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امللخص التنفيذي

اجلامعات  من  عدد  عن  وممثلون  السودان  يف  االنتقالية  احلكومة  وقعت   ،٢٠٢٠ أكتوبر   3 يف 
املسلحة "اتفاق جوبا لسالم السودان" )يشار إليه الحقًا باسم "اتفاق جوبا"(. تناقش هذه الورقة 
العنارص الرئيسية لالتفاق، مع تركيز خاص عىل أهم الطرق التي تؤثر هبا عىل نظام احلكم احلايل 

واملستقبيل. ويمكن تلخيص نقاطها الرئيسية عىل النحو التايل: 

مسبقًا . ١ وحيدد  املهمة  الطرق  من  بعدد   ٢٠١9 لعام  الدستورية  الوثيقة  جوبا  اتفاق  يعدل 
أثناء  التحديات  أحد  سيكون  صياغته.  املزمع  الدائم  الدستور  مالمح  من  الكثري  أيضًا 
أن  اعتبار  عىل  الديمقراطية  رشعيته  تعزيز  هو  وصياغته  الدائم  الدستور  عىل  التفاوض 
الكثري من فقراته وضعها باألساس مفاوضو السالم الذين ال حيظون هم أنفسهم بالرشعية 

االنتخابية. 
يتأسس السودان كدولة فيدرالية غري متكافئة. سيامرس إقليم دارفور املستقبيل جمموعة من . ٢

هي  ما  الواضح  من  وليس  وكردفان،  األزرق  النيل  صالحيات  عن  ختتلف  الصالحيات 
الصالحيات التي ستامرسها بقية األقاليم الفيدرالية. يتضمن االتفاق كاًم كبريًا من التفاصيل 
عن الصالحيات التي ستامرسها أقاليم معينة، لكنه يلتزم الصمت حيال جمموعة من القضايا 
مثل تكوين احلكومة الوطنية، واهليكلية الداخلية لألقاليم، وتكوين جلان تقاسم اإليرادات، 
وغريها. وينص االتفاق عىل رضورة التوصل إىل اتفاقات إضافية مهمة بشأن النظام الفيدرايل 

يف األشهر القليلة املقبلة، وحتقيق ذلك يعترب حتديًا كبريًا. 
التفاصيل بشأن كيفية تنظيم العملية الدستورية. فهو ينص . 3 يتضمن االتفاق قدرًا كبريًا من 

عىل عقد مؤمتر حول نظام احلكم، ويضع إطارًا زمنيًا وجدول أعامل ويورد بعض اإلشارات 
إىل املشاركني. ولكن الغرض من عقد املؤمتر ال يزال غري واضح. 

واملصاحلة . 4 احلقيقة  آليات  مثل  االنتقالية،  العدالة  آليات  من  معقدة  شبكة  االتفاق  يتضمن 
االتفاق  أن  يبدو  احلاالت،  بعض  يف  العفو.  مراسيم  إصدار  وامكانية  التحقيق  وعمليات 

يرجح كفة اآلليات القضائية عىل املصاحلة رغم أنه ال ينص عىل ذلك رصاحة. 
ينص االتفاق عىل ترتيبات أمنية انتقالية شاملة، وهذه أيضًا غري منظمة مركزيًا. فكل جزء . 5

من البلد سيكون له آلياته ومؤسساته اخلاصة. كام ينص عىل دمج أفراد اجلامعات املسلحة يف 
قوات األمن الوطنية. وسيكون من الصعب إدارة العالقة بني هذه اآلليات املختلفة.

وبالنظر إىل الطريقة التي جرت هبا املفاوضات، ثمة سبب وجيه لالعتقاد بأن األطراف ستتوصل 
عىل األرجح إىل اتفاق بشأن هذه القضايا املعلقة. بيد أن التحدي احلقيقي هو التفاوض عىل دستور 
دائم يقدم منافع حقيقية لعموم السكان وحيظى بنوع من الرشعية الديمقراطية مع االستمرار يف 

إحراز تقدم يف قضايا احلكم االنتقايل، وكل ذلك ضمن جدول زمني معقول. 
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أ. هذه الدراسة 
املوضوعات األساسية. تركز هذه الدراسة بشكل أسايس عىل عنارص العملية الدستورية 
وإىل  حمتواه(.  وعىل  املستقبيل  السودان  دستور  صياغة  عملية  عىل  تأثريه  )أي  االتفاق  يف 
العامة  الظروف  عن  نقاشات  أيضًا  الدراسة  تتضمن  الدستورية،  العملية  عنارص  جانب 
الرتتيبات  )مثل  األخرى  االتفاقات  بنود  بعض  أيضًا  وتلخص  االتفاق،  فيها  أبرم  الذي 
الواردة  النقاط  جلميع  شاماًل  حتلياًل  ليست  والورقة  وغريها(.  االنتقالية  والعدالة  األمنية 

يف اتفاق جوبا. 
إعداد  تم  والتحليل.  امللخص  ورقة  من  السادس  اإلصدار  هو  هذا  إصدارات.  ستة 
اإلصدارات السابقة ونرشها بني أغسطس ونوفمرب ٢٠٢٠ عىل شكل مسودات غري هنائية. 
وكل إصدار منها كان يبني عىل النسخ السابقة ويدرج املالحظات والتصحيحات التي كانت 
تقدمها جمموعة من املعلقني، كام يضيف فقرات جديدة للتحليل إىل أن أصبح النص الكامل 
التفاق جوبا متاحًا يف أكتوبر ٢٠٢٠. وهذا اإلصدار هو األخري من ورقة امللخص والتحليل 

ولن يتبعه أي حتديثات يف املدى املنظور. 

ب. االتفاق
املفاوضات. تولت مجهورية جنوب السودان الوساطة يف املفاوضات التي قادت إىل اعتامد 
يف  دورهم  مارسوا  الوسطاء  فإن  املفاوضات،  يف  شاركوا  أشخاص  وبحسب  جوبا.  اتفاق 
الوساطة بشكل خفيف نسبيًا. فالتفاوض عىل جوهر االتفاق جرى يف معظمه بني السودانيني 
اتصفت  كام  الدويل.  املجتمع  من  املحدود  والفني  اللوجستي  الدعم  بعض  مع  أنفسهم، 
السابق رفاقًا  الطرفني كانوا يف  املفاوضني من كال  العديد من  املفاوضات جزئيًا بحقيقة أن 
معارضني للحزب احلاكم السابق، مما جعل عملية التوصل إىل اتفاق أقل صعوبة بكثري من 

جوالت املفاوضات السابقة.
االتفاق )االتفاقات(. يتألف اتفاق جوبا من ١٠ أبواب متاميزة. الباب األول هو اتفاق 
عىل القضايا القومية. وهناك ستة أبواب متثل االتفاقات الثنائية بني حكومة السودان وخمتلف 
تقاسم  مثل  القضايا،  من  واسعة  جمموعة  تغطي  الستة  األبواب  وهذه  املسلحة.  اجلامعات 
يتضمن  االنتقالية.  األمنية  والرتتيبات  االنتقالية،  والعدالة  اإليرادات،  وتقاسم  السلطة، 

االتفاق أيضًا مصفوفة تنفيذ حتدد املواعيد النهائية لتنفيذ عدد كبري جدًا من القضايا. 
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النطاقالنطاق اجلغرايفالعنوان

الباب األول
اتفاق القضايا القومية

تقاسم السلطة، وإدارة العاصمة القومية، مستوى وطني
واللجان الوطنية، واملؤمتر الدستوري، ومؤمتر 
نظام احلكم، وإصالح القضاء، واالنتخابات، 

وقضايا أخرى )البيئة، واملسيحيون وأعضاء 
الديانات األخرى، والترشيعات املناهضة 

للعنرصية، وغريها(.

الباب الثاين
اتفاق سالم مسار دارفور )اتفاق 

دارفور أينام ورد الحقًا(

مستوى وطني 
شامل دارفور، جنوب 

دارفور، غرب دارفور، 
رشق دارفور، وسط دارفور

تقاسم السلطة، تقاسم اإليرادات، وقف 
إطالق النار الدائم، الرتتيبات األمنية 

االنتقالية، العدالة االنتقالية، التعويضات، 
إلخ.

الباب الثالث 
اتفاق سالم مسار املنطقتني )اتفاق 

النيل األزرق وكردفان أينام ورد 
الحقًا(

مستوى وطني 
النيل األزرق، جنوب 
كردفان، غرب كردفان

توزيع املسؤوليات، املوارد املالية، إصالح 
اخلدمة املدنية، إعادة اإلعامر والتنمية، البيئة، 

إلخ.

الباب الرابع
اتفاق سالم مسار الرشق

مستوى وطني 
املنطقة الرشقية )البحر 

األمحر، واليتا القضارف 
وكسال(

 مبادئ عامة
 احلقوق األساسية والعدالة االنتقالية

 تقاسم السلطة
القضايا االجتامعية والصحية واالقتصادية

الباب اخلامس
اتفاق سالم مسار الشامل

مستوى وطني 
املنطقة الشاملية )والية 

الشاملية ووالية هنر النيل(

 مبادئ عامة
 نظام احلكم

 املناطق املتنازع عليها
القضايا الثقافية واالقتصادية والصحية

الباب السادس
اتفاق سالم مسار الوسط

مستوى وطني 
املنطقة الوسطى )واليات 

اخلرطوم، واجلزيرة، والنيل 
األبيض، وسنار(

القضايا الزراعية واالقتصادية والصندوق 
القومي للتنمية

الباب السابع 
اتفاق الرتتيبات األمنية بني حكومة 

السودان االنتقالية واجلبهة الثالثة 
- متازج )االتفاق األمني مع اجلبهة 

الثالثة(

مستوى وطني 
“مجيع مناطق تواجد متازج 

يف السودان”

 وقف إطالق النار الدائم
 القيادة والسيطرة

 إعادة الدمج
 إصالح الرشطة

 أجهزة األمن
نزع السالح

الباب الثامن 
األحكام اخلتامية

حالة األطراف واحلكومات؛ الطبيعة اإللزامية مستوى وطني
لالتفاق؛ حالة األطراف اجلديدة؛ حل 

النزاعات

جدول 1: قائمة وموجز فصول اتفاق جوبا
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التعقيد. يتسم اتفاق جوبا بالتعقيد الشديد بسبب الطريقة التي ترتبط هبا األبواب املختلفة 
عند  بالرضورة  تنشأ  التي  والصعوبات  نصوصها  طول  بسبب  متوقع  أمر  وهذا  بينها.  فيام 
اتفاق  كل  أن  مرده  التعقيد  من  إضايف  هناك مستوى  ولكن  املعقدة.  التفاوض  إدارة عملية 
ثنائي له آثار عىل مستوى البالد ككل. ولقد حاول حمررو االتفاقات توحيد األحكام املتعلقة 
بشكل  يتم  مل  هذا  ولكن  الفردية،  االتفاقات  بعض  يف  األقسام  نفس  يف  معينة  بمجاالت 

منهجي، مما جيعل قراءة االتفاق وفهمه أكثر صعوبة. عىل سبيل املثال:

يف جمال تقاسم اإليرادات، يتضمن الباب الثاين "اتفاق دارفور" ترتيبات رئيسية ستؤثر . ١
عىل البالد ككل، بام فيها املناطق التي مل توقع عىل هذه الرتتيبات الثنائية حتديدًا؛

مئات . ٢ يقرأوا  أن  القراء  عىل  يتعني  عملها،  وآليات  القومية  املؤسسات  بنية  وملعرفة 
كامل آللية عمل  فهم  إىل  يتوصلوا  املنفردة كي  الثنائية  االتفاقات  الواردة يف  األحكام 
هذه املؤسسات. وهذا ينطبق عىل عدد من املؤسسات مثل مؤسسات احلكم، وأجهزة 

األمن ومؤسسات العدالة االنتقالية. 
وعىل صعيد العملية الدستورية، تتوزع األحكام ذات الصلة يف مجيع أقسام الوثيقة بدالً . 3

من تركيزها يف قسم واحد. 

وهذا يعني أننا قد نكتشف املزيد واملزيد عن االتفاق أثناء القراءة وإعادة القراءة. وقد حيصل 
أحيانًا أن تكتشف األطراف املوقعة أن بعض الرتتيبات غري متوافقة فيام بينها، أو أهنم غري 
راضني عن الرتتيبات التي مل يوقعوا عليها. عند وجود هوة عميقة يف الثقة بني األطراف، قد 
تصبح هذه اهلوة إشكالية كبرية وقد تساهم يف اهنيار عملية السالم بأكملها. ويف هذه احلالة، 
فإن األيام هي التي ستخربنا هل نجحت األجواء الثورية اجلديدة بخلق ما يكفي من النوايا 

احلسنة لتتغلب األطراف عىل هذه املشاكل عند وقوعها. 
لعام ٢٠١9. وقد  الدستورية  بالوثيقة  االتفاقات  تستشهد مجيع  نظريًا،  القانوين.  الوضع 
أكد كثريون التزام األطراف املوقعة املعنية باألحكام التي تتحدث عن احلقوق واحلريات يف 
أبعد من ذلك وهيدف إىل  الفردية  الوثيقة. ويف الوقت نفسه، يميض بعض االتفاقات  تلك 

إجراء تعديالت جوهرية عىل مضمون الوثيقة الدستورية. وبالتحديد:

ينص اتفاق النيل األزرق وكردفان عىل أن أحكامه تشكل جزءًا من الوثيقة الدستورية . ١
لعام ٢٠١9 )املادة ١١٢(. وصياغة هذه النقطة قوية ومهمة جدًا بالفعل وهي جديرة 
"يكون هذا االتفاق جزءًا ال يتجزأ من الوثيقة الدستورية ويف  باالقتباس. فهي تنص: 

حال التعارض تسود أحكام هذا االتفاق". 
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"اتفق الطرفان عىل إدراج اتفاقات السالم املوقعة ]كذا[ يف . ٢ وينص اتفاق دارفور عىل: 
الوثيقة الدستورية ويف حالة التعارض يزال التعارض بتعديل الوثيقة الدستورية". 

أعضاء . 3 ثلثي  بموافقة  فقط  تعديلها  يمكن  أحكامها  أن  عىل  فتنص  ذاهتا  الوثيقة  أما 
املجلس الترشيعي االنتقايل، ولكن املفرتض هو أن هذا اإلجراء شكيل. وهذا يعني 
أن الوثيقة اآلن قد تغريت بشكل دراماتيكي وبطرق ليست واضحة متامًا يف الوقت 

احلايل.

الرئيسية  األحكام  بعض  إلدراج   ٢٠٢٠ نوفمرب   ٢ يف  رسميًا  الدستورية  الوثيقة  تعديل  تم 
االتفاق وكثرة وتفاصيله. حيث  بطول  قياسًا  التعديالت حمدودة  فيها. كانت  التفاق جوبا 

أجريت ١٠ تعديالت باملجمل، وبعضها جمرد تغيري يف املصطلحات١.
بني  نزاع  وقوع  حالة  يف  أنه  عىل  اخلتامية(  )األحكام  الثامن  الباب  ينص  اخلالفات:  حل 
األطراف بشأن تفسري االتفاق أو تنفيذه، جيب إحالة األمر إىل إحدى اآلليات التالية لتسوية 

املنازعات، وبالرتتيب التايل:

أعىل آلية مسؤولة عن تنفيذ االتفاق املعني؛ . ١
جلنة السالم؛ . ٢
جلنة الرقابة والتقييم املعنية باتفاق السالم؛ و . 3
املحكمة املختصة.. 4

وإحالة النزاعات إىل املحكمة بوصفها املالذ األخري غري عادية. فاملحاكم ال تعترب عادة مؤهلة 
حلل هذا النوع من النزاعات.

إتفاق أديس أبابا. خيتلف اتفاق أديس أبابا عن بقية االتفاقات. حيث مل يتم التفاوض أو 
التوقيع عليه يف جوبا. وهو يتألف من صفحة واحدة ووقع عليه رئيس الوزراء وليس أحد 
)كام  املبارش  للتنفيذ  أنه  االتفاق  يدعي  وال  االنتقالية.  للحكومة  التفاويض  الفريق  أعضاء 
القانونية موضع شك، رغم أن قيمته  هو حال بعض االتفاقات األخرى(. وبالتايل فقيمته 

السياسية ال يمكن إنكارها )أنظر أدناه(.
إثر  نفسها  هي  )تشكلت  انتقالية  حكومة  بني  مفاوضات  نتيجة  االتفاق  حصل  الرشعية. 
مفاوضات بني قوى احلرية والتغيري وقوات األمن( وبني عدد من اجلامعات املسلحة. يضع 
االتفاق عددًا من املحددات بشأن نظام احلكم املستقبيل، بام يف ذلك أن السودان سيكون دولة 
فيدرالية. إن حقيقة أن قضايا احلكم الرئيسية هذه يتم تسويتها دون أي مسامهة ديمقراطية 
العديد  يف  شديدة  خماوف  أثارت  مبارش،  غري  أو  مبارش  بشكل  سواء  السكان،  عموم  من 

الوثيقة  املعلومات عن  من  ملزيد  التعديالت.  وهلذه  الدستورية  للوثيقة  مفصل  حتليل  بإعداد  واالنتخابات  للديمقراطية  الدولية  املؤسسة  ١    ستقوم 
الدستورية والتعديالت، يرجى مراجعة التقرير املذكور. 
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الفجوة  هذه  لسد  االنتقالية  الفرتة  من  تبقى  ما  يف  متضافرة  جهود  بذل  جيب  الدوائر.  من 
الديمقراطية لضامن أن يكون الدستور النهائي متوافقًا مع األغلبية الشعبية.

ج. األطراف
بني  الثنائية  االتفاقات  من  عدد  من  منه  جانب  يف  جوبا  اتفاق  يتألف  املوقعة.  األطراف 
للموقعني  الكاملة  القائمة  وتضم  املسلحة.  اجلامعات  وخمتلف  االنتقالية  السودان  حكومة 

األطراف التالية:

التفصيلالطرف املوقع

تشكلت بموجب الوثيقة الدستورية لعام ٢٠١9 وتضم عنارص من قوى حكومة السودان االنتقالية
احلرية والتغيري ومن القوات املسلحة السودانية.

حركات الكفاح املسلح – مسار 
دارفور

ائتالف من احلركات املسلحة الرئيسية يف إقليم دارفور. تضم بشكل رئييس 
حركة العدل واملساواة، وحركة حترير السودان )مني مناوي(، وحركة حترير 
السودان - املجلس االنتقايل، وحركة التحالف السوداين، وجتمع قوى حترير 

السودان، وحركة حترير السودان.

احلركة الشعبية لتحرير السودان 
– شامل / اجلبهة الثورية

مرتبطة باحلركة الشعبية لتحرير السودان وظلت ناشطة يف السودان بعد 
انفصال جنوب السودان يف عام ٢٠١١. يف عام ٢٠١7، انقسمت احلركة إىل 

فصيلني رئيسيني: فصيل مالك عقار الذي وقع اتفاق جوبا وفصيل عبد العزيز 
احللو الذي مل يوقع عىل االتفاق بعد )انظر أدناه(. يتواجد كال الفصيلني يف 

مناطق جنوب كردفان والنيل األزرق.

يتزعمها أسامة سعيد، رئيس مؤمتر البجا، وهو مجاعة سياسية تتألف من مسار الرشق
جمموعات عرقية عدة. وقد انشقت املجموعة، مما ساهم يف عدم وجود توافق 
داخل مسار الرشق عىل اتفاق جوبا. وقع أسامة سعيد عىل اتفاق مسار رشق 
السودان نيابة عن جمموعتني منشقتني عن مؤمتر البجا )اجلبهة الشعبية املتحدة 

للتحرير والعدالة وحزب مؤمتر البجا املعارض(.

يتألف من حركة حترير كوش وكيان الشامل. من أهداف املسار: التنمية، مسار الشامل
والنازحني يف شامل السودان، يف مروي ووادي حلفا الذين نزحوا بسبب بناء 

السدود.

ائتالف بني أحزاب سياسية ومجاعات صوفية. يقوده حزب اجلبهة الثورية مسار الوسط
الديمقراطية. ويرتكز وجوده يف والية اجلزيرة، والنيل األبيض، وسنار، ووالية 

اخلرطوم.

جناح من حزب احلركة الشعبية لتحرير السودان.اجلبهة الثالثة - متازج

جدول 2: قائمة وموجز املوقعني عىل اتفاق جوبا
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املسؤولية املتساوية. تنص املادة 4 من الباب الثامن )أحكام ختامية( عىل أنه بغض النظر عن 
االتفاق التي وقع عليه كل طرف، تلتزم مجيع األطراف بديباجة االتفاق واألحكام اخلتامية، 
هذا  جتاه  متساوية  "بمسؤوليات  تلتزم  األطراف  مجيع  أن  عىل  تنص  كام  القومية.  والقضايا 
االتفاق". يف الوقت نفسه، تقول املادة 7 من الباب الثامن أن األطراف ملزمة فقط بالفصول 
التي تفاوضوا عليها ووقعوها من االتفاق. ولكن نظرًا ألن العديد من هذه االتفاقات الفردية 
هلا آثار وطنية، فإن األطراف الفردية ستتأثر حتاًم برتتيبات حمددة يف االتفاقات التي مل يوافقوا 

عليها. وتبعًا للظروف، يمكن هلذا األمر ببساطة أن خيلق صعوبات أثناء تنفيذ االتفاق.
ومها  جوبا.  اتفاق  عىل  يوقعا  مل  رئيسيان  مسلحان  فصيالن  هناك  االتفاق.  معارضو 

بالتحديد:

احلركة الشعبية لتحرير السودان - شامل )بقيادة عبد العزيز آدم احللو( التي وافقت عىل . ١
املفاوضات يف جوبا لكنها أرصت عىل أن يكون هلا مسار سالم منفصل  االنضامم إىل 
وعىل توقيع اتفاق خاص هبا.  كام أرصت عىل إقامة دولة علامنية كرشط مسبق للسالم، 
مما سبب توقف املفاوضات.  واحلقيقة أن هذه احلركة وقعت اتفاقًا قصريًا جدًا مع رئيس 
الوزراء يف أديس أبابا يف 3 سبتمرب ٢٠٢٠، لكن وضعه القانوين غري واضح )أنظر أدناه(.  
بعد التوقيع عىل اتفاق جوبا، تم إطالق املسار الثاين بني أعضاء احلركة الشعبية لتحرير 
السودان - شامل وممثيل احلكومة االنتقالية ولكن حتى تاريخ ديسمرب ٢٠٢٠ مل تنجح 

هذه العملية يف بناء توافق يف اآلراء بني الطرفني.
حركة حترير السودان )بقيادة عبد الواحد حممد نور( التي قالت إهنا ال تعرتف برشعية . ٢

املفاوضات  يف  تشارك  مل  فهي  وبالتايل  عسكريني،  عىل  الحتوائها  االنتقالية  احلكومة 
عىل اإلطالق.  وبعد دخول اتفاق جوبا حيز التنفيذ، أعلن ممثلو حركة حترير السودان 

استعدادهم للتفاوض عىل اتفاق سالم مع السلطات االنتقالية يف السودان.

برشط  جوبا  اتفاق  إىل  جديدة  أطراف  انضامم  بإمكانية  الثامن  الباب  من   8 املادة  تسمح 
موافقة "األطراف املعنية" باإلمجاع. وتنص املادة 9 عىل أنه يف حالة توقيع طرف جديد عىل 
أصياًل هبذا  كان طرفًا  لو  كام  االتفاق  والتزامات  بجميع رشوط  ملزمًا  االتفاق، سيكون 

االتفاق.
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٣. حمتوى الدستور 
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أ. الفيدرالية
النتيجة النهائية. يفرتض جوهر اتفاق جوبا أن السودان سيتبنى نظاما فيدراليًا٢. هناك قدر 
النيل  الفيدرالية يف أجزاء البالد التي يغطيها اتفاق  التفاصيل بشأن آلية عمل هذه  كبري من 
األزرق وكردفان واتفاق دارفور. باإلضافة إىل ذلك، يفرتض هذان االتفاقان أن الرتتيبات 
الواردة فيهام هنائية يف جوهرها، وأن الدولة بأكملها ستطبق نظامًا فيدراليًا، وهذا، إن صح، 
ُعدلت  وقد  املزمعة3.  الدستور  مفاوضات  يف  بشأنه  للتفاوض  يذكر  يشء  يبق  مل  أنه  يعني 

الوثيقة الدستورية لتعكس هذا التحول لصالح الفيدرالية4.  
أطلقت االتفاقات عددًا من التغيريات املهمة يف النظام الفيدرايل يف  الواليات/األقاليم. 
السودان، جتسد بعضها قانونيًا فور توقيع االتفاق، والبعض اآلخر لن حيصل إال بعد انقضاء 

مهلة زمنية حمددة. وبالتحديد:

نظام احلكم يف . ١ تنظيم مؤمتر  تعذر  أنه يف حال  دارفور عىل  اتفاق  املادة ٢5.4 من  تنص 
"يتم تفعيل حكومة إقليم دارفور بكامل سلطاهتا وصالحياهتا يف مدة ال  املوعد املحدد، 
تتجاوز 7 )سبعة أشهر( من تاريخ هذا االتفاق". وتنص املادة ٢5.5 من اتفاق دارفور عىل 
أنه يف حال تنظيم مؤمتر نظام احلكم، ال يمكنه تعديل هذه السلطات والصالحيات التي 
نص عليها اتفاق دارفور إال باإلضافة، وأنه مهام كان االتفاق، جيب تفعيل هذه السلطات 

والصالحيات "خالل فرتة أقصاها 3٠ )ثالثني يومًا( بعد عقد مؤمتر نظام احلكم". 
ينص اتفاق النيل األزرق وكردفان عىل ترتيب خمتلف. فهو يمنح حكاًم ذاتيًا للواليتني . ٢

أنه  عىل  حرفيًا  وينص  إقلياًم.  يصبح  أن  جيب  منهام  أيًا  أن  عىل  حمدد  بشكل  ينص  وال 
"اتفق الطرفان أنه دون املساس بوحدة السودان شعبًا وأرضًا، أو بالسلطات احلرصية 
أو املشرتكة أو املتبقية املنصوص عليها ضمن هذا االتفاق، تتمتع املنطقتان بحكم ذايت 

متارس فيه السلطات املنصوص عليها يف هذا االتفاق".

واالختالفات الرئيسية بني هذين الرتتيبني هي:

تنتظر . ١ أن  بينام جيب  الفور،  النيل األزرق وكردفان حيصالن عىل حكم ذايت واسع عىل 
دارفور حتى أبريل ٢٠٢١ لتصبح إقلياًم؛ 

٢  يالحظ أن النسخة السابقة من االتفاق، التي وقعت يف أغسطس ٢٠٢٠، مل تكن متسقة يف استخدام املصطلحات اخلاصة هبذه النقطة. عىل سبيل 
املثال، نصت املادة ٢، الفصل 5 عىل أن السودان "دولة المركزية". ولكن تم توحيد الكثري من هذه املصطلحات يف النسخة النهائية لالتفاق التي 

وقعت يف 3 أكتوبر ٢٠٢٠. فمثاًل، باتت املادة ٢، الفصل 5 تنص اآلن عىل أن السودان "دولة فيدرالية".
3  واملالحظ أن اتفاق جوبا ليس متسقًا يف هذه النقطة. فاملادة ١ من الباب الرابع تنص عىل أن نظام احلكم سيكون فيدراليًا فيه ثالثة مستويات من 

احلكم، أو "بحسب ما يقرره مؤمتر نظام احلكم". 
السودان هي دولة  احلالية عىل أن مجهورية  الدستورية  الوثيقة  املادة 4 )١( من  نوفمرب ٢٠٢٠، تنص  التي أضيفت يف ٢  التعديالت  4  وبحسب 

"فيدرالية" )بينام كانت املادة 4 )١( سابقًا تنص عىل أن الدولة "المركزية"(.  
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مل يطلق عىل النيل األزرق وكردفان اسم "إقليم" عىل الرغم من أهنام ُمنحتا سلطات أكرب . ٢
بكثري من إقليم دارفور )عندما يظهر إىل حيز الوجود(.

بأكملها  الدولة  أن  عىل  بوضوح  تنص  االتفاقات  أن  ورغم  األمهية،  من  القدر  وبنفس 
ستتأسس عىل شكل فيدرالية، مل يتم وضع ترتيبات حمددة بشأن أجزاء السودان التي مل تشملها 
االتفاقات. وهذا يعني أن مجيع الرتتيبات التفصيلية املوضحة أدناه لن تنطبق بالرضورة عىل 
أجزاء البلد التي مل تشملها االتفاقات وأنه جيب وضع ترتيبات منفصلة هلا. من املحتمل جدًا 
أن يسفر هذا اجلهد يف املحصلة النهائية عن وجود مستويات عدة من الالمساواة يف البلد، 
وهو أمر ممكن بالتأكيد ولكنه سيضيف مستويات أخرى من التعقيد إىل وضع معقد باألصل. 
قد يكون هذا هو حال اهلياكل الداخلية لألقاليم، التي يمكن أن يكون لكل منها مؤسساته 
اخلاصة. ومن شبه املؤكد أن ذلك سينطبق عىل توزيع املسؤوليات، وهي خمتلفة باألصل بني 

دارفور وبني النيل األزرق وكردفان )أنظر أدناه(.
اهليكليات الداخلية. يتضمن اتفاق النيل األزرق وكردفان بعض املؤرشات عن كيفية بناء 
اهليكليات الداخلية لتلك املناطق. وهو ينص عىل أن املناطق التي يشملها االتفاق جيب أن 
قضائية،  وسلطة  ترشيعي،  وجملس  والئي/إقليمي،  وزراء  وجملس  وايل/حاكم،  هلا  يكون 
املستقبيل  دارفور  إقليم  هيكلة  كيفية  عىل  مؤرش  أي  يقدم  فال  دارفور  اتفاق  أما  وغريها. 
ختضع  )التي  املناطق  بقية  هيكلة  لكيفية  إطالقًا  ذكر  أي  يرد  مل  ذلك،  إىل  باإلضافة  داخليًا. 
اختيار حكام  كيفية  فيها  بام  مفتوحة،  األسئلة  العديد من  فيدرايل(. وهذا يرتك  أيضًا حلكم 
األقاليم املستقبلية )بشكل مبارش أو غري مبارش(، والسلطات التي ستمنح هلم، والسلطات 

التي ستمنح للبلديات يف كل إقليم، إلخ. وتوجد احتامالت عدة بينها عىل سبيل املثال:

يمكن للسودان ببساطة الرتاجع عن الرتتيبات الواردة يف الدستور االنتقايل لعام ٢٠٠5؛ . ١
عنه . ٢ باحلياد  معينة  ألقاليم  والسامح  لألقاليم  افرتايض  ترتيب  تبني  للسودان  يمكن 

بموجب اتفاق يتم التوصل إليه هلذا الغرض؛ و 
يمكن للسودان أن يسمح لكل إقليم أن يقرر بنفسه آلية تنظيمه الداخيل.. 3

وقد يكون لدى املفاوضني باألساس فكرة واضحة عن كيفية هيكلة الواليات/األقاليم الفيدرالية 
داخليًا. وأيا يكن خيار السلطات املختصة، فليس لدهيا سوى القليل من الوقت حلل هذه املشكلة، 

كام هو واضح أدناه.
االنتقالية  السودان  حكومة  عىل  دارفور  واتفاق  القومية  القضايا  اتفاق  يفرض  التنفيذ. 
االلتزام بتبني ترشيع يعيد تأسيس السودان كنظام فيدرايل. أما اتفاق النيل األزرق وكردفان، 
فيلتزم الصمت حيال هذه القضية، ألنه ال تنص عىل وجه التحديد عىل إنشاء النيل األزرق 

وكردفان كأقاليم فيدرالية.
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تنص املادة ١٠.٢ من اتفاق القضايا القومية عىل أن الطرفني اتفقا عىل أن نظام احلكم . ١
يف السودان فيدرايل وأن عىل حكومة السودان االنتقالية اختاذ "التدابري القانونية الالزمة 
الستصدار قرار رسمي باستعادة نظام األقاليم خالل مدة ال تتجاوز )6٠( الستني يومًا" 

من تاريخ التوقيع عىل اتفاق السالم. 
احلكم . ٢ نظام  إنشاء  عىل  الطرفان  "اتفق  أنه  عىل  دارفور  اتفاق  من   ٢5.٢ املادة  وتنص 

اإلقليمي الفيدرايل يف السودان بام يف ذلك إقليم دارفور، عىل أن تتخذ حكومة السودان 
االنتقالية التدابري القانونية الالزمة باستصدار قرار رسمي باستعادة نظام األقاليم خالل 

مدة ال تتجاوز 6٠ )ستني يومًا( من تاريخ توقيع اتفاق السالم".

وبالنظر إىل كثرة القضايا املطلوب حتديدها، فإن هذا املوعد النهائي قصري جدًا. وهذا صحيح 
الفرتة  التي جيب معاجلتها يف  العنارص األخرى  الكبري جدًا من  العدد  بشكل خاص بسبب 
اتفاق  الناشئة عن  القضايا األخرى  الكبري جدًا من  الفيضانات، والعدد  نفسها )مثل كارثة 

السالم وينبغي تنفيذها يف الفرتة نفسها(.
ويف  وكردفان  األزرق  النيل  اتفاق  يف  التفاصيل  من  هائلة  كمية  ثمة  املسؤوليات.  توزيع 
من  عدد  هناك  ولكن  متامًا  معروف  منها  والكثري  املسؤوليات.  توزيع  حول  دارفور  اتفاق 
املهمة هو أن كال االتفاقني ال يمنح  الذكر. أحد اجلوانب  التي تستحق  الفريدة  اخلصائص 
السلطات نفسها جلميع املناطق. فمنطقة النيل األزرق وكردفان منحت 6١ صالحية مستقلة 
بينام منح إقليم دارفور ٢8 صالحية فقط. جيب إجراء مقارنة تفصيلية لتحديد مدى اختالف 
طريقتي التوزيع فيام بينهام، ولكن حتى ذلك احلني من الواضح أن النظام غري متامثل حتى 
بني املناطق التي شاركت يف مفاوضات السالم. وإلعطاء فكرة عن كيفية توزيع املسؤوليات، 

فإن اتفاق النيل األزرق وكردفان منظم عىل النحو التايل:

احلرصية، . ١ اإلقليمية  والسلطات  احلرصية،  املركزية  السلطات  من  طويلة  قوائم  هناك 
والسلطات املشرتكة. لكن األهم من ذلك أن هذا االتفاق يضع قائمة السلطات اإلقليمية 
احلرصية أوالً )املادة 9( ويضع قائمة السلطات املركزية احلرصية يف النهاية )املادة ١١(. 

وهذا يبعث رسالة مهمة، ولو رمزية فحسب، بشأن أهداف االتفاق وأولوياته.
السلطات . ٢ هذه  أن  )رغم  املتبقية  بالسلطات  املتعلق  احلكم  إىل  أيضًا  اإلشارة  جتدر 

للسلطات  شاملة  قوائم  احلالية  الرتتيبات  تضمنت  إذا  جدًا  مهمة  غري  عادة  تكون 
والصالحيات(. يف املامرسة املقارنة، عادة ما متنح السلطات املتبقية رصاحة إما للحكومة 
املركزية أو حلكومات األقاليم. أما اتفاق النيل األزرق وكردفان فيوزعها بطريقة خمتلفة 
متامًا، حيث ينص عىل أن كل سلطة متبقية ختصص "وفقًا لطبيعتها" )املادة ١٢(. وسيكون 
هناك عىل األرجح خالفات بشأن بعض احلقوق. ربام تلعب املحاكم دورًا يف حل هذه 
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اخلالفات. وهذا مستلهم بدرجة كبرية من اتفاق السالم الشامل )اجلدول هـ(، ما يعني 
وجود بعض التجارب بشأن هذا النوع من الرتتيبات رغم عدم توفر معلومات بشأن 

كيفية جتسدها عىل أرض الواقع5.
عىل صعيد التوزيع الفعيل، ليس هناك الكثري من املفاجآت. فالواليات تتمتع بسلطات . 3

من  أي  بخصوص  الترشيعات  سن  تستطيع  أهنا  يعني  ما   ،)9.١٠ )املادة  ترشيعية 
القضايا الواردة يف املادة 9. وهناك تأكيد قوي عىل الثقافة واللغات. فاملادة 9.7 متنح 
الواليات سلطات حرصية يف تأسيس معاهد تدريس اللغات املحلية، فيام تسمح املادة 

9.9 حلكومات الواليات بتشجيع الثقافة املحلية. 
وتتضمن قائمة السلطات واالختصاصات املشرتكة ٢8 بندًا )املادة ١٠( وتشمل عددًا . 4

والرشطة   ،)١٠.7( األرايض  عىل  النزاعات  حل  تتضمن  وهذه  القضايا.  من  كبريًا 
والسجون )١٠.١(، وإجراء التعداد السكاين )١٠.١4(، وموارد املياه العابرة حلدود 
الرضيبية  الصالحيات  أن  عىل   ١٠.٢٠ البند  ينص  كام   .)١٠.١7( الوالية/اإلقليم 
التي تتطلب "قرارًا مشرتكًا" هي أيضًا سلطات مشرتكة، ولكنه ال يعطي أي إشارة إىل 

طبيعة هذه الصالحيات. 
وتتضمن قائمة السلطات املركزية احلرصية 4١ بندًا مستقاًل )املادة ١١(. وهذه تشمل . 5

مجيع السلطات التي متارسها احلكومات املركزية عادة مثل الدفاع )١١.١( والشؤون 
 )١١.١3( املركزي  والبنك   )١١.3( اجلنسية  منح  وسلطة   )١١.٢( اخلارجية 

واالتفاقيات الدولية )١١.٢٢(، والرضائب القومية )3٢.١١(. 
املادة . 6 تقول  املثال،  فعىل سبيل  التنفيذ.  معيارية، وهذا سيعقد  الصياغات غري  بعض 

9.8: "حيق لسكان املنطقتني املشاركة يف إعادة كتابة تاريخ السودان". يأيت هذا احلكم 
يف منتصف قائمة السلطات واالختصاصات احلرصية للواليات، لذلك يبدو غريبًا 
ويثري الكثري من التساؤالت )أي سكان؟ كيف سيجري اختيارهم؟ ما عددهم؟ هل 
هذه فعاًل من "سلطات الواليات"؟ ليس من الواضح كيف يمكن تطبيق ذلك بشكل 

مالئم. 
هناك أيضًا بعض التكرار. عىل سبيل املثال، تنص املادة 9.١5 عىل أن "حتصيل الرضائب" . 7

سلطة حرصية للواليات، ولكن املادة 9.55 متنح الواليات "حق حتصيل اإليرادات". 
فعال  كذلك  كان  وإذا  وصعوبتها،  التفاوض  عملية  إىل طول  التكرار  هذا  يرجع  وربام 
فهو ليس بمشكلة ولكنه قد يسبب بعض التشوش. وهذا يطرح احتامل وجود سلبيات 

أخرى يف الصياغة يمكن أن تسبب مشاكل يف املستقبل.

5  وهذا النوع من الرتتيبات مطبق أيضًا يف جنوب السودان.
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تقاسم السلطة عىل املستوى القومي. تنص االتفاقات عىل تقاسم السلطة عىل املستوى 
القومي ومستوى الواليات بطرق مألوفة متامًا، عىل الرغم من وجود عدد من اخلصوصيات 
التي جيب تسليط الضوء عليها. ومعظم )وليس كل( ترتيبات تقاسم السلطة القومية مذكورة 
يف اتفاق القضايا القومية، ولكن هناك عنارص مهمة أيضًا واردة يف اتفاقات أخرى مثل اتفاق 
السودان، وبالتايل لن  املبدأ مفهوم بشكل جيد يف  النيل األزرق وكردفان واتفاق دارفور6. 

يربز خالف كبري هنا. واألحكام التالية جديرة باالنتباه:

تنص املادة 4.١ من اتفاق القضايا القومية عىل متثيل "أطراف العملية السلمية" بإضافة . ١
االتفاق،  عىل  إضافية  "أطراف"  توقيع  حال  ويف  السيادة7.  جملس  يف  أعضاء  ثالثة   )3(
فليس من الواضح هل سيمنحون مقاعد إضافية يف جملس السيادة أم يتعني تقاسم نفس 

العدد احلايل للمقاعد بينهم.
تنص املادة 5.١ من اتفاق القضايا القومية عىل متثيل "أطراف العملية السلمية" يف جملس . ٢

الوزراء بخمسة وزارات )أي ٢5% من املجلس(.
تنص املادة 6.١ من اتفاق القضايا القومية عىل منح "أطراف العملية السلمية" ٢5% من . 3

مقاعد املجلس الترشيعي االنتقايل )أي 75 مقعدًا(.
الدستورية . 4 كاملحكمة  القومية،  املؤسسات  أن  عىل  وكردفان  األزرق  النيل  اتفاق  وينص 

القومية واملجلس األعىل للنيابة العامة، جيب أن تضم أعضاء من الواليات/األقاليم أيضًا، 
مع النص عىل أن تعيينهم يكون "وفق معايري الكفاءة واملهنية" )املادتان 5١.٢ و4.5١(.

املادة ١5 من اتفاق اجلبهة الرشقية عىل أن تعمل احلكومة االحتادية عىل ضامن . 5 وتنص 
متثيل "أبناء وبنات" رشق السودان بنسبة ١4% من كافة موظفي اخلدمة املدنية.

اجلبهة  واتفاق  وكردفان  األزرق  النيل  اتفاق  يتضمن  الواليات.  بني  السلطة  تقاسم 
الرشقية بعض اإلشارات إىل آلية عمل احلكم املحيل يف هاتني املنطقتني. يرد يف اتفاق النيل 

األزرق وكردفان ما ييل:

يكون للواليات حكام وجمالس وزراء وسلطات ترشيعية وسلطات قضائية )املادة ٢6(. . ١
ينص االتفاق عىل أن احلركة الشعبية لتحرير السودان - شامل هي التي تعني وايل/حاكم . ٢

غرب  ووالية  كردفان  جنوب  والية  من  كل  يف  الوايل/احلاكم  ونائب  األزرق،  النيل 
األزرق  النيل  واليتي  يف  والترشيعي  التنفيذي  اجلهازين  من  باملئة   3٠ ونسبة  كردفان، 

وجنوب كردفان )املادة 3٠(. 

6  كام تؤكد اتفاقية أديس أبابا عىل رضورة "التقاسم املناسب والعادل للثروة والسلطة بني خمتلف شعوب السودان" من خالل الدستور )املادة 6(. 
وكام ورد أعاله، ليس التفاق أديس أبابا نفس وضعية اتفاق جوبا، وبالتايل جيب النظر فيه بشكل منفصل. 

7  فاملادة 5 من الباب الثامن تنص عىل أن مصطلح "أطراف العملية السلمية" يعني األطراف املوقعة عىل اتفاق جوبا. 
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وتنص املادة ١3 من اتفاق اجلبهة الرشقية عىل متثيل مؤمتر البجا واجلبهة الشعبية املتحدة . 3
للتحرير والعدالة بنسبة 3٠ باملئة من مقاعد السلطتني التنفيذية والترشيعية يف واليات 

رشق السودان الثالث. 
وهناك مادة كاملة يف اتفاق النيل األزرق وكردفان عن إصالح اخلدمة املدنية بحيث يتم . 4

استيعاب مواطني/مواطنات املنطقتني يف مجيع مستويات اخلدمة املدنية، وتتضمن قائمة 
"أبناء  املعنية )املادة 69(. وترد نسب حمددة من قبيل أن  الوظائف  أنواع  كاملة بجميع 
وبنات" جنوب كردفان جيب أن يشكلوا 5 باملئة من جممل وظائف اخلدمة املدنية القومية 
سلطات  تكوين  كيفية  حيال  نسبيًا  الصمت  دارفور  اتفاق  يلتزم  بينام   .)7٢.١ )املادة 

األقاليم.

العديد  أن  هي  الفور  عىل  نفسها  تفرض  التي  االستفهام  عالمات  إحدى  املفوضيات. 
من املفوضيات واللجان املذكورة يف االتفاق مدرجة بوصفها جزءًا من "الفرع التنفيذي" 
أن  هو  هنا  الواضح  والتفسري   .)٢7.3 )املادة  وكردفان  األزرق  النيل  اتفاق  بموجب 
القومية  القضايا  اتفاق  يتضمن  مستقلة.  غري  اهليئات  هذه  أن  يقصدون  الصياغة  واضعي 
توصف  ال   .)8 )املادة  واللجان  املفوضيات  عمل  آلية  لتوضيح  حتديدًا  خمصصة  فقرة 
أو  الفقرة نفسها تفاصيل تذكر عن تكوينها  بأهنا مستقلة، وال تقدم  املفوضيات واللجان 
استقالليتها أو مهامها. ومعظم ما قيل عنها هو أن عضويتها جيب أن متثل األطراف املوقعة 

دون تقديم أي تفاصيل.

ب. القضايا املالية وتقاسم اإليرادات
عام. تويل االتفاقات اهتاممًا كبريًا جدًا للقضايا املالية والرضائب وتقاسم اإليرادات وغريها. 
ومن الواضح أن لدى األطراف املوقعة شعور عميق بالتهميش من قبل السلطات القومية 
السودانية طوال عقود، وطالبوا أثناء املفاوضات بتقديم ضامنات بأهنم سيضمنون ختصيص 
تتضمن  االتفاقات، حيث  تقريبًا يف مجيع  واضح  وهذا  ملناطقهم.  االستثامر  من  أكرب  حصة 
عددًا كبريًا من الضامنات، ولكنها ترتك أيضًا عددًا من القضايا احلاسمة التي يمكن أن تعطل 

االتفاق بأكمله.
القومي  القومية عىل إنشاء الصندوق  اتفاق القضايا  ينص  القومي للعائدات.  الصندوق 
للعائدات )املادة ٢٢( واملفوضية القومية لقسمة وختصيص ومراقبة املوارد واإليرادات املالية 
)املادة ٢3(. كام ينص عىل إصدار قانون لتفعيل املفوضية )املادة ٢3.٢(.8 وعىل غري العادة، 
يتضمن اتفاق دارفور كمية كبرية من التفاصيل اإلضافية، مما يثري التساؤل بشأن إمكانية قبول 

8  هذه الرتتيبات واردة أيضًا يف اتفاق السالم الشامل لعام ٢٠٠5. فاملادة ١97 من هذا االتفاق تنص عىل إنشاء الصندوق القومي للعائدات. واملادة 
١98 تنص عىل إنشاء "مفوضية ختصيص ومراقبة اإليرادات املالية والنقدية". 
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األطراف غري املوقعة عليه هبذه الرتتيبات اإلضافية. وينص الفصل الثاين من اتفاق دارفور 
عىل إنشاء املفوضية القومية لقسمة وختصيص ومراقبة املوارد واإليرادات املالية )املادة ١4(. 

وهي تنص بالتحديد عىل:

وتوزيع . ١ ختصيص  يف  اخللل  أوجه  ومعاجلة  الشفافية  "ضامن  هي  املفوضية  هذه  مهمة 
اإليرادات القومية بعدالة أفقيا ورأسيا، السيام األقاليم/الواليات املترضرة من احلرب 
أو أي  املفوضية عدم حرمان احلكومة اإلحتادية  املرتاكمة. كام تضمن  التارخيية  واملظامل 

طرف آخر من التمتع بمستحقاته املالية" )املادة ١4.٢، الفصل ٢(. 
خلفيات . ٢ من  األعضاء  من  كاٍف  عدد  اختري  فإذا  حاسمة.  قضية  املفوضية  تكوين  ويعترب 

اخلصوص  وجه  وعىل  مسبقًا.  حمددة  ستكون  وتوجهاهتا  املفوضية  قرارات  فإن  حمددة، 
وبمزيد من التفصيل، إذا اختري غالبية أعضاء املفوضية من املراكز التقليدية للسلطة القومية 
)كوزارة املالية واخلزينة الوطنية وغريمها(، فمن املرجح أن يأيت توزيع املفوضية لإليرادات 
لصالح احلكومة الفيدرالية. لذلك، من املدهش إىل حد ما أن ال يقدم االتفاق تفاصيل مهمة 
عن تكوين املفوضية. فهو ينص فقط عىل أن رئيسها يعني من قبل رئيس الوزراء االنتقايل 
وعىل أن القانون يضمن "التمثيل العادل لألقاليم/الواليات" )املادة ١4.١، الفصل ٢(. 
وقد كان التكوين الدقيق للهيئات املعنية باإليرادات موضوع نقاش ومفاوضات ساخنة يف 

كل من العراق واليمن. ويف كال البلدين، مل يتم التوصل إىل اتفاق هنائي بعد9.
مُتنح املفوضية سلطات واسعة، بينها مراقبة كافة اإليرادات القومية املودعة يف الصندوق . 3

االحتادية  احلكومة  ومستحقات  أنصبة  وحتديد   ،)١5.١ )املادة  للعائدات  القومي 
واألقاليم/الواليات من اإليرادات القومية )املادة ١5.٢، الفصل ٢(، ووضع معايري 

ختصيص اإليرادات )املادة ١5.3، الفصل ٢(.

ختصيصات حمددة. حيدد اتفاق جوبا مسبقًا بعض التوزيعات التي ستحدث يف السنوات 
املقبلة.

إيراد يتحقق . ١ باملئة من أي  املنطقتني 4٠  النيل األزرق وكردفان ينص عىل منح  فاتفاق 
ويستمر   .)3 الفصل  من   ١6.١ )املادة  والرضائب  الطبيعية  املوارد  من  املنطقتني  يف 
هذا الرتتيب ١٠ سنوات. وبعد هذه الفرتة، يفرتض أن تتفاوض األطراف عىل صيغة 
جديدة. يتضمن اتفاق دارفور احلكم نفسه، والذي يؤكد عىل ذكر أن هذه القاعدة تشمل 

إيرادات "املوارد املعدنية والنفطية" )املادة ٢5.١، الفصل ٢(.

9  بموجب اتفاق السالم الشامل، تتكون "مفوضية ختصيص ومراقبة اإليرادات املالية والنقدية" من ثالثة ممثلني من احلكومة القومية، وثالثة ممثلني 
من حكومة جنوب السودان، ومجيع وزراء املالية من الواليات. آنذاك، كان احلزب احلاكم يسيطر عىل شامل السودان، أي أن قوة سياسية واحدة 

كانت هتيمن بشكل أسايس عىل املفوضية. 
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املوارد . ٢ تتوفر فيها أو تستخرج منها هذه  التي  وينص أيضًا عىل أن لألقاليم/الواليات 
)املادة  تفاصيل  أي  تقديم  دون  بيعها،  من  املتأتية  باإليرادات  خاصة  حقوق  الطبيعية 

٢٢.١، الفصل ٢(.
دوالر . 3 مليون   75٠ بتحويل  السودانية  احلكومة  تقوم  أن  عىل  دارفور  اتفاق  ينص  كام 

السنوات  املستدامة يف دارفور طوال  السالم والتنمية  أمريكي سنويًا إىل صندوق دعم 
مليون دوالر يف غضون شهر  الفصل ٢(، وحتويل ١٠٠  )املادة ٢9.6،  التالية  العرش 

واحد من توقيع االتفاق )املادة ٢9.8، الفصل ٢(.
تنص املادة 58 من اتفاق اجلبهة الرشقية عىل ختصيص نسبة 3٠ باملئة من صايف عائدات . 4

السودان لصالح  املستخرجة من واليات رشق  الطبيعية  املوارد  احلكومة االحتادية من 
هذه الواليات/األقاليم وملدة سبع سنوات. 

وتنص املادة 75 من اتفاق اجلبهة الرشقية أيضًا عىل أن ختصص حكومة السودان مبلغ . 5
السودان  رشق  وتنمية  بناء  إعادة  لصندوق  أمريكي  دوالر  مليون   348 قدره  ابتدائي 
)وتنص حتديدًا عىل أن هذا املبلغ جيب اعتباره شكاًل من أشكال "التمييز اإلجيايب" وليس 

خصاًم من أي حتويالت أخرى لرشق السودان من املوارد االحتادية(.

الرضائب. بخصوص الرضائب واإليرادات وصالحية االقرتاض واملسائل املالية األخرى، 
هناك الكثري من األحكام تتوزع يف مجيع فصول االتفاقات. فاتفاق النيل األزرق وكردفان 
)املادة  عامة  رضيبية  سلطة  فيها  بام  اإليرادات،  لتحصيل  كبرية  صالحيات  الواليات  يمنح 
9.١5(، واحلق يف االقرتاض من البنوك الوطنية )املادة 9.١١(، واحلق يف وضع موازنتها 
العامة )املادة 9.١6(، واحلق يف التعاقدات االستثامرية بام ال يتعارض مع السياسة اخلارجية 
من  التالية  النسخة  وستتضمن  دارفور.  اتفاق  يف  مشاهبة  ترتيبات  وهناك   .)9.57 )املادة 
ونظرًا ألوضاع  املذكورين.  االتفاقني  بموجب  الرتتيبات  أكثر عن  معلومات  الدراسة  هذه 
السودان االقتصادية، قد تكون السلطات الرضيبية للمناطق الفقرية ذات أمهية ثانوية. بدالً 
احتامل  )مع  الدويل  املجتمع  وعىل  اخلرطوم  من  اإلعانات  عىل  تعتمد  أن  ُيرجح  ذلك،  من 

استثناء الرضائب عىل استخراج وبيع املوارد الطبيعية(.

ج. الفرد والدولة
الدين والدولة. برزت عالقة الدين بالدولة بوصفها قضية مبدأ يف املفاوضات. فكام ورد 
السودان  تلتزم حكومة  أن  املشاركة ألهنا أرصت عىل  أعاله، رفضت بعض أهم اجلامعات 
بدء  قبل  االلتزام  هذا  تقديم  يتم  ومل  للمحادثات.  مسبقًا  رشطًا  بوصفه  بالعلامنية  االنتقالية 
املناقشات، ولكن هناك أدلة مهمة من نص االتفاقات أن املفاوضني خاضوا نقاشات مؤملة 
"علامين" )التي غالبًا ما يتم اخللط بينها وبني اإلحلاد يف  بشأن هذه املسألة. مل تستخدم كلمة 
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مطالب  لتلبية  بوضوح  املستخدمة مصممة  الصياغة  لكن  االتفاقات،  من  أي  السودان( يف 
بعض مجاعات املعارضة. عىل سبيل املثال:

بالدولة. . ١ الدين  عالقة  بخصوص  رئيسيًا  حكاًم  وكردفان  األزرق  النيل  اتفاق  يتضمن 
والثقافات دون أي  األديان  الدولة عىل مسافة متساوية من  "تقف  بأن  فاملادة ١ تقيض 

انحياز ديني أو إثني أو ثقايف". 
ممارسة . ٢ املنطقتني  لكال  أن  عىل  وكردفان  األزرق  النيل  اتفاق  من   9.٢ املادة  تنص 

 .)١974 عام  يف  )املعدل   ١973 دستور  أحكام  أساس  عىل  والسلطات  الصالحيات 
وباملناسبة، فإن الرشيعة مل تطبق يف السودان إال يف عام ١983. وهذا يعني أن املنطقتني 
ستسمحان بسن ترشيعات ال تستند إىل الرشيعة بغض النظر عام حيدث يف بقية مناطق 

البالد. 
ويميض اتفاق القضايا القومية أبعد من ذلك. فاملادة ١.7 )التي ترد حتت عنوان املبادئ . 3

لضامن  الدولة  ومؤسسات  الدينية  املؤسسات  بني  التام  "الفصل  عىل:  تنص  العامة( 
األديان  مجيع  من  واحدة  مسافة  عىل  الدولة  ووقوف  السياسة  يف  الدين  استغالل  عدم 
وكريم املعتقدات عىل أن يضمن ذلك يف دستور البالد وقوانينها". من الواضح أن هذه 
الصياغة ستخضع للتفسري: إذا كانت الدولة واملؤسسات الدينية مستقلتان عن بعضهام، 
فهل تستطيع الدولة أن تتبنى دينًا رسميًا؟ وأيضًا، هل يمكن تفسري هذه الصياغة بأن 
منحها  ينبغي  ولكن  العمل  يف  تستمر  أن  جيب  مثاًل(  الدولة  )مفتي  الدينية  املؤسسات 
االستقالل اإلداري واملايل الكامل عن مؤسسات الدولة؟ من الواضح عىل أية حال أن 
الصياغة ال متنع مسؤويل الدولة من استلهام الدين عند وضع سياسة الدولة، وهذا قد 

ال يكون مقبوالً من األطراف.
أبابا حتى أبعد من ذلك١٠. إذ ينص عىل أن دستور البالد الدائم . 4 ويميض اتفاق أديس 

يف املستقبل جيب أن يقوم عىل مبدأ "فصل الدين عن الدولة" )املادة 3(. وال يرد تعريف 
هلذا املبدأ، وربام تفهمه األطراف املتفاوضة املختلفة بشكل خمتلف. لكن عىل أقل تقدير، 
إىل  تستند  أال  جيب  الدولة  سياسة  أن  يعني  ذلك  بأن  األحزاب  معظم  تفهم  أن  يمكن 
عقيدة دينية. وأحد األسئلة التي يرجح أن تربز أثناء العملية الدستورية هو هل سيكتفي 
املفاوضون بإدراج املبدأ يف نص الدستور النهائي أم سيطالبون بإدراج ترتيبات حمددة 
عىل سبيل الضامنات. واملادة 3 من اتفاق أديس أبابا تنذر بحدوث هذا النقاش إىل حد 
املبدأ يف الدستور اجلديد، جيب عندها  أنه يف حال عدم إدراج هذا  ما: فهي تنص عىل 

احرتام حق "تقرير املصري"، وهو صيغة شبه معلنة لالستقالل.

١٠  كام ورد أعاله، ليس التفاق أديس أبابا نفس وضعية اتفاق جوبا. ونناقشه هنا بغرض املقارنة فقط. 
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بني  كاملساواة  أشكاهلا،  بمختلف  للمساواة  جدًا  كبرية  أمهية  االتفاقات  تويل  املساواة. 
املبادئ  اجلنسني، وبني األعراق واألديان. وقد وضعت مبادئ خاصة هبا، وشددت عىل 
الواردة يف الوثيقة الدستورية لعام ٢٠١9، ووضعت آليات وترتيبات عديدة ملعاجلة مظامل 
املايض. ولكن ليست مجيع الرتتيبات هي نفسها يف مجيع االتفاقات. ومن األمثلة عىل ذلك:

يشدد اتفاق النيل األزرق وكردفان تشديدًا كبريًا عىل املساواة. فالفصل األول "املبادئ . ١
العامة" يتضمن ست مواد، ثالث منها عن املساواة وعدم التمييز. فاملادة ١ تقيض بأن 
 ٢ واملادة  انحياز".  أي  دون  والثقافات  األديان  من  متساوية  مسافة  عىل  الدولة  "تقف 
والسياسية  املدنية  والواجبات  احلقوق  أساس كل  متييز هي  بال  "املواطنة  أن  تنص عىل 

واالجتامعية واالقتصادية والثقافية". 
اجلنسني. . ٢ بني  أكرب  مساواة  عىل  تنص  االتفاقات  من  العديد  يف  متنوعة  أحكام  وهناك 

متثيل  "أمهية  يلحظون  املوقعني  أن  عىل  تنص  القومية  القضايا  اتفاق  من   ١.٢٠ فاملادة 
املرأة يف مجيع مستويات السلطة ومراكز اختاذ القرار بصورة عادلة وفاعلة وبنسبة ال تقل 
عن 4٠%". وتقيض املادة 5 من اتفاق النيل األزرق وكردفان بمنح النساء متثياًل بنسبة 
4٠ باملئة عىل املستوى القومي١١. وهناك تشديد عىل هذا املبدأ يف مجيع أقسام االتفاق. 
فاملادة 34 تنص عىل متثيل املرأة يف تكوين املجلس الترشيعي بنسبة ال تقل عن 4٠ باملئة. 
وتنص املادة 3 من اتفاق اجلبهة الرشقية عىل نسبة متثيل "ال تقل عن 4٠%". وباملقابل، 
ال يتضمن اتفاق دارفور أي إشارة إىل مشاركة النساء. والسؤال بالتايل هو هل صياغة 
اإلقليم  عىل  وبالتحديد  دارفور،  عىل  للتطبيق  وكافية  واضحة  القومية  القضايا  اتفاق 

املزمع إنشاؤه هناك يف عام ٢٠٢١.
وتدعو بعض األحكام إىل العمل عىل حل مشكل الوصول غري املتساوي إىل اخلدمات . 3

األساسية. فاملادة ١7 من اتفاق اجلبهة الرشقية تنص عىل أن "احلكومة االحتادية" جيب أن 
تعطي األولوية لتعزيز التعليم وإعطاء "أمهية قصوى لتعليم البنات". 

غري . 4 أمر  وهو  االعتبار،  بعني  االجتامعي  النوع  بكامله  لالتفاق  اللغوية  الصياغة  تأخذ 
النيل  اتفاق  من   5١.١ املادة  تنص  املثال،  سبيل  فعىل  العربية.  النصوص  يف  مألوف 
األزرق وكردفان عىل وجوب تعيني "أبناء وبنات املنطقتني" يف أجهزة العدالة. وتستخدم 

هذه الصيغة يف مجيع فقرات االتفاق.

١١  وتتكرر نسبة 4٠ باملئة يف اتفاقات أخرى أيضًا؛ انظر مثاًل املادة ١.٢٠ من اتفاق القضايا القومية. 
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٤. القضايا االنتقالية 
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أ. الفرتة االنتقالية
يمدد اتفاق القضايا القومية الفرتة االنتقالية. وينص عىل أهنا جيب أن تستمر 39 شهرًا بدءًا 
من تاريخ توقيعه )املادة ٢.١(. وألن االتفاق مدرج ضمن الوثيقة الدستورية بموجب املادة 
عىل  ستربز  التي  األسئلة  وأحد  فعليًا.  اآلن  تقرر  قد  التمديد  هذا  فإن  أعاله(،  )انظر   ١١٢
األرجح، إن مل يكن قد برز بالفعل، هو هل ينبغي أن تبقى القيادة العسكرية ملجلس السيادة 
بعد انتهاء فرتته األصلية. فإذا طرحت هذه القضية، فسيكون من الصعب الدفاع عنها ألن 
مايو  إىل عضو مدين يف ١7  تنتقل  أن  الرئاسة جيب  أن  تنص حرفيًا عىل  الدستورية  الوثيقة 

٢٠٢١ )املادة ١١ )3((.

ب. العملية الدستورية
يؤثر اتفاق النيل األزرق وكردفان واتفاق القضايا القومية عىل العملية الدستورية من أوجه 
عدة. ومن بني أمور أخرى، تم حتديد املواعيد النهائية لعدد من التدابري املزمعة. ففي غضون 
األشهر الستة املقبلة، ينبغي إنشاء اللجنة الدستورية، وعقد املؤمتر الدستوري، وأيضًا عقد 
مؤمتر ملناقشة نظام احلكم. كام ينبغي تبني عدد من الدساتري االنتقالية يف الواليات. وبتفصيل 

أكرب: 

القضايا . ١ واتفاق  وكردفان  األزرق  النيل  اتفاق  يتضمن  الدائم.  القومي  الدستور 
القومية بعض التفاصيل اإلضافية حول كيفية تبني الدستور الدائم.

فاملادة ١٠4 من اتفاق النيل األزرق وكردفان تنص عىل "قيام مؤمترات صغرية" يف أ. 
املنطقتني يف إطار التحضري للمؤمتر الدستوري القومي. 

تبدأ ب.  الدستورية  العملية  أن  عىل  القومية  القضايا  اتفاق  من   ١.٢8 املادة  وتنص 
باملؤمتر الدستوري القومي. 

وتنص املادة 9.4 من اتفاق القضايا القومية عىل "املشاركة الفاعلة ألطراف اتفاق ج. 
السالم" يف إعداد قانون مفوضية صناعة الدستور وحتديد تكوينها. 

الدستور د.  صناعة  مفوضية  أن  عىل  القومية  القضايا  اتفاق  من   9.٢ املادة  وتنص 
جيب أن تبدأ عملها يف غضون ستة أشهر من تاريخ توقيع االتفاق. 

تنص مصفوفة التنفيذ عىل أن املؤمتر الدستوري جيب يف الواقع أن ينعقد "قبل فرتة ه. 
كافية من هناية الفرتة االنتقالية" )انظر البند ١4 يف الصفحة ١87(. 

وحتدد املادة 9.5 من اتفاق القضايا القومية أجندة املؤمتر الدستوري القومي، بام و. 
يف ذلك ما ييل:

هـ.
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اهلوية وإدارة التنوع  •
املواطنة  •
عالقة الدين بالدولة  •
إصالح وتطوير القطاع األمني  •
قضايا احلكم والسلطة  •
قضايا الثروة والتنمية والبيئة واالقتصاد  •
السياسة اخلارجية  •
كيفية إجازة الدستور القومي الدائم  •
موضوعات أخرى حتددها املفوضية •

مؤمتر نظام احلكم. كام ُذكر أعاله، ينص اتفاق النيل األزرق وكردفان عىل عقد مؤمتر . ٢
حول نظام احلكم، ولكن معظم التفاصيل مذكورة يف اتفاق القضايا القومية. باإلضافة 
القضايا  واتفاق  وكردفان  األزرق  النيل  اتفاق  من  خمتلفة  فقرات  أن  يبدو  ذلك،  إىل 
القومية واتفاقات أخرى تشري إىل أن القرار بإعادة تأسيس السودان كنظام فيدرايل قد 
اختذ بالفعل. ويف هذا السياق، يبدو أن هدف مؤمتر نظام احلكم هو مناقشة وربام حتديد 

بعض اجلوانب الرئيسية هلذا النظام الفيدرايل. عىل سبيل املثال:
تنص املادة ١٠.١ من اتفاق القضايا القومية عىل أن املؤمتر سيحدد "الصالحيات أ. 

والعالقات الرأسية واألفقية لنظام احلكم اإلقليمي". 
"مراجعة ب.  وتنص املادة ١٠.3 من اتفاق القضايا القومية عىل أن املؤمتر هيدف إىل 

احلدود والتقسيم اإلداري لألقاليم ومستويات احلكم املختلفة وهياكل صالحيات 
واختصاصات األقاليم بام ال يتعارض مع اتفاقات السالم املوقعة بني األطراف يف 
جوبا". ونظرًا لضخامة التفاصيل الواردة يف اتفاق النيل األزرق وكردفان )خاصة 
السودان كفيدرالية  إنشاء  أنه سيتم  إما  حول توزيع املسؤوليات(، فإن هذا يعني 

غري متامثلة أو أنه سيكون هناك القليل جدًا للمناقشة. 
خمتلفة ج.  نسخة  دارفور  اتفاق  يف  السلطة  تقاسم  فصل  من   ٢5.3 املادة  وتتضمن 

قلياًل للامدة ١٠.3. فهي تنص عىل أن هدف املؤمتر هو "مراجعة التقسيم اإلداري 
املختلفة وهياكل وصالحيات واختصاصات احلكم  لألقاليم ومستويات احلكم 
]كذا[". وأحد أوجه االختالف املهمة بني هذه الصياغة وبني املادة ١٠.3 أعاله 
هو أن املادة ٢5.3 ال تقول إن نتائج املؤمتر ال جيوز أن تناقض جوهر اتفاق النيل 
األزرق وكردفان. هذا فارق مهم ولكن ليس من الواضح ما درجة أمهيته ضمن 

الظروف العيانية. 
أخريًا، تقول املادة ١٠.3 من اتفاق القضايا القومية إن مؤمتر نظام احلكم جيب أن د. 

يعقد يف فرتة ال تتجاوز ستة أشهر.
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الدساتري االنتقالية للواليات. ينص اتفاق النيل األزرق وكردفان عىل أن الواليات . 3
اجلديد.  الدائم  السوداين  الدستور  عىل  التفاوض  أثناء  انتقالية  دساتري  تتبنى  أن  جيب 
يشري  مكان  أي  متامًا يف  يوجد نص واضح  آخر، ال  مكان  الدراسة يف  تذكر هذه  وكام 
بشكل حمدد وواضح إىل كيفية اعتامد الدساتري االنتقالية للواليات، ولكننا نجد بعض 

املؤرشات:
جيب عقد مؤمتر حول نظام احلكم )املادة 3١ من اتفاق النيل األزرق وكردفان(. أ. 

ويتضمن اتفاق القضايا القومية بعض اإلشارات إىل كيفية تنظيم املؤمتر )انظر 
أدناه(.

دستور ب.  إلعداد  األطراف"  "كافة  من  جلنة  تشكيل  جيب  احلكم،  نظام  مؤمتر  بعد 
انتقايل للمنطقتني )املادة 3١ من اتفاق النيل األزرق وكردفان(.

وينبغي اختاذ القرار النهائي بشأن الدساتري االنتقالية للواليات من قبل املجالس ج. 
الترشيعية للواليات، والتي ينحرص اختصاصها بالواليات.

ج. االنتخابات
عن  املؤرشات  بعض  القومية  القضايا  اتفاق  من   ١3 املادة  تتضمن  العامة.  االنتخابات 
طريقة تنظيم االنتخابات العامة يف البالد. فهي تنص عىل رضورة حتقيق رشوط معينة قبل 

عقد االنتخابات، ومنها:
إصدار قانون انتخايب؛ . ١
تشكيل مفوضية االنتخابات؛ . ٢
اعتامد قانون األحزاب السياسية؛ . 3
عقد املؤمتر الدستوري القومي؛ . 4
عودة النازحني والالجئني؛ و . 5
إجراء التعداد السكاين. . 6

ال تتضمن املادة ١3 أي إشارة بشأن موعد االنتخابات العامة، ولكن يبدو أن هناك تفاهم 
عام عىل عقدها بعد اعتامد الدستور الدائم اجلديد. وإذا صح ذلك، فمن املحتمل أن تنعقد 

االنتخابات املقبلة يف عام ٢٠٢4.
مثلام ستتحول أجزاء  إقليم دارفور،  كام ورد أعاله، سيعاد تشكيل  الواليات.  انتخابات 
أخرى من البالد إىل أقاليم. ليس من الواضح هل سيتم انتخاب أي سلطات إقليمية أو حملية 

يف أي من هذه األقاليم اجلديدة، ولكنها إمكانية قائمة بالتأكيد.
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د. العدالة االنتقالية 
يتم  جوبا.  اتفاق  أقسام  مجيع  يف  االنتقالية  العدالة  مناقشة  جتري  القضايا،  بقية  يف  كام  عام. 
إنشاء آلية وطنية، ويتضمن كل باب من االتفاق ترتيبات خاصة به حول كيفية إدارة قضايا 
يف  االنتقالية  للعدالة  واحدة  وطنية  آلية  هناك  تكون  لن  أنه  يعني  وهذا  االنتقالية،  العدالة 
السودان بكامله. بشكل عام، هذا ليس مشكلة كبرية ألن لكل منطقة تارخيها اخلاص ويفضل 
التوفيق بني  التعقيد هنا يكمن يف كيفية  الغرض.  آليات مصممة خصيصًا هلذا  له  أن توضع 
اتفاق دارفور بالتحديد فقرات عدة  اآلليات املختلفة، الدولية والوطنية واملحلية. ويتضمن 
تتناول قضايا العدالة االنتقالية بشكل مبارش. فالفصل 3 بعنوان "العدالة واملساءلة واملصاحلة" 
وهو يضع عددًا من اآلليات لن تكون موجودة إال يف دارفور. وقد وضعت هذه الرتتيبات 
آليات  ذلك  بعد  ثم  والقضائية،  الدولية  باآلليات  بدأت  حيث  خمتلف،  برتتيب  هنا  املختلفة 
املصاحلة. ويبدو أن االتفاق يؤسس تراتبية واضحة للوالية القضائية ويضع املرجعية القضائية 
الدولية يف قمة اهلرم. عىل النقيض من ذلك، ال يتضمن اتفاق النيل األزرق وكردفان أي آلية 
الوقت نفسه يمنح  بينام يف  الوطنية  أنه حييلها إىل املؤسسات  للعدالة االنتقالية، ويبدو  حمددة 

للسلطات املحلية صالحيات يف جمال العدالة االنتقالية )أنظر أدناه(.
غري  الكامل  "للتعاون  الطرفني  استعداد  دارفور  اتفاق  يؤكد  الدولية.  اجلنائية  املحكمة 
هنا  الواضح  والسؤال   .)3 الفصل   ،٢4.١ )املادة  الدولية"  اجلنائية  املحكمة  مع  املحدود 
الدولية اهتامات بحق  إذا وجهت املحكمة اجلنائية  الطرفان  سيكون إىل أي مدى سيتعاون 
من   6 فاملادة  جوبا.  اتفاق  يف  مثبت  االلتزام  وهذا  بارزين.  عسكريني  أو  سياسيني  قياديني 
اتفاق اجلبهة الرشقية تؤكد عىل "التعاون الكامل وغري املحدود" للطرفني مع املحكمة اجلنائية 
يف  الواردة  احلصانة  أحكام  وبني  ذلك  بني  التوفيق  سيتم  كيف  الواضح  غري  ومن  الدولية. 

الوثيقة الدستورية، وكذلك مع إمكانية إعالن عفو عام )أنظر أدناه(.
يف  خاصة  حمكمة  إنشاء  عىل  أيضًا  دارفور  اتفاق  ينص  بدارفور.  اخلاصة  املحكمة 
غضون 9٠ يومًا من تاريخ توقيع االتفاق )املادة ٢5.١، الفصل 3(. وتتكون املحكمة 
النائب  بواسطة  يعني  عام  ومدٍع  القضاء،  رئيس  بواسطة  تعيينهم  يتم  وطنيني  قضاة  من 
ضد  واجلرائم  "اإلبادة  مثل  القضايا،  من  كبرية  جمموعة  بالنظر يف  املحكمة  العام. ختتص 
اإلنسانية وجرائم احلرب واالنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون 
اإلنساين الدويل منذ العام ٢٠٠٢". سيتوىل االحتاد األفريقي الرقابة عىل املحكمة. وستطبق 
قانون اإلجراءات اجلنائية السوداين والقانون اجلنائي الدويل. ال يتناول االتفاق بالتحديد 
كيفية حتديد االختصاصات القضائية للمحكمة اجلنائية الدولية واملحكمة اخلاصة، ولكن 
االفرتاض هو أن الطرفني سيلتزمان بمسار املحكمة اجلنائية الدولية إذا رفعت أي دعاوى 

ضد جهات معينة.
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التحقيقات. ينص اتفاق جوبا أيضًا عىل أن احلكومة مسؤولة عن إجراء التحقيقات يف بعض 
االحتادية  احلكومة  تتوىل  أن  عىل  الرشقية  اجلبهة  اتفاق  من   9 املادة  تنص  فمثاًل،  األحداث. 
التحقيق يف األحداث التي وقعت يف اإلقليم منذ عام ١989 "وعىل رأسها أحداث ٢9 يناير 

٢٠٠5 وأحداث ٢7-٢8 رمضان ٢٠١9".
العدالة االنتقالية. ينص اتفاق دارفور أيضًا عىل معاجلة بعض اجلرائم عرب قنوات "العدالة 
القبائل،  بني  أو  القبيلة  داخل  النزاعات  يشمل  وهذا   .)3 الفصل   ،٢3 )املادة  االنتقالية" 
أو  بدارفور  اخلاصة  املحكمة  أو  الدولية  اجلنائية  املحكمة  اختصاص  ضمن  تقع  أال  برشط 
القضاء الوطني أو جلنة احلقيقة واملصاحلة. وهذا يعني أن العدالة التقليدية ستستخدم يف عدد 
قليل من القضايا عىل األرجح، وربام تقترص عىل نزاعات األرايض املتعلقة باحلمالت التي 
شهدهتا دارفور يف العقود املاضية. وينص االتفاق عىل إمكانية تطبيق وسائل متنوعة ومناسبة 

لالنتصاف، وعىل أن لألطراف احلق يف التفاوض، وعىل رضورة إجياد طرق حلامية الشهود.
ممارسة  ستواصل  الوطنية  املحاكم  أن  عىل  بوضوح  دارفور  اتفاق  ينص  العادية.  املحاكم 
وظائفها العادية باستثناء األمور التي تقع ضمن اختصاص اآلليات الدولية والوطنية اخلاصة 
التي  اجلرائم  بإحالة مجيع  املحاكم  تقوم  أن  االتفاق عىل  وينص  الفصل 3(.  )املادة ٢٠.١، 
"تقع خارج اختصاصها إىل آليات العدالة املختصة األخرى" بام فيها عىل سبيل املثال املحكمة 

اخلاصة بجرائم دارفور )املادة ٢٠.٢(.
اتفاق جوبا عىل إنشاء عدد كبري من اهليئات املكلفة  نص  اهليئات واللجان والصناديق. 
كيفية  عن  شيئًا  يذكر  مل  لكنه  الصلة.  ذات  القضايا  أو  االنتقالية  العدالة  قضايا  عىل  بالعمل 
تنسيق عمل هذه اهليئات، وهو ما جيب توضيحه بقانون )قد ال يصدر إال بعد توسيع السلطة 

الترشيعية االنتقالية(.

تنص املادة ١9 من اتفاق القضايا القومية عىل إنشاء مفوضية العدالة االنتقالية. وتذكر . ١
مناطق  سيام  السودان،  كل  يف  االنتقالية  العدالة  آليات  "تشمل  أن  جيب  املفوضية  بأن 
أن  يعني  فهل  تنظيمه.  سيجري  كيف  أو  ذلك  يعني  ماذا  واضحًا  وليس  النزاعات". 
املفوضية جيب متنح صالحية مراقبة آليات األقاليم مثل آليات دارفور؟ أم أنه يعني فقط 

أن املفوضية ستنسق عمل اآلليات األخرى؟ هذا األمر غري موضح حاليًا.
يف . ٢ واملصاحلة  احلقيقة  جلنة  تشكيل  عىل  دارفور  اتفاق  من   3 الفصل   ،٢٢ املادة  تنص 

غضون 6٠ يومًا من دخول االتفاق حيز التنفيذ )املادة ٢٢.١، الفصل 3(، وعىل أن تبدأ 
أعامهلا يف غضون ستني يومًا من تاريخ إنشائها )املادة ٢٢.٢، الفصل 3(. وتشمل مهام 
"حتديد وتقييم األسباب اجلذرية للنزاعات يف دارفور" وحتديد هل االنتهاكات  اللجنة 
نتيجة ختطيط متعمد من قبل الدولة أم ارتكبتها جهة أو جهات حمددة. ستمنح اللجنة 
بتبادل  للضحايا  والسامح  والشهود،  الضحايا  ومقابلة  التحقيقات،  إجراء  صالحية 
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األدلة  إىل فهم مشرتك للاميض، وتنظيم جلسات االستامع، ومجع  التجارب والتوصل 
)املادة  إضافية  نفسية  أرضار  وقوع  ملنع  الالزمة  التدابري  واختاذ  وتسجيلها،  وحفظها 
تتألف من  الضحايا. وهي  بموافقة  إال  العفو  منح  للجنة  الفصل 3(. ال حيق   ،٢٢.5
١١ عضوًا )املادة ٢٢.4، الفصل 3(. خيتار كل من الطرفني مخسة أعضاء ويعني العضو 
احلادي عرش بتوافق الطرفني ويكون رئيسًا للجنة. وعىل كل طرف تعيني امرأة واحدة 

عىل األقل. 
تنص اتفاق النيل األزرق وكردفان عىل إنشاء فرع للمفوضية القومية للعدالة االنتقالية . 3

واملصاحلة )املادة 85(. وهو ال ينشئ آليات حملية حمددة، رغم أنه ينص عىل إنشاء جلنة 
مشرتكة للتعويض عن املمتلكات املصادرة من احلركة الشعبية لتحرير السودان - شامل 

وغريها )املادة 64(. 
نص اتفاق اجلبهة الرشقية عىل إنشاء مفوضية أرايض إقليم رشق السودان )املادة 6٠( . 4

وجلنة ملراجعة عقود إنشاء سدي أعايل هنر عطربة وستيت )املادة 64(. 
وتنص املادة 8 من اتفاق مسار الوسط عىل إنشاء صندوق اإلعامر للتنمية والسالم.. 5

العفو. كام نص اتفاق دارفور عىل التزام احلكومة "بإصدار العفو العام يف األحكام الصادرة 
بعد  فيها  بسبب عضويتهم  املسلحة  احلركات  السياسية وأعضاء  القيادات  والبالغات ضد 
إجراء الدراسة القانونية الالزمة" )املادة ٢6.١، الفصل 3(. وهذا يعني أن القادة السياسيني 
يستفيدوا  أن  يمكن  خطرية  جرائم  بارتكاب  اهتموا  والذين  االنتقالية  املرحلة  يف  املشاركني 
من العفو. وال يناقش احلكم املعني الرشوط التي جيب توفرها إلصدار العفو، ولكن هناك 
اقرتاح يف مكان آخر يف االتفاق برضورة إرشاك الضحايا يف العملية. ولكن جتدر اإلشارة إىل 
أن النص السابق يعني أن املحكمة اجلنائية الدولية تستطيع مع ذلك اختاذ تدابري ضد أفراد 

معينني استفادوا من العفو العام.
النقيض متامًا  النيل األزرق وكردفان، وعىل  اتفاق  أن  املحري هو  األمر  العامة.  السلطات 
من اتفاق دارفور، ال يضع أي ترتيبات حمددة للعدالة االنتقالية. وبدالً من ذلك، حييلها إىل 
املفوضية القومية ويمنح يف الوقت نفسه مسؤوليات عامة يف جمال العدالة االنتقالية ملستويات 
االنتقالية  العدالة  وكردفان  األزرق  النيل  اتفاق  يذكر  املثال،  سبيل  عىل  احلكم.  من  خمتلفة 
بوصفها سلطة مشرتكة )املادة ١٠.8( وبوصفها سلطة حرصية لألقاليم )املادة 9.6(. وهذا 
يعني ضمنًا هذا أن حكومات األقاليم ستنشئ عىل األرجح آليات خاصة هبا، ولكن ليس من 
الواضح اآلن كيف سيتحقق ذلك يف املامرسة، وقد خيلق صعوبات إذا قرر كال املستويني يف 

احلكم ممارسة هذه السلطة دون التنسيق مع اآلخر.
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يضع اتفاق جوبا جمموعة من الرتتيبات األمنية املعقدة. وترد هذه الرتتيبات األمنية يف الفصول 
التالية من االتفاق:

الفصل 8، الباب الثاين )اتفاق دارفور(: يتضمن االتفاق فصاًل كاماًل خمصصًا للرتتيبات . ١
األمنية يتألف من 35 مادة تفصيلية. وهذه تغطي نطاق واسع من القضايا التي ستنظم وقف 
إطالق النار، وإعادة دمج القوات، ونزع السالح، وإصالح قطاع األمن. وستناقش هنا كل 
قضية من هذه القضايا ولكن مع تركيز خاص عىل القضايا التي حيتمل أن تؤثر عىل مستقبل 

العملية الدستورية. 
الفصل ٢ من الباب الثالث )اتفاق النيل األزرق وكردفان(: يتكون الباب الثالث يف . ٢

اتفاق جوبا من أربعة فصول منفصلة، الثاين منها هو اتفاقية إطارية دخلت حيز التنفيذ قبل 
جمموعة  اإلطارية  االتفاقية  تغطي  و4.   3 الفصلني  عىل  النهائي  التفاوض  من  طويل  وقت 
اجليش  أن  منها  العامة،  املبادئ  من  أكرب  عددًا  وحتدد  األمنية.  الرتتيبات  بينها  القضايا،  من 
سيكون موحدًا ومهنيًا )املادة ١5(، ويلتزم بالوثيقة الدستورية )املادة ٢٠(، ويعكس التنوع 

يف السودان )املادة ٢5.4(. 
الفصل 4 من . 3 يكرس  النيل األزرق وكردفان(:  الثالث )اتفاق  الباب  الفصل 4 من 

املبادئ  من  كبريًا  عددًا  ويتضمن  األمنية.  للرتتيبات  بالكامل  وكردفان  األزرق  النيل  اتفاق 
العامة، وقائمة باألنشطة غري املسموح هبا واألنشطة املسموح هبا لألطراف املوقعة )املادتان 

٢9 و3٠(، وتدابري مصممة لضامن وصول املساعدات اإلنسانية )املادة 38(. 
الباب السابع )االتفاق األمني مع اجلبهة الثالثة(: يضع هذه االتفاق عددًا من الرتتيبات . 4

إلدارة وقف إطالق النار، بام فيها قوائم األنشطة املسموح هبا واألنشطة املحظورة، وجمموعة 
والدمج  التدريب،  وترتيبات  النار،  إطالق  وقف  إدارة  مسؤولية  ستتوىل  التي  اهليئات 

والترسيح.

يناقش كل واحد من هذه الفصول العديد من القضايا التفصيلية التي جيب حلها هنا، مثل ترتيبات 
املقاتلني، ونزع السالح، وإصالحات مؤسسات اجليش واألمن  النار، وإعادة دمج  وقف إطالق 
يناقش  بإجياز ولكنه  القضايا  امللخص والتحليل كل هذه  القسم من  وقضايا أخرى. ويصف هذا 

بعض الرتتيبات املؤسسية بمزيد من التفصيل بسبب تأثريها عىل العملية الدستورية املستقبلية.

أ. وقف إطالق النار 
النار،  إطالق  لوقف  به  خاصة  ترتيبات  الثالثة  الفصول  من  واحد  كل  يتضمن  مقدمة. 
ربام ألن اجلامعات املسلحة ال تنسق النشاطات العسكرية فيام بينها. فمثاًل، عمليات وقف 
إطالق النار ال تبدأ يف موعد واحد. وينص كل من اتفاق دارفور واالتفاق األمني للجبهة 
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التنفيذ  الصلة تدخل حيز  الرتتيبات ذات  الدائم ومجيع  النار  أن وقف إطالق  الثالثة عىل 
عىل  و١.١5   ١٢ )املادتان   ٢٠٢٠ أكتوبر   3 يف  االتفاق  توقيع  من  ساعة   7٢ غضون  يف 
التوايل(. وقد دخل وقف إطالق النار بموجب اتفاق النيل األزرق وكردفان حيز التنفيذ 
بتاريخ توقيع االتفاق )املادة ٢6(. أما آليات وقف إطالق النار فيمكن مقارنتها برتتيبات 
اتفاقيات وقف إطالق النار التي شهدهتا بلدان أخرى. وبرصف النظر عام هو وارد أدناه، 
فإهنا تشمل أيضًا آليات تسمح بإيصال املساعدة اإلنسانية أثناء وقف إطالق النار، وعنارص 

أخرى أيضًا.
األنشطة املسموح هبا واألنشطة غري املسموح هبا. تتضمن الفصول الثالثة مجيعها قوائم 
باألنشطة املسموح هبا واألنشطة غري املسموح هبا١٢. ومن الواضح أن املفاوضني استفادوا 
من اتفاق السالم الشامل لعام ٢٠٠5 الذي تضمن قوائم خاصة به تشبه إىل حد بعيد قوائم 
اتفاق جوبا١3. والقوائم املوجودة يف اتفاق جوبا متشاهبة فيام بينها إىل حد كبري. فمثاًل، مجيعها 

يتضمن ما ييل:

تشمل األنشطة املسموح هبا إزالة األلغام، واملساعدة يف حرية احلركة، وتنقل اجلنود غري . ١
املسلحني، وتوزيع السلع غري القتالية كالطعام واملاء. 

وتشمل األنشطة غري املسموح هبا التجنيد اإلجباري، والتدريب العسكري )باستثناء ما . ٢
تسمح به اللجنة الدائمة لوقف إطالق النار(، والعمليات العسكرية الربية واجلوية بني 

أطراف االتفاق، وزرع األلغام، إلخ.

ما خال هذه األحكام املشرتكة، هناك عدد من االختالفات الطفيفة يف الصياغة بني بعض 
البنود يف القوائم، ولكن هذه االختالفات عمومًا ليست مهمة كثريًا. والفرق الرئييس بينها 
هو أن قائمة األنشطة غري املسموح هبا يف االتفاق األمني للجبهة الثالثة ال تتضمن ثامنية من 
البنود املوجودة يف االتفاقني اآلخرين. ومن البنود املحذوفة من اتفاق اجلبهة الثالثة عرقلة 
عمل املراقبني، وأعامل العنف ضد املوظفني األمميني. قد تكون هناك أسباب وجيهة جدًا 
هلذه االختالفات بني قوائم األفعال املسموح هبا، ولكن سلبية عدم وجود قائمة موحدة 

هو أن التعقيد اإلضايف يزيد احتامالت انتشار معلومات خاطئة وبالتايل ارتكاب أخطاء.
االنتهاكات. يتبنى كل فصل من الفصول الثالثة طريقة تصاعدية يف اإلبالغ عن االنتهاكات. 
وكام يرد الحقًا، ينص اتفاق جوبا عىل إنشاء سلسلة من اهليئات املسؤولة عن إدارة الرتتيبات 
اآللية  االنتقالية. وتتلخص  الفرتة  البالد خالل  الثالثة من  األمنية يف كل جزء من األجزاء 

١٢  قوائم األنشطة املسموح هبا واألنشطة غري املسموح هبا واردة يف: املادتني ١7 و١8، الفصل 8، الباب الثاين؛ واملادة ٢9، الفصل ٢، الباب الثالث؛ 
واملادتني ١9 و٢٠، الباب السابع.

١3  أنظر عىل سبيل املثال املادة 9 من امللحق ١ حول إجراءات تنفيذ وقف إطالق النار الدائم والرتتيبات األمنية ومالحق اتفاق السالم 
الشامل بني حكومة السودان واحلركة الشعبية لتحرير السودان/اجليش الشعبي لتحرير السودان. النص الكامل لالتفاق متوفر عىل 
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بشكل عام بأن تتوىل بعثات ميدانية مشرتكة مسؤولية عمليات التفتيش والتحقيقات يف أي 
انتهاكات وإبالغها إىل جلنة وقف إطالق النار املشرتكة املحلية، وهذه بدورها مسؤولة عن 
التدابري  قائمة  وتشمل  املطلوبة.  التدابري  بشأن  القرار  لصنع  هيئة  أعىل  إىل  توصيات  تقديم 

املطلوبة يف حالة االنتهاكات تسمية الطرف املخالف، وكذلك بدء املالحقات القضائية.

ب. القيادة والسيطرة
مقدمة. يتضمن اتفاق جوبا عددًا كبريًا جدًا من البنود اخلاصة بكيفية تنظيم القيادة والسيطرة 
عىل قوات األمن. بالنسبة جلميع املجاالت األخرى، نجد هذه األحكام مبعثرة يف مجيع أقسام 
االتفاق، وغالبًا ما تقدم نفس املفاهيم ولكنها ليست متوافقة دائاًم. ال حيدد االتفاق بوضوح 
اإلطار العام للمؤسسات املشكلة وعالقتها ببعضها. ويبدو أن بعض املؤسسات التي ينص 

االتفاق عىل تشكيلها هي نفسها، مع أنه ال يذكر ذلك بوضوح.
تفصييل  بشكل  اجليش  مهام  جوبا  اتفاق  حيدد  وصالحياهتا.  العسكرية  املؤسسة  مهام 
وبصياغات يمكن تفسريها بطرق خمتلفة. فاملادة ٢6.٢ من الفصل الثامن من اتفاق دارفور 
الديمقراطية  الدساتري  متيل  والدستور".  والوطن  املواطنني  "محاية  هو  اجليش  دور  أن  تذكر 
احلديثة إىل حرص دور اجليش بمهام حمددة مثل محاية البلد من التهديدات اخلارجية، وحتد من 

احلاالت التي يمكن له أن يتحرك فيها داخليًا.
يف  مستوى  أعىل  اللجنة  تعترب  األمنية.  للرتتيبات  املشرتكة  العليا  العسكرية  اللجنة 
اختاذ القرار يف القضايا األمنية بموجب اتفاق جوبا. ويناقش االتفاق صالحياهتا وتكوينها 
ووظائفها يف بابني من أبوابه عىل األقل. واألحكام املختلفة متشاهبة إىل حد بعيد ولكنها غري 
متوافقة بشكل كامل فيام بينها. وليس من الواضح كيف ستعالج هذه النقطة عند التطبيق، 
أرض  عىل  اللجنة  عمل  آلية  بشأن  التصورات  اختالف  يعكس  الصياغات  اختالف  ألن 

الواقع.

التكوين. يرد احلديث عن تكوين اللجنة العسكرية العليا املشرتكة يف املادة 53، الفصل . ١
4 من اتفاق النيل األزرق وكردفان ويف الفقرة ٢5.5.3، الفصل 8 من اتفاق دارفور. 
بالفعل  يتساءل هل يتحدثان  القارئ  تناقضات كبرية بني االتفاقني، لدرجة أن  وهناك 

عن اهليئة نفسها. ويلخص اجلدول التايل هذه املشكلة:
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مهام اللجنة. يرد احلديث عن مهام اللجنة العسكرية العليا املشرتكة يف املادة 5٢.١، . ٢
من   8 الفصل   ،٢5.5.٢ املادة  ويف  وكردفان  األزرق  النيل  اتفاق  من   4 الفصل 
اتفاق دارفور. وخيتلف مضمون هاتني املادتني يف نقاط مهمة. فاتفاق النيل األزرق 
املشرتكة هلا سبع مسؤوليات فقط.  العليا  العسكرية  اللجنة  أن  وكردفان ينص عىل 
وينص عىل أن اللجنة هي أعىل هيئة الختاذ القرار وتسوية املنازعات، وهي مسؤولة 
عن اإلرشاف عىل تنفيذ االتفاق، والتنسيق مع املؤسسات الوطنية والدولية، وتلقي 
اتفاق  وحيدد  وغريها.  الطرفني،  بني  الثقة  وبناء  األخرى،  األطراف  من  الشكاوى 
دارفور قائمة تضم ١3 مسؤولية للجنة١4. فاملادة ٢5.5 تتضمن مجيع املسؤوليات 
مسؤوليات  ست  إليها  وتضيف  وكردفان  األزرق  النيل  اتفاق  يف  الواردة  السبع 
العليا  العسكرية  اللجنة  متارسها  وربام  نسبيًا  واضحة  املهام  هذه  ومعظم  أخرى. 
املادة ٢.١3.٢5.5  املشرتكة حتى لو مل ينص عليها االتفاق١5. ومع ذلك، تنص 
عىل أن اللجنة العسكرية العليا املشرتكة هي املسؤولة عن ممارسة القيادة والسيطرة 
عىل مجيع آليات وجلان الرتتيبات األمنية، مما يضيف بعدًا خمتلفًا ملا ورد يف اتفاق النيل 

األزرق وكردفان.
ترتيبات خاصة يف دارفور. عىل الرغم من عدم النص حتديدًا عىل ذلك يف اتفاق جوبا، فإن 
اللجنة العسكرية العليا املشرتكة التي مقرها اخلرطوم سوف ترشف عىل املؤسسات األخرى 

١4  حتتوي القائمة الكاملة ١5 بندًا، ولكن واحدًا منها حيدد آلية اختاذ القرار يف اللجنة، وآخر يذكر أن مقرها سيكون يف اخلرطوم. 
١5  عىل سبيل املثال، تنص الفقرة ٢5.5.٢.١٠ عىل أن اللجنة تستعرض مجيع التقارير املقدمة إليها وتتخذ اخلطوات وفقًا ملحتوياهتا. 

اتفاق النيل األزرق وكردفاناتفاق دارفور
 قائد عسكري واحد رفيع املستوى من كل طرف،قائد عسكري واحد رفيع املستوى من كل طرف 

رؤساء األركان أو من يفوضوهنم أو مساعدهيم

ضابط رفيع من القوات النظامية األخرىمخسة ضباط كبار من كل طرف

مستشار قانوينمستشار قانوين

 ممثل جلنة نزع السالح والترسيح وإعادة الدمج  ممثل جلنة نزع السالح والترسيح وإعادة الدمج

ممثل العون االنساينممثل الشؤون االنسانية

ممثل الطرف الثالث للدولة الوسيطةممثل عن دولة الوساطة

ممثل عن دولة تشاد

ممثل االحتاد األفريقي

ممثل األمم املتحدة

جدول ٣: تكوين اللجنة العسكرية العليا املشرتكة بموجب أحكام الفصلني 2 و٣
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هذه  وتلخص  وكردفان.  األزرق  والنيل  دارفور  من  كل  يف  حمددة  مسؤوليات  تتوىل  التي 
الفقرة املؤسسات املشكلة يف دارفور.

التخطيط . ١ اللجنة مسؤولية  تتوىل  )املادة ٢5.6(.  الدائم  النار  إطالق  جلنة وقف 
والتنسيق واإلدارة واملراقبة والتحقق والرصد واإلرشاف عىل وقف إطالق النار الدائم 
وتنفيذ القرارات؛ وإنشاء نظام فعال وموثوق لالتصاالت مع األطراف؛ وحتديد مواقع 
التحركات  ومراقبة  وتنسيق  الزمني؛  للجدول  وفقًا  املسلحة  اجلامعات  قوات  جتميع 
ونرش  فيها؛  والتحقيق  االنتهاكات  عن  الشكاوى  وتلقي  هبا؛  املسموح  العسكرية 
املعلومات حول هذه االتفاقية والتبشري هبا؛ إلخ. تتألف اللجنة من ممثل واحد عن األمم 
املتحدة يتوىل رئاستها، ومخسة أعضاء من كل طرف، وممثل واحد عن تشاد وممثل عن 

جنوب السودان. يكون مقر اللجنة يف الفارش )املادة ٢5.6.3(. 
القطاعية مسؤولة عن مراقبة االنتهاكات . ٢ اللجنة  القطاعية )املادة ٢5.7(.  اللجنة 

إطالق  لوقف  الدائمة  اللجنة  إىل  تتبع  وهي  النزاعات؛  وحل  شكاواها  يف  والتحقيق 
النار؛ وتتبادل املعلومات مع اللجنة األمنية إلقليم دارفور. تتألف اللجنة من ممثل واحد 
عن األمم املتحدة يتوىل رئاستها، ومخسة أعضاء من كل طرف، وممثل واحد عن تشاد 

وممثل عن جنوب السودان.
بالدوريات . 3 القيام  عن  مسؤولة  امليدانية  الفرق   .)٢5.8 )املادة  امليدانية  الفرق 

والزيارات ومجيع األوضاع ذات الصلة بمراقبة وقف إطالق النار؛ وتقديم الشكاوى 
إىل اللجنة الفرعية؛ وتقديم التقارير. وتتألف اللجنة من ممثل واحد من األمم املتحدة 

يتوىل رئاستها ومخسة أعضاء من كل طرف.

ترتيبات خاصة بالنيل األزرق وكردفان. ينص االتفاق أيضًا عىل إنشاء ثالثة مستويات من 
املؤسسات التي متارس مهام القيادة والسيطرة يف النيل األزرق وكردفان. وهذه املؤسسات هي:

اللجنة . ١ الفصل 4(.  )املادة 54 من  النار  لوقف إطالق  املشرتكة  العسكرية  اللجنة 
مسؤولة عن استالم املعلومات، وإعداد خطة شاملة لتجميع قوات اجلامعات املسلحة، 
االنتهاكات  يف  والتحقيق  االتفاق،  بموجب  اللتزاماهتام  الطرفني  امتثال  عىل  واإلرشاف 
واختاذ القرار بشأهنا، وإزالة األلغام، ونرش املعلومات عن االتفاق، وتنسيق عمل اللجان 
املختلفة، إلخ. ولكن تكوين اللجنة حمري للغاية. فهي بحسب االتفاق تتألف من ممثل عن 
جنوب السودان، وثالثة ضباط من كل طرف من الطرفني، و"ضابط من كل من األجهزة 
أن  يمكن  وبالتايل  األخرى"  النظامية  "األجهزة  االتفاق  ُيعّرف  وال  األخرى".  النظامية 
يشمل هذا التعريف أكثر من عرشة ضباط أمن، مما قد يعني أن تكوين اللجنة سيكون غري 

متوازن إىل حد كبري لصالح أجهزة األمن يف الدولة. مقر اللجنة هو اخلرطوم. 
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منطقة. . ٢ كل  يف  واحدة  فرعيتني،  جلنتني  تشكيل  عىل  االتفاق  ينص  الفرعية.  اللجان 
اللجنة  اسم  نفس  وهو  نفسه،  االسم  حتمالن  الفرعيتني  اللجنتني  كال  أن  واملحري 
الفرعيتان  اللجنتان  تتوىل  النار.  إطالق  لوقف  املشرتكة  العسكرية  اللجنة  األصلية: 
مسؤولية اإلرشاف عىل جتميع القوات، والتنسيق وتبادل املعلومات، ومراقبة وفحص 
الشكاوى واالنتهاكات، وتقديم التقارير، وغريها. ويعاين تكوينهام من املشكلة ذاهتا. 
تتألف كل من اللجنتني من ممثل عن جنوب السودان، وثالثة أعضاء من كل طرف من 

الطرفني، و"ضابط من كل من األجهزة النظامية األخرى". 
وبعمليات . 3 بالزيارات،  القيام  العسكرية  اللجان  تتوىل  امليدانية.  العسكرية  اللجان 

وغريها.  الفرعية،  اللجان  إىل  التقارير  وتقديم  االنتهاكات،  عن  واإلبالغ  التفتيش، 
وتتألف من ممثل واحد من جنوب السودان، وثالثة ضباط من كل طرف، و"ضابط من 

كل من األجهزة األمنية األخرى".

ترتيبات خاصة باجلبهة الثالثة. ال يعرتف االتفاق األمني للجبهة الثالثة باللجنة العسكرية 
األزرق  النيل  واتفاق  دارفور  اتفاق  بموجب  املشكلة  األمنية  للرتتيبات  املشرتكة  العليا 

وكردفان. وينص بدال منها عىل تشكيل:

اللجنة العليا املشرتكة. تتألف اللجنة من أربعة ممثلني عن كل من الطرفني ويرأسها . ١
هي  اللجنة  مهمة  اخلرطوم.  ومقرها   ،)٢٢.٢ )املادة  االنتقالية  السودان  حكومة  ممثل 
اإلرشاف عىل أعامل اللجنة الفرعية وتقديم توصيات إىل قيادة القوات املسلحة. وهذا 
القرار  صاحبة  ليست  فعليًا  العليا  اللجنة  أن  ذلك،  عىل  رصاحة  ينص  أن  دون  يعني، 

النهائي بخصوص الرتتيبات األمنية يف ظل اللجنة العليا املشرتكة.
اللجنة الفرعية. تتألف اللجنة الفرعية من ستة ممثلني عن كل طرف )املادة 4.٢٢(. . ٢

لذلك  مقنع  سبب  هناك  يكون  قد  رئاستها.  يتوىل  الذي  الطرف  االتفاق  يذكر  وال 
ولكن جتدر املالحظة أن ذلك ال ينسجم مع بقية أحكام االتفاق. مقر اللجنة الفرعية 
"هذه  القيادة والسيطرة عىل  أهنا مسؤولة عن ممارسة  بابنوسة. وينص االتفاق عىل  هو 

القوات"، ولكن الغريب أنه ال يذكر من هي "هذه القوات" )املادة ١.5.٢٢(.

الرقابة. يتضمن اتفاق دارفور أيضًا تفاصيل واسعة عن طبيعة الرقابة التي ينبغي ممارستها 
عىل تنفيذه. فهو ينص عىل اآلليات التالية:

جملس األمن والدفاع وهو مسؤول عن وضع خطة عامة إلصالح مؤسسات األمن القومي.. ١
جملس السيادة وجملس الوزراء ومها يتوليان اإلرشاف عىل تنفيذ الرتتيبات األمنية.. ٢
كام تتوىل جلنة األمن والدفاع يف الربملان االنتقايل مسؤولية تنفيذ الرتتيبات األمنية وخطة . 3

اإلصالح العام.
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املسلحة  والقوات  اجليش  يف  املسلحة  اجلامعات  دمج  عىل  أيضًا  جوبا  اتفاق  ينص  الدمج. 
األخرى. فمثاًل، تنص املادة ٢6.6 من اتفاق دارفور عىل دمج األفراد من جمموعات مسلحة 
وينص  السودانية.  املسلحة  القوات  تنظيم  حسب  كاملة  عسكرية  وحدات  شكل  يف  معينة 
االتفاق عىل تشكيل جملس أعىل مشرتك ملراقبة هذه العملية )املادة ٢6.7(. كام يضع معايري 
القوات  دمج  عىل  تنص  التي  األخرى  األبواب  ومجيع   .)٢6.١5 )املادة  املقاتلني  لدمج 

تتضمن ترتيبات مشاهبة.

ج. الرشطة
عام. هناك نقاش تفصييل عن الرشطة يف مجيع األقسام الثالثة. ال تشري الفصول املعنية إىل 
بعضها البعض، ولكن بشكل عام تستخدم املصطلحات واملفاهيم نفسها وتستعرض احللول 
نفسها. ومع ذلك، هناك اختالفات عديدة مهمة بني األبواب التي تتناول موضوع الرشطة. 
بينام  جدًا،  موجزة  وصالحياهتا  الرشطة  مهام  حتدد  التي  األحكام  بعض  املثال،  سبيل  عىل 
بعضها اآلخر أكثر تفصياًل بكثري. يمكن التوفيق أحيانًا بني هذه التناقضات ببساطة عن طريق 
النظر يف مجيع األحكام معًا واعتبارها كلها ملزمة بالقدر نفسه. وهذه هي الطريقة املعتمدة يف 
صياغة اتفاق جوبا. ولكن يف الوقت نفسه، هناك احتامل بأن يكون بعض األطراف املتفاوضة 
جلميع  ملزم  اآلن  واالتفاق  ورفضوها.  األخرى  الفصول  يف  اإلضافية  التفاصيل  يف  نظروا 
املوقعني بكل أحكامه، لكن االختالفات الكبرية يف صياغة الفصول املختلفة قد متثل إشارة 
إىل ما ستكون عليه املناقشات املتوقعة أثناء صياغة الدستور النهائي. واحلقيقة أن اتفاق جوبا 
يقدم بعض اإلشارات إىل أن املفاوضني عىل الدستور والعاملني عىل صياغته سيختلفون عىل 
األرجح حول مسألتني خمتلفتني: أوالً مقدار التفاصيل التي جيب إدراجها يف الدستور، وثانيًا 

مدى اتساع تعريف الرشطة واملؤسسات األمنية األخرى.
يف  األقل  عىل  خمتلفة  أماكن  ثالثة  يف  مذكورة  الرشطة  مسؤوليات  والصالحيات.  املهام 
ف الرشطة بأهنا  اتفاق جوبا. ومجيعها يتبنى طريقة الصياغة نفسها مع اختالفات طفيفة. ُتعرَّ
جهاز إلنفاذ القانون، وأن قيادهتا وعضويتها وطنية، وعملياهتا والئية، وهلا إدارات احتادية 
تنفذ واجباهتا ومهامها االحتادية )أنظر املادة ٢7.4، الفصل 8، الباب الثاين؛ واملادة 89.3، 

الفصل 4، الباب الثالث؛ واملادة ٢5، الباب السابع(. 
الدمج. تتحدث أبواب عدة يف اتفاق جوبا عن جلنة فنية مشرتكة للرشطة. تستخدم األبواب 
املذكورة صياغة متطابقة تقريبًا يف تعريف صالحيات هذه اللجان، مما يشري بقوة إىل أهنا نفس 
دارفور  اتفاق  من  مهامها يف كل  وقد ورد حتديد  هيئات خمتلفة.  الواقع  لكنها يف  املؤسسة، 
واتفاق النيل األزرق وكردفان بأنه تنفيذ دمج القوات يف الرشطة )عىل التوايل املادة ٢7.6، 
الفصل 8، الباب الثاين؛ واملادة 89.5، الفصل 4، الباب الثالث(. بيد أن تكوين اللجنتني 
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وتتمتع  املعني(.  االتفاق  عىل  املوقعني  عن  ممثلني  يضم  منهام  )فكل  الطريقة  بنفس  يتم  ال 
كلتامها بسلطات متطابقة تقريبًا. واملحرّي أنه باإلضافة إىل مسؤوليتهام العامة عن دمج أعضاء 
اجلريمة  مكافحة  عن  أيضًا  مسؤولتان  اللجنتني  فإن  الرشطة،  قوات  يف  املسلحة  اجلامعات 
بام يف ذلك اجلريمة املنظمة )عىل التوايل املادة ٢7.١٠، الفصل 8، الباب الثاين؛ املادة 9١، 

الفصل 4، الباب الثالث(.

د. املخابرات العامة
بقية  ومثل  الثالثة.  األبواب  يف  أيضًا  تناقش  العامة  املخابرات  والصالحيات.  املهام 
الرتتيبات األمنية، من الواضح أن املفاوضني استلهموا النموذج نفسه، واعتمدوا ترتيبات 
وصياغة متشاهبة إىل حد كبري مع بعض االختالفات املهمة. تضع الفصول املعنية رؤية شاملة 
ملهام املخابرات العامة. وتتضمن قائمة طويلة من مسؤولياهتا. بعضها مفصل جدًا ويمكن 

أن خيضع لتفسريات متباينة للغاية، مثل ما ييل:

حفظ األمن السودان القومي، ومحاية دستوره ونسيجه االجتامعي، وسالمة مواطنيه من . ١
أي خطر، بالتنسيق مع األجهزة النظامية األخرى.

التدابري . ٢ باختاذ  والتوصية  وتقييمها،  وحتليلها  السودان  بأمن  املتعلقة  املعلومات  مجع 
الوقائية الالزمة. 

إجراء مجيع التحقيقات الرضورية.. 3

يف  مذكورة  غري  العامة  للمخابرات  سلطات  عن  وكردفان  األزرق  النيل  اتفاق  ويتحدث 
االتفاقني اآلخرين. فهو مثاًل ينص عىل مهمة حتليل وتقييم الرأي العام الداخيل واخلارجي 
ستحل  األخرى،  الفصول  يف  وكام   .)94.6 )املادة  القرار  اختاذ  جلهات  النتائج  وتقديم 
السلطات املختصة عىل األرجح هذا التناقض عن طريق إضافة هذه املهمة إىل املسؤوليات 

العامة للمخابرات رغم عدم النص عليها يف االتفاقني اآلخرين.
الدمج. تنص األبواب الثالثة عىل رضورة دمج األفراد من األطراف املوقعة املعنية يف 
جهاز املخابرات. ومن الواضح أن هذا سيخلق عددًا من التحديات العملية. وجيب بذل 
اجلهود لضامن عدم توسيع املخابرات أكثر مما هو رضوري )عىل افرتاض أن هذا مل حيدث 
املؤسسة  ضمن  يعملون  سابقني  أعداء  لوجود  املحتمل  السلبي  األثر  ولتخفيف  قباًل(، 

نفسها.
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هـ . قوة حفظ األمن يف دارفور
يومًا   9٠ غضون  يف  دارفور  يف  جديدة  أمن  حفظ  قوة  تشكيل  عىل  أيضًا  االتفاق  ينص 
الرسيع  املسلحة والدعم  القوات  فرد: 6٠٠٠ من  )املادة ٢9(، وأن قوامها يضم ١٢٠٠٠ 
والرشطة واملخابرات العامة، و6٠٠٠ من اجلامعات املسلحة. ويستخدم االتفاق صياغة غري 
الدستورية  باملسؤولية  "القيام  مهامها  من  أن  عىل  فينص  القوة.  هذه  مهام  حتديد  يف  مألوفة 
واستخدام   .)٢9.5.١ )املادة  املدنيني"  محاية  يف  السودان  حلكومة  والسياسية  واألخالقية 

كلمة "األخالقية" بشكل خاص قد خيلق التباسًا كبريًا.
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حول املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات منظمة حكومية دولية مهمتها تعزيز الديمقراطية يف 
مجيع أنحاء العامل، باعتبارها طموحًا إنسانيًا عامليًا ومتكينًا للتنمية املستدامة. نقوم بذلك عن طريق 
دعم بناء وتعزيز ومحاية املؤسسات والعمليات السياسية الديمقراطية عىل مجيع املستويات. تتمثل 
رؤيتنا يف عامل تكون فيه العمليات واجلهات الفاعلة واملؤسسات الديمقراطية تشاركية وخاضعة 

للمساءلة وتوفر التنمية املستدامة للجميع.

عملنا
الدستور،  بناء  وعمليات  االنتخابية،  العمليات  رئيسية:  تأثري  جماالت  ثالثة  عىل  عملنا  يف  نركز 
النزاع  وحساسية  والتشاركية  االجتامعي  النوع  مبادئ  ونتبنى  السياسيني.  والتمثيل  واملشاركة 

والتنمية املستدامة يف مجيع جماالت عملنا.
العاملية  الديمقراطية  لالجتاهات  حتليالت  واالنتخابات  للديمقراطية  الدولية  املؤسسة  توفر 
وبناء  الفنية  املساعدة  وتقدم  الديمقراطية،  املامرسات  بشأن  مقارنة  معرفة  وتنتج  واإلقليمية، 
بشأن  حوارًا  وجتري  الديمقراطية،  العمليات  يف  املشاركة  للجهات  اإلصالح  جمال  يف  القدرات 

قضايا مهمة للنقاش العام بشأن الديمقراطية وبناء األنظمة الديمقراطية.

أين نعمل؟
يقع مقرنا الرئييس يف ستوكهومل، ولدينا مكاتب إقليمية وقطرية يف أفريقيا وآسيا واملحيط اهلادئ 
وأوروبا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي. واملؤسسة عضو مراقب دائم يف األمم املتحدة 

وهي معتمدة لدى مؤسسات االحتاد األورويب.
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يف ترشين األول/أكتوبر ٢٠٢٠، تم التوقيع عىل اتفاق جوبا للسالم يف السودان من 
قبل احلكومة االنتقالية يف السودان والعديد من الفصائل املتحاربة الرئيسية يف البالد. 
االتفاق معقد للغاية ويغطي جمموعة واسعة من املجاالت، بام يف ذلك احلكم واألمن 

والعدالة االنتقالية وهتدف إىل إثراء عملية التفاوض الدستوري يف املستقبل.

العملية  عىل  االتفاقية  تأثري  عىل  أساس  بشكل  هذه  والتحليل  امللخص  ورقة  تركز 
االتفاق،  يف  السلطة  تقاسم  عنارص  وحتلل  تلخص  وهي  املستقبلية.  الدستورية 
ورقة  ستكون  األخرى.  القضايا  من  وجمموعة  حتددها،  التي  الفيدرالية  والرتتيبات 

امللخص والتحليل مصدرًا رئيسيًا للمفاوضني واملستشارين واملراقبني.
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