وهذا الدولة، سياسة وضع عند الدين
 
 األطراف. من مقبوال

  أن يجب املستقبل في الدائم البالد دستور  أن على فينص . 10حتى  ذلك  من أبعد أبابا أديس اتفاق  ويمض ي (4)

 األطراف تفهمه وربما املبدأ، لهذا يفتعر  يرد  وال (. 3 )املادة الدولة" عن الدين "فصل مبدأ على يقوم

  أن  يعني ذلك بأن األحزاب معظم تفهم أن يمكن تقدير، أقل على لكن مختلف.  بشكل املختلفة املتفاوضة

 الدستورية العملية أثناء تبرز أن يرجح  التي األسئلة وأحد دينية.  عقيدة إلى  تستند أال يجب الدولة سياسة

 على  محددة  ترتيبات  بإدراج  سيطالبون   أم  النهائي الدستور   نص  في  املبدأ  بإدراج  املفاوضون   سيكتفي  هل  هو

 في أنه على تنص فهي ما:  حد إلى النقاش هذا بحدوث تنذر أبابا  أديس اتفاق من 3 واملادة الضمانات.  سبيل

 شبه صيغة وهو املصير"، "تقرير حق احترام عندها  يجب الجديد، الدستور  في املبدأ هذا إدراج عدم حال

 لالستقالل. معلنة

   كبيرة  أهمية  االتفاقات  تولي  املساواة.
 
  واألديان.   األعراق  وبين  الجنسين،  بين  كاملساواة  أشكالها،  بمختلف  للمساواة  جدا

 آليات ووضعت ،2019 لعام الدستورية الوثيقة في الواردة املبادئ على وشددت بها، خاصة مبادئ وضعت وقد

األمثلة على من و  االتفاقات.  جميع في نفسها هي الترتيبات جميع ليست ولكن اض ي. ملا مظالم ملعالجة عديدة وترتيبات

 : ذلك

   وكردفان  األزرق  النيل  اتفاق  يشدد (1)
 
   تشديدا

 
 ست  يتضمن  العامة"  "املبادئ  األول   فالفصل  املساواة.   على  كبيرا

  من متساوية مسافة ىعل الدولة "تقف بأن  تقض ي 1 فاملادة التمييز.  عدمو  املساواة عن منها ثالث مواد،

 الحقوق  كل أساس هي تمييز بال "املواطنة أن على تنص 2 واملادة انحياز".  أي دون  والثقافات األديان

  والثقافية".  واالقتصادية واالجتماعية والسياسية املدنية والواجبات

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

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

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

  النساء بمنح وكردفان
 
 جميع في املبدأ هذا على تشديد وهناك . 11القومي املستوى  على %40 بنسبة تمثيال

 وتنص  %. 40  عن  تقل  ال  بنسبة  التشريعي  املجلس  تكوين  في  املرأة  تمثيل  على  تنص  34  فاملادة  االتفاق.   أقسام

  دارفور  اتفاق يتضمن ال وباملقابل، %". 40 عن تقل  "ال تمثيل نسبة على الشرقية الجبهة اتفاق  من 3 املادة

 وكافية واضحة القومية القضايا اتفاق صياغة هل هو بالتالي والسؤال النساء.  اركةمش إلى إشارة أي

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

 
   ونناقشه هنا بغرض املقارنة فقط.  كما ورد أعاله، ليس التفاق أديس أبابا نفس وضعية اتفاق جوبا.  10
 املادة   %40وتتكرر نسبة   11

 
؛ انظر مثال

 
   من اتفاق القضايا القومية. 1.20في اتفاقات أخرى أيضا
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 17 فاملادة األساسية.  الخدمات إلى املتساوي  غير الوصول  مشكل حل على العمل إلى األحكام بعض وتدعو (3)

 التعليم لتعزيز األولوية تعطي أن يجب االتحادية" "الحكومة أن  على تنص الشرقية هةالجب اتفاق  من

  البنات".  لتعليم قصوى  "أهمية وإعطاء

 النصوص في مألوف غير أمر وهو االعتبار، بعين االجتماعي النوع بكامله لالتفاق اللغوية الصياغة تأخذ (4)

 وبنات  "أبناء  تعيين  وجوب  على  وكردفان  األزرق  النيل  تفاقا  من  51.1  املادة  تنص  املثال،  سبيل  فعلى  العربية. 

 االتفاق.  فقرات جميع في الصيغة هذه وتستخدم العدالة.  أجهزة في املنطقتين"

 

  االنتقالية ايالقضا .4

 االنتقالية الفترة  (أ)

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

 
  )املادة توقيعه  اريخت من  بدءا

  اآلن  تقرر  قد التمديد  هذا فإن أعاله(، )انظر 112 املادة بموجب الدستورية الوثيقة ضمن مدرج االتفاق وألن (. 2.1

 .
 
 العسكرية القيادة  تبقى أن ينبغي هل هو بالفعل، برز  قد يكن لم إن األرجح، على ستبرز التي األسئلة وأحد فعليا

 الوثيقة ألن عنها  الدفاع الصعب من فسيكون  القضية، هذه طرحت فإذا األصلية.  فترته انتهاء بعد السيادة ملجلس

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

 

 الدستورية العملية (ب)

 أمور  بين ومن عدة.  أوجه من الدستورية يةالعمل على القومية القضايا واتفاق وكردفان األزرق النيل اتفاق يؤثر

 اللجنة إنشاء ينبغي املقبلة، الستة األشهر غضون  ففي املزمعة.  التدابير من لعدد النهائية املواعيد تحديد تم أخرى،

  الدستوري، املؤتمر وعقد الدستورية،
 
  الدساتير من عدد تبني ينبغي كما الحكم.  نظام ملناقشة مؤتمر عقد وأيضا

 أكبر: وبتفصيل الواليات.  في اليةاالنتق

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

 الدائم. الدستور  تبني كيفية حول  اإلضافية

 إطار  في  املنطقتين  في  صغيرة"  مؤتمرات  "قيام على  تنص  وكردفان  األزرق  النيل  اتفاق  من  104  فاملادة -أ

  القومي.  الدستوري للمؤتمر التحضير

 الدستوري باملؤتمر تبدأ الدستورية العملية أن على القومية القضايا اتفاق  من  1.28 املادة وتنص -ب

  القومي. 



 ]مسودة[ 
 للتداول ليست  

 19  

  ملخص وتحليل )املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات( -اتفاق جوبا 

 ( 2020أكتوبر  23) 5النسخة 

 إعداد في  السالم"  اتفاق  ألطراف  الفاعلة "املشاركة  على  القومية  القضايا  اتفاق من  9.4  املادة  وتنص -ت

  تكوينها.  ديدوتح الدستور  صناعة مفوضية قانون 

 عملها تبدأ أن يجب الدستور  صناعة مفوضية أن على القومية القضايا اتفاق من 9.2 املادة وتنص -ث

 أن الدراسة هذه من السابقة اإلصدارات وتذكر االتفاق.  توقيع تاريخ من أشهر ستة غضون  في

 من أشهر ستة ضون غ في الدستوري املؤتمر انعقاد على تنص القومية القضايا  اتفاق من 9.2 املادة

 ينعقد أن الواقع في يجب الدستوري املؤتمر أن تظهر التنفيذ مصفوفة ولكن االتفاق.  توقيع تاريخ

  (. 187 الصفحة في 14 البند )انظر "االنتقالية الفترة نهاية من كافية فترة قبل"

 يلي:  ما ذلك في ابم القومي، الدستوري املؤتمر أجندة القومية القضايا اتفاق من 9.5 املادة وتحدد -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  . كمالح  نظام  مؤتمر  (2)
 
 الحكم،  نظام  حول   مؤتمر  عقد  على  وكردفان  األزرق  النيل  اتفاق  ينص  أعاله،  ذ

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

 تأسيس بإعادة رالقرا 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  فيدرالي  كنظام  السودان

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

 لعالقاتوا "الصالحيات سيحدد املؤتمر أن على القومية القضايا اتفاق من 110. املادة تنص -أ

  اإلقليمي".  الحكم لنظام واألفقية الرأسية

 والتقسيم الحدود "مراجعة إلى يهدف املؤتمر أن على القومية القضايا اتفاق من 10.3 املادة وتنص -ب

 ال بما األقاليم واختصاصات صالحيات وهياكل املختلفة الحكم ومستويات لألقاليم اإلداري 

  جوبا".  في األطراف نبي املوقعة السالم اتفاقات مع يتعارض
 
 في الواردة التفاصيل لضخامة ونظرا

 إنشاء سيتم أنه إما يعني هذا فإن املسؤوليات(، توزيع حول  )خاصة وكردفان األزرق النيل اتفاق

  القليل هناك سيكون  أنه أو ةمتماثل غير كفيدرالية السودان
 
  للمناقشة.  جدا
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  مختلفة نسخة دارفور  تفاقا في السلطة تقاسم فصل من 25.3 املادة وتتضمن -ت
 
 . 10.3 للمادة قليال

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

 وبين  الصياغة  هذه  بين  املهمة  االختالف  أوجه  وأحد  ]كذا[".   الحكم  واختصاصات  وصالحيات  وهياكل

 النيل اتفاق جوهر تناقض أن يجوز  ال املؤتمر نتائج إن تقول  ال 25.3  املادة أن هو أعاله 10.3 املادة

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

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

 .أشهر ستة تتجاوز 

  دساتير تتبنى أن يجب الواليات أن على وكردفان األزرق النيل اتفاق ينص . للواليات االنتقالية اتير الدس (3)

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

  واضح نص يوجد
 
 االنتقالية الدساتير اداعتم كيفية إلى وواضح محدد بشكل يشير مكان أي في تماما

 املؤشرات: بعض نجد ولكننا للواليات،

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

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

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

 وكردفان(.  األزرق النيل اتفاق من 31 )املادة

 للواليات،  التشريعية  املجالس  قبل  من  للواليات   االنتقالية  الدساتير  بشأن  النهائي  القرار  اتخاذ  وينبغي -ت

 بالواليات.  اختصاصها ينحصر والتي

 

 االنتخابات (ت)

  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.  في العامة

  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

 . 2024 عام في املقبلة االنتخابات تنعقد أن املحتمل فمن ذلك، صح وإذا الجديد.  الدائم الدستور 

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

 إمكانية ولكنها الجديدة، األقاليم هذه من أي في محلية أو إقليمية سلطات أي انتخاب سيتم هل الواضح من ليس

 بالتأكيد. قائمة

 

  االنتقالية العدالة (ث)

 وطنية، آلية إنشاء يتم جوبا.  اتفاق أقسام جميع في االنتقالية العدالة مناقشة تجري  ا،القضاي بقية في كما عام.

  تكون  لن أنه يعني وهذا االنتقالية، العدالة قضايا إدارة كيفية حول  به خاصة ترتيبات االتفاق من باب كل ويتضمن

 منطقة لكل ألن كبيرة مشكلة ليس هذا عام، بشكل بكامله.  السودان في االنتقالية للعدالة واحدة وطنية آلية هناك

 خصيص مصممة آليات له توضع أن ويفضل الخاص تاريخها
 
 بين التوفيق كيفية في يكمن هنا التعقيد الغرض.  لهذا ا

 العدالة قضايا تتناول  عدة فقرات بالتحديد دارفور  اتفاق ويتضمن واملحلية.  والوطنية الدولية املختلفة، اآلليات

 عدد يضع وهو واملصالحة" واملساءلة "العدالة  بعنوان 3 فالفصل مباشر.  بشكل االنتقالية
 
 تكون  لن اآلليات من ا

 الدولية باآلليات بدأت حيث مختلف، بترتيب هنا املختلفة الترتيبات هذه وضعت وقد دارفور.  في إال موجودة

 املرجعية ويضع القضائية  للوالية  ةواضح  بيةتترا  يؤسس  االتفاق  أن  ويبدو  املصالحة.   آليات  ذلك  بعد  ثم  والقضائية،

 محددة آلية أي وكردفان  األزرق النيل اتفاق يتضمن ال ،النقيض من ذلك على الهرم.  قمة في الدولية القضائية

 صالحيات املحلية للسلطات يمنح نفسه الوقت في بينما الوطنية املؤسسات إلى يحيلها أنه ويبدو االنتقالية، للعدالة

 أدناه(. )انظر االنتقالية العدالة مجال في

 الجنائية  املحكمة مع  املحدود  غير  الكامل  "للتعاون   الطرفين  استعداد  دارفور   اتفاق  يؤكد  . الدولية  الجنائية  املحكمة

 املحكمة وجهت إذا الطرفان سيتعاون  مدى أي إلى سيكون  هنا الواضح والسؤال (. 3 الفصل ،24.1 )املادة الدولية"

 6 فاملادة جوبا.  اتفاق في مثبت االلتزام وهذا بارزين.  عسكريين أو سياسيين قياديين بحق ماتاتها الدولية الجنائية

 غير ومن الدولية.  الجنائية املحكمة مع للطرفين املحدود" وغير الكامل "التعاون  على تؤكد الشرقية الجبهة اتفاق من

 إعالن إمكانية مع وكذلك الدستورية، الوثيقة في الواردة الحصانة أحكام وبين  ذلك  بين التوفيق سيتم كيف الواضح

 أدناه(. )انظر عام عفو

  دارفور  اتفاق ينص بدارفور. الخاصة املحكمة
 
 يوم تسعين غضون  في خاصة محكمة إنشاء على أيضا

 
 تاريخ من ا

 قضاء،ال رئيس بواسطة تعيينهم يتم وطنيين قضاة من املحكمة وتتكون  (. 3 الفصل ،25.1 )املادة االتفاق توقيع

 والجرائم  "اإلبادة  مثل  القضايا،  من  كبيرة  مجموعة  في  بالنظر  املحكمة  تختص  العام.   النائب  بواسطة  يعين  عام  ومدعي

 منذ الدولي اإلنساني والقانون  اإلنسان لحقوق  الدولي للقانون  الجسيمة واالنتهاكات الحرب وجرائم اإلنسانية ضد
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 والقانون   السوداني  الجنائية  اإلجراءات  قانون   ستطبقو   املحكمة.   على  قابةالر   األفريقي  االتحاد  سيتولى  ". 2002  العام

 الدولية الجنائية للمحكمة القضائية االختصاصات تحديد كيفية بالتحديد االتفاق يتناول  ال الدولي.  الجنائي

 دعاوى  أي رفعت إذا الدولية الجنائية املحكمة بمسار سيلتزمان الطرفين أن هو االفتراض ولكن الخاصة، واملحكمة

 معينة. جهات ضد

   جوبا  اتفاق ينص  التحقيقات.
 
،  األحداث.   بعض  في  التحقيقات  إجراء  عن  مسؤولة الحكومة  أن  على  أيضا

 
 تنص  فمثال

 منذ اإلقليم في وقعت التي األحداث في التحقيق االتحادية الحكومة تتولى أن على الشرقية الجبهة اتفاق من 9 املادة

 ". 2019 رمضان 28-27 وأحداث 2005 يناير 29 أحداث سهارأ "وعلى 1989 عام

  دارفور  اتفاق ينص االنتقالية. العدالة
 
 ،23 )املادة االنتقالية" "العدالة قنوات عبر الجرائم بعض معالجةعلى  أيضا

 ةالجنائي املحكمة اختصاص ضمن تقع أال  بشرط القبائل، بين  أو القبيلة داخل النزاعات يشمل وهذا (. 3 الفصل

 التقليدية  العدالة  أن   يعني  وهذا  واملصالحة.   الحقيقة  لجنة  أو  الوطني  القضاء  أو  بدارفور   الخاصة  املحكمة  أو  الدولية

 شهدتها التي بالحمالت املتعلقة األراض ي نزاعات على تقتصر وربما األرجح، على القضايا من قليل عدد في ستستخدم

 لألطراف أن وعلى لالنتصاف، ومناسبة متنوعة وسائل تطبيق إمكانية ىعل االتفاق وينص املاضية.  العقود في دارفور 

 الشهود. لحماية طرق  إيجاد ضرورة وعلى التفاوض، في الحق

 باستثناء العادية وظائفها ممارسة ستواصل الوطنية املحاكم أن على بوضوح دارفور  اتفاق ينص العادية. املحاكم

 أن على االتفاق وينص (. 3 الفصل ،20.1 )املادة الخاصة والوطنية وليةالد اآلليات اختصاص ضمن تقع التي األمور 

 سبيل  على  فيها  بما  األخرى"  املختصة  العدالة  آليات  إلى  اختصاصها  خارج  "تقع  التي  الجرائم  جميع  بإحالة  املحاكم  تقوم

 (. 20.2 )املادة دارفور  بجرائم الخاصة املحكمة املثال

 العدالة قضايا على بالعمل املكلفة الهيئات من كبير عدد إنشاء على جوبا تفاقا نص والصناديق. واللجان الهيئات

  يذكر لم لكنه الصلة.  ذات القضايا أو االنتقالية
 
 توضيحه يجب ما وهو الهيئات، هذه عمل تنسيق كيفية عن شيئا

 االنتقالية(. التشريعية السلطة توسيع بعد إال يصدر ال )قد بقانون 

 يجب  املفوضية  بأن  وتذكر  االنتقالية.   العدالة  مفوضية  إنشاء  على  القومية  القضايا  تفاقا  من  19  املادة  تنص (1)

  وليس النزاعات".  مناطق سيما السودان، كل في االنتقالية العدالة آليات "تشمل أن
 
  أو  ذلك يعني ماذا واضحا

 دارفور؟ آليات مثل ماألقالي آليات مراقبة صالحية تمنح يجب املفوضية أن يعني فهل تنظيمه.  سيجري  كيف

. موضح غير األمر هذا األخرى؟ اآلليات عمل ستنسق املفوضية أن فقط يعني أنه أم
 
 حاليا

 يوم ستين غضون  في واملصالحة الحقيقة لجنة تشكيل على دارفور  اتفاق من 3 الفصل ،22 املادة تنص (2)
 
 من ا

 يوم ستين غضون  في أعمالها تبدأ أن وعلى (،3 الفصل ،22.1 )املادة التنفيذ حيز االتفاق دخول 
 
 تاريخ من ا

  دارفور"  في للنزاعات الجذرية األسباب وتقييم "تحديد اللجنة مهام وتشمل (. 3 الفصل ،22.2 )املادة  إنشائها

 اللجنة  ستمنح  محددة.   جهات  أو  جهة  ارتكبتها  أم  الدولة  قبل  من  متعمد  تخطيط  نتيجة  االنتهاكات  هل  وتحديد

 فهم إلى والتوصل التجارب بتبادل للضحايا والسماح والشهود، الضحايا ومقابلة ،التحقيقات إجراء صالحية
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 ملنع الالزمة التدابير واتخاذ وتسجيلها، وحفظها األدلة وجمع االستماع، جلسات وتنظيم للماض ي، مشترك

وهي  ايا. الضح بموافقة إال العفو منح للجنة يحق ال (.3 الفصل ،22.5 املادة) إضافية نفسية أضرار وقوع

  11 من تتألف
 
 الحادي العضو ويعين أعضاء خمسة الطرفين من كل يختار (. 3 الفصل ،22.4 )املادة عضوا

  ويكون  الطرفين بتوافق عشر
 
  األقل.  على واحدة امرأة تعيين طرف كل وعلى للجنة.  رئيسا

 )املادة واملصالحة تقاليةاالن للعدالة القومية للمفوضية فرع إنشاء على وكردفان األزرق النيل اتفاق تنص (3)

 املمتلكات عن للتعويض مشتركة لجنة إنشاء على ينص أنه رغم محددة، محلية آليات ينش ئ ال وهو (. 85

   (. 64 )املادة وغيرها شمال - السودان لتحرير الشعبية الحركة من املصادرة

 عقود ملراجعة ولجنة ( 60 دة )املا السودان شرق  إقليم أراض ي مفوضية إنشاء على الشرقية الجبهة اتفاق  نص (4)

   (. 64 )املادة وستيت عطبرة نهر أعالي سدي إنشاء

 والسالم. للتنمية اإلعمار صندوق  إنشاء على الوسط مسار اتفاق من 8 املادة وتنص (5)

 القيادات  ضد  والبالغات  الصادرة  األحكام  في  العام  العفو  "بإصدار  الحكومة  التزام  على  دارفور   اتفاق  نص  كما  . العفو

 ،26.1 )املادة الالزمة" القانونية الدراسة إجراء بعد فيها عضويتهم بسبب املسلحة الحركات وأعضاء سياسيةال

  يمكن   خطيرة  جرائم  بارتكاب  اتهموا  والذين  االنتقالية  املرحلة  في  املشاركين  السياسيين  القادة  أن  يعني  وهذا  (. 3  الفصل

  في اقتراح هناك ولكن العفو، إلصدار توفرها يجب التي  لشروطا املعني الحكم يناقش وال العفو.  من يستفيدوا أن

 املحكمة أن  يعني السابق  النص أن إلى اإلشارة تجدر ولكن  العملية.  في الضحايا إشراك بضرورة  االتفاق في آخر مكان

 العام. العفو من استفادوا معينين  أفراد ضد تدابير اتخاذ ذلك مع تستطيع الدولية الجنائية

 تمام النقيض وعلى وكردفان، األزرق النيل اتفاق أن هو املحير األمر لعامة.ا السلطات
 
 يضع ال دارفور، اتفاق من ا

   االنتقالية.   للعدالة  محددة  ترتيبات  أي
 
 مسؤوليات  نفسه  الوقت  في  ويمنح  القومية  املفوضية  إلى  يحيلها  ذلك،  من  وبدال

 وكردفان األزرق النيل اتفاق يذكر املثال، سبيل على الحكم.  من مختلفة ملستويات االنتقالية العدالة مجال في عامة

 يعني وهذا . (9.6 )املادة لألقاليم حصرية سلطة وبوصفها (10.8 )املادة مشتركة سلطة بوصفها االنتقالية العدالة

 
 
 قسيتحق كيف اآلن الواضح من ليس ولكن بها، خاصة آليات األرجح على ستنش ئ األقاليم حكومات أن هذا ضمنا

 اآلخر. مع التنسيق دون  السلطة هذه ممارسة الحكم في املستويين كال قرر  إذا صعوبات يخلق وقد املمارسة، في ذلك

 

 األمنية الترتيبات .5

 االتفاق:  من التالية الفصول  في األمنية الترتيبات هذه وترد املعقدة.  األمنية الترتيبات من مجموعة جوبا اتفاق يضع

  االتفاق يتضمن دارفور(:  )اتفاق الثاني الباب ،8 الفصل (1)
 
  فصال

 
  كامال

 
 35 من يتألف األمنية للترتيبات مخصصا

 القوات، دمج وإعادة النار، إطالق وقف ستنظم التي القضايا من واسعة مروحة تغطي وهذه تفصيلية.  مادة
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  القضايا   على  اصخ  تركيز  مع  ولكن  القضايا  هذه  من  قضية  كل  هنا  وستناقش  األمن.   قطاع  وإصالح  السالح،  ونزع

  الدستورية.  العملية مستقبل على تؤثر أن يحتمل التي

 فصول  أربعة من  جوبا اتفاق  في الثالث  الباب يتكون  وكردفان(:  األزرق  النيل )اتفاق الثالث الباب من 2 الفصل (2)

  الفصلين  على  النهائي التفاوض من طويل وقت قبل التنفيذ حيز دخلت  إطارية اتفاقية هو منها الثاني منفصلة،

 عدد حددتو  األمنية.  الترتيبات بينها القضايا، من مجموعة اإلطارية االتفاقية تغطي . 4و 3
 
 املبادئ من أكبر ا

 موحد  سيكون   الجيش  أن  منها  العامة،
 
 ومهني  ا

 
 التنوع  ويعكس  (،20  )املادة  الدستورية  بالوثيقة  ويلتزم  (،15  )املادة  ا

  (. 25.4 )املادة السودان في

 وكردفان األزرق النيل اتفاق من 4 الفصل يكرس وكردفان(:  األزرق النيل )اتفاق الثالث الباب من 4 الفصل (3)

  ويتضمن األمنية.  للترتيبات بالكامل
 
  عددا

 
 واألنشطة بها املسموح غير باألنشطة وقائمة العامة، املبادئ من كبيرا

  )املادة اإلنسانية املساعدات وصول  ضمانل مصممة وتدابير (،30و 29 )املادتان املوقعة لألطراف بها املسموح

38 .)  

 عدد االتفاق هذه ضعي الثالثة(:  الجبهة مع األمني )االتفاق السابع الباب (4)
 
  النار،  إطالق وقف إلدارة الترتيبات من ا

 وقف إدارة مسؤولية ستتولى التي الهيئات ومجموعة املحظورة،األنشطة و  بها املسموح األنشطة قوائم فيها بما

 والتسريح.  والدمج التدريب، وترتيبات النار، قإطال 

  النار، إطالق  وقف ترتيبات مثل هنا، حلها  يجب التي التفصيلية القضايا من العديد  الفصول  هذه من واحد كل يناقش

 امللخص من القسم هذا ويصف أخرى.  وقضايا واألمن الجيش مؤسسات وإصالحات السالح، ونزع املقاتلين، دمج وإعادة

 العملية  على  تأثيرها  بسبب  التفصيل  من  بمزيد  املؤسسية  الترتيبات  بعض  يناقش  ولكنه  بإيجاز  القضايا هذه  كل يلوالتحل

 املستقبلية. الدستورية

 

  النار  إطالق وقف (أ)

 ال املسلحة الجماعات ألن ربما النار، إطالق لوقف به خاصة اتترتيب الثالثة الفصول  من واحد كل يتضمن مقدمة.

، بينها.  فيما العسكرية تالنشاطا تنسق
 
 اتفاق من كل ينصو  واحد.  موعد في تبدأ ال النار إطالق وقف عمليات فمثال

  حيز  تدخل الصلة ذات  الترتيبات وجميع الدائم النار  إطالق  وقف أن على الثالثة للجبهة  األمني واالتفاق دارفور 

 وقف دخلوقد  التوالي(.  على 15.1و 12 ملادتان)ا 2020 أكتوبر 3 في االتفاق توقيع من ساعة 72 غضون  في التنفيذ

  إطالق   وقف  آليات  أما  (. 26  )املادة  االتفاق  توقيع  بتاريخ  التنفيذ  حيز  وكردفان   األزرق  النيل  اتفاق  بموجب  النار  إطالق

 أدناه،  وارد  هو  عما  النظر  وبصرف  أخرى.   بلدان  شهدتها  التي   النار  إطالق  وقف  اتفاقيات  بترتيبات  مقارنتها  فيمكن  النار

 أيض تشمل فإنها
 
 أيض أخرى  وعناصر النار، إطالق وقف أثناء اإلنسانية املساعدة بإيصال تسمح آليات ا

 
 .ا
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 بها املسموح باألنشطة قوائم جميعها الثالثة الفصول  تتضمن بها. املسموح غير  واألنشطة بها املسموح األنشطة

  تضمن  يذال  2005  لعام  الشامل  السالم  اتفاق  من  استفادوا  املفاوضين  أن  الواضح  ومن  . 12بها  املسموح  غير  واألنشطة

  حد  إلى بينها فيما متشابهة جوبا اتفاق  في املوجودة والقوائم . 13جوبا  اتفاق  قوائم  بعيد حد إلى  تشبه به خاصة قوائم

، كبير. 
 
 يلي: ما يتضمن جميعها فمثال

 وتوزيع  املسلحين،  غير  الجنود  وتنقل  ركة،الح  حرية  في  واملساعدة  األلغام،  إزالة  بها  املسموح  األنشطة  تشمل (1)

  واملاء.  كالطعام القتالية غير السلع

 اللجنة به تسمح ما )باستثناء العسكري  والتدريب اإلجباري، التجنيد بها املسموح غير األنشطة وتشمل (2)

 إلخ. لغام،األ وزرع االتفاق، أطراف بين والجوية البرية العسكرية والعمليات النار(، إطالق لوقف الدائمة

 ولكن القوائم، في البنود بعض بين الصياغة في الطفيفة االختالفات من عدد هناك املشتركة، األحكام هذه خال ما

  االختالفات هذه
 
.  مهمة ليست عموما

 
 االتفاق في بها املسموح غير األنشطة قائمة أن هو بينها الرئيس ي والفرق  كثيرا

 اتفاق من املحذوفة البنود ومن اآلخرين.  االتفاقين في املوجودة البنود من نيةثما تتضمن ال الثالثة للجبهة األمني

  وجيهة أسباب هناك تكون  قد األمميين.  املوظفين ضد العنف وأعمال املراقبين، عمل عرقلة الثالثة الجبهة
 
 لهذه جدا

 يزيد اإلضافي التعقيد أن هو موحدة قائمة وجود عدم سلبية ولكن بها، املسموح األفعال قوائم بين االختالفات

 أخطاء. ارتكاب وبالتالي خاطئة معلومات انتشار احتماالت

 اتفاق  ينص  الحقا،  يرد  كماو   االنتهاكات.  عن  اإلبالغ  في  تصاعدية  طريقة  الثالثة  الفصول   من  فصل  كل  يتبنى  االنتهاكات.

 البالد من الثالثة األجزاء من جزء كل يف األمنية الترتيبات إدارة عن املسؤولة الهيئات من سلسلة إنشاء على جوبا

 التفتيش عمليات مسؤولية مشتركة ميدانية بعثات تتولى بأن عام بشكل اآللية وتتلخص االنتقالية.  الفترة خالل

  تقديم عن مسؤولة بدورها وهذه املحلية، املشتركة النار إطالق وقف لجنة إلى وإبالغها انتهاكات أي في والتحقيقات

 تسمية  االنتهاكات  حالة  في  املطلوبة  التدابير  قائمة  وتشمل  املطلوبة.   التدابير  بشأن  القرار  لصنع  هيئة  أعلى  إلى  توصيات

 القضائية. املالحقات بدء وكذلك املخالف، الطرف

 

 
، الباب الثالث؛ واملادتين  2، الفصل  29، الباب الثاني؛ واملادة  8، الفصل  18و  17املادتين   ة في: قوائم األنشطة املسموح بها واألنشطة غير املسموح بها وارد  12

 ، الباب السابع. 20و  19
حول إجراءات تنفيذ وقف إطالق النار الدائم والترتيبات األمنية ومالحق اتفاق السالم الشامل بين حكومة  1من امللحق  9على سبيل املثال املادة انظر   13

 النص الكامل لالتفاق متوفر على لسودان والحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان.ا

.https://www.languageofpeace.org/#/search   

https://www.languageofpeace.org/%23/search
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 والسيطرة القيادة  (ب)

  جوبا اتفاق يتضمن مقدمة.
 
  عددا

 
 جد كبيرا

 
 األمن. قوات على والسيطرة القيادة تنظيم بكيفية الخاصة البنود من ا

 وغالب االتفاق، أقسام جميع في مبعثرة األحكام هذه نجد األخرى، املجاالت لجميع بالنسبة
 
 املفاهيم نفس تقدم ما ا

 دائم متوافقة ليست ولكنها
 
 أن ويبدو ببعضها. وعالقتها املشكلة للمؤسسات العام اإلطار بوضوح االتفاق يحدد ال . ا

 بوضوح. ذلك يذكر ال أنه مع نفسها، هي تشكيلها لىع االتفاق ينص التي املؤسسات بعض

  تفسيرها يمكن وبصياغات تفصيلي بشكل الجيش مهام جوبا اتفاق يحدد . وصالحياتها العسكرية املؤسسة مهام

املواطنين والوطن  "حماية هو الجيش دور  أن تذكردارفور  اتفاق من من الفصل الثامن 26.2 فاملاد مختلفة.  بطرق 

  التهديدات  من  البلد  حماية  مثل  محددة  بمهام  الجيش  دور   حصر  إلى  الحديثة  الديمقراطية  الدساتير  ميلت  الدستور". و 

 داخلي فيها يتحرك أن له يمكن التي الحاالت من وتحد الخارجية،
 
 . ا

 األمنية القضايا في  القرار اتخاذ في مستوى  أعلى اللجنة تعتبر األمنية. للترتيبات املشتركة العليا العسكرية اللجنة

 املختلفة واألحكام األقل.  على أبوابه من بابين في ووظائفها وتكوينها صالحياتها االتفاق ويناقش جوبا.  اتفاق بموجب

 عند النقطة هذه ستعالج كيف الواضح من وليس بينها.  فيما كامل بشكل متوافقة غير ولكنها بعيد حد إلى متشابهة

 الواقع. أرض على اللجنة عمل آلية بشأن التصورات الفاخت يعكس الصياغات اختالف ألن التطبيق،

 النيل اتفاق من 4 الفصل ،53 املادة في املشتركة العليا  العسكرية اللجنة تكوين عن الحديث  يرد . التكوين (1)

  االتفاقين، بين كبيرة تناقضات وهناك دارفور.  اتفاق من 8 الفصل ،25.5.3 الفقرة وفي وكردفان األزرق

 املشكلة: هذه التالي الجدول  ويلخص نفسها.  الهيئة عن بالفعل  تحدثاني هل يتساءل ئ القار  أن لدرجة

 3و 2 الفصلين مأحكا بموجب  املشتركة العليا العسكرية اللجنة تكوين

   وكردفان األزرق النيل  اتفاق دارفور  اتفاق

  األركان ساء رؤ  طرف، كل من رفيع عسكري  قائد واحد عدد طرف  كل من رفيع عسكري  قائد واحد عدد

  مساعديهم  وأ  يفوضونهم  من أو

  األخرى  النظامية األجهزة  من رفيع ضابط   طرف كل  من كبار ضباط خمسة عدد

   قانوني مستشار   قانوني مستشار

   DDRال مفوض   DDRال مفوض

 اإلنسانية الشؤون مفوض  اإلنساني العون  مفوض

   ثالث ف كطر  الوساطة دولة عن ممثل   الوساطة دولة عن ممثل

  تشاد  دولة عن ممثل

  األفريقي االتحاد ممثل

   املتحدة  األمم  عن ممثل
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  اتفاق  من 4 الفصل ،52.1 املادة في املشتركة العليا  العسكرية اللجنة مهام عن الحديث يرد . اللجنة مهام (2)

  في املادين تينها مضمون  ويختلف دارفور.  اتفاق من 8 الفصل ،25.5.2 املادة وفي وكردفان األزرق النيل

 مسؤوليات  سبع  لها  املشتركة  العليا  العسكرية  اللجنة  أن  على  ينص  وكردفان  األزرق  النيل  فاتفاق  مهمة.   نقاط

 على اإلشراف عن مسؤولة وهي املنازعات، وتسوية القرار التخاذ هيئة أعلى هي اللجنة أن على وينص فقط. 

 الثقة  وبناء  األخرى،  األطراف  من  الشكاوى  وتلقي  دولية،وال  الوطنية  املؤسسات مع والتنسيق  االتفاق،  تنفيذ

 تتضمن 25.5 فاملادة . 14للجنة مسؤولية عشرة ثالث تضم قائمة دارفور  اتفاق ويحدد وغيرها.  الطرفين، بين

 ومعظم  أخرى.   مسؤوليات  ست  إليها  وتضيف  وكردفان  األزرق  النيل  اتفاق  في  الواردة  السبع  املسؤوليات  جميع

 نسبي ضحةوا املهام هذه
 
 .15االتفاق  عليها  ينص لم لو حتى املشتركة العليا العسكرية اللجنة تمارسها وربما ا

 القيادة  ممارسة  عن  املسؤولة  هي  املشتركة  العليا  العسكرية  اللجنة  أن  على  25.5.2.13  املادة  تنص  ذلك،  ومع

 بعد يضيف مما األمنية، الترتيبات ولجان آليات جميع على والسيطرة
 
 مختلف ا

 
 األزرق النيل اتفاق في ردو  ملا ا

 وكردفان.

  النص عدم من الرغم على دارفور. في خاصة ترتيبات
 
  العليا العسكرية اللجنة فإن جوبا، اتفاق في ذلك على تحديدا

 دارفور  من كل في محددة مسؤوليات تتولى التي األخرى  املؤسسات على تشرف سوف الخرطوم مقرها التي املشتركة

 دارفور. في املشكلة املؤسسات الفقرة هذه وتلخص وكردفان.  قاألزر  والنيل

 واملراقبة واإلدارة والتنسيق التخطيط مسؤولية اللجنة تتولى (. 25.6 )املادة الدائم النار  إطالق وقف لجنة (1)

  وموثوق  فعال نظام إنشاءو  القرارات؛ وتنفيذ الدائم النار إطالق وقف على واإلشراف والرصد والتحقق

 وفق املسلحة الجماعات قوات تجميع مواقع تحديدو  األطراف؛ مع تلالتصاال 
 
 وتنسيق الزمني؛ للجدول  ا

  املعلومات ونشر فيها؛ والتحقيق االنتهاكات عن الشكاوى  وتلقي بها؛ املسموح العسكرية التحركات ومراقبة

 رئاستها، يتولى حدةاملت األمم عن واحد ممثل من اللجنة تتألف إلخ.  بها؛ والتبشير االتفاقية هذه حول 

 في اللجنة مقر يكون  السودان.  جنوب عن وممثل تشاد عن واحد وممثل طرف، كل من أعضاء وخمسة

  (. 25.6.3 )املادة الفاشر

 شكاواها في والتحقيق االنتهاكات مراقبة عن مسؤولةالقطاعية  اللجنة (. 25.7 )املادة القطاعية اللجنة (2)

 إلقليم  األمنية  اللجنة  مع  املعلومات  وتتبادل  النار؛  إطالق  لوقف  الدائمة  اللجنة  إلى  تتبع  وهي  النزاعات؛  وحل

 وممثل  طرف،  كل  من  أعضاء  وخمسة  رئاستها،  يتولى  املتحدة  األمم  عن  واحد  ممثل  من  اللجنة  تتألف  دارفور. 

 السودان. جنوب عن وممثل تشاد  عن واحد

 
  15تحتوي القائمة الكاملة    14

 
 ، ولكن واحد بندا

 
   ذكر أن مقرها سيكون في الخرطوم.يخر آآلية اتخاذ القرار في اللجنة، و حدد  يمنها  ا

 اللجنة تستعرض جميع التقارير املقدمة إليها وتتخذ الخطوات وفقعلى أن   25.5.2.10على سبيل املثال، تنص الفقرة   15
 
  .ملحتوياتها ا
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 ذات  األوضاع  وجميع  والزيارات  بالدوريات  القيام  نع  مسؤولة  امليدانية  الفرق   (. 25.8  )املادة  امليدانية  الفرق  (3)

 اللجنة وتتألف التقارير.  وتقديم الفرعية؛ اللجنة إلى الشكاوى  وتقديم النار؛ إطالق وقف بمراقبة الصلة

 طرف. كل من أعضاء وخمسة رئاستها يتولى املتحدة األمم من واحد ممثل من

  اقاالتف ينص وكردفان. األزرق بالنيل  خاصة ترتيبات
 
  تمارس  التي املؤسسات من مستويات ثالثة إنشاء على أيضا

 هي: املؤسسات وهذه وكردفان.  األزرق النيل في والسيطرة القيادة مهام

 استالم عن مسؤولة اللجنة (. 4 الفصل من 54 )املادة النار إطالق لوقف املشتركة العسكرية اللجنة (1)

 الطرفين امتثال على واإلشراف املسلحة، عاتالجما قوات لتجميع شاملة خطة وإعداد املعلومات،

 املعلومات ونشر األلغام، وإزالة بشأنها، القرار واتخاذ االنتهاكات في والتحقيق االتفاق، بموجب اللتزاماتهما

 االتفاق بحسب فهي للغاية.  محير اللجنة تكوين ولكن إلخ. املختلفة، اللجان عمل وتنسيق االتفاق، عن

 األجهزة  من  كل  من  و"ضابط  الطرفين،  من  طرف  كل  من  ضباط  وثالثة  السودان،  نوبج  عن  ممثل  من  تتألف

  أكثر التعريف هذا يشمل  أن يمكن وبالتالي األخرى" النظامية "األجهزة االتفاق فعر  ي   وال األخرى".  النظامية

 األمن هزةأج لصالح كبير حد إلى متوازن  غير سيكون  اللجنة تكوين  أن يعني  قد مما أمن، ضباط عشرة من

  الخرطوم.  هو اللجنة مقر الدولة.  في

 اللجنتين  كال  أن  واملحير  منطقة.   كل  في  واحدة  فرعيتين،  لجنتين  تشكيل  على  االتفاق   ينص  الفرعية.  اللجان (2)

 إطالق لوقف املشتركة العسكرية اللجنة األصلية: اللجنة اسم نفس وهو نفسه، االسم تحمالن الفرعيتين

 املعلومات، وتبادل والتنسيق القوات، تجميع على اإلشراف مسؤولية الفرعيتان اللجنتان تتولى النار. 

  تتألف ذاتها.  املشكلة من تكوينهما ويعاني وغيرها.  التقارير، موتقدي واالنتهاكات، الشكاوى  وفحص ومراقبة

 كل من  و"ضابط  الطرفين،  من طرف  كل  من  أعضاء وثالثة  السودان،  جنوب  عن  ممثل  من  اللجنتين من  كل

  األخرى".  النظامية األجهزة من

 عن واإلبالغ التفتيش، وبعمليات بالزيارات، القيام العسكرية اللجان تتولى امليدانية. العسكرية اللجان (3)

 السودان، جنوب من واحد ممثل من وتتألف وغيرها.  الفرعية، اللجان إلى التقارير  وتقديم االنتهاكات،

 األخرى". األمنية األجهزة من كل من "ضابطو طرف، كل من ضباط وثالثة

  للترتيبات املشتركة العليا العسكرية باللجنة الثالثة للجبهة األمني االتفاق يعترف ال الثالثة. بالجبهة خاصة ترتيبات

 تشكيل: على منها بدال وينص وكردفان.  األزرق النيل واتفاق دارفور  اتفاق بموجب املشكلة األمنية

 السودان  حكومة  ممثل  ويرأسها  الطرفين  من  كل  عن  ممثلين  أربعة  من  اللجنة  تتألف  املشتركة.  العليا  اللجنة (1)

 وتقديم الفرعية اللجنة أعمال على اإلشراف هي اللجنة مهمة الخرطوم.  ومقرها ،(22.2 )املادة االنتقالية

  االعلي اللجنة أن ذلك، على صراحة ينص أن دون  يعني، وهذا املسلحة.  القوات قيادة إلى توصيات
 
 فعليا

 املشتركة. العليا اللجنة ظل في األمنية الترتيبات بخصوص النهائي القرار صاحبة ليست
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 االتفاق يذكر وال (.22.4 )املادة طرف كل عن ممثلين ستة من الفرعية اللجنة تتألف الفرعية. اللجنة (2)

 مع ينسجم ال ذلك أن املالحظة تجدر ولكن لذلك عمقن سبب هناك يكون  قد . تهارئاس يتولى الذي فر الط

 القيادة  ممارسة  عن   مسؤولة  هاأن  على  االتفاق  ينصو   بابنوسة.   هو  الفرعية  اللجنة  مقر  االتفاق.   أحكام  بقية

 (. 22.5.1 )املادة القوات" "هذه هي من يذكر ال أنه الغريب ولكن القوات"، "هذه على والسيطرة

  دارفور  اتفاق يتضمن . الرقابة
 
 ينص فهو تنفيذه.  على ممارستها ينبغي التي الرقابة ةطبيع عن واسعة تفاصيل أيضا

 التالية: اآلليات على

 القومي. األمن مؤسسات إلصالح عامة خطة وضع عن مسؤول وهو والدفاع األمن مجلس (1)

 األمنية. الترتيبات تنفيذ على اإلشراف يتوليان وهما الوزراء ومجلس السيادة مجلس (2)

 العام. اإلصالح وخطة األمنية الترتيبات تنفيذ مسؤولية االنتقالي رملانالب في والدفاع األمن لجنة تتولى كما (3)

  جوبا اتفاق ينص الدمج.
 
، األخرى.  املسلحة والقوات الجيش في املسلحة الجماعات دمج على أيضا

 
 املادة تنص فمثال

 تنظيم حسب لةكام عسكرية وحدات شكل في معينة مسلحة مجموعات من األفراد دمج على دارفور   اتفاق من 26.6

كما  (. 26.7 )املادة العملية هذه ملراقبة مشترك أعلى مجلس تشكيل على االتفاق وينص السودانية.  املسلحة القوات

 ترتيبات تتضمن القوات دمج على تنص التي األخرى  األبواب وجميع (. 26.15 )املادة املقاتلين لدمج معايير يضع

 مشابهة.

 

 الشرطة (ت)

 ولكن البعض، بعضها إلى املعنية الفصول  تشير ال الثالثة.  األقسام جميع في الشرطة نع تفصيلي نقاش هناك . عام

 عديدة اختالفات هناك ذلك، ومع نفسها.  الحلول  وتستعرض نفسها واملفاهيم املصطلحات تستخدم عام بشكل

 وصالحياتها الشرطة اممه تحدد التي األحكام بعض املثال، سبيل على الشرطة.  موضوع تتناول  التي األبواب بين مهمة

، موجزة
 
  أكثر اآلخر بعضها بينما جدا

 
  التوفيق يمكن بكثير.  تفصيال

 
  طريق  عن ببساطة التناقضات هذه  بين  أحيانا

 مع األحكام جميع في النظر
 
 جوبا. اتفاق صياغة في املعتمدة الطريقة هي وهذه نفسه.  بالقدر ملزمة كلها واعتبارها ا

 الفصول  في اإلضافية التفاصيل في نظروا املتفاوضة األطراف بعض يكون  بأن احتمال هناك نفسه، الوقت في ولكن

 الفصول  صياغة في  الكبيرة االختالفات لكن أحكامه، بكل املوقعين لجميع ملزم اآلن واالتفاق ورفضوها.  األخرى 

 اتفاق أن والحقيقة النهائي.  الدستور  صياغة أثناء املتوقعة املناقشات عليه ستكون  ما إلى إشارة تمثل قد املختلفة

 حول  األرجح على سيختلفون  صياغته على والعاملين الدستور  على املفاوضين أن إلى اإلشارات بعض يقدم جوبا

  مختلفتين:  مسألتين
 
 وثاني الدستور، في إدراجها يجب  التي التفاصيل مقدار أوال

 
  الشرطة  تعريف اتساع مدى ا

 األخرى. األمنية واملؤسسات
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 يتبنى وجميعها جوبا.  اتفاق في األقل على مختلفة أماكن ثالثة في مذكورة الشرطة مسؤوليات والصالحيات. املهام

عرَّف  طفيفة.   اختالفات  مع  نفسها  الصياغة  طريقة
 
 وطنية،  وعضويتها  قيادتها  وأن  القانون،  إلنفاذ  جهاز  بأنها  الشرطة  ت

 الثاني؛ الباب ،8 الفصل ،27.4 املادة )انظر االتحادية ومهامها اواجباته تنفذ اتحادية إدارات ولها والئية، وعملياتها

  السابع(.  الباب ،25 واملادة الثالث؛ الباب ،4 الفصل ،89.3 واملادة

 صياغة املذكورة األبواب تستخدم للشرطة.  مشتركة فنية لجنة عن جوبا اتفاق في عدة أبواب تتحدث الدمج.

 تقريب متطابقة
 
 هيئات الواقع في لكنها املؤسسة، نفس أنها إلى بقوة يشير مما اللجان، ذهه صالحيات تعريف في ا

  في القوات دمج تنفيذ بأنه وكردفان األزرق النيل واتفاق  دارفور  اتفاق من كل في مهامها تحديد ورد وقد مختلفة. 

 تكوين أن بيد الثالث(.  بالبا ،4 الفصل ،89.5 واملادة الثاني؛ الباب ،8 الفصل ،27.6 املادة التوالي )على الشرطة

 بسلطات كلتاهما وتتمتع املعني(.  االتفاق على املوقعين نع ممثلين يضم منهما )فكل الطريقة بنفس يتم ال اللجنتين

 تقريب متطابقة
 
ر . ا  الشرطة، قوات في املسلحة الجماعات أعضاء دمج عن العامة مسؤوليتهما إلى باإلضافة أنه واملحي 

 أيض انمسؤولت اللجنتين فإن
 
 الفصل ،27.10 املادة التوالي )على املنظمة الجريمة ذلك في بما الجريمة مكافحة عن ا

 الثالث(. الباب ،4 الفصل ،91 املادة الثاني؛ الباب ،8

 

 العامة املخابرات (ث)

  تناقش العامة خابراتامل والصالحيات. املهام
 
  أن  الواضح من األمنية، الترتيبات بقية ومثل الثالثة.  األبواب في أيضا

 املهمة. االختالفات بعض مع كبير حد إلى متشابهة وصياغة ترتيبات واعتمدوا نفسه، النموذج استلهموا املفاوضين

  مفصل بعضها مسؤولياتها.  من طويلة قائمة وتتضمن العامة.  املخابرات ملهام شاملة رؤية املعنية الفصول  تضع
 
 جدا

 يلي: ما مثل للغاية، متباينة لتفسيرات يخضع أن ويمكن

 خطر، أي من مواطنيه وسالمة االجتماعي، ونسيجه دستوره وحماية القومي، السودان األمن حفظ (1)

 األخرى. النظامية األجهزة مع بالتنسيق

  الالزمة.  الوقائية التدابير باتخاذ والتوصية وتقييمها، وتحليلها السودان بأمن املتعلقة املعلومات جمع (2)

 ضرورية.ال التحقيقات جميع إجراء (3)

  فهو اآلخرين.  االتفاقين في مذكورة غير العامة للمخابرات سلطات عن وكردفان األزرق النيل اتفاق ويتحدث
 
 مثال

 وكما (. 94.6 )املادة القرار اتخاذ لجهات النتائج وتقديم والخارجي الداخلي العام الرأي وتقييم تحليل مهمة على ينص

 املسؤوليات  إلى  املهمة  هذه  إضافة  طريق  عن  التناقض  هذا  األرجح  على  صةاملخت  السلطات  تحلس  األخرى،  الفصول   في

 اآلخرين.  االتفاقين في عليها النص عدم رغم للمخابرات العامة
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 أن  الواضح  ومن  املخابرات.   جهاز  في  املعنية  املوقعة األطراف  من  األفراد  دمج  ضرورة  على  الثالثة  األبواب  تنص  الدمج.

 عدد سيخلق هذا
 
 ضروري  هو مما أكثر املخابرات توسيع عدم لضمان الجهود بذل ويجب العملية.  دياتالتح من ا

(،  يحدث  لم  هذا  أن  افتراض  )على
 
 املؤسسة  ضمن  يعملون   سابقين  أعداءوجود  ل  املحتمل  السلبي  األثر ولتخفيف  قبال

 نفسها. 

 

 دارفور  في األمن حفظ قوة  ( ج)

  االتفاق ينص
 
 يوم 90 غضون  في دارفور  في جديدة أمن حفظ قوة تشكيل على أيضا

 
 يضم قوامها وأن (،29 )املادة ا

 املسلحة.  الجماعات  من  6000و  العامة،  واملخابرات  والشرطة  السريع  والدعم  املسلحة  القوات  من  6000  فرد:   12000

  باملسؤولية "القيام مهامها من أن على فينص القوة.  هذه  مهام تحديد في مألوفة غير صياغة االتفاق ويستخدم

 "األخالقية"  كلمة واستخدام  (. 29.5.1  )املادة  املدنيين" حماية  في  السودان  لحكومة  والسياسية  واألخالقية  دستوريةال

  يخلق قد خاص بشكل
 
. التباسا

 
 كبيرا

 

* * * 


