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 الغرض من الورقة 

مشاركة الخيارات المتاحة لعمليات الحوار المترابطة والتي سوف تحقق اهداف ●

 .الفترة االنتقالية في السودان

فيما بين مختلف )تحفيز النقاش، المطلوب بشدة، حول تفاصيل تسلسل وروابط ●

 (.  العمليات
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  لمحة عامة

يمر السودان بمنعطف حاد يحدد مآالته، إذ تتيح الفترة االنتقالية سانحة إلنهاء ●

دورات االقصاء التي أججت النزاعات وتتيح لشعب السودان اتخاذ مسار جديد 

  .نحو السالم واالستقرار

أن عملية المراجعة الدستورية الشاملة والفاعلة هي العملية األهم النتقال ●

سياسي ناجح حيث يتوقع منها ترجمة مخرجات عمليات السالم لترتيبات 

  .مفصلة طويلة األجل

وتتاح الفرصة لوضع اساس لمستقبل البالد عند مزج عملية البناء الدستوري ●

 .مع عمليتي السالم واالنتخابات
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التحديات و االحتياجات: الفترة االنتقالية  

  التحديات●

 تفتقر اجراءات عمليات الحوار السياسي لالعتبارات الكافية، وخاصة كيف تكمل بعضها بعضا وكيف

 .تحقق الهدف الكلي األكبر

 أعوام قصيرة للفترة االنتقالية، ولهذا فأن من األهمية بمكان مراعاة االعتبارات الكافية لربط  3فترة

  .وتسلسل العمليات

ال تتاح المعلومات للجماهير العمليات بشكل مرضي مصحوب بعدم اشراك الشباب والنساء وغيرهم. 

  االحتياجات●

 الحاجة لخطة متسقة وواقعية لمساعدة الحكومة االنتقالية في السودان للتنسيق والتخطيط لمختلف

 .العمليات ويشمل ذلك التنفيذ الناجح

 الحاجة إلى تصميم مفصل لكل عملية وكيف تتسلسل العمليات وتترابط فيما بينها لإليفاء بمقاصد الوثيقة

 ( .  2019أغسطس )الدستورية 
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 خيارات ثالثة لعمليات متصلة

مخرجات عملية السالم مع الوثيقة  تجانس<  السالمعملية : الخيار األول1.

 .عملية انتخابية< الدستورية  ةعملية المراجع< الدستورية 

 

مخرجات عملية السالم مع الوثيقة  تجانس<  السالمعملية : الخيار الثاني2.

  .عملية البناء الدستوري< عملية انتخابية < الدستورية 

 

 .عملية انتخابية< مراجعة الدستورية < سالم عملية ال: الخيار الثالث3.
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  الخيار األول

 ةعملية المراجع< مخرجات عملية السالم مع الوثيقة الدستورية  تجانس<  السالمعملية : الخيار األول

  . عملية انتخابية< الدستورية 

المختلفة التفاقات السالم التي يشارك فيها مسار الجبهة الثورية في وثيقة سالم   يتم تجميع المخرجات•

  .معالجة الفقرات المتناقضة في شتى االتفاقيات :و تتمثل أهمية هذا األمر في. جامعة

الوثيقة الدستورية مع اتفاق السالم الجامع ولالتفاق على األولويات ولترتيب  تجانساجراء حوار لضمان •

 .تسلسل عمليات الحوار االنتقالية المتبقية

 بناء الثقة بين مختلف االطراف السياسية، التي ال يتجاوز معظمها كونهم مجرد أطراف موقعة على

 .الوثيقة الدستورية والبعض األخر ال عالقة لها بالوثيقة

معالجة الفقرات المتناقضة في شتى الوثائق. 

 االنتخابات، وضمان اتساق التوقعات من الفترة االنتقالية وتوضيح الخطط الموضوعة لعمليات الدستور

 .حيث أن رداءة تنفيذ العمليات قد تهدد االنتقال
6 
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 الخيار األول

  

  :المخرجات التالية والتي يتوجب تنفيذها في الفترة السابقة لوضع الدستور الحوار تنتج عن عمليةان  يمكن•

  .تشكيل الهيئات الحكومية االنتقالية المتبقية•

 .إنفاذ اتفاق السالم•

  .بدء العمليات األخرى مثل العدالة االنتقالية و المسح السكاني إذا تيسر•

التحضير للعملية الدستورية بما في ذلك المؤتمرات القطاعية حول قضايا مثل الصحة والتعليم والمرأة •

  .والشباب و الخدمات األساسية األخرى و يشرف عليها خبراء سودانيون مستقلون

لن يتيح )  حسب ما يتم االتفاق عليه 2015وا 2011و ا 2005  توربدء عملية المراجعة الدستورية لدس•

  (.قصر الفترة االنتقالية للبدء في عملية جديدة

 .انتخاب حكومة دائمة•
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عملية  :العملية

   سالم

الح : المشاركون

 االتنقاليةكومة 

والجبهة الثورية 

والحركة الشعبية 

  -لتحرير السودان
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 مفاوضات بعد الثورة 

االعالن  

  -الدستوري

(  المؤقت)جديد 

 .   

 عملية مراجعة دستورية

االعالن الدستوري 

للفترة االنتقالية 

( 2019أغسطس )  

 الخيار االول 

 دستور جديد
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 محادثات سالم

المفاوضات : العملية

الفترة  ترتيباتحول 

االنتقالية 

المجلس  : المشاركون

العسكري االنتقالي 

وقوى الحرية 

   والتغيير

 

 

اتفاق السالم الكلي 

الثورية ةجبهالمع   

  :األجندة

تجانس االعالن . 1

الدستوري مع اتفاقيات 

.السالم  

أولويات وتسلسل . 2

السياسية عمليات ال

.لفترة االنتقالية ل  

حوار االطراف 

ول حالسياسية 

 الطريق إلى األمام

 األنتخابات

 عملية انتخابية

ادثات سالممح  

 محادثات سالم

ادثات سالممح  

ادثات سالممح  

2019أغسطس  ؟2023أغسطس   2020أغسطس   ؟2022أغسطس    

 عمليات العدالة االنتقالية 

المجلس التشريعي : اكتمال هياكل الحكومة االنتقالية

حكوماات الواليات  مجلس دستورى ،/ االنتقالي  

 عملية االحصاء القومي 

 اصالح اقتصادي 

 انفاذ اتفاقيات السالم

مؤتمرات قطاعية موازية    



المزايا والعيوب - الخيار األول   

 المزايا•

  .يعزز اإلجماع بين أطراف االنتقال حول العمليات السياسية في الفترة االنتقالية•

 .)2020حتى مارس (يعترف بواقع مسارات التفاوض المنفصلة في جوبا •

 .يسمح بتعديل اإلعالن الدستوري مما يفتح فرصة لدمج مخرجات مفاوضات السالم ويتيح جدوال زمنيا أكثر واقعية•

  .لهياكل والمؤسسات السياسية الجديدةا فى ثلتمال اعادتعملية المراجعة الدستورية السابقة للعملية االنتخابية تعني إمكانية •

 العيوب•

  .اإلنتقاليةقد يصعب توفير اإلجماع الكاف بين أطراف االنتقال حول أولويات الفترة •

  .قد يثير فتح االعالن الدستوري للتعديل إشكاالت كبرى لكثرة المطالب بأجراء تغيير في نصه•

اجراء عملية المراجعة الدستورية قبل االنتخابات في أطار الجدول الزمني الحالي غالبا ما يؤدي للضغط على العمليتين ويصعب •

 .تنفيذها

  .قد يعمد أعضاء الجبهة الثورية إلى تعطيل التقدم في الخطوات الالحقة في العملية -االرتباط بتنفيذ مخرجات عملية السالم •

  -الحلو و حركة تحرير السودان -الحركة الشعبية )عدم اشراك المجموعات المسلحة األخرى غير المشاركة في العملية السلمية •

  (.عبدالواحد

 9 .والمجتمعات المتضرره من الحرب عدم توفر عملية رسمية وواضحة ألشراك الشباب والنساء•
© 2020 Conflict Dynamics International 



   الخيار الثاني
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<  عملية انتخابية < مخرجات عملية السالم مع الوثيقة الدستورية  تجانس<  السالمعملية : الخيار الثاني

  .عملية البناء الدستوري

مما يفتح المجال النضمام الحركات المسلحة المتبقية لاللتحاق  تظل مخرجات اتفاقيات مسارات السالم منفصلة•

 .بالعملية االنتقالية

إجراء حوار لتجانس اإلعالن الدستوري مع اتفاقيات السالم المختلفة ولالتفاق على أولويات وتسلسل عمليات •

  :ويكتسب هذا األمر أهميته من. الحوار االنتقالية المتبقية

 .التوفيق بين النصوص المتعارضة في اتفاقيات السالم والوثيقة الدستورية•

بناء الثقة بين مختلف االطراف السياسية، التي ال يتجاوز معظمها كونهم مجرد أطراف موقعة على الوثيقة •

 .الدستورية والبعض األخر العالقة لها بالوثيقة

ضمان اتساق التوقعات من الفترة االنتقالية وتوضيح الخطط الموضوعة لعمليات الدستور واالنتخابات، •

 .االنتقال نجاح هدديالعمليات قد  غير المتقن تنفيذالحيث أن 
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   الخيار الثاني
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 أن تحدث النتائج اآلتية و التي يتوجب تنفيذها في الفترة السابقة للعملية الدستورية حوارلعملية ال يُْمِكن •

 .تشكيل الهياكل االنتقالية المتبقية•

  .إنفاذ اتفاقيات السالم•

 .بدء العمليات األخرى مثل العدالة االنتقالية وإجراء االحصاء السكاني إذا تيسر األمر•

   التحضير لالنتخابات بما في ذلك تعديل قانون األحزاب السياسية وتكوين مفوضية االنتخابات•

  .انتخاب حكومة دائمة•

 .الدستور بناءبعدها تتولى الحكومة المنتخبة عملية •

© 2020 Conflict Dynamics International 



 

 

 

ة 
لي
عم

 ال
ت

جا
خر

 م
ي

س
يا
س

 ال
ار

حو
 ال

ت
يا
مل

ع
 

 

 

مفاوضات بعد 

  الثورة

 

 

  -االعالن الدستوري 

  الجديد 

عملية 

دستورية 

تقودها 

حكومة 

  منتخبة

  الخيار الثاني

 

 دستور جديد

 

 

12 

© 2020 Conflict Dynamics International 

:  العملية

المفاوضات 

حول شراكة 

الفترة االنتقالية 

  : المشاركون

المجلس 

العسكري 

االنتقالي وقوى 

الحرية 

   والتغيير

 

 

 

 

سالم  اتفاقية  

 

 

  :األجندة

تجانس اإلعالن الدستوري 

.مع اتفاقيات السالم  

أولويات وتسلسل عمليات 

.الفترة االنتقالية  

 

 

  حكومة منتخبة

 

 

حوار األطراف 

السياسية حول 

 الطريق إلى األمام

   عملية سالم :العملية

الحكومة  : المشاركون

االنتقالية والجبهة 

الثورية والحركة 

الشعبية لتحرير 

الحلو -السودان  

 

 

سالم حادثاتم  

سالم حادثاتم  

سالم حادثاتم  

سالم حادثاتم  

سالم حادثاتم  

 

 

سالم  اتفاقية  

 

 

 

 

سالم  اتفاقية  

 

 

 

 

سالم  اتفاقية  

 

 

2020أغسطس   2019أغسطس  2021أغسطس    

 

 

اإلعالن الدستوري 

للفترة االنتقالية 

  (2019أغسطس )

 

 

  2023أغسطس 

 

 

سالم  اتفاقية  

 

 

 

 

المجلس : اكتمال هياكل الحكومة االنتقالية

  على المستوى الوالئي سيادى 

 

  عملية عدالة انتقالية 

 عملية اإلحصاء القومي

المجموعات المسلحة  توفيق اوضاع

  لتصبح احزاب سياسية

 إعادة توطين النازحين والالجئين

  خطة طوارئ اقتصادية

 قانون االحزاب السياسية 

 عملية انتخابية



المزايا والعيوب -الخيار الثاني   

 المزايا•

 .يشجع قدر من التوافق حول العملية بين أطراف الفترة االنتقالية•

 (.عبدالواحد -تحرير السودان ةالحلو وحرك -الحركة الشعبية)النضمام الحركات األخري  مفتوحيدع الباب •

 .يقر مسارات التفاوض المنفصلة الجارية حاليا في جوبا•

وبهذا الطريق لن ( بين حكومة السودان ومكون من الجبهة الثورية) يتيح المجال لملحقات منفصلة لإلعالن الدستوري، واحد لكل اتفاق سالم ثنائي على حدة•

  .استخدم هذا المنهج في اتفاق الدوحة - يتعطل االتفاق بسبب أحد المكونات

  .، لإلشراف على عملية البناء الدستوري مما يزيد من شرعيتها(قد يعاد انتخاب الحالية)يتولى جهاز تنفيذي جديد وسلطة تشريعية وغالبا مفوضية جديدة •

 العيوب•

 .قد يصعب توفير اإلجماع الكاف بين أطراف االنتقال حتى على مستوى العملية•

 .يحتاج لمراجعة محدودة مؤقت قانون انتخابي استعمالالعملية االنتخابية السابقة لعملية بناء الدستور تعني امكانية اجراء االنتخابات في وقت أقصر و•

 قبل عملية بناء الدستور تعني أن الهياكل السياسية تظل على هيئتها الراهنة، على األقل في الفترة األولى، كما كانت عليه وفق الدستور  تنظيم االنتخابات•

  .السابق مما يلقي بظالل سالبة مثل تركز السلطات في أيدي الجهاز التنفيذي و ربما تمنع قيام العملية الدستورية نتقالىاال

 .والمجتمعات المتضرره من الحرب عدم توفر عملية رسمية وواضحة إلشراك الشباب والنساء•
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 الخيار الثالث 
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 .عملية انتخابية< مراجعة الدستورية < سالم عملية ال: الخيار الثالث

 .  تظل المخرجات المختلفة لمسارات السالم التي تشارك فيها مكونات الجبهة الثورية منفصلة•

ال يتم التوفيق بين اتفاقيات السالم ويستمر األعالن الدستوري مما يعني أجراء التوفيق أثناء العملية •

 .  الدستورية

 :تتيح الفترة السابقة لوضع الدستور•

 .تشكيل الهياكل الحكومية االنتقالية المتبقية على المستوى الوالئي•

 .تشكيل المجلس الدستوري القومي بدال عن المجلس التشريعي القومي •

 .تنفيذ اتفاقيات السالم•

 .بدء التثقيف المدني حول العملية الدستورية وجوهرها•

 .تكوين هياكل المفوضية الدستورية وتحديد مسئولياتها•

 © 2020 Conflict Dynamics International 



 الخيار الثالث
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 . تبدأ العملية الدستورية وينتج عنها دستور دائم●

 . نتخاب حكومة دائمةيليها انتخابات عامة اال●

© 2020 Conflict Dynamics International 



  :العملية

 عملية سلمية

 :المشاركون

الحكومة االنتقالية 

والجبهة الثورية 

  -والحركة الشعبية
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مفاوضات بعد 

 الثورة

 الثالث  الخيار

 دستور جديد
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 محادثات سالم

المفاوضات  العملية

حول شراكة الفترة 

 األنتقالية 

  :المشاركون

المجلس العسكري 

االنتقالي وقوى 

 الحرية والتغيير 

 حكومة منتخبة 

االعالن الدستوري 

  للفترة االنتقالية

  (2019أغسطس )

 22أغسطس  21أغسطس  20أبريل  19أغسطس 

 تنفيذ اتفاقيات السالم

 أنشاء المجلس القومي للدستور 

 إكمال هياكل الحكومة على المستوى الوالئي

مواضيع التثقيف المدني حول العملية الدستورية و ال

 الدستورية

 اتفاقية سالم 

 اتفاقية سالم 

 اتفاقية سالم 

 اتفاقية سالم 

 اتفاقية سالم 

 العملية االنتخابية

 العملية الدستورية 

 اتفاقية سالم 

 اتفاقية سالم 



 المزايا والعيوب - الخيار الثالث
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 المزايا•

 .عمليات أكثر واقعية لتنفيذ الجدول الزمني الحالي•

 .  احتماالت أكبر لنجاح الفترة االنتقالية•

 .  أمام الحركات المسلحة للحاق بالعملية الدستوريةفتوح ترك الباب م•

 .  يستوعب أعضاء الجماعات المسلحة في الحكومة االنتقالية•

 العيوب•

 .غالبا ما تستغرق وقتا أطول –استمرار الحاجة إلى التوفيق بين مخرجات الحوار السلمي المختلفة أثناء العملية الدستورية •

 .سمو اتفاقيات السالم الموقعة مع مختلف المسارات مما يفاقم االستقطاب بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية•

 .قد تتيح الغلبة ألطراف العملية السلمية على المكونات المدنية مما يؤدي بدوره إلى عملية دستورية ناقصة األطراف وال تتميز باألصالة•

 (.  عبدالواحد -الحلو وحركة تحرير السودان -الحركة الشعبية)ترك المجموعات المسلحة األخرى غير المشاركة في العملية السلمية •

 .والمجتمعات المتضرره من الحرب عدم توفر عملية رسمية وواضحة إلشراك الشباب و النساء•

© 2020 Conflict Dynamics International 



 مزايا و عيوب الخيارات الثالثة
ي ا الخيار الثالث

 
لخيار الثان  الخيار األول  

 

 .عمليات أكثر واقعية لتنفيذ الجدول الزمني الحالي•

 . احتماالت أكبر لنجاح الفترة االنتقالية•

أمام الحركات المسلحة للحاق بالعملية فتوح ترك الباب م•

 .  الدستورية

 .  يستوعب أعضاء الجماعات المسلحة في الحكومة االنتقالية•

 

يشجع قدر من التوافق حول العملية بين أطراف الفترة •

 .االنتقالية

الحركة )النضمام الحركات األخري  مفتوحيدع الباب •

 (.عبدالواحد -تحرير السودان ةالحلو و حرك -الشعبية

 .يقر مسارات التفاوض المنفصلة الجارية حاليا في جوبا•

يتيح المجال لملحقات منفصلة لإلعالن الدستوري، واحد •

بين حكومة السودان ) لكل اتفاق سالم ثنائي على حدة

وبهذا الطريق لن يتعطل ( ومكون من الجبهة الثورية

استخدم هذا المنهج في اتفاق  - االتفاق بسبب أحد المكونات

  .الدوحة

يتولى جهاز تنفيذي جديد و سلطة تشريعية وغالبا مفوضية •

اإلشراف على عملية البناء ( قد يعاد انتخاب الحالية)جديدة 

  .الدستوري مما يزيد من شرعيتها

 

يعزز اإلجماع بين أطراف االنتقال حول العمليات السياسية •

  .في الفترة االنتقالية

حتى (يعترف بواقع مسارات التفاوض المنفصلة في جوبا •

 .)2020مارس 

يسمح بتعديل اإلعالن الدستوري مما يفتح فرصة لدمج •

 .مخرجات مفاوضات السالم و يتيح جدوال زمنيا أكثر واقعية

عملية المراجعة الدستورية السابقة للعملية االنتخابية تعني •

لهياكل والمؤسسات السياسية ا فى ثلتمال اعادتإمكانية 

  .الجديدة

 المزايا
 
 
 
 
 

استمرار الحاجة إلى التوفيق بين مخرجات الحوار السلمي •

غالبا ما تستغرق وقتا  –المختلفة أثناء العملية الدستورية 

 .أطول

سمو اتفاقيات السالم الموقعة مع مختلف المسارات مما يفاقم •

 .االستقطاب بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية

قد تتيح الغلبة ألطراف العملية السلمية على المكونات المدنية •

مما يؤدي بدوره إلى عملية دستورية ناقصة األطراف وال 

 .تتميز باألصالة

ترك المجموعات المسلحة األخرى غير المشاركة في العملية •

  -الحلو و حركة تحرير السودان -الحركة الشعبية)السلمية 

 (.  عبدالواحد

عدم توفر عملية رسمية وواضحة إلشراك الشباب و •

 .والمجتمعات المتضرره من الحربالنساء
 

قد يصعب توفير اإلجماع الكاف بين أطراف االنتقال حتى •

 .على مستوى العملية

العملية االنتخابية السابقة لعملية بناء الدستور تعني امكانية •

 قانون انتخابي استعمالاجراء االنتخابات في وقت أقصر و

 .يحتاج لمراجعة محدودة مؤقت

قبل عملية بناء الدستور تعني أن الهياكل   تنظيم االنتخابات•

السياسية تظل على هيئتها الراهنة، على األقل في الفترة 

السابق مما  نتقالىاألولى، كما كانت عليه وفق الدستور اال

يلقي بظالل سالبة مثل تركز السلطات في أيدي الجهاز 

  .التنفيذي وربما تمنع قيام العملية الدستورية

عدم توفر عملية رسمية وواضحة إلشراك الشباب •

 .والمجتمعات المتضرره من الحربوالنساء
 

قد يصعب توفير اإلجماع الكاف بين أطراف االنتقال حول •

  أولويات الفترة األنتقالية

قد يثير فتح االعالن الدستوري للتعديل إشكاالت كبرى لكثرة •

  المطالب بأجراء تغيير في نصه

اجراء عملية المراجعة الدستورية قبل االنتخابات في أطار •

الجدول الزمني الحالي غالبا ما يؤدي للضغط على العمليتين 

 .ويصعب تنفيذها

قد يعمد أعضاء  -االرتباط بتنفيذ مخرجات عملية السالم •

الجبهة الثورية إلى تعطيل التقدم في الخطوات الالحقة في 

  .العملية

عدم اشراك المجموعات المسلحة األخرى غير المشاركة في •

الحلو وحركة تحرير  -الحركة الشعبية )العملية السلمية 

  (.عبدالواحد -السودان

عدم توفر عملية رسمية وواضحة ألشراك الشباب و •

 .والمجتمعات المتضرره من الحربالنساء
 

 العيوب 
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 ات السياسيةتصميم العملي

يتناول هذا القسم بتفصيل أكثر العمليات المحددة التي تشكل الخيارات الثالثة بما في 
 ذلك أسئلة موجهة لتساعد في تصميم هذه العمليات
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 أطار لتصميم العملية

20 

Actions undertaken to establish trust 
between actors before, during, and after a 

political dialogue process 

Structures and mechanisms intended to 
ensure the outcomes of political dialogue 

processes are put in place 

Composition and role of participants, both 
direct and indirect 

Overall design and function of a political 
dialogue process 

س  
يا
س
 ال
ق
واف
لت
ا

 

وط التنفيذ  شر

 المشاركة

 المشاركون الرئيسيون

 المشاركون الخارجيون

 مشاركة الجماهير 

 األطراف التقليدية والعرفية

 المسئوليات والجداول الزمنية

 الضمانات

 القضايا المطروحة أجراءات بناء الثقة

 التوقيت

 هيكل العملية

 األطار الكلي 

 األجندة والمحتوى

 صنع القرار

 الدعم ترتيبات

 األطراف المشاركة

 :  توفر هذه العنارص األربعة هيكل لتصميم عمليات حوار سياس  شامل
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حة؟  ما شكل الصيغة المقتر
اف عىل العملية وما هو تفويضها؟   تتول  األشر

 ما ه  الجهة التر
اعات؟ ز  ما ه  قواعد صنع القرارالمتبعة؟ و ما ه  آليات فض التز
ز أو الميرسين أو الوسطاء؟   يحتاجها المشاركي 

 ما ه  أنواع الدعم التر
  العمليات المستقبلية؟ 

ز
 كيف تتيح االتفاقية مشاركة المجموعات المسلحة األخرى ف

 
 

 ما ه  الجهات المشاركة بشكل مباشر و الجهات المؤثرة األخرى؟
اك األطراف السياسية األخرى؟  كيف يتم اشر
 
 
 ما ه  الجهات المسئولة عن تنفيذ االتفاقية؟

 ؟ األتفاقما ه  الضمانات المطلوبة للتأكد من تنفيذ 
 ما ه  تبعات التأخت  أو عدم التنفيذ؟
 
 
 هل يتم اتخاذ أي أجراءات لبناء الثقة؟
ز الحركات المسلحة؟  بي 
ز قوى الحرية و التغيت  و الجبهة الثورية  بي 

تجميع اتفاقيات السالم: العملية   

 األطار الكلي للعملية 

 المشاركون

 شروط التنفيذ 

 اجراءات بناء الثقة
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: المخرجات  

اتفاق سالم كلي 

 وموحد
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حة؟ ة أين تجري المفاوضات؟   ما ه  الصيغة المقتر
ف عىل العملية و ما هو التفويض؟   من يرسر
 ما ه  قواعد صنع القرار المستخدمة و ما ه  آليات صنع القرار؟ 
ز أو الميرسين أو الوسطاء ؟  ما نوع الدعم المطلوب من قبل المشاركي 
 كيف يتم تمويل العملية؟ 
 
 

 ما ه  الجهات المشاركة بشكل مباشر والجهات المؤثرة األخرى؟
تيبات المستخدمة لضمان المشاركة الفاعلة للشباب والنساء؟  ما ه  التر
 
 
 

 عىل من تقع مسئولية تنفيذ االتفاق؟
 ما ه  الجهات المسئولة عن تنفيذ االتفاقية؟
 ما ه  الضمانات المطلوبة للتأكد من تنفيذ االتفاق؟
 ما ه  تبعات التأخت  أو عدم التنفيذ؟
 

 
 من يتخذ أجراءات بناء الثقة؟

  يجب أن تركز عليها هذه 
 ؟األجراءاتما ه  القضايا التر

 

الحوار حول الطريق إلى األمام: العملية  

 األطار الكلي للعملية 

 المشاركون 

 شروط التنفيذ

 اجراءات بناء الثقة
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 :المخرج

نسخة مستحدثة من 

  االعالن الدستوري 
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؟(الهيكل أو ) للعملية الكىل   األطار  هو  ما   

  ؟(ألخ لجان أو  مجلس مثل ) للعملية المطلوبة المؤسسية الهياكل ه   ما 
ف من التفويض؟ هو  ما  و  العملية عىل يرسر  

   تحدث وهل العملية؟ تستغرق كم
ز
   جدول ف

؟ زمتز رسم   
للنقاش؟ المطرحة الجوهرية القضايا  ه   ما   

  القرار؟ صنع آليات ه   ما  و  المستخدمة القرار  صنع قواعد  ه   ما 
ز  قبل من المطلوب الدعم نوع ما  ؟ الوسطاء أو  الميرسين أو  المشاركي   

  العملية؟ تمويل يتم كيف
 
 

 ما ه  الجهات المشاركة بشكل مباشر والجهات المؤثرة األخرى؟
تيبات المستخدمة لضمان المشاركة الفاعلة للجماهت  ؟  ما ه  التر
 
 
ام بالدستور و تفعيله؟  ز  عىل من تقع مسئولية اإللتر
 ما ه  الضمانات المطلوبة لتنفيذ الدستور؟ 
 ما ه  تبعات التأخت  أو عدم التنفيذ؟
 
 

 من يتخذ أجراءات بناء الثقة؟
  يجب أن تركز عليها هذه 

 ؟األجراءاتما ه  القضايا التر
 
 

العملية الدستورية: العملية  

 األطار الكلي للعملية

 المشاركون

 شروط التنفيذ

 اجراءات بناء الثقة
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وثيقة : المخرج

/  دستورية جديدة 

 منقحة
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ف عىل العملية وما هو التفويض؟  من يرسر

؟ (مثل مجلس أو لجان ألخ)ما ه  الهياكل المؤسسية المطلوبة للعملية   
 ما نوع الدعم المطلوب؟
 كيف يتم تمويل العملية؟ 
 
 
 
تيبات المطلوبة لضمان المشاركة الفاعلة للشباب و النساء؟   ما ه  التر
تيبات المطلوبة لضمان عملية عادلة و حرة؟  ما ه  التر
 
 

 
 ما ه  الضمانات المطلوبة للتأكد من التنفيذ؟
 ما ه  تبعات التأخت  أو عدم التنفيذ؟
 
 
 
 هل هناك حاجة التخاذ أجراءات لبناء الثقة؟
 

العملية اإلنتخابية: العملية  

 األطار الكلي للعملية

 المشاركون

 شروط التنفيذ 

 اجراءات بناء الثقة
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حكومة : المخرج

 منتخبة
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