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النيل بمشورة الشعبية ال مفوضيةالسياسية و  األحزابمرآز آارتر يحث 

ضمان إجراء حوار حقيقي بشأن القضايا الرئيسية في والية على األزرق 
 األزرقنيل ال

 
مشورة الشعبية في النيل ال المرحلة األولى من اليوم، بأّنعنه مرآز آارتر في بيان صدر فاد أ

  التشريعيالمجلسأعضاء  على ، ولكن ينبغيبائنة للعيان إنجازات تمخضت عناألزرق 
 إجراءان مشورة الشعبية العمل بشكل تعاوني لضمال وسلطات واألحزاب السياسية،، بالوالية

عملية في والية النيل الحوار حقيقي وأآثر شفافية في القضايا الرئيسية في المراحل المتبقية من 
واسعة في المشارآة ال الجوانب اإليجابية لجلسات االستماع، مثل  تمثلوينبغي أن. األزرق

شعبية مشورة الال لمفوضية ة القويواإلدارة، من قبل النساء قبال القويواإل الوالية،جميع أنحاء 
مشورة الشعبية في جنوب ال لجلسات ًا ُيحتذى بهاالنيل األزرق، ال سيما في الدمازين، نماذجب

 مجمل حول رالثَّحوار ال من على الرغم من هذه النجاحات، يرى المرآز أنه بدًالو. آردفان
 بين فسبالتنا السالم الشامل، اتسمت هذه العملية إلى حد آبير ية في اتفاقيرتأث يالتالقضايا 
 أن في حق األحزاب السياسية فيه ال التباس ّنأوفي حين . يدعمهما حزبانحكم للنظامين 

حسن ، لم ُي آراءير عن للتعب األحزابالضغط على أعضاء  ّنإال أتشارك في هذه العملية، 
 بشأن القضايا  أآثر وضوحًا نقاشًا،يبدوعاق على ما قد أفي جلسات االستماع  فهمها تمامًا

 بشكل ضيق للغاية المفتوحةور جلسات االستماع ارآزت محفقد ت على ذلك، عالوًة. يسيةالرئ
 أو تقاسم السلطة الوالية موضوعات هامة أخرى مثل األمن في ًةستبعدمعلى نظم الحكم، 

 .والثروة
 

 المرحلة  الواليةمواطن يشارك فيها التيجلسات االستماع تمّثل  بموجب اتفاق السالم الشامل
 من آراء المواطنين التحقق وتهدف إلى ،مشورة الشعبية في النيل األزرقاللى من عملية األو
ذت ، نّفالفنيةمن الناحية ف. تطلعاتهمحققت  السالم الشامل قد ية اتفاقت حول ما إذا آانالواليةفي 

 السالم ية جلسات االستماع بطريقة تنسجم إلى حد آبير مع اتفاقمفوضية المشورة الشعبية
 دولةال  وعهودمشورة الشعبية، والتزاماتال االنتقالي، وقانون قوميالشامل والدستور ال



 
عملية  ادارة في ونن الدوليون الفنيو، والمستشارالواليةسلطات و، المفوضية ت آل منوساهم

 انعقدت، ينلمواطنل  المفتوحةماعأفاد المراقبون أن جلسات االستقد و. بشكل متقن اإلستماع
من  69429 ما مجملهل تاحت منبرًاها أّنأ، و المعد للتصميموفقًاوزمني اللجدول ل وفقًا

تبع موظفو وا.  يومًا20 على مدى الوالية في جميع أنحاء  مختلفًا موقعًا108المشارآين في 
تسجيل وجهات لى إ ضافًةإ، تسجيل جميع الحضور تم قررة، آماالم اإلجراءات مفوضيةال

وتحدث .  المشارآة فيما يتعلق بأهليةتالمشكالنشأ عدد محدود من  قد، ورحتُطالنظر التي 
آانت الترجمة متوفرة حيث  وفق رغباتهم، ،األقل، على  خمس لغات محليةمستخدميناألفراد 

آثر األ مية هغير اللغة العرببفي آثير من األحيان، ال سيما في المناطق الريفية حيث الناطقين 
تدخلت الشرطة في جلسات االستماع عند و  دورهم بصورة مناسبة رجال األمن ىّدوأ. عددًا

 من مجموع ،وعلى الرغم من إلغاء ثمان جلسات. ما يطرأ من حوادثالضرورة فقط لمعالجة 
 جريت في جو سلميُأ جلسات االستماع ّنفإنتيجة لحوادث أمنية متفاوتة الخطورة، ، 116

 .عامبشكل 
 
عاقت  أعلى الرغم من هذه اإلنجازات، يرى المرآز أن مشارآة األحزاب السياسية المهيمنةو

أفاد حيث .  المواطنين خالل جلسات االستماعلمداخالت الكامل الحرستماع ال افيما يبدو
قاما  الحزبين الرئيسيين  آما لو أّنبدامراقبو مرآز آارتر أنه في آثير من جلسات االستماع، 

ن ع ، بدًال يؤيده الحزبالذيدعم نظام الحكم تقصيرة  بإفادات المواطنين لإلدالء تدريبب
 التعبير حزاب، يحّجم، ما تقوم به األالذيوبالقدر . مباشربشكل التعبير عن آرائهم الخاصة 

ض روح قّوي للقانون،  لم يكن مخالفًانوإمثل هذا العمل،  فإّن دون تدخل، ينعن آراء المواطن
 تأثيرالهذا  من حّدولل. قياس وجهات نظر المواطنين فيالمتمثل  العام هاهدفو الشعبية ةورالمش

 دنيالتثقيف الم لضمان حيادية التدابير المناسبة أن تتخذ على المفوضيةالسياسي، ينبغي 
 .شعبية بين المواطنينال ة أآثر موضوعية للمشوروفهموتيسير حوار 

 
 المراحل على امتدادال الحزبين الرئيسيين لضمان التعاون ن من آوعمل المفوضيوينبغي أن 

 على تجميع ، على جناح السرعة،زيترآعليهما ال ويجب. شعبيةال ةلمشوراالقادمة لعملية 
جلسات تنظيم  عن الشروع في  جلسات االستماع فضًال تمخضت عنهايالت المعلومات
 الوالية أنحاء جميعف الخبراء من  مختلهافيسيجتمع التي  ذات المحاور المحددةاالستماع 

 .المفتوحة في جلسات االستماع أثيرتلمناقشة القضايا التي 
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ية ، ينبغي أن تنظر المفوضاإلستماع حول المحاور المحددة  وطول جلسات تحديد شكلعند و
التي وشعبية ال ةلمشورا حدود صالحيات تعزيز الحوار بشأن الموضوعات التي تغطيها يف

، وتقاسم السلطة، والتي هي ذات والمحاسبةلقليل من االهتمام، مثل األمن، حصلت على ا
 المعنية، األطراف السياسيةوينبغي لجميع .  النيل األزرقلمواطنيأهمية حيوية بالنسبة 

 داعمالمؤتمر الوطني، العمل نحو دعم مناخ حزب و الحرآة الشعبية لتحرير السودان وخاصًة
 يمكن فقطخالل مناقشة آل من هذه المجاالت ف. ساسية األخرىلمناقشة هذه المواضيع األ

 النيل األزرق وشعبية تحقيق هدفها المتمثل في تحديد ما إذا آان مواطنال ةلمشورالعملية 
 على عالوًةو.  تطلعاتهملبىأحكامه، قد  بنوده و اتفاق السالم الشامل، في جميعأنيعتقدون 

 وقت آاف لجلسات االستماع إتاحةعلى  فوضيةتعمل الممرآز أيضا بأن الوصي يذلك، 
صوات من مختلف أنحاء األمجموعة واسعة من تلك الجلسات وأن تشمل  الخاصة بالمحاور

 .الوالية
 

على أن آل القضايا التي نوقشت خالل جلسات ية من المهم أن تؤآد المفوضف، دمًا ُقيوللمض
حو آاف في تقريرهم النهائي إلى سوف تنعكس على ن وجلسات المحاور المفتوحةاالستماع 
قد  السالم الشامل ية اتفاقتحدد ما إذا آانما سيهو و النيل األزرق، لوالية التشريعي المجلس

 في مزيد من المفاوضات سيتم االنخراط طموحات شعب النيل األزرق، أو ما إذا آان تحقق
 .مع الحكومة المرآزية في الخرطوم

 
 وترتيبها لمنحالمراقبة  فيى ترحيب المفوضية بمشارآة المرآز لإ  آارتر مرآزيشير، وأخيرًا

 ي مراقبالمرات،في بعض المفوضية،  وومع ذلك، منع موظف. االعتماد في الوقت المناسب
 أي شخص  مع أوالمفتوحةمرآز آارتر من التحدث مع المشارآين في جلسات االستماع 

، وهذه القيود الناس التفاعل المباشر مع عتمد علىت فالمراقبة. الجلساتانعقاد خارج أماآن 
آما في جميع مراحل العملية بالمشارآة لمراقبين ل بالسماح  المفوضيةتتعارض مع التزام

 .2والمراقبين المفوضية   سادت بينيالتروح التعاون تتناقض من ناحية أخرى مع 
 

 خلفية عن بعثة مرآز آارتر
النيل األزرق، نشر مرآز آارتر مراقبين بية بمفوضية المشورة الشع على دعوة من  بناًء
 تم نشر ،جماًالإ. حولهارير افي النيل األزرق وتقديم تقالمشورة الشعبية  مجمل عملية لرصد

حيث آانت تلك الفرق  النيل األزرق على امتداد واليةمرآز آارتر من  ةثالثة فرق مراقب
م ويقو. جلسة 108صل من أ التي عقدتالمفتوحة  من جلسات االستماع 32 ي فحضورًا
 والدستور  السالم الشامل،ية اتفاقمطلوباتعلى أساس المشورة الشعبية عملية بتقييم المرآز 

عمليات الديمقراطية نحو  السودان ، وقانون المشورة الشعبية، والتزامات االنتقاليقوميال
عثة المراقبة من مرآز بوتهدف . 3وحقوق اإلنسان الواردة في االتفاقيات الدولية واإلقليمية

                                                 
 .دعوة المراقبين لمراقبة العمليةب) 2010(شعبية الورة المشقانون من ) 13(المادة   تلزم 2
حيز فى  الميثاق األفريقي دخل  حيث1986 فبراير 18 فىلشعوب صادق السودان على الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان وا  3

 دخل، و1986 مارس 18وانضم السودان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في . 1986 أآتوبر 21 التنفيذ فى
 .1976 مارس 23في التنفيذ حيز فى هذا العهد 
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نتخابات في االالمشورة الشعبية، ووسيعمل المرآز على إصدار بيانات عامة دورية عن نتائج 

احة على موقعه على  متكون هذه البياناتحيث ستوالية جنوب آردفان، والفترة االنتقالية، 
 org.cartercenter.www: شبكة االنترنت

 
#### 

 
 بواسطة رئيس الواليات المتحدة السابق جيمي آارتر 1982تم إنشاء مرآز آارتر عام 

في  الصحةاالرتقاء بلسالم و الدفع عملياتوزوجته روزالين، بالشراآة مع جامعة ايموري، 
والمرآز منظمة غير ربحية وغير حكومية، وقد ساعد على تحسين حياة . جميع أنحاء العالم

اإلنسان، والفرص   الديمقراطية، وحقوقدعمحل النزاعات؛ وا عبر بلًد 70الناس في أآثر من 
  علىزارعينالصحة النفسية؛ وتعليم المخدمات  األمراض؛ وتطوير كافحةالقتصادية؛ وما

 على ، ألآثر من عشرين عاما، ومرآز آارتر في السودانويعمل . زيادة إنتاج المحاصيل
 www.cartercenter.org   موقعنايرجى زيارة. هاالصحة وحل النزاعات و منعاالرتقاء ب

 . المرآزللمزيد من التفاصيل حول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 على الرابط إعالن المبادئ االطالع علىيمكن   4

http://cartercenter.org/peace/democracy/des_declaration.html 
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النيل المشورة الشعبية ب ة حولالمفتوحع  مرحلة جلسات االستماحولبيان 

 األزرق
 2011 مارس 21

 
 شعبيةالمشورة ال

النيل األزرق  يلواليتشورات شعبية إجراء مب 2005 الموقعة في  السالم الشاملية اتفاققضت 
 حول. . . المواطنين من آراء للتحقق ةديمقراطيوآلية  و ًاحقبوصفها "  ،وجنوب آردفان

 التوصل إلى الكيفية هوشعبية ال ةمشورال، فإن الغرض من يًاجوهر.  5"شامل السالم اليةاتفاق
تم تحديد أوجه القصور في  وأن السالم الشامل، ية النيل األزرق اتفاقمواطنو يرى عليها التي

إعادة  بغية، ) الدستورية والسياسية واالقتصادية واإلداريةهافي هياآل (الواليةالحكم في 
لتحديد آراء المواطنين و. الترتيبات مع الحكومة المرآزية في الخرطومالتفاوض بشأن هذه 

ن تقوم ، بالضرورة، اقتضى أمر تفويض المشورة الشعبية أ السالم الشامل، يةبشأن تنفيذ اتفاق
 الثروة قسمةترتيبات المتعلقة بحكام األ، بما في ذلك بمراجعة البروتوآوالت الست لالتفاق

 .يةألمناالترتيبات السلطة، وو
 
 وفقًاف. المشورة جوانب أخرى من عملية على) 2010(المشورة الشعبية ينص قانون  و

لتكون بمثابة و، شعب المنطقة وجهات نظر ن تتحقق منأالشعبية ريد للمشورة ُأللقانون، 
تصحيح أي قصور في ترتيبات الحكم للسالم، وا وإعادةسياسي، التسوية نهائية للصراع 

 .6 السالم الشامليةي اتفاقالمنصوص عليها ف
 

للمشورة  البرلمانية المفوضية، تم تأسيس 2010في أبريل  القوميةعقب إجراء االنتخابات 
. 7وفق ما نصت عليه اتفاقية السالم الشامل، 2010الشعبية في النيل األزرق في أآتوبر 

وضين من  مف8و  ، من حزب المؤتمر الوطنيًا مفوض13، ًا عضو21 من مفوضيةوتتألف ال
                                                 

 .)2 (182 المؤقت، المادة القومى الدستور وايضا .1.3 السالم الشامل ، الفصل الخامس، المادة يةاتفاق  5
 ).ج (-) أ (5 المادة، )2010(شعبية المشورة القانون   6
 .6 المادة، )2010(شعبية المشورة القانون   7
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 الشعبية إرشادات أو تعليمات مفصلة حول المشورة السالم الشامل وال قانون يةتوفر اتفاقلم 

ولم . 10 السالم الشامليةل األزرق بشأن ترتيبات اتفاق النيمواطني مع  المشورةإجراءآيفية 
 المعالم العامة خالف أي تعليمات أخرى أو توجيهات بشأن آيفية القيام بعملها مفوضيةتتلق ال
 قبل المشورةألزرق من مواطني النيل ال طرحت التي اتخيارلاوآانت .  القانون خطهاالتي

،  للنزاع السياسي في الوالية آتسوية واعتمادهالشامل اتفاقية السالم ا علىالموافقة هيالشعبية 
  .11الواليةمواطني  االتفاقية لم تحقق تطلعات  اعتبار أّنأو
 

 بتصميم وتنفيذ خطة واسعة النطاق من جلسات قامت المفوضية، مهامهامن أجل أداء 
 النيل يمن مواطنيمكن ألي  الجلسات، في هذه. الوالية في جميع أنحاء المفتوحةاالستماع 
. ؟، وآيف تطلعاته حققت السالم الشاملية اتفاقتما إذا آانحول قضية  ن يتحدثأاألزرق 

 تخطط لعقد جلسات المفوضيةمرآز أن ال، يدرك المفتوحةوباإلضافة إلى جلسات االستماع 
 النيل األزرق، واطني نخبة م الناس العديد منيسميه ما تستهدف حول محاور محددةاستماع 

 وممثلي النقابات ،، وممثلي األحزاب السياسيةي المقام األول السلطات الحكوميةفه تشمل هذو
 على الرغم من أّنو. القيادات المجتمعية، و منظمات المجتمع المدنيي، وممثلطبقة المتعلمةوال

 المفوضية لمحتفقد أ، ة بالتحديد غير معروفتزال ما حول المحاورخطط جلسات االستماع 
 هيو:  السالم الشاملية اتفاقفي الرئيسية المحاوروى سيرآز على أربعة من محت الّنإلى أ

 حول التوضيحوسيتم توفير المزيد من . القضايا الدستورية والسياسية واإلدارية واالقتصادية
من  التي، والخاصة بدء جلسات االستماع مفوضية قبللامواضيع جلسات االستماع من قبل 

مساهمات   الحسباني فخذًة المفوضية، آسوف تعدو. واخر مارسأ فيأن تبدأ لها المتوقع 
  للمجلس تقريرًا،المحاور الخاصةجلسات قدم عبر  مع ما ُيسويًا ينخالت المواطنامدو

 التشريعي في هذا التقرير بالتزامن مع المجلس  ينظروسوف.  النيل األزرق لواليةالتشريعي
، وأخيرًا.  والتقديرقييمللتمفوضية الرئاسية الن حكومة النيل األزرق وتقرير آخر ممن تقرير 

 تلبيآاتفاقية  السالم الشامل ية اتفاقىتبنسيتحديد ما إذا آان يقوم بسفإن المجلس التشريعي 
 في مزيد من المفاوضات مع الحكومة المرآزية سيدخل النيل األزرق، أو يمواطنطموحات 

كل خطوة من هذه ل على المأل منشوري بينما ال يوجد حتى اآلن جدول زمنو. في الخرطوم
النيل األزرق، ينبغي  المشورة الشعبية بوالية ن عمليةأدد تح السالم الشامل يةاتفاق ّنفإالعملية، 

                                                 
 .9 المادة، )2010(شعبية المشورة القانون   8
 .دعوة المراقبين لمراقبة العمليةب) 2010(شعبية الورة المشقانون من ) 13(المادة   تلزم 9

 شعب يطرحهااألخذ في االعتبار اآلراء التي  "   ، في جملة أمور،المفوضية) أ) (2 (15شعبية المادة الورة المشقانون  يكلف  10
) 2 (16في المادة و.  المعنيةالواليةحزاب السياسية والمجتمع المدني من خالل المؤتمرات واالجتماعات العامة في ، واألالوالية

 والتعرف على وجهات نظرهم من تهم المعنية لمناقشالوالية مع شعب اتلقاءعقد :"قانون مهام اللجنة وصالحياتها اليعدد ) أ(
 "او تنفيذه أيةخالل استطالعات الرأي بشأن االتفاق

 ).1 (15 المادة، )2010(شعبية المشورة القانون   11
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المشورة الشعبية داخل مفوضية  اتلخالف في اًاعداص هناك تشير التطورات األخيرة إلى أّنتُو

،  لتحرير السودانالمؤتمر الوطني والحرآة الشعبيةحزب  المسائل اإلجرائية بين أعضاء حول
 يوالمنضبطة بالقيد الزمنفعالة الإلدارة ا فرص عاقوربما أوهو اتجاه يبعث على القلق 

من تحقيق توافق في المفوضية مرآز في أن تتمكن الأمل وي. خطوات المتبقية من هذه العمليةلل
المشورة الحقة من المراحل  البدءوجه السرعة لضمان على اآلراء بشأن المسائل اإلجرائية 

 . في أقرب وقت ممكنالشعبية
 
 
 ةاالستماع المفتوحسات جل

  نفوذ وتأثير األحزاب السياسية
لعقدها لجلسات االستماع المفتوحة المشورة الشعبية  مفوضيةمرآز على ال  يثني في حين
 ه تلقينأن ما يبدو  ما يثير القلق هو ّنإال أ، محضورة من قبل المواطنين ة وفعالبصورة 

 والذي رير السودان، لتحالمؤتمر الوطني والحرآة الشعبيةيقوم به آل من حزب للمشارآين 
بدأ المشارآون، فقد  ، إلى تقارير المراقبيناستنادًاو.  الشعبيةالمشورة قّوض روح ومغزى

 إلفادات عن ظهر قلب،  اجترار محفوظفي أيام من جلسات االستماع، 6-5وبعد حوالي 
 األيام فيسمع  آانت ُتالتي الفضفاضة المالحظاتبدال من  'التنمية،'و  'الحكم الذاتي'بــــــ تتعلق
المشارآين بعد ذلك بوقت قصير، أفاد المراقبون بأن العديد من .  من جلسات االستماعولىاأل
ين ، مضيف'الحكومة الحالية'أو ' الفيدرالية'للــــــ داعمين 'الحكم الذاتي' دعوات  مهاجمةفي وابدأ

 .إلفاداتهم' التنمية ' الحقة،بضعة أيام،بعد 
 
 حول نظر خاصةن التعبير عن وجهات ع بدًالوتقدم جلسات االستماع،  مع ،بدرجة متزايدةو

  موجزةإفادات الشعبية ، لجأ العديد من المشارآين لتقديم ةمشورالمحددة للالمواضيع األربعة 
 كل من الحرآة الشعبيةلمواقف آ برزت، والتي 'الفيدرالية'أو ' الحكم الذاتي' اّمتدعم إفقط 

لم و. على امتداد الوالية وةآثير أحايينحدث هذا في . مؤتمر الوطنيالحزب و لتحرير السودان
، بينما بشكل صحيح استخدموها التيالمصطلحات  نطق منمكن عدد آبير من المشارآين يت

 . لماذا ما رغبوا فيه من خيارات وإيضاح فيخر  اآلبعضفشل ال
 

 الضغوط، أو  ممارسةفيتمثلت  الحزبان  اضطلع بهاالتي الحملة وآانت هناك تقارير تفيد بأّن
 خذأتلك الجهود  تضمنت ، ما وردوفقفي بعض المناطق، و. ، أو الترهيب والتلقينالتدريب

 جلسة إلى قبل نقلهم األخيرة في اللحظة إعالمية دورة لتنظيم إلى مكان قريب األشخاص
لرشوة اب مرآز آارتر اتهامات ي مراقبأسماعلى تناهت إ أخرى، مناطقفي و. ستماعالا

االتهامات يكيل ن ين الرئيسييالحزبوظل آال من .  منها التحقق من أيلم يتموالتهديد، وإن 
 ّنفإعلى أقل تقدير، و. المشارآينعلى والتأثير بشكل غير الئق  العملية في التالعبب خرلآل
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 لتحرير الحرآة الشعبيةمن قبل  المشورة الشعبية ين فيالمشارآ إفادات قيادة وتوجيه ّنإ

 على أوسع التحقق، فيوالمتمثلة  هذه العملية، مقاصدض يقّو المؤتمر الوطنيحزب و السودان
ط الضوء على يسّلذ  إالمرآز إّن.  النيل األزرقفي مواطنين من وجهات نظر ال،نطاق ممكن

 إستماع المحاورممارسات شبيهة في جلسات تكرار  ال يتم أفي مليحدوه األ المثالبهذه 
النيل لمفوضية ويمكن .  الشعبية في جنوب آردفانالمشورةالمقبلة في النيل األزرق أو 

تحقيق هذا بعد في جنوب آردفان، اتخاذ خطوة هامة نحو شكل  لم ُتالتيوللمفوضية األزرق، 
 المشورةواسع يسلط الضوء على الغرض من  نيودعم تثقيف مدعن طريق تيسير الهدف 
 .للحوار المفتوح  تتيحهاالتي واإلمكانياتالشعبية 

 
 هيكل والمشارآةال

 استماع ة جلس116برمجت المفوضية لعقد  في ديسمبر، لالستماع تجريبيتين بعد جلستين 
. الواليةست دوائر جغرافية في جميع أنحاء  غطت،  فبراير14 – يناير 2 ترةفخالل ال مفتوحة

وبشكل عام، . جلسة مفوضين لكل 4 الى 2بين  نفذها، يًا يومدائرة آل فيقدت جلسة واحدة وُع
على إجراءات موحدة  إتباعتم ، و المرسومةخطةالزمني والجدول ل لجلسات وفقًاال فقد تم عقد

في بعض األحيان أآثر من ورآة عالية للغاية، مع مئات وآانت أرقام المشا. امتداد الوالية
 من سكان النيل 69429، تقاسم جماًال إو.  في جلسة واحدةيتحدثونن ي المشارآمن 1000
شهادة على هذه المشارآة العالية تمثل .  أو في شكل مكتوبشفاهًة وجهات النظر األزرق

 نوهو. أهمية وموقع جلسات االستماع بالمتعلقةعالمية اإلحمالت الو يفعالية التثقيف المدن
 الحضور أآثر من نصف  آن يمثلالالئي، نساءللعالية المشارآة لبا مراقبو مرآز آارتر أيضًا

من الالفت و.  بنشاط في هذه العمليةتهنمساهمبجانب  في جميع جلسات االستماع، تقريبًا
 فيالمشارآة من  تم استبعادهم  من الناس الذين حضروا قليًالًا عددّن، أيبدوعلى ما ، للنظر

 أولئك الذين حاولوا حضور ،ساس األفيتمّثل، الحاالت القليلة المعنية حيث آانت العملية 
 الدائممرآز على المفوضين لحضورهم الثني وي. المقيمين بالمنطقةن ونوا م لم يكممنالجلسة 

 . في جلسات االستماعهموعدم تدخل
 األمن
 –، بسبب حوادث أمنية مخططةإستماع جلسة  116 صلمن أة جلسات  ثمانيلغاءجيل أو إتم تأ
 حيث الروصيرصة ية باو، وخمسة في محليفي محلوواحدة ة الكرمك، ي في محل اثنانهيو

 الدائرة فيربع جلسات المتبقية األ جلسة استماع في ود الماحي عن إلغاء ثناءأ ةأسفرت حادث
جلسات االستماع حيث وقعت حوادث أمنية  لالمفوضية إلغاء في حين أّنو. 12الجغرافية

                                                 
 يناير، خالل 29في و.  في الكرمك، بسبب تقارير غير مؤآدة عن تورط الحرآة الشعبية في تعطيل الجلساتانألغيت جلست  12

 العديد من أعضاء فيهاشارك خيمة ال خارج معرآة ت اندلع، مرآز آارترير مراقبوحض يف باو، و االخيرة فى دائرةالجلسة 
وغادر الجميع الخيمة عن بكرة أبيهم .  المؤتمر الوطنيواآلخر فىبعضهم أعضاء في الحرآة الشعبية حيث أّن المجتمع المحلي، 

 من أعضاء شخص واحد،  واصيب. تقريبا على أسس قبليةمنقسمتينخارج في مجموعتين فى الوتجمعوا )  نسمة500حوالي (
 خالف شخصي داخل تصاعد يناير، 30ود الماحي ، في وفى . وقت الحقفى  حيث توفىروح خطيرة  بج،المؤتمر الوطني
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 العرقية والقبلية التصدعات تفاقم خطر، هناك  الجلسات المفتوحةعمليةلمع التسييس المتزايد و

 بين مختلف منتظمًاكال الطرفين ليس ل والمواالة دعم الأنفي حين و. القائمة في الوالية
 بين قبيلة الشخص ودعمه ارتباطالمجموعات في النيل األزرق، الحظ المراقبون وجود عالقة 

جل خفض حدة أ إلى العمل من طرفي االتفاقيةيدعو المرآز و. لفيدرالية أو الحكم الذاتيلإما 
 جميع وجهات تبّين عملية الشعبية باعتبارها المشورة، ودعم سالمة عملية الواليةالتوتر في 

 .15زرق، بغض النظر عن القبيلة أو العرقسكان النيل األلالنظر السياسية 
 
 

 يالتثقيف المدن
في األشهر واألسابيع زرق  النيل األأنحاءل المقاييس، جميع جتاح، بكي ي التثقيف المدنآان 

في المناطق   مدنيًاظمت المفوضية تثقيفًاون. المفتوحةواأليام التي سبقت جلسات االستماع 
حيث انبثقت منها فرق جوالة نظمت دورات ، 2010الحضرية والريفية في نوفمبر وديسمبر 

قد  ثقيف المدنيللتأنشطة وآانت . حول الدوائر الجغرافية لالستماع المفتوح في القرى إعالمية
تحت مظلة ها بعضانتظم  التي من قبل منظمات المجتمع المدني المختلفة، و مسبقًانظمت 
 السالم ية اتفاقيطرف آل من - األحزاب السياسية  أيضًا ساهمت آما، ثقيف المدنيلتامنتدى 

 قدم الذيدعم اللعب وقد  .  جلسات االستماعمع اقتراب موعد –الشامل وأحزاب المعارضة 
) AECOM ( إيكوممؤسسةمن المستشارين الفنيين الدوليين خالل هذه العملية، بما في ذلك 

، وبال استثناء. مختلفة من العمليةالمراحل ال خالل  هامًا دورًا،المعهد الوطني الديمقراطيو
 الشعبية، باعتبارها ظاهرة تنطوي على المشارآة مر المشورةأ على بينة من مواطنونآان ال

جلسات يضا بتفاصيل الزمان والمكان لحضور آل من آما آانوا على بينة أ ،الديمقراطية
                                                                                                                                                 

تصميم جلسات االستماع ، يمكن للمقيمين فقط حضور الجلسة المحددة لتغطية منطقتهم؛ في الواقع، بها  تم  وفقا للطريقة التى 13
 أخرى أو في مناطقالنيل األزرق حضور جلسات االستماع في لمواطنى مكن اذ لم يكن من الم. "الفرصة الواحدة"هو ترتيب 

 . اخرىمياا
الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان ، ؛ االتحاد االفريقي)أ (25األمم المتحدة ، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المادة   14
الملغاة ما زالت  إمكانية إعادة جدولة جلسات االستماع ستكون مارس، 21 ابتداءا منووفقا للجنة، ). 1 (13المادة ، الشعوبو

 .الكرمكال باو ول تلكن ليس الماحي، ومتوفرة لود
 الجزء الجنوبي من والية النيل األزرق في ثالث ا، غزواثيوبيمقدر من دعم ب ،الجيش الشعبي لتحرير السودان استطاع  15

رآزت الحرآة على حشد ' تهميشال' ونظرا للترآيز االيديولوجي للحرآة الشعبية على. 1997مناسبات، آان آخرها في عام 
وفي .  الذين يعيشون إلى حد آبير في الجنوب والذين آانوا أآثر تقبال لنداء التهميشالواليةالقبائل األصلية في  أراضي واحتالل

 في المقام األول، العربية ،في الشمال" غير األصلية"قبائل الدعم لى ع حكومات الخرطوم المتعاقبة استندتالوقت نفسه 
 .واألفريقية على حد سواء
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 إيصال هيبالفشل، فيها  قد باء التثقيف المدني  يبدو أّنالتي من المجاالت ّنفإومع ذلك، 

هذه ل لحقيقيةا القضايا الشعبية، وخلق حوار مستمر حول المشورةالغرض األساسي من 
ن م هم، معالحديث مراقبو مرآز آارتر ، ممن تبادلني المشارآ من القليل فقد تمكن.لةالمسأ

  قليالاعدد ّنأوبالمثل، يبدو .  عنها في جلسات االستماععّبروا أو اآلراء التي ايضاح الخيارات
 على ا وآثاره السالم الشامليةاتفاقعن على التحدث عن دراية من المشارآين آانوا قادرين 

 الفشل في إدارة التوقعات، ، آان األآثر إثارة للقلق، ربماو.  النيل األزرقفيالحكم واإلدارة 
 .شعبية متفاوتة بشكل آبيرللمشورة ال النتائج المحتملة عن وجهات نظر المشارآين حيث آانت

 
  المفصح عنهااآلراء
 حاجة عن ،بأغلبية ساحقةو، وحةالمفت النيل األزرق خالل جلسات االستماع مواطنو تحدث
لتنمية، وعلى وجه التحديد تحسين الخدمات مثل المياه والكهرباء والمدارس والرعاية ل الوالية

على نطاق جماع ا اإل لهذونظرًا.  الطبيعيةالواليةالصحية، والحاجة إلى إدارة أفضل لموارد 
 ها على التنمية في تقرير تشددنأ للمفوضيةواسع عبر األطراف الجغرافية والسياسية، ينبغي 

 .إلى المجلس التشريعي للوالية
 

. النيل األزرق فيهيكل الحكم  هي المرتبة الثانية بعد التنمية في الهامة القضية توآان
، بين األحيان آثير من في الواحدة ستماعالجلسة اوداخل ، على امتداد الواليةوانقسمت اآلراء 

مكن عدد قليل من المشارآين وقد ت. 'الحكومة الحالية'، و' الذاتيالحكم' و،الفيدراليةالحكومة '
من هؤالء العديد  ّنأر ما تعنيه هذه المصطلحات، وآما ذآر أعاله، فإن من المحتمل ي تفسمن

 ت أدارالتيوحتى داخل األحزاب السياسية، و.  من الحزبين الرئيسيين وتدريبًاقد تلقوا تلقينًا
 لما  سيقت التياإليضاحاتفان هذه الخيارات، وجت، آما ورد، لرلتثقيف المدني ول تحمال

  فان مصطلحاتوفي هذا السياق،.  تزال غامضةما أو متباينة آانت تعنيه تلك المصطلحات
 الوضع الراهن من حيث عالقة الحكم ، آما يبدو،ؤيدت' الحكومة الحالية'و' دراليةيالفالحكومة '

المزيد من  إلى  يدعو، آما يبدو،'الحكم الذاتي ' فانلمقابل،وفي ا. بين الخرطوم والنيل األزرق
 .النيل األزرق في عالقتها مع الحكومة المرآزية في الخرطوملوالية  السلطاتالالمرآزية من 

 
 

 المناخ السياسي 
 

                                                 
 .لحقوق المدنية والسياسيةلالعهد الدولي ، ألمم المتحدة ا، 19المادة   16
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تنعقد المشورة الشعبية في والية النيل األزرق وسط مناخ سياسي متوتر، ويهيمن على 
المؤتمر الوطني والحرآة الشعبية لتحرير السودان وهما حزبا  اآلن مجريات العملية حتى

 ويعود السبب في ذلك، إلى حد آبير، إلى اختيار .الطرفان الموقعان على اتفاقية السالم الشامل
أعضاء المفوضية من نواب المجلس التشريعي بالوالية والذي يتكون بصفة حصرية من نواب 

أحزاب األقلية موجودة وتشارك في المشورة . الشعبيةالمؤتمر الوطني والحرآة حزب 
ومن (حزب المسجلة في الوالية " 12مجموعة ال"، في إطار الشعبية، وبصورة أآثر حضورًا

وبالرغم . ولكن تم تهميش آرائها) ضمنها المؤتمر الوطني والحرآة الشعبية لتحرير السودان
 والشرآاء  جزئي من والي الوالية بتمويلمن مشارآتها في بعض أنشطة التثقيف المدني
 من عدم توفر الموارد المالية، وآان لهذه الدوليون إال أن عضوية تلك األحزاب تشكو

 حول المشورة الشعبية التي ُعقدت في  في مراآز االستماعاألحزاب حضورها الملموس
رآة المؤتمر الوطني والححزب  بصفتها أحزاب مراقبة بجانب مراقبيالمناطق الحضرية 

 . لتحرير السودانالشعبية
لوالية ونفذا حمالت على مستوى امدني  ، بنشاطات تثقيففي المقابلالحزبان الرئيسيان، قام 

 على ذلك، عمل الحزبان الرئيسيان على توفير وسائل النقل للمشارآين  عالوًة.دعائية آبيرة
 المشارآة، لحد ما، إلى ، ويعود الفضل في توعية المواطنين وحفزهم نحوي جلسات االستماعف

 الحد الفاصل يتماهى ربما أدولكن لتحرير السودان المؤتمر الوطني والحرآة الشعبية حزب 
 لذلك، فقد الحظ إضافًة.  المواطنين إلى إرباك بين تثقيف المواطنين والدعاية لحشد المؤيدين

 وآانوا يتهربون ،وبةمراقبو مرآز آارتر تمنع ممثلي الحزبين عن اإلدالء بالمعلومات المطل
على سبيل المثال، دائما ما تنفي . من توضيح أبعاد وأهداف أنشطتهم التثقيفية والدعائية

 على اإلجابات التي مؤيديهم يفية قد تضمنت تلقينعضوية الحزبين أن تكون أنشطتهم التثق
لقلق على ا باعثأمر لهو للشفافية إن هذا االفتقار . ت االستماعيتعين أن يقولوها في جلسا

 . من إمكانية التالعب بالعمليةويزيد من المخاوف
   

 الخطوات القادمة 
ا تزل هناك مراحل لم تنتهي عملية المشورة الشعبية في والية النيل األزرق بعد، حيث لّم

نجاح العمل وشموله إل يها السعييتعين علإذ تشرع المفوضية في المراحل الالحقة قادمة، و
 ويأمل المرآز في أن تستمر المفوضية في توفير المعلومات .شفافيتهلكافة األطراف و

آرائهم حول المشورة الشعبية، فضال عن ب الخاصة بياناتهم لمواطني النيل األزرق بشأن إدخال
 المفوضية رير، وأخيرا إآمال تقفي الدمازين القائمة على المحاور المحددةجلسات االستماع 

 .ريعي بالواليةالمزمع تقديمه للمجلس التش
 

 معالجة البيانات 
 ومعهد أبحاث )AECOM (بمساعدة فنية من مجموعتي االستشارات الفنية منظمة إيكوم

 يتم  التيعلوماتوضعت المفوضية خطة للتعامل مع الم) PRI(السالم بجامعة الخرطوم 
ت  بياناموظف 26، ففي منتصف فبراير تم تدريب  العامةتسجيلها من جلسات االستماع

 . لتحرير السودانالمؤتمر الوطني والنصف اآلخر من الحرآة الشعبيةحزب نصفهم من 
 فقط على عضوية الحزبين مكتبي، ليس من الواضح لماذا يقتصر هذا العمل الوبشكل مبدئي
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 مواطن في 64,429 لمشارآة  نظرًاوماتلة من المع آمية آبيرسفر جلسات االستماع عنسُت

 إدخال وتحليل تسنا لم ي وإذ. وعمليًا ويتعين أن يكون تحليل البيانات شامًال، الرأياتاستطالع
، ينبغي أخذ عينات  طوال فترات جلسات االستماع التي يدلي بها المواطنونءرااآل آافة

 معالجة البيانات  ويدرك مرآز آارتر أّن. على أن تكون ممثلة لجميع األطياف منهاعشوائية
العمل على حساب إآمال عة  ولكنه حذر المفوضية من الترآيز على سر طويًالسيستغرق وقتًا
 ونتيجة إلى أن الكثير من المراقبين و افية مرحلة جلسات االستماع بشفجودته، وإقرارًا

موظفي المفوضية احتفظوا بمالحظات آثيرة فإنه من الصعب التالعب بالبيانات بشكل آبير 
معالجة  نتيجة أن المفوضية تأآدومن األهمية بمكان أن ت.  للنظرمن غير أن يكون ذلك ملفتًا

به في المفاوضات يتسنى االستعانة بحيث   وأن تضمن فيهتقريرهابناء في تساهم البيانات 
 . آمال آاذبةال تتمخض عنها في مجملها أّن جلسات االستماعوهذا من شأنه ضمان . الالحقة

 
  القائمة على المحاورجلسات االستماع 

المقدمة خالل جلسات  متعلقة بآراء المواطنينبعد أن بدأت المفوضية في معالجة البيانات ال
ترآز على قضايا محددة  قائمة على محاور ، فإنها بصدد عقد جلسات استماعاإلستماع العامة

خلفيات معرفية متخصصة في بيشارك فيها ممثلون للفعاليات المجتمعية المختلفة ويتمتعون 
 الضرورة، يجب الجلسات لمقتضيات المشارآين في هذه وبالرغم من تحديد. القضايا المثارة

 وبالقدر الذي تتاح فيه .تنوع اآلراءب ة شاملة بقدر اإلمكان ويرحب فيهاأن تكون المشارآ
مشارآة ممثلي األحزاب السياسية، يتعين أن يكون المشارآون ممثلين لكافة األحزاب السياسية 

لتحرير السودان، ة الشعبية المؤتمر الوطني والحرآحزبي بالوالية وأال يقتصر التمثيل على 
 ،يرًا أخ. خالل مرحلة جلسات االستماع نمط التأثير والهيمنة الحزبيةولة دون تكرارلللحيوذلك 

 ، ينبغي أن تكون جلسات االستماعوبالنظر إلى المعرفة المتخصصة التي يتمتع بها المشارآون
 .بّناءة وأن تقدم فيها حلول ومقترحات بشأن مستقبل الوالية

 
 تابة التقرير والمفاوضات آ

 الشرعية المطلوبة، يتعين أن يتبنى ممثلو النيل وإآسابهامن أجل نجاح عملية المشورة الشعبية 
تطلعات ومصالح مواطني والية النيل األزرق والتأآد من تضمين ببرلمان الوالية األزرق 

تشريعي بالوالية  ويتوجب على المفوضية وأعضاء المجلس ال.آرائهم في التقرير النهائي
 وبالنظر إلى اإلجماع الكاسح .التعاون فيما بينهم واالمتناع عن ممارسة االستقطاب السياسي

 بالذين يمثلون مواطني الوالية المطالبة  حريٌّخالل جلسات االستماعالذي لحظناه في الوالية 
ل ال تنطوي على  آتابة التقرير والمفاوضات القادمة مراح وبالرغم من أّن.بتنمية الوالية

يأمل آما  بقدر اإلمكان،  أنها يجب أن تكون شفافة وشموليةمشارآة آبيرة من المواطنين، إال
 . للمراقبة في المشورة الشعبية شفافة ومفتوحةمرآز آارتر أن تكون المراحل القادمة
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 قضايا أمنية عالقة
ليم المواطنين عن الجوانب الفنية  من حيث تع فعاًال، بينما آان التثقيف المدنيآما أشرنا سابقًا

األوسع قضايا ال و،ها إال أنه لم يكن هناك توضيح آاف حول أهدافالمشورة الشعبية لعملية 
 ، واإلدارية، والسياسية، القضايا الدستوريةوإلى جانب . واألمن،الحكم مثل االمرتكزة عليه
 األمنية لصلتها الوثيقة مخاوف يجب على المفوضية الترآيز على تفاصيل ال،واالقتصادية

 القضيةب  إن الترآيز الضيق على نظم الحكم حال دون االهتمام.بالحكم في والية النيل األزرق
األمن، ال شك، قضية حساسة يمثل .  لمواطني والية النيل األزرق رغم أهميتها الحيويةاألمنية
 ،سالح العصية على الحل انتشار ال معضلة و، لتواجد عدد آبير من الجنود المسرحينونظرًا

ني والحرآة الشعبية المؤتمر الوط من حزب آٍل وعلى .يصبح األمن قضية ال يمكن تجاهلها
 الالزمة لبدء الحوار حول القضايا األمنية، وبالنظر إلى اتخاذ التدابيرلتحرير السودان 

النظر  المفوضية  يتعين علىان خالل فترة جلسات االستماعالنقاشات القليلة التي أجراها الطرف
، ويقتضي ذلك من القائمة على المحاور جلسات االستماع تناول هذا الموضوع فيفي 

 بالسند التاريخي لكليهما  وثيقًاالطرفين التحلي باإلرادة السياسية لمناقشة قضية ترتبط ارتباطًا
 .في الوالية وتقديم التنازالت في هذا الصدد

 
 دروس لجنوب آردفان

جنوب آردفان تزمع عقد المشورة الشعبية الخاصة بها عقب االنتخابات في مايو نظرا إلى أّن 
وبالرغم من اختالف . للتعلم النيل األزرق ومفوضية المشورة الشعبية تعتبر سابقة مهمة فإّن

 . مستفادة من تجربة والية النيل األزرقدروسالواليتين فهناك ثمة  بيناألوضاع 
 

ب أن تستفيد مفوضية المشورة الشعبية في جنوب آردفان من  يج وعلى رأس آل شيء،أوًال
 ولتحقيق ذلك .نموذج النيل األزرق وطريقة عمل المفوضية بشكل فعال لعقد المشورة الشعبية

المشورة الهدف يتعين على حكومة الوالية والشرآاء بالخارج العمل على تمكين مفوضية 
 يةت والبنى التح، والكوادر،اليةبالموارد الم ومدها على وجه السرعةجنوب آردفان الشعبية ل

في والية تفوق مساحتها مساحة التي تمكنها من إدارة جلسات استماع محضورة بشكل جيد 
 .النيل األزرق عدة مرات

  
، يتعين على الوالية تكثيف ة الخاصة بجلسات االستماعوبخالف القضايا اللوجستية واإلجرائي

 وتداعيات اتفاقية ساسية للمشورة الشعبية، وعن معنىهداف األ األحول  المدنيلتثقيف اجهود
السالم الشامل فيما يخص والية النيل األزرق، والخيارات العملية بالنسبة لمستقبل الوالية، 

 .راء المواطنين بالمشورة الشعبية بعد سماع آدمًاُقوآيفية المضي 
 

 وإذا آانوا  آراء المواطنين،مها بجمعاسية االمتناع عن التالعب عند قياوعلى األحزاب السي
لصالح أجندتهم ينبغي أن تقوم بذلك بطريقة شفافة ال تحرم المشارآين يرغبون في حشد الدعم 

التحديات التي تواجهها الوالية بصورة عامة، آما ينبغي  حول من فرصتهم للتعبير عن آرائهم 
 النظر عن ميع المواطنين بغضتشجيع مشارآة جعلى األحزاب القيام بالخطوات الالزمة ل

 . القبلية والعرقيةمانتماءاته
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 – على ذلك، يجب إشراك أحزاب المعارضة في المشورة الشعبية بكافة مراحلها عالوًة

 ضمن عضوية  المعارضة وتعيين ممثلي، وتنفيذها،، تصميم المشورة الشعبيةالمدني تثقيف ال
العام ، سيعكس الحوار مثاليًا. ي والحرآة الشعبيةالمفوضية حتى ال يهيمن عليها المؤتمر الوطن

 حول القضايا  وتنوعًاموضوعية أآثر  في جنوب آردفان نقاشًاقبل وأثناء جلسات االستماع
 .مصيرية على المحكال
 

المشورة وتمثل  . المشارآة الشعبية نرمي لتحقيق، ينبغي إدارة التوقعات الشعبية إذا آناأخيرًا
فان أن يدرآوا أنها ال  وعلى المواطنين في النيل األزرق وجنوب آرد،ةالشعبية عملية طويل

 . مجرد مرحلة من عملية متعددة المراحل عند جلسات االستماع فهي ال تعدو أن تكونتنتهي
وحتى عندما تكون مفوضيتي النيل األزرق وجنوب آردفان والسلطات الوالئية مشغولون 

عبية في آل من الواليتين ينبغي عليهم إشراك المواطنين بتحديد المراحل القادمة للمشورة الش
 .المعلومات بقدر اإلمكانب ومدهم

 
 خلفية عن بعثة مرآز آارتر

 لمراقبة االنتخابات  أوًال2008حل برنامج مرآز آارتر للديمقراطية في السودان منذ فبراير 
قرير مصير جنوب  لمراقبة االستفتاء على ت وثانيًا2010 التي جرت في أبريل القومية

 على دعوة من مفوضية المشورة الشعبية بوالية النيل األزرق في سبتمبر السودان، وبناًء
 قام مرآز آارتر بنشر مراقبيه لمراقبة عملية المشورة الشعبية بالوالية في آافة 2010

 مراقبةفرق  3الل مرحلة جلسات االستماع تم نشر وخ. رفع تقاريرهم عن ذلكومراحلها 
 من  جلسة استماع32  فيوآانوا حضورًاعة لمرآز آارتر في آافة مناطق النيل األزرق تاب

 . جلسة108 أصل
 

 على نشاطه في النيل األزرق ينتشر مراقبون من مرآز آارتر في جنوب آردفان وعالوًة
 عن تواجد مراقبيه في جنوب السودان لمتابعة لمراقبة انتخابات الوالية المؤجلة فضًال

 بالسودان  طويل األمدمراقبًا 12 يوجد ،جماًال إ.ات الدستورية والفترة االنتقاليةاإلصالح
لمتابعة هذه النشاطات، هذا باإلضافة إلى تواجد مجموعة من الموظفين األساسيين بالخرطوم 

 . مختلفًا بلدًا14وجوبا ويمثلون مجموعة متنوعة وينتمون إلى 
 

 قومي والدستور ال،الشعبية على اتفاقية السالم الشاملويستند مرآز آارتر في تقييمه للمشورة 
 والتزامات السودان بالعملية الديمقراطية وحقوق االنسان ، وقانون المشورة الشعبية،االنتقالي

 ويقوم مرآز آارتر بنشاطات المراقبة وفقا .المنصوص عليها في االتفاقيات اإلقليمية والدولية
  األمم المتحدةهاتاعتمدالتي الئحة قواعد السلوك لالنتخابات وإلعالن مبادئ المراقبة الدولية 

 وتهدف بعثة مرآز آارتر للمراقبة في .مراقبة مجموعة 35صادقت عليها  و2005 عام في
 عن مستوى عملية المشورة الشعبية في مجملها والترويج السودان إلى الخروج بتقييم نزيه

 وإظهار االهتمام العالمي بالتحوالت الشعبيةشورة لمشارآة آافة مواطني النيل األزرق في الم
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