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  استهالل
  
  

  إتفاقية السالم الشامل بين حكومة السودان
الجيش الشعبي لتحرير /والحرآة الشعبية لتحرير السودان

  السودان
  
  
  

  
الجيش الشعبي / دان والحرآة الشعبية لتحرير السودانحكومة جمهورية السوحيث أن 

اجتمعا في مفاوضات متواصلة في الفترة " بالطرفين"لتحرير السودان المشار إليهما هنا 
 في آل من آارن ، مشاآوس ، نيروبي ، ناآورو ، نانيوآي 2004 وديسمبر 2002من مايو 

و تحت ). إيقاد( المشترآة للتنمية ونيفاشا في آينيا برعاية عملية سالم الهيئة الحكومية
رعاية جمهورية آينيا بخصوص قضايا تتعلق بالنزاع في واليتي جنوب آردفان والنيل األزرق 

  ومنطقة أبيي؛
  

أن النزاع في السودان هو أطول نزاع استمر في أفريقيا والذي تسبب في وإذ يدرآان 
ية للبالد واستنفد مواردها خسائر فادحة في األرواح وآدى إلي تحطيم البنية األساس

  االقتصادية وسبب المعاناة لشعب السودان ؛ 
  

الحاجة الملحة إلحالل السلم واألمن لشعب السودان الذي وإذ يأخذان في االعتبار 
  تحمل هذا النزاع لزمن طويل ؛

  
  حقيقة أن السلم واالستقرار والتنمية هي طموحات شعب السودان بأآمله ؛ وإذ يدرآان 

  
إللتزام الطرفين بإيجاد تسوية متفاوض عليها علي أساس إقامة نظام حكم ذًا وتنفي

ديمقراطي يعترف من ناحية بحق شعب جنوب السودان في تقرير المصير وجعل الوحدة 
جذابة خالل الفترة االنتقالية ، وفي ذات الوقت يقوم علي أساس قيم العدل والديمقراطية 

ساسية وحريات األفراد والتفاهم المشترك والتسامح والحكم الراشد وإحترام الحقوق األ
  والتنوع داخل الحياة في السودان ؛

  
أنه تنفيذًا لهذا االلتزام توصال إلي اتفاق واف علي النصوص يسجالن ويؤآدان مجددًا 

  الوارد في الفصل األول من اتفاقية 2002 يوليو 20بروتوآول مشاآوس المؤرخ في : التالية 
 الوارد في 2003 سبتمبر 25مل ، االتفاق علي الترتيبات األمنية المؤرخ في السالم الشا

 يناير 7الفصل السادس من إتفاقية السالم الشامل ، اتفاقية تقاسم الثروة المؤرخة في 
 الواردة في الفصل الثالث من إتفاقية السالم الشامل، بروتوآول تقاسم السلطة 2004

د في الفصل الثاني من إتفاقية السالم الشامل ، بروتوآول  والوار2004 مايو 26المؤرخ في 
 والوارد في 2004 مايو 26حسم النزاع في واليتي جنوب آردفان والنيل األزرق المؤرخ في 

الفصل الخامس من إتفاقية السالم الشامل وبروتوآول حسم نزاع منطقة أبيي المؤرخ في 
قية السالم الشامل ، وأن مجلس األمن  الوارد في الفصل الرابع من إتفا2004 مايو 26

 قد أخذ  علمًا بهذه 2004 نوفمبر 19 بتاريخ 1574التابع لألمم المتحدة في قراره رقم 
  االتفاقيات والبروتوآوالت آنفة الذآر ؛



  
 قد توصال إلي اتفاقية بشأن وقف إطالق النار الدائم والترتيبات وإقرارًا بأن الطرفين
 ديسمبر 31ذ خالل الفترة قبل االنتقالية واالنتقالية المؤرخة فياألمنية ووسائل التنفي

 والواردة في المرفق األول من إتفاقية السالم الشامل في إطار اتفاقية الترتيبات 2004
  ؛2003 سبتمبر 25األمنية المؤرخة في 

  
يات المؤرخ نهما توصال إلي إتفاقية بشأن وسائل تنفيذ البروتوآوالت واالتفاقوإدراآًا أيضًا ال

   من إتفاقية السالم الشامل ؛2  الوارد في المرفق 2004 ديسبمبر 31في
  

أن إتفاقية السالم الشامل يقدم ليس فقط األمل ولكن أيضا نموذج وهكذا يقران معًا 
  يحتذي به في حل المشاآل والنزاعات األخرى في الوطن؛ 

  
 سوف يقدم نموذجًا للحكم الراشد أن التنفيذ الناجح التفاق السالم الشاملويقران آذلك 

في السودان مما يساعد علي إقامة أساس راسخ للحفاظ علي السلم وجعل الوحدة امرًا 
جذابًا ، وعلي ذلك يتعهدان بالتمسك بصورة آاملة بنص وروح إتفاقية السالم الشامل 

  ضمانًا للسالم الدائم واألمن للجميع والعدالة والمساواة في السودان ؛
  

  :  عند توقيع هذا اإلتفاقية ، علي اآلتي ق الطرفان ،يواف
  

تبدأ الفترة قبل االنتقالية وتكون جميع التبعات وااللتزامات المحددة في  )1(
  .إتفاقية السالم الشامل ملزمة وفقًا ألحكامه 

تضم إتفاقية السالم الشامل نصوص البروتوآوالت واالتفاقيات التي تم  )2(
ستهالل ، اإلتفاق علي وقف إطالق النار الدائم توقيعها ،بالفعل ، مع هذا اال

 وآذلك 1ووسائل تطبيق الترتيبات األمنية ومالحقه والذي يمثل المرفق 
اتفاق بشأن وسائل التنفيذ وجدوال التنفيذ الشامل ومالحقه والذي يمثل 

   . 2المرفق 
النصوص العربية واالنجليزية المتفق عليها إلتفاقية السالم الشامل هي  )3(

وص رسمية ومعتمدة  ومع ذلك فإنه في حالة وجود خالف فيما يتعلق نص
بمعني أي فقرة من النص ، وفقط إذا آان هناك خالف في المعني بين 
النص العربي والنص اإلنجليزي يسود النص االنجليزي ألن االنجليزية هي 

  . لغة مفاوضات السالم 
عربية واالنجليزية عند استكمال النصين الرسميين المعتمدين باللغة ال )4(

التفاق السالم الشامل تعطي نسخة من النصين الموقعين باألحرف األولي 
لكال الطرفين وتودع نسخ آذلك في األمم المتحدة ،االتحاد األفريقي ،أمانة 

في جيبوتي، جامعة الدول " إيقاد"الهيئة الحكومية المشترآة للتنمية 
  . العربية وجمهورية آينيا

لذين يؤدون وظائف حكومية سوف يستمرون في أداء جميع األشخاص ا )5(
عملهم في نفس المكان الذي يقدمون فيه مثل هذه الخدمات أو يقومون 
بمثل هذه الوظائف ما لم أو عندما يتم إعادة توزيعهم أو تصدر تعليمات بديلة 

 .وفقًا للترتيبات التي وافق عليها الطرفان 
خاصة الفريق االنتقالي القومي إقامة فرق مشترآة لمهام ذات أولوية ،  )6(

المشترك ، مفوضية حدود أبيي ، فريق العمل الدستوري وفريق العمل 
وآما هو مطلوب لتسهيل " العملة القومية الجديدة"الفني المشترك بشأن 

 . االستعدادات من أجل تفعيل االتفاق حينما يوضع موضع التنفيذ 



 .عال لوقف إطالق النار الدائماتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان التنفيذ الف )7(
اتخاذ الخطوات الضرورية لضمان توفر الموارد واألموال إلنشاء الهياآل  )8(

واألجهزة والمؤسسات آما ينص عليها إتفاقية السالم الشامل خاصة إنشاء 
 .حكومة جنوب السودان

 
للجهود الدؤوبة التي بذلها الوسطاء ودول أعضاء يعرب الطرفان عن إمتنانهما 

والمجتمع الدولي في مساعدة شعب السودان علي استعادة السلم " قادإي"
واالستقرار وبصفة خاصة االتحاد األفريقي ، منتدي شرآاء االيقاد واألمم المتحدة 
وحكومات إيطاليا ، النرويج ، المملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية لدعمهم 

حاوالتهم الثابتة في دعم عملية السالم مبادرة إيقاد للسالم واهتمامهم المثابر وم
. 

 
المجتمع اإلقليمي والدولي ويدعو المنظمات والدول التي ويناشد الطرفان معًا 

طلب منها أن تشهد علي توقيع هذا االتفاق أن يقدموا دعمهم الثابت والقوي 
ج لتنفيذ إتفاقية السالم الشامل ، ويناشدونهم آذلك توفير الموارد الالزمة للبرام

  .العاجلة وأنشطة االنتقال إلي السالم آما جاء في االتفاق 
  

ضخامة المهام التي تواجه التنفيذ الناجح التفاق السالم ، وفي يقر الطرفان 
توقيعهما أدناه وبحضور الشهود يؤآدون مجددًا التزامهما بتنفيذ إتفاقية السالم 

 الشامل آامًال ومعًا 
  
  



  
  
  
 -------------------------------                                  ------------------------------  

    على عثمان محمد طه /  سعادة األستاذ 
  النائب األول لرئيس جمهورية السودان
  نيابة عن حكومة جمهورية السودان

 

  دآتور جون قرنق دي مبيور    
   رئيس الحرآة الشعبية لتحرير السودان 

  ي لتحرير السودان   والجيش الشعب
   نيابة عن الحرآة الشعبية لتحرير 

 والجيش الشعبي لتحرير السودان  
  
  
  

  بشهادة
  
  
  
  
  

 ---- ------ ----- ------ ----- ------                    - ------ ----- ------ --- --------  
مة الرئيس يوري آاقوتا موسفيني                                     فخامة الرئيس مواي آيباآي                                      فخا

  رئيس جمهورية آينيا                                                رئيس جمهورية أوغندا                                                              
                                     نيابة عن اللجنة الفرعية لإليقاد بشأن السودان                          نيابة عن دول اإليقاد    

                                                   
                                                

                 
----------------------------------------                     

  أحمد ابو الغيط/ السيد 
  وزير خارجية جمهورية مصر العربية

  هورية مصر العربيةنيابة عن حكومة جم
  
  
  

----------------------------------------  
  الفريدو مانتيكا/ السناتور 

  نائب وزير خارجية إيطاليا      
  نيابة عن حكومة إيطاليا 

  
----------------------------------------   



  فريد راآي/ السيد 
  المبعوث الخاص لمملكة هولندا

  نيابة عن مملكة هولندا
  
  
  

-----------------------------------------  
  هيلدا جونسون/ األنسة 

  وزيرة التنمية الدولية النرويجية
  نيابة عن الحكومة النرويجية

  
  
  

------------------------------------------  
  هيالري بن/ السيد 

  وزير التنمية الدولية البريطاني 
  لشمالية نيابة عن المملكة المتحدة وايرلندا ا

  
  
  

-----------------------------------------  
  آولن باول/ السيد 

  وزير خارجية الواليات المتحدة األمريكية
  نيابة عن الواليات المتحدة األمريكية

  
  
  

---------------------------------------  
  الفا عمر آوناري/ السيد 

  رئيس مفوضية اإلتحاد األفريقي            
  يابة عن االتحاد األفريقين
  
  
  

----------------------------------------   
  شارلس قورينز/ السيد 

  وزير التعاون التنموي الهولندي
  نيابة عن االتحاد األوروبي

----------------------------------------  
  الفريدو مانتيكا/ السناتور 

  نائب وزير الخارجية اإليطالي
  ي شرآاء اإليقادنيابة عن منتد



  
  

------------------------------------  
  هيلدا جونسون/ األنسة 

  وزيرة التنمية الدولية النرويجية
  نيابة عن الحكومة النرويجية

  
  

----------------------------------------   
  عمرو موسي / السيد 

  األمين العام لجامعة الدول العربية
  عربية نيابة عن جامعة الدول ال

  
  
  

----------------------------------------  
  جان برونك/ السيد 

  ممثل األمين العام لالمم المتحدة في السودان
  نيابة عن األمم المتحدة 

  
  
  
 
 
 

 

 



 
  
  

  الفصل األول
  
  

  بروتوآول مشاآوس
  
  
  
  

  2002 يوليو  20مشاآوس ، آينيا في 
  

  
  
  
  
  
  
  



  تقال الديباجة ، المبادىء، وعملية اإلن
  

الجيش الشعبي لتحرير / جمهورية السودان والحرآة الشعبيةحيث أن حكومة
إجتمعا فى ماشاآوس، آينيا، في الفترة ) يشار إليهما فيما بعد بالطرفين(السودان 

  ؛ 2002 يوليو 20 وحتى 2002 يونيو 18من 
  

  يرغبان فى تسوية النزاع فى السودان بأسلوب عادل ومستداموحيث أن الطرفين
عن طريق معالجة األسباب الجذرية للنزاع وعن طريق وضع إطار للحكم يتم من 

  خالله إقتسام السلطة والثروة بصورة عادلة، وضمان حقوق اإلنسان ؛
  

 أن النزاع فى السودان هو أطول نزاع مستمر فى إفريقيا، وأنه قد سبب وإذ يدرآان
، وأهدر الموارد اإلقتصادية، خسائر مريعة فى األرواح ودمر البنى التحتية للبالد

وتسبب فى معاناة لم يسبق لها مثيل، وال سيما فيما يتعلق بشعب جنوب 
  السودان؛

بأوجه الظلم والتباين التاريخية فى التنمية بين مختلف المناطق فى وشعورًا منهما 
  السودان التى تحتاج إلى اإلصالح؛ 

  
سانحة للتوصل إلى اتفاقية السالم  بأن اللحظة الحالية تهيىء فرصة وإقرارا منهما

  شامل إلنهاء الحرب؛
 بأن عملية السالم التي تقوم بها الهيئة الحكومية المشترآة للتنمية وإقتناعا منهما

والتي أعيدت لها الحيوية تحت رئاسة الرئيس الكينى، صاحب الفخامة دانيال " إيقاد"
   سالم عادل ومستدام ؛ آراب موى، تتيح السبل لتسوية النزاع والتوصل إلى. ت
  

 بتسوية متفاوض عليها وسلمية وشاملة للنزاع تقوم على أساس وإلتزاما منهما
  إعالن مبادىء لصالح جميع شعب السودان ؛

  :الطرفان اآلن بموجب هذا على ما يلىعليه يتفق 
  
  



  المبادىء المتفق عليها: الجزء أ
  

لحرة لشعبه والحكم الديمقراطي، إن وحدة السودان، التى تقوم على أساس اإلرادة ا 1-1
والمساءلة ، والمساواة ، واإلحترام ، والعدالة لجميع مواطنى السودان ، ستظل هي 
األولوية بالنسبة للطرفين، وأنه من الممكن رد مظالم شعب جنوب السودان وتلبية 

  .طموحاته ضمن هذا اإلطار
المشارآة بصورة شعب جنوب السودان له الحق فى رقابة وحكم شئون إقليمه و 1-2

  .عادلـة فى الحكومة القومية
شعب جنوب السودان له الحق فى تقرير المصير وذلك، ضمن أمور أخرى، عن طريق  1-3

  .إستفتاء لتحديد وضعهم مستقبًال
الدين، والعادات، والتقاليد هى مصدر القوة المعنوية واإللهام بالنسبة للشعب  1-4

 .السودانى
ترآة وعلى ذلك يوافق الطرفان على العمل شعب السودان له تراث وطموحات مش 1-5

 :سويا من أجل
إقامة نظام ديمقراطى للحكم يأخذ فى الحسبان التنوع الثقافى والعرقى والديني  1-5-1

 .والجنس واللغة، والمساواة بين الجنسين لدى شعب السودان
إيجاد حل شامل يعالج التدهور اإلقتصادى واإلجتماعى فى السودان ويستبدل الحرب  1-5-2

بمجرد السالم، بل أيضا بالعدالة اإلجتماعية والسياسية واإلقتصادية التى تحترم ليس 
 .الحقوق اإلنسانية والسياسية األساسية لجميع الشعب السودانى

التفاوض حول وقف شامل إلطالق النار وتنفيذه إلنهاء المعاناة واالقتتال الذى يعانى  1-5-3
 .منه الشعب السودانى

، وإعادة التوطين، وإعادة التأهيل، وإعادة البناء والتنمية صياغة خطة لعودة الالجئين 1-5-4
لمعالجة إحتياجات تلك المناطق المتأثرة بالحرب وتقويم أوجه الخلل التاريخية فى 

 .التنمية وتخصيص الموارد
تخطيط وتنفيذ اتفاقية السالم بغية جعل وحدة السودان خيارا جذابا وبصفة خاصة  1-5-5

 .لشعب جنوب السودان
للتحديات عن طريق إيجاد إطار يمكن من خالله تحقيق هذه األهداف التصدى  1-5-6

 .المشترآة واإلعراب عنها بأفضل صورة لمصلحة جميع السودانيين
 
 

  عملية اإلنتقال:  الجزء ب
  

بغية إنهاء النزاع وضمان مستقبل سلمى ومزدهر لكافة شعب السودان وبغية التعاون 
وجب هذا على تنفيذ اتفاقية السالم طبقا للتسلسل، فى مهمة حكم البالد، تتفق األطراف بم
  :والفترات الزمنية والعملية المحددة أدناه

  .أشهر) 6(تكون هناك فترة ما قبل الفترة اإلنتقالية مدتها ستة   -2
  :وخالل الفترة ما قبل الفترة اإلنتقالية 2-1

  .يتم إنشاء المؤسسات واآلليات المنصوص عليها فى اتفاقية السالم  )أ 
ذا لم يوضع ذلك موضع التنفيذ بعد يكون هناك وقف لألعمال العدوانية مع وجود ا  ) ب

 .آليات مالئمة للمراقبة
  .يتم إنشاء آليات لمتابعة تنفيذ اتفاقية السالم  ) ج
  .تجرى االستعدادات لتنفيذ وقف شامل إلطالق النار فى أسرع وقت ممكن  )د 
  و, السعى للحصول على مساعدة دولية   )هـ
 2إطار دستورى التفاقية السالم والمؤسســات المشار إليها فى الفقــرة يوضع   )و 

  ).أ  ( 1 –
  .تبدأ الفترة اإلنتقالية فى نهاية فترة ما قبل الفترة اإلنتقالية وتمتد إلى ست سنوات 2-2



  :خالل الفترة اإلنتقالية  2-3
لية تعمل المؤسسات واآلليات التى أنشئت خالل الفترة ما قبل الفترة اإلنتقا  )أ 

 .طبقا للترتيبات والمبادىء المحددة فى اتفاقية السالم
يتم تنفيذ وقف اطالق النار الشامل الذي تم التوصل , اذا لم يتم انجاز ذلك بعد  )ب

 .اليه عن طريق التفاوض مع وجود وتشغيل آليات مراقبة دولية
 لمتابعة تنفيذ يتم إنشاء مفوضية مستقلة للتقويم والتقدير خالل الفترة قبل اإلنتقالية 2-4

اتفاقية السالم وإجراء تقويم منتصف الفترة لترتيبات الوحدة التى وضعت وفقا التفاقية 
  .السالم

تتشكل مفوضية التقويم والتقدير من تمثيل متساوى لحكومة السودان  2-4-1
الجيش الشعبى لتحرير السودان وما ال يزيد عن ممثلين /والحرآة الشعبية

 :ن الفئات التالية أثنين على التوالى من آل م
الدول األعضاء فى اللجنة الفرعية للهيئة الحكومية المشترآة  2-4-1-1

 ).جيبوتى، إرتريا، إثيوبيا، آينيا وأوغندا(للتنمية بشأن السودان 
إيطاليا، النرويج، المملكة المتحدة، والواليات (الدول المراقبة  2-4-1-2

 ).المتحدة األمريكية
 أخرى يتفق عليها وأية بلدان أو هيئات إقليمية أو دولية 2-4-1-3

 .الطرفان
تعمل األطراف مع المفوضية خالل الفترة اإلنتقالية بغية تحسين المؤسسات  2-4-2

والتدابير التى أنشئت بموجب االتفاقية ولجعل وحدة السودان جذابة لشعب 
 .جنوب السودان

سنوات، يكون هناك إستفتاء ) 6(عند نهاية الفترة اإلنتقالية التى مدتها ستة  2-5
 السودان تحت رقابة دولية، يتم تنظيمه بصورة مشترآة بواسطة لشعب جنوب

: الجيش الشعبى لتحرير السودان لكى/حكومة السودان والحرآة الشعبية
يؤآد وحدة السودان عن طريق التصويت إلعتماد نظام الحكم الذى تم وضعه 

  .بموجب اتفاقية السالم، أو التصويت لإلنفصال
أشكال إلغاء أو إبطال اتفاقية السالم من تمتنع األطراف عن أى شكل من  2-6

 .جانب واحد
  



 
  الدين  والدولة : الجزء ج

  
 بأن السودان بلد متعدد الثقافات، ومتعدد الجنسيات ومتعدد األعراق، ومتعدد إقرارا

الديانات، ومتعدد اللغات، وتأآيدا بأن الديانة ال تستخدم آعامل للفرقة، بموجب هذا 
  :يلىتتفق األطراف على ما 

  
الديانات والعادات والمعتقدات هى مصدر للقوة المعنوية واإللهام بالنسبة للشعب  6-1

  .السودانى
حرية العقيدة والعبادة والضمير ألتباع جميع الديانات أو المعتقدات أو العادات وال يتم  6-2

  .التمييز ضد أى شخص على هذه األسس
ة، والخدمة العامة والتمتع األهلية للمناصب العامة، بما فى ذلك رئاسة الجمهوري 6-3

بجميع الحقوق والواجبات، تكون على أساس المواطنة وليس على أساس الدين أو 
  .المعتقدات أو العادات

جميع المسائل الشخصية واألسرية بما فيها الزواج، والطالق، والميراث، والخالفة  6-4
قوانين دينية بما فى ذلك الشريعة أو أية (واإلنتساب، تحكمها القوانين الشخصيـة 

 .لألفراد المعنيين) أخرى، أو عادات أو تقاليد
 :تتفق األطراف على إحترام الحقوق التالية 6-5

وإقامة وصيانة أماآن , العبادة أو التجمع الخاص بديانة أو معتقد 6-5-1
 .لهذه األغراض

 .إقامة مؤسسات خيرية أو إنسانية مالئمة والحفاظ عليها 6-5-2
واد الالزمة المرتبطة بالشعائر أو صنع وحيازة وإستخدام األدوات والم 6-5-3

 .العادات الخاصة بأية ديانة أو معتقد، حسب ما هو ضروري
 آتابة وإصدار ونشر المطبوعات الخاصة بتلك المجاالت،  6-5-4
 .تدريس الديانة أو المعتقد فى أماآن مناسبة لهذه األغراض 6-5-5
إلتماس وتلقى المساهمات المالية الطوعية وغيرها من الهبات من  6-5-6

 .اد والمؤسساتاألفر
أو تحديد عن طريق التوريث قادة تستدعيهم , إنتخاب, تعيين, تدريب 6-5-7

 .متطلبات ومعايير أي من الديانات أو المعتقدات
مراعاة أيام الراحة واإلحتفال بالعطالت والمناسبات وفقًا لمبادئ  6-5-8

 .المعتقدات الدينية للشخص
خاصة بالديانة إقامة إتصاالت مع األفراد والمجتمعات فى المسائل ال 6-5-9

 .والمعتقدات على الصعيدين القومي والدولي والحفاظ على ذلك
تجنبًا للشك، ال يخضع أى شخص للتمييز من جانب الحكومة  6-5-10

القومية، أو الوالية، أو المؤسسات، أو مجموعة أشخاص أو شخص 
 .على أساس الديانة أو معتقدات أخرى

 .، سوف يعبر عنها في الدستور5 – 6زء  إلى الج1 – 6 المبادىء الواردة فى الجزء 6-6
 



 
  هياآل الحكم :  الجزءد

  
إلضفاء الفعالية على االتفاقيات المحددة فى الجزء أ، وفى إطار سودان موحد يعترف 
بحق تقرير المصير لشعب جنوب السودان، بموجب هذا تتفق الطرفان على أنه فيما 

أجهزة الحكم، فإن هيكلة اإلطار يتعلق بتقسيم السلطات والهياآل والمهام لمختلف 
  :السياسى للحكم فى السودان تتم على النحو التالى

  :القانون األعلى 3-1
الدستور القومى للسودان هو القانون األعلى للبالد، ويجب أن تتوافق جميع  3-1-1

وينظم هذا الدستور العالقات ويحدد السلطات . القوانين مع الدستور القومى
 الحكم عالوة على أنه يحدد ترتيبات إقتسام والمهام بين مختلف مستويات

والعبادة . ويضمن الدستور القومى حرية العقيدة. الثروة بين نفس الجهات
  .والممارسات الدينية على نحو تام لجميع المواطنين السودانيين

يتم تشكيل مفوضية قومية تمثيلية لمراجعة الدستور خالل الفترة قبل  3-1-2
ولى صياغة إطار قانونى ودستورى يحكم الفترة اإلنتقالية تكون مهمتها األ

  .اإلنتقالية ويتضمن اتفاقية السالم
  .يتم إقرار اإلطار المشار إليه أعاله حسبما تتفق عليه األطراف 3-1-3
 .يتم خالل الفترة اإلنتقالية إجراء عملية مراجعة دستورية شاملة 3-1-4
 مؤهلة بغية ال يعدل الدستور أو يلغى إال عن طريق إجراءات خاصة أو أغلبيات 3-1-5

 .حماية أحكام اتفاقية السالم
 :الحكومة القومية 3-2
تكون هناك حكومة قومية تمارس المهام وتجيز القوانين آما يجب أن تمارسها  3-2-1

وتأخذ الحكومة القومية فى . بالضرورة علي الصعيد القومي دولة ذات سيادة 
 .نىالحسبان في جميع قوانينها، التنوع الدينى والثقافى للشعب السودا

التشريعات التي تسن على الصعيد القومي والتي تتأثر بها الواليات خارج  3-2-2
  . جنوب السودان مصدرها الشريعة والتوافق الشعبي

التشريعات التى تسن على الصعيد القومى، المطبقة على الواليات الجنوبية  3-2-3
أو اإلقليم الجنوبى يكون مصدرها التوافق الشعبى، وقيم وعــادات شعب / و

بما فى ذلك تقاليدهم ومعتقداتهم الدينية، إحترامًا للتنوع فى ( ودان الس
  ).السودان

عندما يكون هناك تشريع قومى نافذ المفعول فى الوقت الحالى، أو تم سنه  3-2-4
ومصدره قانون دينى أو عرفى، فإن أية والية أو إقليم ال تمارس أغلبية السكان 

 : عندئذفيه مثل هذه الديانة أو العادات، يجوز لهم
إصدار تشريع يسمح بأعراف أو ممارسات فى ذلك اإلقليم ، تتماشى مع  )1(

 أو , دياناتهم أو عاداتهم
يحال القانون إلى مجلس الواليات للموافقة عليه بأغلبية الثلثين أو البدء فى   )2(

 .تشريع قومى ينص على مثل هذه األعراف البديلة الالزمة حسبما هو مالئم
  



 
  رير المصير لشعب جنوب السودانحق تق:الجزء هـ

 
 عن طريق – ضمن أمور أخرى –شعب جنوب السودان له حق تقرير المصير وذلك  1-3

  .إستفتاء لتحديد وضعهم المستقبلي
يتم تشكيل مفوضية مستقلة للتقدير والتقويم خالل فترة ما قبل المرحلة اإلنتقالية   2-4

وتجرى هذه المفوضية تقويمًا في . قاليةلمراقبة تنفيذ اتفاقية السالم خالل الفترة اإلنت
  .منتصف الفترة لترتيبات الوحدة التى وضعت بموجب اتفاقية السالم

تشكل مفوضية التقدير والتقويم من تمثيل متساو من حكومة السودان  2-4-1
الجيش الشعبى لتحرير السودان، وبما ال يزيد عن ممثلين  / والحرآة الشعبية

  :آل من الفئات التالية، على التوالى، من )2(إثنين 
الدول األعضاء فى اللجنة الفرعية للهيئة الحكومية المشترآة  2-4-1-1

جيبوتى، إرتريا ، إثيوبيا، آينيا، ( للتنمية بشأن السودان 
  ).وأوغندا

إيطاليا، النرويج، المملكة المتحدة، والواليات (الدول المراقبة  2-4-1-2
 ).المتحدة األمريكية

 دولية أخرى يتفق عليها وأية بلدان أو هيئات إقليمية أو 2-4-1-3
  .الطرفان

يعمل الطرفان مع المفوضية خالل الفترة اإلنتقالية بغية تحسين المؤسسات  2-4-2
واألنظمة التى أنشئت بموجب االتفاق لجعل وحدة السودان جاذبة لشعب 

 . جنوب السودان
سنوات، يجري إستفتاء لشعب ) 6(عند نهاية الفترة اإلنتقالية التى مدتها ست  2-5

سودان المراقبة الدولية يتم تنظيمه بصورة مشترآة من حانب حكومة جنوب ال
يؤآد وحدة : الجيش الشعبى لتحرير السودان لكى/السودان والحرآة الشعبية

السودان عن طريق التصويت إلعتماد نظام الحكم الذى تم وضعه بموجب 
  .اتفاقية السالم، أو التصويت لإلنفصال

كال اإللغاء أو اإلبطال التفاقية السالم من يمتنع الطرفان عن أى شكل من أش 2-6
 .جانب واحد

  
 
  
  
  

  
  
  
  





  
  
  
  

  الفصل الثاني 
  
  

  اقتسام السلطة
  

  
  
  

  2004 مايو 26نيفاشا، آينيا، في 
  



  
  :الديباجة

  
  إن حكومة السودان والحرآة الشعبية لتحرير السودان

  الدائرة في السودان، الحاجة إلى التعجيل بإنهاء الحرب المتطاولة والمكلفة إذ يدرآان
   ويعيان تطلع جميع السودانيين إلى تحقيق سالم سريع وعادل ومستدام،وإذ يدرآان

 التقدم الذي أحرز حتى اآلن في مساعيهما لتحقيق اتفاقية السالم وإذ يشجعهما
  الشامل في السودان،

وصل  على تتويج اإلنجاز القيم لعملية السالم، من خالل التوإذ يعربان عن عزمهما
  .إلى صيغة عادلة ومنصفة القتسام السلطة

 على تدشين عهد من الحكم المسؤول والعادل والشفاف وإذ يعربان عن تصميمهما
  يقوده الشعب على أساس من النزاهة،

 بأن الالمرآزية وتفويض السلطة على آافة مستويات الحكم وإذ يعربان عن اقتناعهما
   والمنصفة لحكم البالد،من المبادئ األساسية لإلدارة الفعالة

 أن التنفيذ السلس والناجح لهذه االتفاقية يتوقف، إلى حد آبير، على وإذ يدرآان
  حشد أغلبية الشعب السوداني لدعمه،

 بأن التنفيذ الناجح لهذه االتفاقية سيوفر نموذجا من الحكم وإذ يعربان عن اقتناعهما
  خيار الوحدة جذابا وتحفظ السالم،الراشد في السودان يكفل إقامة قاعدة صلبة تجعل 

  
  :و على ذلك  يتفق الطرفان على ما يلي

  
  
  
  
  
  
  

  



  الجزء األول
  :المبادئ العامة  -1
  
، 2002 يوليو 20وفقا لبروتوآول مشاآوس المتفق عليه في مشاآوس، آينيا، في  1-1

يشكل البروتوآول اآلتي بشأن اقتسام السلطة جزءا ال يتجزأ من اتفاقية السالم 
  .املالش

آما نص عليها ) الخاصة بالحكم(يؤآد الطرفان مجددا قبولهما المبادئ المتفق عليها  1-2
ويعالج هذا البروتوآول بشأن اقتسام . 2002 يوليو 20بروتوآول مشاآوس المؤرخ في 
  .السلطة طرق تنفيذ هذه المبادئ

لي وفقا لبروتوآول مشاآوس، فإن هياآل الحكم في السودان تكون على النحو التا 1-3
  .خالل الفترة االنتقالية

الحكومة على المستوى القومي وتمارس السلطة لحماية وتعزيز سيادة  1-3-1
 السودان الوطنية ورفاه شعبه،

الحكومة على مستوى جنوب السودان التي تمارس السلطة بالنسبة لشعب  1-3-2
 وواليات الجنوب ،

تقدم الواليات في أرجاء السودان وتمارس السلطة على المستوى الوالئي و 1-3-3
  الخدمات، العامة من خالل المستوى الحكومي القريب من الشعب ،

 .مستوى الحكم المحلي في أرجاء السودان 1-3-4
 
 :يتفق الطرفان على االسترشاد بالمبادئ التالية في توزيع السلطات وإنشاء الهياآل 1-4
اإلقرار بسيادة األمة المجسدة لشعبها وبالحاجة إلى الحكم الذاتي لحكومة  1-4-1

 دان والواليات في جميع أنحاء السودان،جنوب السو
تأآيد الحاجة إلى وضع معايير ومقاييس قومية فضال عن تلك التي تخص  1-4-2

 الواليات وجنوب السودان، بما يعكس وحدة الوطن وتنوع الشعب السوداني،
اإلقرار بالحاجة إلى تعزيز رفاه الشعب وحماية حقوقه اإلنسانية وحرياته  1-4-3

  األساسية،
ورة مشارآة شعب جنوب السودان على آافة مستويات الحكم االعتراف بضر 1-4-4

 والمؤسسات الوطنية تعبيرا عن الوحدة الوطنية للبالد،
السعي لتحقيق الحكم الرشيد والخضوع للمساءلة والشفافية والديمقراطية  1-4-5

 .وسيادة القانون على آافة أصعدة الحكم لتحقيق السالم الدائم
 الشرعية للترتيبات المتفق عليها هنا واعتماد اإلقرار بالحاجة إلى إضفاء طابع 1-4-6

وتجري . قوانين انتخابية عادلة، بما في ذلك حرية إنشاء األحزاب السياسية
 .االنتخابات على جميع مستويات الحكم على أساس االقتراع الشامل للبالغين

 :مبادئ اإلدارة والصالت فيما بين المستويات الحكومية 1-5
 :دة الوطنية احترام األحكام التاليةتستلزم إدارة حكومة الوح 1-5-1
يقام نظام حكم ال مرآزي، تخول له سلطات حقيقية ويضع في االعتبار  1-5-1-1

مستويات الحكم القومي وجنوب السودان والواليات ومستويات الحكم المحلي 
، 

إن الدستور القومي االنتقالي الذي يشكل نص اإلطار القانوني والدستوري  1-5-1-2
أدناه سيكون هو القانون األعلى  6-12-2  الفقرة علي الوجه الذي تنص عليه

وعلى دستور جنوب السودان ودساتير الواليات والقوانين على آافة , في البالد
 .مستويات الحكم ان تتوافق معه

يتم الربط بين الحكومة القومية وواليات جنوب السودان عن طريق حكومة جنوب  1-5-1-3
 أدناه وفقا لما نص عليه الدستور  المبينة4-1-5-1السودان مع مراعاة الفقرة 

  .القومي االنتقالي ودستور جنوب السودان



وفي عالقتها ببعضها البعض أو مع األجهزة الحكومية األخرى، تعمل جميع  1-5-1-4
 :مستويات الحكم، ال سيما منها القومية وفي جنوب السودان والوالئية علي 

 .احترام ذاتية آل طرف  )أ (
افس في أداء مهمة الحكم ومساعدة بعضها البعض التعاون بدال من التن  )ب (

 على الوفاء بااللتزامات الدستورية فيما بينها،
  :تأدية مهامها وممارسة سلطاتها بهدف  )ج (

  .عدم التعدي على مستوى سلطات أو مهام اآلخر )1(
عدم االضطالع بسلطات  ومهام  خولها الدستور إلي أي   )2(

  مستوى أخر ،
  ،تعزيز التعاون فيما بينها )3(
 تعزيز التواصل المنفتح  بين الحكومة ومستويات الحكم، )4(
 السعي لتقديم المساعدة والدعم لمستويات الحكم األخرى، )5(
 تعزيز التنسيق الجيد للمهام الحكومية، )6(
االلتزام بإجراءات التقاعل بين الحكومات على نحو ما تم االتفاق  )7(

 عليها،
إلى تشجيع تسوية النزاعات على أساس سلمي قبل اللجوء  )8(

 .المقاضاة
 .احترام وضع ومؤسسات مستويات الحكم األخرى )9(

 
أن تتيح مجاًال للتفاعل المتجانس والتعاون بين مختلف مستويات الحكم في   )د (

 .إطار الوحدة الوطنية ومن أجل تحقيق حياة أفضل للجميع
 

  :حقوق اإلنسان والحريات األساسية  1-6
 

 –مستويات الحكم في جميع أرجاء القطر تحترم جمهورية السودان، بما فيها آافة 
 بالتزاماتها بموجب معاهدات حقوق اإلنسان الدولية التي هي طرف فيها أو –وبصفة آاملة 

ويشمل ذلك العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، والعهد . التي ستصبح طرفا فيها
لدولية إلزالة جميع أشكال الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثفافية، واالتفاقيات ا

 في صيغها المعدلة 1926التمييز العنصري واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية االسترقاق لعام 
واالتفاقية الملحقة المتعلقة بها واالتفاقية الدولية بشأن منع ومعاقبة جريمة الفصل العنصري 

ة المتعلقة بوضع الالجئين واالتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الرياضة، االتفاقي
ويتعين على جمهورية . والبروتوآول المتعلق بها والميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب

  .السودان السعي إلى التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان األخرى التي وقعتها
تشمل الحقوق والحريات التي يجب التمتع بها بموجب القانون السوداني ووفقا  1-6-2

  : المعاهدات المشار إليها آنفا، على وجه الخصوص، ما يليألحكام
  الحياة 1-6-2-1

وهذا الحق يحميه القانون بحيث ال يجوز حرمان . الحياة حق اصيل لكل انسان
 .أي إنسان تعسفًا من هذا الحق ذآرا آان أو أنثى

 
  

  :الحرية الشخصية 1-6-2-2
. شخص تعسفًالكل شخص الحق في الحرية واألمن على شخصه وال يجوز وقف أو احتجاز 

آما ال يجوز منع أي أحد، ذآرا آان أو أنثى من الحرية إال ألسباب ووفقا إلجراءات وضعها 
  القانون،

 :االسترقاق 1-6-2-3



وال يخضع أحد . ويمنع االسترقاق واالتجار فيه بكافة أشكاله. ال يجوز إسترقاق أحد 
  .للسخرة وال يرغم علي أداء عمل قسرًا 

 :التعذيب 1-6-2-4
فرد للتعذيب أو معاملته أو معاقبته على نحو قاس أو ال إنساني أو ال يجوز إخضاع أي 

  .مهين

 :المحاآمة العادلة 1-6-2-5
اعتقالها ويبلغ على /يبلغ أي شخص، وقت اعتقاله باألسباب التي أدت إلى اعتقاله  )أ (

  .ضدها/الفور باالتهامات الموجهة ضده
 مدنية تتعلق ضدها أو في أي دعوى/لدى تحديد أية اتهامات جنائية ضده  )ب (

حقوقها أو واجباته واجباتها ، يحق لكل أحد أن ينعم بمحاآمة علنية تقوم بها /بحقوقه
 .محكمة مختصة ومستقلة ومنصفة ومنشأة بموجب القانون

  . اي شخص موجه له اتهام بارتكاب جريمة  برئ حتى تثبت ادانته  وفقا للقانون  )ج (
يمة بسبب فعل أو إمتناع عن فعل  ال يشكل ال يجوز  اتهام اي  شخص بارتكاب جر  )د (

  .جريمة بموجب القانون الوطني أو الدولي، في زمن ارتكابها
ضدها، يحق لكل أحد المطالبة بمحاآمته في أجل /لدى تحديد أية اتهامات جنائية ضده  )هـ (

بحضورها للدفاع عن /معقول وبعدالة تامة على أن تتم المحاآمة هذه بحضوره
تختارها ويحق /خصيا أو عن طريق المساعدة القانونية التي يختارهنفسها ش/نفسه

للشخص االستفادة من المساعدة القانونية المعينة له، في جميع الحاالت التي 
  .تتطلبها مصلحة العدالة

  
  :الخصوصية 1-6-2-6

ال يجوز تعرض أي شخص للتدخل  القسري او غير القانوني في حياته الخاصة 
  .اسالتهوالعائلية والسكنية أو مر

 :حرية الفكر والضمير والدين 1-6-2-7
  .آل شخص له حق حرية  الفكر والضمير والدين

 :حرية التعبير 1-6-2-8
  .آل شخص له الحق في حرية  التعبير

 :حرية التجمع واالنضمام إلى الجمعيات 1-6-2-9
ولكل شخص الحق في حرية االنضمام إلى . يتم االقرار بحق التجمع سلمي

ذلك الحق في إنشاء أو االنضمام إلى الجمعيات، مع أشخاص آخرين، بما في 
 .مصالحها/النقابات العمالية لحماية مصالحه

 :األسرة والزواج 1-6-2-10
تتمتع بحماية المجتمع , األسرة هي الوحدة األساسية والطبيعية للمجتمع  )أ (

 والدولة،
حق الرجل والمرأة في الزواج  في سن التزاوج  وتأسيس أسرة حق معترف به   )ب (

 .أسرتهماوفقا لقوانين 
  :الحق في التصويت 1-6-2-11

لكل مواطن الحق والفرصة، دونما تمييز أو تقييد غير معقول، في التصويت أو أن 
ينتخب خالل انتخابات دورية سليمة تتم على أساس االقتراع الشامل والعادل 

  . واالقتراع السري ضمانا لحرية التعبير عن إرادة الناخبين
 :المساواة أمام القانون 1-6-2-12

ص متساوون أمام القانون ولهم الحق في الحماية المتساوية من آل األشخا
  .القانون، دون تمييز

 :الحق في الحماية من التمييز 1-6-2-13



يحظر القانون أي شكل من أشكال التمييز ويكفل للجميع الحماية المتساوية 
والفعلية من التمييز بسبب العرق واللون والجنس واللغة والدين واآلراء 

ا واألصل الوطني أو االجتماعي والملكية والنسب أو أي السياسية أو غيره
  .صفات أخرى

 :حرية التحرك 1-6-2-14
  لكل شخص الحق في حرية التحرك وحرية اختيار إقامته،

 :حقوق الطفل 1-6-2-15
 دونما تمييز بسبب العرق واللون والجنس واللغة والدين –ينعم آل طفل 

االستفادة من واألصل الوطني أو االجتماعي والملكية أو النسب، بالحق في 
 .إجراءات الحماية التي تتطلبها صفته آقاصر

 :مساواة حقوق الرجل والمرأة  1-6-2-16
آفالة مساواة حق الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية الواردة   )أ (

في العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية، وجميع الحقوق االقتصادية 
 والثقافية المتضمنة في العهد الدولي بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية

  .واالجتماعية والثقافية
تضمن بالدستور القومي االنتقالي حقوق اإلنسان والحريات األساسية المتجسدة في   )ب (

العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية وال حيدة عن هذه الحقوق والحريات 
هد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية إال وفقا لألحكام بموجب الدستور أو الع

الخاصة بهما ويتم ذلك بموافقة فقط من الرئاسة والبرلمان القومي حسبما هو 
  .2-3-14منصوص عليه هنا في القسم 

هنا بمتابعة ورصد حقوق 2-10-1-2تقوم لجنة حقوق اإلنسان المحددة في الفقرة   )ج (
  .اسية هذهاإلنسان والحريات األس

  :المصالحة 1-7
يتفق الطرفان على بدء عملية مصالحة وطنية شاملة وتضميد الجراح في جميع أرجاء 

وتتولى حكومة الوحدة  الوطنية صياغة آلياتها . القطر آجزء من عملية بناء السالم
  .وأشكالها

 :التعداد السكاني واالنتخابات والتمثيل 1-8
 أن تنتهي العملية قبل نهاية يجري تعداد سكاني عبر أرجاء السودان على 1-8-1

  .السنة الثانية من الفترة االنتقالية
 .يبدأ إعداد وتخطيط وتنظيم تعداد السكان فور التوقيع على اتفاقية السالم 1-8-2
يتم استكمال االنتخابات العامة على جميع مستويات الحكم بحلول نهاية  1-8-3

  .السنة الثالثة من الفترة االنتقالية
-8-1 الفترتين المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين قبل ستة أشهر من نهاية 1-8-4

، يجتمع الطرفان الستعراض جدوى الموعدين المشار إليهما في 3-8-1 و1
 .هاتين الفقرتين الفرعيتين المذآورتين

هناك اعتبارات، ال تفرض آشروط ، يجب مراعاتها بالنسبة لتحديد موعد  1-8-5
ادة التأهيل، إعادة البناء، العودة إلى بما في ذلك، إعادة التوطين، إع(االنتخابات 

 ).الوطن، بناء الهياآل والمؤسسات ودعم اتفاقية السالم
على أي شخص يرشح نفسه في االنتخابات أن يحترم اتفاقية السالم ويلتزم  1-8-6

 .بها وينفذها
 .يشارك المراقبون الدوليون في مراقبة  االنتخابات 1-8-7
قومي على أساس نسبة يتم تمثيل الجنوب والشمال على المستوى ال 1-8-8

 .السكان
تعتبر النسب المئوية المتفق عليها هنا مؤقتة و يتم تأآيدها أو تعديلها على  1-8-9

 .أساس نتائج عملية التعداد السكاني



 
  الجزء الثاني

  
  :السلطات والمؤسسات على المستوى القومي  -2
  
  :يتتكون المؤسسات على المستوى القومي، خالل الفترة االنتقالية، مما يل 2-1
  .السلطة التشريعية 2-1-1
 . السلطة التنفيذية 2-1-2
  .السلطة القضائية 2-1-3
 .المؤسسات واللجان المحددة في هذا االتفاق والدستور القومي االنتقالي 2-1-4
 :السلطة التشريعية القومية 2-2
 :تتكون السلطة التشريعية القومية من مجلسين 2-2-1
 . المجلس الوطني 2-2-1-1
 .مجلس الواليات 2-2-1-2
  :ة يتم تطبيق المبادئ التاليةلدى إنشاء السلطة التشريعية القومي 2-2-2
 .التمثيل المنصف لشعب جنوب السودان في المجلسين  2-2-2-1
 .مراعاة االعتبارات ذات الصلة عند تحديد العناصر التي تشكل التمثيل المنصف 2-2-2-2
  :تتم هيكلة المجلس الوطني وأداؤه لوظائفه على النحو التالي 2-2-3
 انتخابات محايدة  ينتخب أعضاء المجلس الوطني وفقا إلجراءات تحددها لجنة 2-2-3-1

 .وممثلة وفقا لقوانين االنتخابات النزيهة
 .عن آل والية) 2(يتألف مجلس الواليات من ممثلين  2-2-3-2
تجرى انتخابات حرة ونزيهة لعضوية المجلس الوطني  وفقا للدستور القومي  2-2-3-3

ويحدد موعدها الطرفان الموقعان على . االنتقالي الذي يحكم الفترة االنتقالية
  .، بعد التشاور مع مفوضية االنتخاباتهذا االتفاق

إلي أن يحين موعد إجراء االنتخابات المشار إليها أعاله يتألف المجلس الوطني  2-2-4
من أعضاء ممثلين للطرفين في االتفاقية وقوى أخرى من الشمال والجنوب 
لتعزيز التعددية واالستقرار، على أن يتم ذلك بنسب يحددها الطرفان قبل 

 .اقية السالمالتوقيع علي اتف
قبل االنتخابات البرلمانية تخصص المقاعد في المجلس الوطني على النحو  2-2-5

 :التالي
 %.52المؤتمر الوطني يمثل نسبة   )أ (
 %.28الحرآة الشعبية لتحرير السودان تمثل نسبة   )ب (
  %.14قوى سياسية أخرى من الشمال تمثل نسبة   )ج (
  %.6بة قوى سياسية أخرى من الجنوب تمثل نس  )د (

يوافق مجلسا السلطة التشريعية القومية على تخصيص الموارد واإليرادات  2-2-6
  .ويجيز المجلس الوطني الميزانية القومية السنوية. وفقا التفاقية إقتسام الثروة

  :تستلزم التعديالت على الدستور القومى ما يلى 2-2-7
ريطة ش%) 75(أن يوافق علي التعديل آل مجلس بأغلبية ثالثة أرباع أعضائه  2-2-7-1

  . أن تجرى مناقشة التعديل بعد شهرين علي األقل من تاريخ تقدم مسودته
يجوز إدخال تعديالت على الدستور القومى اإلنتقالى خاصة بأحكام اتفاقية  2-2-7-2

 .السالم شريطة موافقة آال الطرفين الموقعين على هذا االتفاق
من % 66ر6ن يتطلب إقرار التشريعات المؤثرة على مصالح الواليات أغلبية مــ 2-2-7-3

مجلس الواليات، فيما يطلب الحصول على أغلبية بسيطة فى آال المجلسين 
  .إلقرار التشريعات األخرى

أى مشروع قانون توافق عليه السلطة التشريعية القومية يوقع عليه رئيس  2-2-8
وإذا لم يوقع قبل ذلك األجل فيعتبر .  يوما ليصبح قانونا30الجمهورية فى غضون 



وفى حالة رفض الرئيس التوقيع فعليه تقديم أسباب رفضه . يهقانونا موقعا عل
عند إعادة إدخال مشروع القانون وعرضه على السلطة التشريعية القومية فى 

ويصبح مشروع القانون قانونا إذا أقرته السلطة . األجل المحدد بثالثين يوما
 وال .التشريعية القومية بأغلبية ثلثى مجموع أعضاء المجلس أو المجلسين

 .تكون موافقة الرئيس مطلوبة
تكون للسلطة التشريعية القومية دون سواها السلطات الواردة فى الجدول  2-2-9

 .، الملحق بهذه االتفاقية) ألف(
للسلطة التشريعية القومية ) المتطابقة(تكون السلطات التشريعية المشترآة  2-2-10

 .  يةهي تلك المبينة في الجدولين د  و واو  الملحقين بهذه االتفاق
  .تمارس السلطات التشريعية المتبقية وفقا للجدول هاء المرفق بهذه االتفاقية 2-2-11
ينتخب آل من مجلسي السلطة التشريعية القومية رئيسه ونائب رئيسه  2-2-12

ويتم تمثيل آال الطرفين فى . وشاغلي المناصب األخرى خالل أول إجتماع 
 .هذه المناصب، على نحو مالئم

 التشريعية القومية بوضع قواعده وإجراءاته يقوم آل من مجلسي السلطة 2-2-13
 .وإنشاء لجانه وتحديد أي شؤون أخرى ذات طابع مماثل

 
 :السلطة التنفيذية القومية  :2-3
 .تتألف السلطة التنفيذية القومية من رئاسة الجمهوية ومجلس الوزراء  2-3-1
  .تنشأ مؤسسة الرئاسة متألفة من الرئيس ونائبين إثنين للرئيس 2-3-2
  .طرفا هذه االتفاقية مهام نائبى الرئيس بوضوحيحدد  2-3-3
تتم عملية إتخاذ القرارات داخل مؤسسة الرئاسة بروح الشراآة والزمالة بهدف  2-3-4

  .المحافظة على اتفاقية السالم
هو الرئيس ) أو خلفه ( إلى حين عقد اإلنتخابات سيكون الرئيس الحالى  2-3-5

الرئيس الحالى للحرآة ويكون . والقائد األعلى للقوات المسلحة السودانية
الشعبية لتحرير السودان أو خلفه هو النائب األول للرئيس فضال عن تقلده 
منصب رئيس حكومة جنوب السودان ومنصب القائد األعلى للجيش الشعبى 

 .لتحرير السودان
فيما يتعلق بالمسائل التالية يتخذ الرئيس القرارات بموافقة النائب األول  2-3-6

 :للرئيس
 .ء حالة الطوارىءإعالن وإنها 2-3-6-1
 .إعالن الحرب 2-3-6-2
  ). قيد التحديد( التعيينات الواجب على الرئيس القيام بها وفقا التفاقية السالم  2-3-6-3
دعوة السلطة التشريعية القومية إلي اإلجتماع وتأجيل جلساتها وتعطيلها إلى  2-3-6-4

 .أجل غير مسمى
ليه ينتخب الرئيس عن طريق اإلنتخابات القومية التى تجرى فى موعد يتفق ع 2-3-7

ويعين الرئيس المنتخب نائبين له، أحدهما من الجنوب واآلخر من . الطرفان
إذا آان الرئيس المنتخب من الشمال فإن منصب النائب األول للرئيس . الشمال

سيشغله الشخص الذى تم إنتخابه لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان 
از شخص من وفى حالة ما إذا ف. بإعتباره معينا من الرئيس لهذا المنصب

. الجنوب باإلنتخابات الرئاسية، فإن الرئيس المنتخب يعين نائبا له من الشمال
وتظل جميع األحكام األخرى من هذه االتفاقية والمتعلقة بالرئاسة سارية 

 .التطبيق
إذا شغر منصب الرئيس فإن مهام الرئاسة توآل إلى مجلس رئاسى يضم  2-3-8

 .ئيس ونائب الرئيسرئيس المجلس الوطني والنائب األول للر
يكون رئيس المجلس الوطني هو رئيس المجلس الرئاسي خالل الفترة قبل  2-3-8-1

  .اإلنتخابات وبعدها يتولى النائب األول للرئيس رئاسة المجلس



 .يتخذ المجلس الرئاسى قراراته بتوافق اآلراء 2-3-8-2
  .يكون نائب الرئيس هو القائد األعلى للقوات المسلحة السودانية 2-3-8-3
لرئاسة خالل الفترة ما قبل اإلنتخابات فإن مهمة الرئيس إذا شغر منصب ا 2-3-9

 .يتوالها من يسميه المؤتمر الوطنى خالل  فترة ال تتجاوز أسبوعين
إذا شغر منصب الرئاسة خالل الفترة ما بعد اإلنتخابات يتم ملؤه عن طريق  2-3-10

 .يوما) 60(إنتخابات رئاسية تجرى فى فترة ال تتجاوز ستيـن 
  -:ئب األول للرئيس يشغل وفقًا لما يلي إذا شغر منصب النا 2-3-11
إذا آان ذلك قبل اإلنتخابات، يتم ملء وظيفة النائب األول للرئيس بواسطة  2-3-11-1

 .مرشح الحرآة الشعبية لتحرير السودان فى ظرف أسبوعين
بعد اإلنتخابات، يعين الرئيس نائبا أوال له وفقا للدستور القومى اإلنتقالى  2-3-11-2

 .وأحكام اتفاقية السالم
ل الرئيس فى غضون ثالثين يوما من دخول اتفاقية السالم حيز التنفيذ يشك 2-3-12

وبالتشاور مع النائب األول للرئيس ، مجلس الوزراء مع مراعاة الحاجة الالزمة 
ويكون أعضاء مجلس . إلى الشمول والتنوع فى إقامة حكومة وحدة وطنية

ويجوز إعفاء . مالوزراء مسؤولين أمام الرئيس والمجلس الوطني فى أداء مهامه
  .الوزراء بقرار يدعمه ثلثا مجموع أعضاء المجلس الوطني

 .يكون الرئيس والنائب األول للرئيس ونائب الرئيس أعضاء فى مجلس الوزراء 2-3-13
يطلب إلى السلطة التشريعية القومية الموافقة على إعالن الحرب أو إعالن  2-3-14

وص عن  أحكام اتفاقية إال أنه فى آلتا الحالتين ال يجوز النك. حالة الطوارىء
  .السالم بإستثناء ما تم النص عليه فى هذه الوثيقة

يناقش مجلس الوزراء ويعتمد أية أوامر تنفيذية أو أية مراسيم قانونية يصدرها  2-3-15
 .رئيس الجمهورية

 :العاصمة القومية 2-4
رمزًا للوحدة الوطنية وتظهر التنوع . تكون الخرطوم عاصمة لجمهورية السودان 2-4-1

 .فى السودان
تتم إدارة العاصمة القومية على أساس التمثيل، وخالل الفترة اإلنتقالية يمثل  2-4-2

  .الطرفان، بدرجة آافية فى إدارة العاصمة القومية 
إن حقوق اإلنسان والحريات األساسية الواردة فى بروتوآول مشاآوس وفى  2-4-3

يتم هذه االتفاقية بما فى ذلك، إحترام جميع الديانات والمعتقدات والعادات، 
ضمانها وتنفيذها فى العاصمة القومية وجميع أرجاء السودان وتضمينها فى 

  .الدستور القومى اإلنتقالى
تكون أجهزة تنفيذ القانون فى العاصمة ممثلة لسكان السودان ومتدربة تدريبًا  2-4-4

 .آافيًا وتكون مدرآة للتنوع الثقافى والدينى واإلجتماعى لجميع السودانيين
حيات أى مؤسسة قومية فى سن القوانين، يسترشد القضاة دون اإلخالل بصال 2-4-5

وأجهزة تنفيذ القوانين عند تطبيق العدالة فى العاصمة القومية وتنفيذ القوانين 
 :فيها ، بما يلى

يكون التسامح هو أساس التعايش بين الشعب السودانى بمختلف ثقافاته  2-4-5-1
 . ودياناته وتقاليده

افية واألعراف والذي ال يسبب إخالًال السلوك الناشيء عن الممارسات الثق 2-4-5-2
بالنظام العام وال يزدري أعراف اآلخرين وال يكون فيه تجاهل سافر للقانون يعتبر 

 .ممارسة للحريات الشخصية
ال يجوز إنتهاك الخصوصية وال تقبل المحاآم البينة المتحصل عليها بإنتهاك  2-4-5-3

  .الخصوصية 
ديرية عند توقيع العقوبات علي تراعي المحاآم عند ممارستها سلطاتها التق 2-4-5-4

غير المسلمين من السكان مبدأ الشريعة القاضى بأن غير المسلمين ال 
 .يخضعون للعقوبات الحدية المفروضة، وبالتالى ينبغى تطبيق عقوبات تعزيرية



مطبقة عالميا، ال / إن الرأفة بالمتهم وتفسير الشك لصالحه مبادئ قانونية  2-4-5-5
 فيها مجتمع فقير مثل السودان الذى يخرج لتوه سيما فى الظروف التى يعيش

 .من حرب زادت إنتشار الفقر وأحدثت نزوحًا جماعيًا
تعين الرئاسة لجنة خاصة لكفالة حماية حقوق غير المسلمين وفقا للمبادئ  2-4-6

. العامة  المبينة آنفا وعدم تأثرهم سلبا من تطبيق الشريعة فى العاصمة
 .صياتها إلى الرئاسةوتقدم هذه اللجنة مالحظاتها وتو

ضمانات لتفعيل البنود السابقة، / باإلضافة إلى ذلك ينشأ نظام من آليات 2-4-7
 :يشمل ما يلى

  .منشورات قضائية تسترشد بها المحاآم لإللتزام بالمبادىء السابقة الذآر 2-4-7-1
 . إنشاء محاآم  متخصصة 2-4-7-2
ات ما إنشاء نيابات جنائية متخصصة تتبع النائب العام إلجراء تحقيقات وإجراء 2-4-7-3

  .قبل المحاآمة المتعلقة بالجرائم التي تشملها هذه المبادىء
 
 :حكومة الوحدة الوطنية 2-5
خالل الفترة اإلنتقالية تقوم حكومة وحدة وطنية تعكس التعددية وتعزيز الوحدة  2-5-1

 .الوطنية والدفاع عن السيادة الوطنية وإحترام وتنفيذ اتفاقية السالم
لطات واإلختصاصات التنفيذية بخصوص تمارس الرئاسة ومجلس الوزراء الس 2-5-2

المسائل الواردة فى الجدولين ألف ودال مقروءين مع الجدولين هاء  و  واو، 
  .على نحو ما يخوله هذا االتفاق والدستور القومى اإلنتقالى

يتم إقتسام المناصب والحقائب الوزارية، بما فى ذلك الوزارات القومية السيادية  2-5-3
ويتفق الطرفان على وضع الوزارات . عية بين الطرفين على أساس العدالة والنو

  .القومية فى مجموعات بموجب اتفاق وسائل التنفيذ
يحدد الطرفان الموقعان على االتفاقية، قبل التوقيع علي اتفاقية السالم،  2-5-4

تمثيل الحرآة الشعبية لتحرير السودان والقوى السياسية األخرى من الجنوب 
 .فى آل من هذه المجموعات

قبـل إجراء اإلنتخابات تخصص المقاعد فى السلطة التنفيذية القومية ، على  2-5-5
 :النحو التالى

 %.52يكون المؤتمر الوطنى ممثال بنسبة   )أ 
 %.28تكون الحرآة الشعبية لتحرير السودان ممثلة بنسبة   ) ب
  %.14تكون القوى السياسية األخرى من الشمال ممثلـة بنسبـة   ) ج
  %.6خرى من الجنوب ممثلة بنسبة تكون القوى السياسية األ  ) د

تكون حكومة الوحدة الوطنية مسؤولة عن إدارة وتسيير الدولة وصياغة وتنفيذ  2-5-6
  .السياسات القومية وفقا للدستور القومى االنتقالي 

تكون حكومة الوحدة الوطنية مسؤولة عن نظم االلتحاق وسياسات القبول فى  2-5-7
رى للتعليم العالى، على أساس الجامعات والمعاهد الوطنية والمؤسسات األخ

  .المنافسة النزيهة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين
تتخذ حكومة الوحدة الوطنية القرارات بشأن األنشطة الراهنة أو المستقبلية  2-5-8

لمنظمات األمم المتحدة والمنظمات الثنائية والوطنية أو الحكومية الدولية وغير 
ء والشفاف للمشاريع واألنشطة الحكومية بهدف آفالة التوزيع المتكافى

وتوظيف العاملين فـى آل السودان، ال سيما إعادة إعمار المناطق المتضررة 
 .من الحرب، على أن يكون هناك إلتزام مماثل إزاء جميع مستويات الحكم

تعمل حكومة الوحدة الوطنية على تنفيذ حملة إعالمية فى جميع أنحاء القطر  2-5-9
السودان بهدف نشر اتفاقية السالم والنهوض وبجميع اللغات الوطنية فى 

 .بالوحدة الوطنية والمصالحة والتفاهم المتبادل
 :الخدمة العامة 2-6



تعمل حكومة الوحدة الوطنية أيضا على أن تكون الخدمة المدنية القومية، ال  2-6-1
وتحقيقا . سيما على المستويات العليا والمتوسطة، ممثلة لشعب السودان

 :اة المبادىء التالية لهذا الغرض ينبغى مراع
  .تصحيح أوجه اإلختالل والتمييز القائمة 2-6-1-1
  .أهمية الكفاءة وضرورة التدريب  2-6-1-2
  .يكون الحصول علي الوظائف فى الخدمة المدنية القومية بالتنافس النزيه 2-6-1-3
ال يجوز ألي مستوى من مستويات الحكم التمييز ضد أى مواطن سودانى  2-6-1-4

 .و معتقداته السياسية أو اإلقليم مؤهل، بسبب الدين أو العرق أو الجنس أ
ويجب دعم . تمثل الخدمة المدنية القومية بنزاهة جميع أفراد شعب السودان 2-6-1-5

الفئات األضعف عن طريق التدريب لتحقيق أهداف التمثيل المتساوى فى إطار 
 .زمني متفق عليه

 .توفير فرص تعليم إضافية للمتأثرين بالحرب 2-6-1-6
 الوطن ومعالجة أوجه اإلختالل فى الخدمة سعيا لخلق الشعور باإلنتماء إلى 2-6-2

المدنية القومية، تنشأ مفوضية الخدمة المدنية القومية وتسند لها المهام 
 :التالية

صياغة سياسات للتدريب والتعيين فى الخدمة المدنية تستهدف تخصيص ما  2-6-2-1
من الوظائف ألبناء جنوب السودان المؤهلين إذا أآدت  % 30إلى % 20بين 

 .اد السكان المشار إليها في هذه االتفاقية تلك النسبةنتيجة تعد
من الوظائف المتوسطة والعليا من الخدمة % 20ضمان ملء ما ال يقل عن  2-6-2-2

من قبل أشخاص مؤهلين من الجنوب خالل ) بما فيها وظائف الوآالء ( المدنية 
فى السنوات الخمس التالية % 25السنوات الثالث األولى وتحقيق نسبـة 

 أعاله فى غضون 1 – 2 – 6 – 2 األخير المشار إليه فى الفقرة الفرعية والهدف
  . ست سنوات

 بعد السنوات الثالث األولى من بداية الفترة اإلنتقالية باستعراض –القيام  2-6-2-3
التقدم المحرز نتيجة السياسات المتبعة وتحديد أهداف وغايات جديدة، حسب 

  .ء السكانمقتضي الحال ، مع مراعاة نتائج عملية إحصا
 :األمن القومى  :2-7
 .مجلس األمن القومى 2-7-1
  .ينشأ على المستوى القومى مجلس أمن قومى يحدد القانون تكوينه ومهامه 2-7-1-1
يحدد مجلس األمن القومى إستراتيجية األمن القومى الجديدة على أساس  2-7-1-2

  .تحليل التهديدات األمنية المستجدة
  :جهاز األمن القومى 2-7-2
وتتم صياغة تفاصيل إنشائه بموجب وسائل . ينشأ جهاز أمن قومى واحد 2-7-2-1

 .التنفيذ
يكون جهاز األمن القومى ممثال للسكان ويعكس الشراآة بين الطرفين  2-7-2-2

  .المتفاوضين
  .يمثل الجنوب تمثيال عادًال  فى جهاز األمن القومى 2-7-2-3
يكون جهاز األمن القومى جهازا مهنيا ويكون التفويض المخول له هو تقديم  2-7-2-4

 .جمع المعلومات وتحليلهاالنصح والترآيز على 
. تنشأ لجان أمن على مستوى حكومة جنوب السودان والمستوى الوالئى 2-7-2-5

 .ويحدد القانون تشكيل هذه اللجان ومهامها
 .يكون جهاز األمن القومى تحت إشراف الرئاسة 2-7-2-6
يوضع قانون أمن قومى يعكس صالحيات جهاز األمن القومى وأحكام هذا  2-7-2-7

 .ومىاالتفاق المتعلقة باألمن الق
تؤول جميع األصول التابعة لكل من جهازى أمن الطرفين إلى جهاز األمن  2-7-2-8

 .القومى



 :اللغات 2-8
 .تعتبر جميع اللغات المحلية لغات قومية يجب إحترامها وتنميتها وتعزيزها 2-8-1
  .اللغة العربية هى اللغة المنطوق بها على أوسع نطاق فى السودان 2-8-2
سية علي الصعيد القومي واللغة تكون اللغة العربية بإعتبارها اللغة الرئي 2-8-3

اإلنجليزية، اللغتين ألداء أعمال الحكومة القومية ولغتي التدريس في التعليم 
  . العالي

عالوة على العربية واإلنجليزية يجوز لهيئة التشريع في أي مستوى  من  2-8-4
مستويات الحكم إعتماد أية لغات وطنية أخرى آلغات عمل رسمية على 

 .مستواها
تعصب ضد إستخدام أي لغة منهما على أى مستوى من المستويات ال يجوز ال 2-8-5

 .الحكومية أو التعليمية
 :السياسة الخارجية   9 -2
خالل الفترة اإلنتقالية، تخدم سياسة السودان الخارجية، من ناحية  المبدأ  2-9-1

 :وفي المقام األول، المصالح القومية للسودان، تحقيقا لألهداف التالية
ولى، ال سيما في إطار األمم المتحدة والمنظمات الدولية تطوير التعاون الد 2-9-1-1

واإلقليمية لدعم السلم العالمى وإحترام القانون الدولى واإللتزامات الناشئة 
  .عن المعاهدات وتطوير نظام إقتصادى عالمى عادل

  . الجنوب والتعاون الدولى–تحقيقا لما سبق يتعين تعزيز التعاون الجنوب  2-9-1-2
امل اإلفريقى والعربى آل فى إطار الخطط والمنتديات السعى لتحقيق التك 2-9-1-3

اإلقليمية الراهنة، فضال عن تعزيز الوحدة العربية واألفريقية والتعاون العربى 
  .اإلفريقى

عدم التدخل فى شؤون الدول األخرى وتعزيز حسن الجوار والتعاون المتبادل  2-9-1-4
 .فيما بين آافة البلدان المجاورة للسودان

 . والجريمة المنظمة الدولية وعبر الوطنيةمكافحة اإلرهاب 2-9-1-5
أو القومية األخرى الالزم إنشاؤها وفقا / المؤسسات المستقلة و 2-10

 :التفاقية السالم
  من هذا 12-2تفصل مفوضية مراجعة الدستور القومى الوارد بيانها فـى القسم 

سسات النص تفاصيل واليتها وتنص على آليات التعيين وغيرها ضمانا إلستقالل المؤ
 :التالية

  .مفوضية قومية لالنتخابات ممثلة ومحايدة  2-10-1-1
  .مفوضية حقوق اإلنسان  2-10-1-2
  .المفوضية القومية للخدمة القضائية 2-10-1-3
 .المفوضية القومية للخدمة المدنية 2-10-1-4
المفوضية القومية المؤقتة لمتابعة اإلستفتاء وضمان دقته ومشروعيته  2-10-1-5

تقرير مصير شعب وشفافيته، على نحو ما ورد فى بروتوآول مشاآوس بشأن 
 . جنوب السودان وتضم أيضًا خبراء دوليين

 .مفوضية تخصيص ومراقبة اإليرادات المالية 2-10-1-6
مؤسسة مستقلة أخرى نصت عليها إتفاقية السالم أو إتفق / أية مفوضية 2-10-1-7

 .عليها الطرفان
 :السلطة القضائية القومية 2-11
سلطة وتكون هذه ال. تمارس المحاآم والهيئات العدلية األخرى القضاء  2-11-1

ويكفل الدستور القومى . مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية
  .اإلنتقالى هذا االستقالل

  :ينشأ على المستوى القومى 2-11-2
  .محكمة دستورية 2-11-2-1
 .محكمة عليا قومية 2-11-2-2



  . محاآم إستئناف قومية 2-11-2-3
 .أية محاآم أخرى يتعين إنشاؤها بموجب القانون 2-11-2-4
 :المحكمة الدستورية 2-11-3
قا ألحكام اتفاقية السالم والدستور القومى اإلنتقالى تنشأ محكمة دستورية وف 2-11-3-1

. 
  :تكون المحكمة الدستورية 2-11-3-2

مستقلة عن السلطة القضائية والمحاآم األخرى فى القطر   )1(
ويرأسها رئيس المحكمة الدستورية الذى يعينه رئيس 

وتكون مسؤولة أمام . الجمهورية بموافقة النائب األول للرئيس
  .الرئاسة

القومي االنتقالي ودستور جنوب السودان حارسة للدستور  )2(
 .ودساتير الواليات ويكون تشكليها قائمًا على أساس التمثيل

ذات إختصاص أصيل للفصل في المنازعات التي يحكمها  )3(
الدستور القومي االنتقالي ودساتير الواليات الشمالية بناء 
  . علي طلب من األفراد أو الشخصيات القانونية أو من الحكومة

ص بالفصل في دستورية القوانين وتطرح جانبا وتلغى مخت )4(
القوانين أو أحكام القوانين التى ال تتفق مع الدستور القومى 

 .ودستور جنوب السودان أو الدساتير الوالئية ذات الصلة
مختصلة بالسلطات القضائية للنظر في اإلستئنافات ضد  )5(

قرارات صدرت عن المحكمة العليا لجنوب السودان بشأن 
 .ستور جنوب السودان ودساتير واليات جنوب السوداند

مختصة بالفصل فى النزاعات الدستورية بين أجهزة ومستويات   )6(
الحكم المختلفة ، بالنسبة لمجاالت اإلختصاص الحصرية أو 

 ).المتطابقة(المشترآة 
 .مختصة بحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية )7(
ونائبى رئيس ذات إختصاص جنائي في مواجهة الرئيس  )8(

الجمهورية ورئيسي السلطة التشريعية وقضاة آل من 
 .المحكمة القومية العليا والمحكمة العليا لجنوب السودان

 .تكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة 2-11-3-3
 :المحكمة العليا القومية  2-11-4

  :تختص المحكمة العليا القومية باآلتي 
لجنائية أو المدنية التى تنشأ عن مخالفة إعادة النظر ونقض األحكام في المسائل ا

  .القوانين الوطنية أو بموجبها
 .محاآمة قضاة المحكمة الدستورية جنائيًا 

  . مراجعة أحكام اإلعدام التى تصدرها أية محكمة بموجب القوانين القومية
ممارسة أية سلطات أخرى يحددها الدستور القومى اإلنتقالى واتفاقية السالم 

 .والقانون

يجوز للمحكمة العليا القومية إنشاء دوائر بغرض البحث والفصل فى  2-11-4-1
اإلستئنافات بخصوص أمور تتطلب خبرة خاصة، بما فى ذلك المسائل التجارية 

 .واألحوال الشخصية أو العمالية
يمارس قضاة المحكمة الدستورية والمحكمة العليا القومية إلى جانب وجميع  2-11-4-2

مهامهم دون تدخل سياسى وعلى أساس من قضاة المحاآم الوطنية األخرى، 
ويحمي  الدستور القومى اإلنتقالى . اإلستقاللية ومن دون خوف أو محاباة

 .والقانون استقاللهم



 من هذه 6-4-11-2تعين الرئاسة القضاة غير المشار إليهم فى القسم  2-11-4-3
 .االتفاقية بناء على توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية 

ة القومية للخدمة القضائية رئيس القضاء وتشمل عضوية هذه يرأس المفوضي 2-11-4-4
 ممثلى معاهد التدريس والقضاة وأعضاء المهن – فيمن تشمل -المفوضية 

وتكون المفوضية . القانونية وأعضاء السلطة التشريعية القومية ووزير العدل
ى القومية للخدمة القضائية على نحو ما يحددها الدستور القومى اإلنتقالى ف

وتعكس الحاجة إلى التمثيل المالئم .  من هذه االتفاقية12 – 2الفقرة 
 .والتعددية والتنوع

2-11-4-5  
تعين رئاسة الجمهورية جميع قضاة المحكمة الدستورية، بناء  )1(

على توصية من اللجنة القومية للخدمة القضائية رهنا بموافقة 
أغلبية ثلثى مجموع أعضاء مجلس الواليات مع مراعاة الكفاءة 

 .المصداقية والحاجة إلى التمثيل النزيهو
تعين الرئاسة جميع قضاة المحكمة القومية العليا، بناء على  )2(

توصية من اللجنة القومية للخدمة القضائية مع مراعاة الكفاءة 
 .والمصداقية

يتم تمثيل جنوب السودان ، تمثيًال مناسبًا ، على النحو  )3(
لقومية العليا الكافى، فى المحكمة الدستورية والمحكمة ا

والمحاآم القومية األخرى التى توجد فى العاصمة القومية، من 
  . قبل قانونيين مؤهلين، مع مراعاة الكفاءة والمصداقية

وال يجوز إقالة القضاة إال  بسبب سوء . ال تتأثر والية القضاة بقراراتهم القضائية 2-11-4-6
للقانون، وبناء فقط  وفقا –سلوك فاضح وانعدام الكفاءة والقدرة أو خالفا لذلك 

 .على توصية من اللجنة القومية للهيئة القضائية
 :عملية مراجعة الدستور 2-12
 .يوقع على اتفاقية السالم زعيما طرفى االتفاق  2-12-1
بعد التوقيع يلتزم الطرفان باالتفاق ويتكفالن باإللتزامات الناتجة عنه، ال سيما  2-12-2

ورى للترتيبات المتفق عليها فى اإللتزام بتنفيذ االتفاق واإلنفاذ القانونى والدست
  .هذه االتفاقية

فى أعقاب التوقيع، يلتزم الطرفان بضمان أحترام  جميع األجهزة واللجان  2-12-3
  .والهياآل الواقعة تحت إشرافهما، وأعضائها ألحكام االتفاق

 :بعد إتمام التوقيع على االتفاقية  2-12-4
تابع للحرآة يرسل نص منها إلى المجلس الوطني ومجلس التحرير الوطنى ال 2-12-4-1

 .الشعبية لتحرير السودان للموافقة عليه فى الصيغة التى ورد عليها
 آما يرد وصفها على نحو –تنشأ مفوضية قومية تمثيلية لمراجعة الدستور  2-12-4-2

النص ( " أوفى أدنـــاه لتتولى مهمـة إعـداد اإلطار القانونى والدستـورى 
 .تالم االتفاقية أسابيع من إس6فى فترة ال تتجاوز " ) الدستورى 

تضم المفوضية القومية لمراجعة الدستور ممثلى حزب المؤتمر الوطنى  2-12-4-3
والحرآة الشعبية لتحرير السودان وممثلى القوى السياسية األخرى والمجتمع 

وينص علي هذا التشكيل فى اتفاقية . المدنى حسبما يتفق عليه الطرفان
  .السالم الشامل

ى المفوضية القومية لمراجعة الدستور فى تتمثل المهمة األولى المسندة إل 2-12-5
إعداد نص اإلطار القانونى والدستورى بالشكل المالئم دستوريا وعلى أساس 
. اتفاقية السالم ودستور السودان الحالى لعرضه على المجلس الوطني إلقراره

ويعرض نفس النص على مجلس التحرير الوطنى التابع للحرآة الشعبية لتحرير 
وفى حالة حصول تعارض فإن احكام اتفاقية السالم . افقة عليهالسودان للمو

 .تسود طالما ظل ذلك التعارض قائمًا



 أعاله تعمل المفوضية القومية لمراجعة 5– 12– 2دون اإلخالل بأحكام الفقرة  2-12-6
الدستور لدى إعدادها لنص اإلطار القانونى والدستورى، على اإلستفادة من 

 .التي قد يقدمها الطرفانالتجارب والوثائق ذات الصلة 
على أثر إعتماده من طرف آل من المجلس الوطني  ومجلس التحرير الوطنى  2-12-7

التابع للحرآة الشعبية لتحرير السودان يصبح النص الدستورى الدستور القومى 
  .اإلنتقالى للسودان، خالل الفترة اإلنتقالية

على الوضع إلي حين إعداد النص الدستورى يتفق الطرفان على اإلبقاء  2-12-8
 .القانونى الراهن فى المناطق التابعة لكل منهما

يطلب إلى المفوضية القومية لمراجعة الدستور أيضا إعداد الوثائق القانونية  2-12-9
وال بد أن تنص مشاريع القوانين هذه أو . األخرى الالزمة لنفاذ اتفاقية السالم

سات القومية النص الدستورى على اآلليات األخرى ضمانا إلستقاللية المؤس
 . من هذه االتفاقية10-2المشار إليها فى القسم 

دون المساس بأحكام اتفاقية السالم تتولى المفوضية القومية لمراجعة  2-12-10
 مسؤولية - آمهمة الحقة وخالل الفترة اإلنتقالية للسنوات الست –الدستور 

ة ويجب أن تؤآد هذه العملية التعددي. تنظيم عملية مراجعة دستورية شاملة
 .السياسية والمشارآة الجماهيرية

دون المساس بمهام السلطات التشريعية الوالئية، تقوم المفوضية القومية  2-12-11
لمراجعة الدستور بإعداد دساتير والئية نموذجية، رهنا بتوافقها مع الدستور 

 .القومى ودستور جنوب السودان إذا إقتضى األمر ذلك
لجهات القانونية المعنية بإعالن مواءمة تقوم وزارة العدل القومية بمساعدة من ا 2-12-12

دستور جنوب السودان مع الدستور القومى اإلنتقالى وآذلك مواءمة دساتير 
الواليات مع الدستور القومى اإلنتقالى ودستور جنوب السودان، إن أقتضي 
األمر، وفى أعقاب هذا اإلعالن، يوقع رئيس مستوى الحكم المالئم على 

 .الدستور المعني



 
 جزء الثالثال

   حكومة جنوب السودان-3
  
فيما يخص جنوب السودان، تنشأ حكومة جنوب السودان على أساس الحدود القائمة  3-1

 : ، وتشتمل على ما يلى1956 – 01 – 01بتاريخ 
  .السلطة التشريعية لجنوب السودان 3-1-1
  .السلطة التنفيذية لجنوب السودان 3-1-2
  .السلطة القضائية لجنوب السودان 3-1-3
وب السودان وفقا لدستور جنوب السودان الذى تعده لجنة تعمل حكومة جن 3-2

شاملة لصياغة دستور جنوب السودان ويعتمده المجلس اإلنتقالى لجنوب 
ويكون متوافقا مع الدستور القومى . السودان بأغلبية ثلثى مجموع األعضاء

 .اإلنتقالى
ل تسند إلى حكومة جنوب السودان السلطات الواردة فى الجدولين باء ودا 3-3

مقرءة مع الجدوليـن هاء و  واو، والدستور القومى اإلنتقالى ودستور جنوب 
 .السودان واتفاقية السالم

تتمثل إحدى المسؤوليات الرئيسية لحكومة جنوب السودان فى العمل  3-4
آسلطة بالنسبة لواليات جنوب السودان والعمل آحلقة وصل مع الحكومة 

ح جنوب السودان، خالل الفترة القومية لضمان المحافظة على حقوق ومصال
  .اإلنتقالية

 :السلطة التشريعية لجنوب السودان 3-5
إلى حين إجراء اإلنتخابات يكون أول مجلس تشريعي لجنوب السودان هيئة  3-5-1

 :تشريعية تأسيسية شاملة، تشتمل على 
 %.70الحرآة الشعبية لتحرير السودان ممثله بنسبة  3-5-1-1
  %.15المؤتمر الوطنى ممثال بنسبة  3-5-1-2
  %.15 السياسية األخرى من الجنوب ممثلة بنسبة القوى 3-5-1-3
, ينتخب المجلس التشريعى لجنوب السودان، وفقا للدستور الذى إعتمده 3-5-2

 .رئيس المجلس التشريعى وشاغلي المناصب األخرى فيه
عند وضع دستور جنوب السودان يخول مجلس جنوب السودان السلطة فى أن  3-5-3

واردة فى الجدولين باء ودال يسند إلي حكومة جنوب السودان السلطات ال
 .مقرؤين مع الجدولين هاء و  واو 

ينص دستور جنوب السودان على إعادة تشكيل مجلس جنوب السودان عن  3-5-4
طريق اإلنتخابات وفقا لألحكام الواردة فى هذه االتفاقية والمتعلقة بتوقيت 

عيين آما ينص دستور جنوب السودان على إنتخاب الرئيس وت. اإلنتخابات العامة
وتتم هذه اإلنتخابات وفقا لألحكام التى . نائب رئيس حكومة جنوب السودان

 1-1– 10– 2وضعتها مفوضية اإلنتخابات القومية والمحددة فى الفقرة الفرعية 
  .فى هذه االتفاقية 

يجوز لمجلس جنوب السودان تعديل دستور جنوب السودان بأغلبية ثلثى  3-5-5
 .مجموع أصوات األعضاء

لتشريع القومي المطبق يعهد بالسلطة التشريعية فى جنوب بإستثناء ا 3-5-6
السودان إلى مجلس جنوب السودان الذى يتولى إنشاء مكاتبة ولجانه ويضع 
النظام الداخلى وينتخب رئيسه ونائب رئيسه والوظائف األخرى فى أول جلسة 

 .يعقدها
 :السلطة التنفيذية لجنوب السودان 3-6
ن مجلس وزراء تنفيذى يعينه رئيس حكومة  وفقا لدستور جنوب السودا–ينشأ  3-6-1

جنوب السودان، بالتشاور مع نائبه أو نائبته وبموافقة المجلس التشريعي 



ويكون أعضاء مجلس الوزراء مسؤولين أمام رئيس حكومة . لجنوب السودان
جنوب السودان والمجلس التشريعي لجنوب السودان فى أداء مهامهم، ويجوز 

 .ثلثا مجموع أعضاء المجلس التشريعي لجنوب السودانإقالتهم بإقتراح يدعمه 
تنشىء السلطة التنفيذية لجنوب السودان المؤسسات المستقلة التى تنص  3-6-2

. عليها اتفاقية السالم والدستور القومى اإلنتقالى ودستور جنوب السودان
وتخول لها السلطة إلنشاء لجان ومؤسسات وفقا لسلطاتها الالزمة لتحقيق 

  . وتعزيز الحكم الرشيد والعدالةرفاه الشعب
  .تنشأ حكومة جنوب السودان مع المراعاة الالزمة للشمول  3-6-3
 :قبل اإلنتخابات تتكون حكومة جنوب السودان على النحو التالى 3-6-4
 %.70تمثل الحرآة الشعبية لتحرير السودان نسبة  3-6-4-1
 %.15يمثل المؤتمر الوطنى نسبة  3-6-4-2
  %.15دان نسبة تمثل القوى السياسية األخرى فى جنوب السو 3-6-4-3
 بالنسبة –تؤدى حكومة جنوب السودان واجباتها وتمارس حقوقها وسلطاتها  3-6-5

للشؤون اإلدارية واألمنية والمالية المنصوص عليها فى دستور جنوب السودان 
والدستور القومى اإلنتقالى واتفاقية السالم أو أية اتفاقية أخرى لها عالقة 

 . بإعادة إعمار وتنمية جنوب السودان
إذا شغر منصب رئيس حكومة جنوب السودان تسند مهام الرئيس إلى   )أ  3-6-6

نائب رئيس حكومة جنوب السودان، وذلك ريثما يتم تعيين الرئيس الجديد 
 .وتأديته اليمين الدستورية

إذا شغر منصب رئيس حكومة جنوب السودان خالل الفترة ما قبل   ) ب
مرشح من اإلنتخابات يتولى منصب رئيس حكومة جنوب السودان 

  .الحرآة الشعبية لتحرير السودان وذلك خالل أسبوعين
إذا شغر منصب الرئيس فى الفترة التي تعقب اإلنتخابات يتم إختيار   ) ج

الرئيس الجديد عن طريق اإلنتخابات التى تجرى فى فترة ال تتجاوز 
 .يوما) 60(ستين 

  :السلطة القضائية لجنوب السودان 3-7
 :تنشأ على مستوى جنوب السودان

  .محكمة عليا لجنوب السودان 3-7-1-1
  و. محاآم إستئناف 3-7-1-2
  .أية محاآم يتعين إنشاؤها وفقا لدستور جنوب السودان والقانون 3-7-1-3
النص في دستور جنوب السودان على أن تكون للجنوب محكمة عليا هي  3-7-2

األعلي في الجنوب وتختص بالنظر والفصل في اإلستئنافات من محاآم واليات 
 بجنوب السودان في مسائل تتصل بقوانين الجنوب،  أو المحاآم األخرى

الواليات الجنوبية أو  بقانون جنوب السودان أو القانون االتحادي ، حسبما يحدد 
 .دستور جنوب السودان

 :تكون المحكمة العليا لجنوب السودان 

     ذات إختصاص نهائى فى أي دعوى مدنية أو جنائية بموجب قانون أي من 
على أن .قانون جنوب السودان ، ويشمل ذلك التشريع والعرفالواليات الجنوبية أو 

تخضع أي قرارات صادرة بموجب القوانين القومية للمراجعة والفصل من قبل 
  .المحكمة العليا القومية

    ذات إختصاص أصيل للفصل فى أي نزاع يحكمه دستور جنوب السودان ، 
ألفراد أو األشخاص اإلعتبارية ودساتير واليات جنوب السودان ، بناًء على طلب من ا

  .أو من الحكومة 



  ذات إختصاص بالفصل فى دستورية القوانين وإلغاء أو تقرير بطالن القوانين ، أو 
أو دساتير واليات جنوب ¸ مواد القوانين التى تتعارض مع دستور جنوب السودان 

  .السودان 
ية التى تنشـأ من قوانين  ذات إختصاص بإعادة النظر ونقض األحكام الجنائية والمدن

  .جنوب السودان أو بموجبها 
   ذات إختصاص جنائى فى مواجهة رئيس حكومة جنوب السـودان ونائبه ورئيس 

  .المجلس التشريعى اجنوب السودان
   ذات إختصاص بمراجعة أحكام اإلعدام التى تصدرها محاآم جنوب السودان 

  . بموجب قوانين جنوب السودان 
  .صات أخرى يحددها دستور جنوب السودان أو إتفاقية السالم أو القانون   أي إختصا

  يؤدى قضاة محاآم جنوب السودان مهامهم بإستقالل تام ودون تأثير سياسى ، 
ويصون دستور جنوب السودان والقانون . ويقيمون العدل دون خشية أو محاباة 

  .إستقاللهم
 السلطة التشريعية لجنوب  تتولى4-4-11-2دون المساس بالفقرة الفرعية  3-7-3

السودان وضع أحكام تعيين قضاة جنوب السودان وتضع شروط خدمتهم 
  .وإقالتهم

  
 
  

  
  
  

  
 
 

  
  الجزء الرابع

 
   المؤسسات على المستوى الوالئى-4
  

  :تتكون المؤسسات على المستوى الوالئى على النحو التالى  
  و. السلطة التشريعية الوالئية  4-1-1
  . الوالئيةالسلطة التنفيذية  4-1-2
  .السلطة القضائية الوالئية 4-1-3
 مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية – على المستوى الوالئى –تستحدث  4-2

تعمل وفقا لهذه االتفاقية والدستور القومى اإلنتقالى ووفقا أيضا لدستور جنوب 
  .السودان بالنسبة لواليات جنوب السودان

ون انتخابه وتنظيمه الحكم المحلي مستوى هام من مستويات الحكم، ويك 4-3
 .وحسن أدائه مسؤولية الواليات ، وفقا للدستور الوالئى ذى الصلة

  :السلطة التشريعية الوالئية 4-4
تنشأ سلطة تشريعية والئية تضم أعضاء منتخبين وفقا لألحكام اإلنتخابية  4-4-1

الواردة  في هذه االتفاقية على نحو ما تحدده مفوضية اإلنتخابات القومية 
 : فى هذه االتفاقية1-1– 10-2فى الفقرة المشار إليها 

 فى هذه 1-4-4إلى حين إجراء اإلنتخابات المشار إليها فى الفقرة الفرعية  4-4-2
 :االتفاقية  تتكون السلطات التشريعية الوالئية على النحو التالى 



فى الواليات الشمالية، وللحرآة الشعبية لتحرير % 70يكون للمؤتمر الوطنى  4-4-2-1
  :واليات الجنوبية فى ال% 70السودان 

 :المتبقية فى الواليات الجنوبية والشمالية على النحو التالى% 30نسبة  4-4-2-2
 .فى الواليات الجنوبية لحزب المؤتمر الوطنى% 10نسبة   )1(
فى الواليات الشمالية للحرآة الشعبية لتحرير % 10نسبة  )2(

  .السودان
فى الواليات الشمالية والجنوبية يشغلها ممثلو % 20نسبة  )3(

 .قوى السياسية الشمالية والجنوبية األخرى علي التواليال
 فى هذه االتفاقية فى 1-4-4تجرى اإلنتخابات المشار إليها فى الفقرة الفرعية  4-4-3

  .3-8-1نفس موعد إنعقاد إنتخابات المجلس الوطني المشار إليها فى القسم 
ئية شريطة تعمل السلطات التشريعية الوالئية على إعداد وإقرار الدساتير الوال 4-4-4

توافقها مع الدستور القومى اإلنتقالى واتفاقية السالم ووفقا أيضا لدستور 
 .جنوب السودان، بالنسبة للواليات الجنوبية

يمنح للسلطة التشريعية الوالئية اإلختصاص فى سن القوانين بالنسبة للمهام   4-4-5
 .الواردة فى الجدولين جيم ودال مقرؤتين مع الجدولين هاء و  واو

تع أعضاء السلطة التشريعية الوالئية ومجلس الوزراء الوالئى، بمن فيهم، يتم 4-4-6
  .بالحصانات التى ينص عليها القانون )  الوالي(الحاآم 

يحدد المجلس الوالئي قواعده ، ولوائح إجراءاته ، ويشكل لجانه ، وينتخب  4-4-7
 .رئيسه وشاغل المناصب فيه 

 
 :السلطة التنفيذية الوالئية 4-5
 :تخابات توزع العضوية فى السلطات التنفيذية على النحو التالىقبل إجراء اإلن 4-5-1
فى الواليات الشمالية، ويكون للحرآة % 70يكون للمؤتمر الوطنى  نسبة  4-5-1-1

  .فى الواليات الجنوبية% 70الشعبية لتحرير السودان  نسبة 
المتبقية فى الواليات الشمالية والجنوبية % 30توزع نسبة الثالثين في المائة  4-5-1-2

    :النحو التالىعلى 
  .فى الواليات الجنوبية يشغلها المؤتمر الوطنى% 10نسبة  )1(
فى الواليات الشمالية تشغلها الحرآة الشعبية % 10نسبة  )2(

 .لتحرير السودان
فى الواليات الشمالية والجنوبية يشغلها ممثلو % 20نسبة  )3(

  .القوى السياسية األخرى من الشمال والجنوب علي التوالي 
 
نصيب المؤتمر % 10 علي أن تتضمن نسبة العشرة في المائة أتفق الطرفان 4-5-2

 : الوطنى فى الواليات الجنوبية ما يلى 
إحدى واليات الجنوب مرشحا من قبل ) والي(يكون حاآم  )4(

 .المؤتمر الوطنى
فى والية أخرى من الجنوب ) الوالي(يكون أحد نواب الحاآم  )5(

 .مرشحا من قبل المؤتمر الوطنى
مجلس وزراء الوالية وفقا لدستور الوالية، مع مراعاة ) ليالوا(يعين الحاآم  4-5-3

) الوالي(ويكون وزراء الوالية مسؤولين أمام الحاآم . الحاجة إلى الشمول
والهيئة التشريعية فى أداء مهامهم ويجوز للحاآم اعفاؤهم بناء على إقتراح 

  .يؤيده ثلثا مجموع أعضاء السلطة التشريعية الوالئية
إلى جانب مجلس الوزراء الوالئى الذى عينه، ) الوالي (يمارس الحاآم  4-5-4

السلطات التنفيذية الوالئية التى تشمل المهام الواردة فى الجدولين جيم ودال 
مقروءين مع الجدولين هاء و واو، وآذا اإلختصاصات التنفيذية األخرى التى 



ن يخولها للوالية آل من الدستور القومى اإلنتقالى ودستور جنوب السودا
  .والدستور الوالئي واتفاقية السالم

الواليات على أى قانون أقرته السلطة التشريعية الوالئية )  والة(يوقع حكام  4-5-5
 يوما فإن 30بعد مضى ) الوالي(فإن لم يوقع الحاآم . على النحو المطلوب

التوقيع، عليه أن ) الوالي(القانون يعتبر موقعا عليه وفى حالة رفض الحاآم 
ه وأن يعيد عرض مشروع القانون على السلطة التشريعية الوالئية يقدم أسباب
 يوما المبينة في هذا النص ويصبح مشروع القانون قانونا إذا 30خالل فترة 

إعتمدته السلطة التشريعية الوالئية، من جديد، بأغلبية ثلثى جميع األعضاء، 
 ). الوالي(وال يطلب عندها موافقة الحاآم 

 :ة القضائية الوالئيةمؤسسات السلط  4-6
ينص دستور آل والية على اختصاص السلطة القضائية بالوالية في انشاء محاآم 

  . والئية آلما آان ذلك مطلوبا
  :يجب أن تنص التشريعات الوالئية على ما يلى 4-6-1
  ). القضاة غير المحترفين( تعييـن وإقالـة القضاة المعينين من الوالية  4-6-2-1
القضائية، وحماية القضاة من أن يكونوا عرضة ضمان إستقالل وحياد السلطة  4-6-2-2

 .للتأثير السياسى أو أى تأثير من شكل آخر
ينعقد للمحاآم الوالئية اإلختصاص المدني والجنائي في مجال القوانين الوالئية  4-6-2-3

والقومية وقوانين جنوب السودان، على أن يكون حق اإلستئناف وفقا لما تنص 
  .عليه هذه اإلتفاقية

 ، يحدد المجلس الوطني  3-6-4ن أحكام الفقرة الفرعية على الرغم م 4-6-4
اإلجراءات المدنية والجنائية المتعين اتباعها فيما يتعلق بالدعاوى المدنية أو 

 .الجنائية المرفوعة بموجب القوانين القومية وفقًا للدستور القومي االنتقالي
تفاقية تخضع هياآل وسلطات محاآم واليات جنوب السودان ألحكام هذا اال 4-6-5

 .ودستور جنوب السودان
  



 
  الجداول: الجزء الخامس

 :السلطات القومية: الجدول ألف 
  .، الحصرية للحكومة القومية) السلطات التشريعية والتنفيذية(االختصاصات 

  الدفاع الوطني واألمن القومي وحماية الحدود الوطنية ؛ -1
  الشؤون الخارجية والتمثيل الدولي؛ -2
  الجنسية والتجنس ؛ -3
 جوازات السفر والتأشيرات؛  -4
 الهجرة واألجانب ؛ -5
 العملة، سك العملة والرقابة على سعر الصرف ؛ -6
المحكمة الدستورية والمحاآم القومية المسئولة عن إنفاذ وتطبيق القوانين  -7

 .القومية
بما فيها إدارة التحقيقات الجنائية ، وتنسيق الشؤون الجنائية (الشرطة القومية  -8

مية والدولية والمعايير والنظم ، بما فيها معايير تدريب الشرطة في الثنائية واإلقلي
 العاصمة القومية ؛

تحديد وتوفير األجور والعالوات لموظفي الخدمة المدنية والموظفين اآلخرين في  -9
 الحكومة القومية ؛

 الخدمات البريدية ؛ -10
 الطيران المدني ؛ -11
 الشحن البحري ؛ -12
 المنارات ؛ -13
 المالحة والشحن ؛ -14
 .اضي القومية والموارد الطبيعية القوميةاألر -15
 .البنك المرآزي وتأسيس البنوك القومية وإصدار العمالت الورقية -16
 الكمبياالت والسندات األذنية؛ -17
 .الموازين والمقاييس والمعايير والتقويم والتوقيت  -18
 األرصاد الجوي ؛ -19
 إنشاء السجون القومية وصيانتها ؛ -20
فاقية السالم أو المنصوص عليها في الدستور المؤسسات القومية المتضمنة في ات -21

 القومي االنتقالي؛
 الجمارك ورسوم االنتاج والصادر؛ -22
 حقوق الملكية الفكرية ، بما فيها البراءات وحقوق المؤلف؛ -23
 العلم الوطني والشعار الوطني والنشيد الوطني ؛ -24
 ابرام المعاهدات الدولية نيابة عن جمهورية السودان ؛ -25
 واالقتراض علي أساس االئتمان العام ؛الديون القومية  -26
 التعداد القومي والمسوحات واالحصائيات القومية؛ -27
 حاالت الطوارئ القومية ؛ -28
النقل الدولي والنقل فيما بين الواليات ، بما في ذلك الطرق والمطارات والممرات  -29

 المائية والموانئ البحرية والسكك الحديدية؛
 المرافق العامة القومية؛ -30
 الوطنية ومواقع التراث الوطني ؛المتاحف  -31
 التخطيط والسياسة االقتصادية الوطنية ؛ -32
هيئة مياه النيل وإدارة مياه النيل والمياه العابرة للحدود والنزاعات الناشئة عن إدارة  -33

موارد المياه المشترآة فيما بين الواليات الشمالية ، أو أية نزاعات تنشب بين 
 الواليات الشمالية والجنوبية ؛

 االعالم الوطني والمطبوعات ونظم االتصاالت السلكية والالسلكية؛ -34



 الضريبة القومية وتحصيل اإليرادات القومية؛ -35
 الميزانية القومية ؛ -36
 القوانين التي تنظم االنتخابات القومية ومراقبتها بواسطة مفوضية االنتخابات؛ -37
 .إصدار البطاقة الشخصية القومية -38
 



 
  جنوب السودانسلطات حكومة: الجدول باء 

  
  : تتمثل السلطات التشريعية والتنفيذية الحصرية لحكومة جنوب السودان فيما يلي  

اعتماد وتعديل دستور حكومة جنوب السودان مع مراعاة توافقه مع الدستور القومي  -1
  االنتقالي ؛

  الشرطة والسجون والحياة البرية ؛ -2
مع مراعاة االتفاق بشأن (ية خدمات األمن والقوات المسلحة خالل الفترة االنتقال -3

  ؛)الترتيبات األمنية
التشريع المتعلق بهياآل حكومة جنوب السودان لتقديم الخدمات علي آافة مستويات  -4

 حكومة جنوب السودان ؛
اقتراض أموال فقط بضمان حكومة جنوب السودان وحدها ضمن سياسة االقتصاد الكلي  -5

 القومية؛
 ا في ذلك الصحة والتعليم ورفاه المواطنين ؛التخطيط لخدمات جنوب السودان ، بم -6
 تعيين موظفي حكومة جنوب السودان، مع تحديد صالحياتهم ودفع رواتبهم ؛ -7
 تنمية اإليرادات المالية لحكومة جنوب السودان ؛ -8
التنسيق بين خدمات جنوب السودان ووضع الحد األدني من المقاييس لجنوب السودان  -9

السودان فيما يتعلق بأية مسألة أو خدمة مشار إليها واستحداث معايير موحدة لجنوب 
من الجدول جيم ) 1(في الجدولين جيم أو دال مقروءين مع الجدول هاء، بإستثناء البند 

دون المساس (بما في ذلك وغير مقتصر على، التعليم والصحة والرفاة والشرطة 
 والسلطات المتعلقة والسجون والخدمات الوالئية العامة) بالمعايير والنظم القومية

بالقوانين المدنية والجنائية والمؤسسات القضائية المحددة في الجداول واألراضي ودور 
إصالح الشباب وقوانين األحوال الشخصية والمعامالت التجارية والحرف في نطاق 
الوالية والسياحة والبيئة والزراعة والتدخل في حاالت الكوارث وخدمات الطوارئ الطبية 

فحة الحرائق والنظم التجارية وتوفير الكهرباء وخدمات إدارة المياه والنفايات والحكم ومكا
المحلي والخدمات البيطرية ومكافحة أمراض الحيوانات وحماية المستهلكين ، أو أي 

 قضية موضوعات أشير إليها في الجداول أعاله ؛
ابة عنها مع مراعاة أي سلطة تطلب منها أي والية أو الحكومة القومية ممارستها ني -10

موافقة حكومة جنوب السودان أو تتولي أي سلطات تطلب حكومة جنوب السودان 
ممارستها في جنوب السودان لدواعي حسن األداء وتوافق عليها المستويات 

 األخرى ؛ 
إجراء االستفتاء في جنوب السودان بشأن قضايا تؤثر علي جنوب آل السودان في إطار  -11

 وب السودان ؛اختصاصات حكومة جن
 تحصيل الضرائب والدخول في جنوب آل السودان؛  -12
 إعداد ميزانية جنوب السودان ، مع مراعاة اتفاق اقتسام الثروة ؛ -13
 المرافق العامة لحكومة جنوب السودان ؛ -14
 علم وشعار حكومة جنوب السودان ؛ -15
 ؛إعادة إعمار وتنمية آل جنوب السودان مع مراعاة أحكام اتفاق اقتسام الثروة  -16
اعالم حكومة جنوب السودان والمطبوعات ووسائط اإلعالم و مرافق االتصاالت السلكية  -17

 والالسلكية ؛
إعادة تأهيل وإعانة قدامى المحاربين المعاقين واليتامي واألرامل ورعاية عائالت  -18

 المعالين أبطال الحرب الذين سقطوا في الحرب؛
 يمكن أن تعالجها والية بمفردها أى قضية متصلة ببند مشار إليه في الجدول دال ال -19

وتتطلب تشريعًا أو تدخًال بشأنها من جانب حكومة جنوب السودان ، ويشمل 
 : مايلي -دون حصر-ذلك   

 الشؤون المتعلقة بالشرآات التجارية ورخص األعمال وشروط العمل؛ 19-1



 الموارد الطبيعية الغابية ؛ 19-2
  تخطيط المدن والتخطيط الريفي ؛ 19-3
عن إدارة المياه المشترآة بين الواليات في جنوب السودان النزاعات الناجمة  19-4

 فقط؛
 خدمات اإلسعاف ومكافحة الحرائق ؛ 19-5
 مؤسسات إصالح الشباب التابعة لحكومة جنوب السودان ؛ 19-6
 رخص األسلحة النارية في جنوب السودان ؛ و  19-7
 مرافق الترفيه والرياضة لحكومة جنوب السودان ؛ 19-8
 والعوائد والتخطيط االقتصادي المحددة في اتفاق جميع الشؤون المتعلقة بالضرائب -20
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بمسألة قومية تتطلب معالجة علي الصعيد القومي أو مسألة ال يمكن تنظيمها من قبل 
وإذا آانت . والية منفردة ، فعندئذ تمارس هذه السلطة من جانب الحكومة القومية 

الحكم الوالئي أو المحلي، فعلي الوالية ممارسته ، السلطة تتعلق بأمر عادة ما يمارسه 
وإذا آان األمر تحكمه نظم جنوب السودان ، بالنسبة لواليات جنوب السودان ، فتباشر 

  .السلطة حكومة جنوب السودان
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أو القانون /أو القانون الوالئي و/ نوب السودان و إذا آان هناك تعارض بين أحكام قانون ج  

القومي بشأن مسائل أشير إليها في الجدول دال ، فإن القانون الذي يسود هو ذلك الذي 
  :يعالج المسألة موضوع القانون علي نحو فعال ، مع مراعاة ما يلي
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  المبادئ الموجهة بشأن األقتسام العادل للثروة العامة  -1

يتفق الطرفان أن تكون المبادئ اإلرشادية واألحكام الواردة أدناه هي أساس  1-1
  .النص الشامل القتسام الثروة

تقسم ثروة السودان على نحو متكافئ حتى يتمكن آل مستوى حكومي من  1-2
 .ة والدستوريةاالضطالع بمسؤولياته وواجباته القانوني

  .تفي حكومة السودان، بالتزاماتها بتوفير التحويالت إلى حكومة جنوب السودان 1-3
يكفل تقسيم وتوزيع الثروة الناتجة عن موارد السودان تعزيز الحياة والكرامة  1-4

والظروف المعيشية لكل المواطنين بدون تفرقة على أساس النوع أو العنصر أو 
ويقوم اقتسام .  العرق أو اللغة أو اإلقليمالدين أو االنتماء السياسي أو

 .وتخصيص هذه الثروة على مبدأ أن آل أجزاء السودان لها الحق في التنمية
يتمكن من ) 1(يتفق الطرفان أن جنوب السودان يواجه احتياجات ملحة لكي  1-5

) 3(يتمكن من بناء اإلدارة المدنية و) 2(االضطالع بأعباء الحكومة  األساسية 
بناء البنية األساسية العمرانية واالجتماعية في  سودان ما /يل وإعماريعيد تأه
 .بعد النزاع

يتفق الطرفان ان جبال النوبة وجنوب النيل األزرق، وابيي والمناطق المتأثرة  1-6
تتمكن من االضطالع بأعباء الحكومة ) 1(بالحرب تواجه احتياجات ملحة لكي 

وبناء البنية /إعادة تأهيل وإعمار) 3(إنشاء وبناء إدارة مدنية و) 2(األساسية 
 .التحتية العمرانية واالجتماعية في السودان ما بعد النزاع

 فإن جنوب السودان وتلك المناطق التي 3-1وإنه وبدون اإلخالل بأحكام الفقرة  1-7
اإلعمار يجب أن تصل إلى نفس معدل التنمية /هي في حاجة إلى البناء

. الخدمة العامة  في الواليات الشماليةاالقتصادية واالجتماعية ومستوى 
وتحقيق هذه األهداف يتطلب وقتا وجهدا لبناء القدرات المؤسسية والبشرية 

ولهذا الغرض يتم إنشاء صندوقين خاصين حسب النص . واالقتصادية المحلية
 .في هذا الصدد

ار يجب أن يبرز إقتسام العائدات االلتزام بتفويض السلطة والمرآزية إتخاذ القر 1-8
  .فيما يتعلق بالتنمية والخدمات 

يتم تطوير البنية التحتية والموارد البشرية والتنمية االقتصادية المستدامة  1-9
والقدرة على تلبية االحتياجات اإلنسانية في إطار الشفافية والحكم الخاضع 

 .للمساءلة
ابة اتباع أفضل السبل المعروفة في االستقالل المستدام للموارد الطبيعية والرق 1-10

 .عليها
تبين هذه االتفاقية مستحقات آل مستوي من مستويات الحكم من الدخل  1-11

 . والعائدات والضرائب ومصادر الثروة األخرى 
يقر الطرفان بحاجة الحكومة القومية لحشد المزيد من الموارد خالل الفترة  1-12

 .االنتقالية
حدود والبد من إن مقدار الموارد الوطنية القومية اإلضافية التي يمكن حشدها م 1-13

مقابلة جزء من االحتياجات القومية لسودان ما بعد النزاع عن طريق 
 .المساعدات الخارجية

 أو 1أو إقليم/ال يجوز للحكومة القومية حجم أي مخصصات مستحقة لوالية 1-14
لحكومة جنوب السودان ويجوز ألي مستوى حكم أن يقيم دعوى في المحكمة 

توفر . خر يحتجز أمواال مستحقة لهالدستورية ضد أي جهاز أو مستوى آ
الحكومة القومية التحويالت لحكومة جنوب السودان على أساس المبادئ 

 .المعتمدة

                                                 
  1 مسألة التسميات  سوف تحسم في اتفاقية اقتسام السلطة 



بإتفاقهما على ترتيبات اقتسام الثروة هذه يشير الطرفان إلى المجتمع الدولي  1-15
بناء السودان، /بأن عليه أن يؤدي دورا قويا وبناًءا في تقديم المساعدة إلعمار

 .جنوب السودان والمناطق األخرى المتأثرة بالحرب والمناطق األقل نمواخاصة 
تساعد الحكومة القومية حكومة جنوب السودان وذلك بالتعاون مع المنظمات  1-16

الدولية، خالل فترة ما قبل المرحلة االنتقالية، بالتعاون مع المنظمات الدولية 
تكون القصوى للمالية العامة و. إلعداد وتنفيذ برنامج لتعزيز القدرات في الجنوب

 . والعالقات والحكم البينية بما في ذلك إدارة المصروفات لضمان المساءلة
 

  :ملكية األراضي والموارد الطبيعية -2
دون مساس بموقف الطرفين فيما يتعلق بملكية األراضي والثروات الطبيعية في باطن  2-1

ال تستهدف معالجة ملكية األرض شاملة ما في جنوب السودان ، فإن هذه االتفاقية 
 .يتفق الطرفان على وضع ترتيبات لحل هذه المسألة.  هذه الثروات

يتفق الطرفان على أن تنظيم وإدارة وإقتسام الثروة من الموارد الطبيعية في باطن  2-2
 .األرض تعالج أدناه 

يؤآد الطرفان أن تنظيم حيازة األرض وإستغاللها وممارسة حقوق الملكية سلطة  2-3
  . تمارس على مستويات الحكم المختصةمشترآة

الحقوق على األراضي التي تملكها حكومة السودان تمارس من خالل مستويات الحكم  2-4
 .المختصة أو المسماه 

يتفق الطرفان على بدء عملية تطوير تدريجي وتعديل القوانين ذات الصلة، إلدراج  2-5
 .الممارسات الدوليةالقوانين العرفية والممارسات والتراث المحلي والتوجهات و

دون اإلخالل بالسلطات القضائية للمحاآم يتم إنشاء مفوضية قومية لألراضي القومية  2-6
 :تكون مهامها على النحو التالي

بشأن  , الراغبة في إجراء التحكيم, التحكيم في النزاع بين األطراف المتنازعة 2-6-1
 .والفصل في هذه النزاعات, أي نزاع حول أرض

جماعة تدعي حقًا في أرض تقديم مطالبة ضد الجهة يجوز ألي طرف أو  2-6-2
 . أو األطراف التي لها مصلحة في تلك األرض /الحكومية المعنية و

 .يجوز لمفوضية األراضي القومية، وفق تقديريها معالجة مثل هذه االدعاءات 2-6-3
األطراف التي قبلت التحكيم ملزمة بتنفيذ قرار مفوضية األراضي القومية  2-6-4

 .ة عند إيداع قرار التحكيم لدى المحاآمبموافقة متبادل
تطبق مفوضية األراضي القومية القانون المطبق في الجهة المحلية التي تقع  2-6-5

فيها  األرض موضوع النزاع أو أي قانون آخر يرتضيه أطراف التحكيم بما في ذلك 
 .مبادئ اإلنصاف والعدالة

عنية، أو أثناء النظر تقبل المفوضية ما يحال إليها بناء على طلب الحكومة الم 2-6-6
  -: في  االدعاء وتقديم توصياتها لمستوي الحكم المعني بشأن 

 . سياسات إصالح األراضي 2-6-6-1
 .أو القانون العرفي لألراضي/االعتراف بالحقوق العرفية و 2-6-6-2
تقدير التعويض المناسب لألرض والذي ال يقتصر على التعويض النقدي لمقدمي  2-6-7

  .أو عند اإلحالة من محكمةاالدعاء أو أثناء عملية التحكيم 
تقديم المشورة لمستويات الحكم المختلفة عن آيفية تنسيق السياسات  2-6-8

 .بشأن المشاريع القومية
دراسة وتسجيل ممارسات استخدام األراضي في المناطق التي يباشر فيها  2-6-9

 .استغالل الموارد الطبيعية
وينها على تكون مفوضية األراضي القومية تمثيلية مستقلة وينص قانون تك 2-6-10

 .صالحياتها وعضويتها وتعين رئاسة الجمهورية رئيس المفوضية
يجوز لمفوضية األراضي القومية عقد جلسات استماع وأن تصيغ قواعد  2-6-11

 .اإلجراءات الخاصة بها



وتكون , تكون لمفوضية األراضي القومية ميزانية معتمدة من رئاسة الجمهورية 2-6-12
 .عن حسن أداء مهامهاالمفوضية مسؤولة أمام رئاسة الجمهورية 

بموجب هذه االتفاقية وبدون اإلخالل بالسلطات القضائية للمحاآم تنشأ في جنوب  2-7
 :السودان مفوضية لألراضي تكون لها المهام التالية

التحكيم بين األطراف المتنازعة الراغبة في التحكيم بشأن االدعاءات حول  2-7-1
 .األراضي والفصل في تلك اإلدعاءات 

أو جماعة تدعي حقًا في أرض تقديم مطالبة ضد الجهة يجوز ألي طرف  2-7-2
 . أو األطراف التي لها مصلحة في تلك األرض /الحكومية المعنية و

يجوز لمفوضية أراضي جنوب السودان النظر فيما يقدم لها من إدعاءات وفق  2-7-3
  .تقديرها

أطراف التحكيم ملزمة بقبول قرار مفوضية أراضي جنوب السودان علي أساس  2-7-4
 .الطرفين  وعند إيداع قرار التحكيم في المحكمة المختصةقبول 

تطبق مفوضية أراضي جنوب السودان القانون المطبق في الجهة المحلية حيث  2-7-5
تقع األرض موضوع النزاع أو أي قانون آخر ترتضيه أطراف التحكيم بما في ذلك 

 .مبادئ اإلنصاف
 أثناء نظر اإلدعاء وترفع تقبل ما يحال إليها بناء على طلب الحكومة المعنية أو 2-7-6

 -:توصياتها لمستوى الحكم المعني بشأن 
 .سياسات إصالح األراضي 2-7-6-1
 .أو القانونية المتعلقة باألراضي/االعتراف بالحقوق العرفية و 2-7-6-2
تقدير التعويض المناسب عن األرض والذي ال يقتصر فقط على التعويض النقدي  2-7-7

  .حالة إليها من محكمةلمقدم االدعاء أثناء عملية التحكيم أو عند اإل
تقديم المشورة لمستويات الحكم المختلفة عن آيفية تنسيق السياسات  2-7-8

 .بشأن مشاريع حكومة جنوب السودان
دراسة وتدوين ممارسات استخدام األراضي في المناطق التي يباشر فيها  2-7-9

 .استغالل الموارد الطبيعية
 التشريع الذي تكون مفوضية أراضي جنوب السودان تمثيلية مستقلة ويوضح 2-7-10

ويعين رئيس حكومة جنوب . تنشأ بموجبه تكوين عضوية المفوضية وصالحياتها
 .السودان رئيسها

يجوز لمفوضية أراضي جنوب السودان عقد جلسات استماع ووضع لوائح  2-7-11
 .اإلجراءات الخاصة بها

تجيز حكومة جنوب السودان ميزانية مفوضية أراضي جنوب السودان والمفوضية   2-7-12
 .مام رئيس حكومة جنوب السودان عن حسن أداء مهامهامسؤولة أ

 
تتعاون مفوضية األراضي القومية مع مفوضية أراضي جنوب السودان وتنسقان  2-8

أنشطتهما الستخدام مواردهما بكفاءة ودون تحديد للمسائل موضوع التنسيق، يجوز 
 :لمفوضية األراضي القومية ومفوضية أراضي جنوب السودان االتفاق على

 .تبادل المعلومات والقرارات الصادرة عن آل منهما  )أ 
يجوز لمفوضية األراضي القومية تكليف مفوضية أراضي جنوب السودان بأداء   )ب

 .مهام معينة، بما في ذلك جمع البيانات والبحوث
  .آيفية حل أي نزاع قد ينشأ نتيجة الختالف نتائج تحقيق أو توصيات أي منهما   )ج 
  

ئج تحقيق أو توصيات مفوضية األراضي القومية مع مفوضية أراضي في حال تعارض نتا 2-9
 وإذا لم يحدث –جنوب السودان وتعذر إزالته باالتفاق تسوى المفوضيتان  بين مواقفهما 

  .ذلك، يحال األمر إلى المحكمة الدستورية
 



 
 موارد البترول -3

  :مبادئ موجهة إلدارة وتنمية قطاع البترول  -ألف 
 أن أساس اإلطار المحكم ، المتفق عليه لتنمية قطاع يتفق الطرفان علي 3-1

  :البترول خالل الفترة االنتقالية يتضمن ما يلي 
  :استغالل مستدام للبترول آمصدر طبيعي غير متجدد متفقًا مع  3-1-1

  .المصلحة القومية والصالح العام  )أ 
  األقاليم المتأثرة/مصلحة الواليات   )ب

  .مناطق المتأثرةمصالح السكان المحليين في ال  )ج   
السياسات القومية للبيئة وأسس المحافظة علي التنوع الحيوي   )د 

  .ومبادئ حماية التراث الثقافي
تمكين المستويات الحكومية المالئمة بالتشاور مع المجتمعات المحلية ذات الصلة  3-1-2

، من تنمية وإدارة المراحل المختلفة إلنتاج البترول داخل اإلطار الشامل إلدارة 
 .نمية البترول خالل المرحلة االنتقاليةت

إيالء االهتمام الالزم لتهيئة المناخ المناسب لتدفق االستثمارات األجنبية المباشرة  3-1-3
من خالل تقليص المخاطر المتصلة بعدم التثبت من نتائج االستفتاء لتقرير المصير 

  .في نهاية الفترة االنتقالية
  .ي استقرار قطاع البترولتهيئة مناخ اقتصاد آلي مستقر يعزز عل 3-1-4
استشارة األشخاص الذين يتمتعون بحقوق ملكية في أراضي تتأثر بقرار تنمية  3-1-5

الموارد الطبيعية في باطن األرض، وإيالء االعتبار الالزم لوجهات نظرهم ويكون لهم 
 .نصيب في عائدات تلك الموارد 

عويض العادل األشخاص الذين يتمتعون بحقوق ملكية في أرض لهم الحق في الت 3-1-6
بسبب اإلستيالء علي األرض أو تنميتها الستخراج الموارد الطبيعية من باطن 

 .األرض
المجتمعات المحلية التي تباشر في أراضيها تنمية الموارد الطبيعية من باطن  3-1-7

اإلقليم في مفاوضات التعاقد /األرض لها الحق في المشارآة من خالل الوالية 
 .علي إستغالل تلك الموارد

بصرف النظر عن النزاع بشأن ملكية األرض والموارد الطبيعية المتصلة بها يتفق  3-1-8
 .الطرفان علي إطار لتنظيم وإدارة تنمية البترول في السودان خالل الفترة االنتقالية

 :المفوضية القومية للبترول   -باء 
يتفق الطرفان علي إنشاء مفوضية قومية مستقلة للبترول خالل الفترة قبل  3-2

 .نتقالية وتتخذ قراراتها بتوافق اآلراءاال
مع األخذ في االعتبار األحكام الواردة في غير هذا المكان من االتفاقية تتكون  3-3

  :مفوضية البترول القومية علي النحو التالي 
رئاسة مفوضية البترول القومية بالتناوب بين رئيس الجمهورية ورئيس   )أ 

  .ائمين ويكونان عضوين د. حكومة جنوب السودان
 .أعضاء دائمون يمثلون الحكومة القومية) 4(أربعة   )ب
  .أعضاء دائمون يمثلون حكومة جنوب السودان) 4(أربعة   ) ج 
يمثلون ) 3(أعضاء غير دائمين بما ال يتجاوز ثالثة أشخاص   ) د 

  .اإلقليم المنتج للبترول الذي تجري تنميته/الوالية
  :م التالية تكون للمفوضية القومية للبترول المها 3-4
اعداد السياسات العامة والموجهات المتعلقة بتنمية وإدارة قطاع البترول وفقًا  3-4-1

  .1-1-3للفقرة 
رصد وتقويم تنفيذ هذه السياسات لضمان خدمتها للمصلحة العليا لشعب  3-4-2

  .السودان
 .وضع االستراتيجيات والبرامج لقطاع البترول 3-4-3



رول في السودان والتأآد من التفاوض إلبرام آل عقود استكشاف وتنمية البت 3-4-4
 .توافقها مع مبادئ وسياسات المفوضية القومية للبترول ومبادئها الموجهة

 .إعداد اللوائح واإلجراءات الداخلية الخاصة بها 3-4-5
 أعاله تأخذ مفوضية البترول 4-3   عند االضطالع بأعبائها المشار إليها في الفقرة  3-5

 :ة بما في ذلك ما يأتيالقومية في الحسبان االعتبارات ذات الصل
الفوائد التي تعود على المجتمعات المحلية المتأثرة من التنمية من عقود  3-5-1

 .البترول
اإلقليم والمجموعات المتأثرة في العقود /مدي إدراج وجهات نظر الوالية  3-5-2

  .المقترحة
إذا قررت المفوضية القومية للبترول الموافقة علي العقد يحق لألشخاص الذين  3-5-3

ق ملكية علي األرض والمتضررين من القرار طلب اللجوء إلي لهم   حقو
  .التحكيم أو القضاء 

إذا لم يوافق األعضاء غير الدائمين في المفوضية القومية للبترول الذين يمثلون  3-5-4
اإلقليم باإلجماع علي قرار المفوضية ال يوقع وزير البترول القومي علي / الوالية 

وإذا رفض مجلس الواليات . األقاليم/اليات العقد ويحيل األمر إلي مجلس الو
وإذا . يوقع وزير البترول القومي علي العقد. األقاليم االعتراض بأغلبية الثلثين/

 24األقاليم االعتراض بأغلبية الثلثين  خالل جلسات /لم يرفض مجلس الواليات
 األقاليم االعتراض خالل تلك/يوما من استالم القرار يحيل مجلس الواليات 

ويتم . المدة وبأغلبية الثلثين إلي آلية ينشؤها المجلس للتحكيم في االعتراض
ويكون قرار التحكيم . إصدار قرار التحكيم خالل ستة أشهر من اإلحالة إليها

 .ملزمًا 
إذا وافقت المفوضية القومية للبترول علي العقد ، يوقع الوزير القومي  3-5-5

 .ة عن حكومة السودانالمسئول عن شؤون البترول علي العقد نياب
-3 و 3-4-3 و 2-4-3 و 1-4-3عند إضطالعها بمهامها بموجب الفقرات الفرعية  3-5-6

 تكون عضوية مفوضية البترول القومية من األعضاء الدائمين 4-3 من الفقرة 4-5
 .فقط

 تشمل 4-3 من الفقرة 4-4-3 عند إضطالعها بمهامها بموجب الفقرة الفرعية  3-5-7
ألقاليم /لقومية األعضاء الدائمين وممثلي الوالياتعضوية مفوضية البترول ا

 .المنتجة للبترول محل التفاوض وينظر في أمر الموافقة عليها
 :عقود البترول الراهنة -4

تعين الحرآة الشعبية لتحرير السودان عددًا محدودًا من الممثلين لبحث  4-1
ويوقع آل . نآل عقود البترول الراهنة وللممثلين الحق في االستعانة بخبراء فنيي
 .أولئك الذين يحق لهم اإلطالع علي العقود اتفاقات بالتزام السرية

  .ال تخضع العقود إلعادة التفاوض 4-2
إذا رؤى أن العقود تشتمل علي ما يتسبب في مضار بيئية واجتماعية  4-3

  .أساسية تتخذ حكومة السودان اإلجراءات العالجية الالزمة
تعني العقود التي تم " لراهنةالعقود ا"يتفق الطرفان علي أن عبارة  4-4

 .التوقيع عليها قبل تاريخ توقيع اتفاقية السالم الشامل
4-5  

األشخاص الذين تنتهك عقود البترول حقوق ملكيتهم لألرض ، يحق لهم 
وعند إثبات االنتهاك بموجب إجراء قانون صحيح يكون أطراف العقد . التعويض

 .ضرر الواقع عليهمملزمين بتعويض األشخاص المعنيين  بقدر حجم ال
 .مبادى موجهة القتسام عائدات البترول   -5

 يتفق الطرفان على أن األساس لوضع إطار محكم متفق علية القتسام الثروة        5-1 
  : الناتجة عن موارد البترول فى جنوب السودان يشمل األتي 



يــوازن إطــار اقتــسام الثــروة الناتجــة عــن اســتخراج المــوارد الطبيعيــة بــين  5-1-1
  .احتياجات التنمية القومية وأعاده أعمار جنوب السودان 

           يتفق الطرفان على ان معادلة اقتسام العائدات من موارد البترول تكون على الوجه 5-2
  .المبين فى هذه االتفاقية 

هـو جملـة صـافي      ) صافي الدخل مـن البتـرول       (      ألغراض هذه اإلتفاقية ، يكون       5-3
  :الدخل من 

       صادرات البترول الحكومي )  1(

و إمدادات البترول الحكومي المسلم للمصافي تقّوم صادرات البترول على أساس )       2(
ناقصًا تكلفة نقل البترول إلي ) فوب ( السعر الفعلي للنفط تسليم ظهر السـفينة 

 موقع التصدير ، ويشمل ذلك خط األنابيب واإلدارة ، يقوم البترول المسلم إلي
في آخر شهر ميالدي تمت فيه ) فوب ( المصفاة على اساس متوسط اسعار التصدير 

مبيعات نفط الصادر ، ناقصًا التكاليف التى آان يمكن أن تترتب علي التسليم ألي 
  .موقع تصدير بما في ذلك تكاليف النقل بخط األنابيب وتكاليف اإلدارة 

ادات البتــرول الحكــومى ينــشأ حــساب تثبيــت إيــرادات البتــرول مــن صــافي إيــر 5-4
ويحـدد  . ويتحصل من مبيعات الصادر الفعلية التى تتجـاوز سـعرًا قياسـيًا يتفـق عليـه                 

  .السعر القياسي سنويًا ضمن الموازنة السنوية القومية وفقًا للمتغيرات اإلقتصادية 
مــن إيــرادات البتــرول % 2يتفــق الطرفــان علــى تخــصيص نــسبة التقــل عــن   5-5

  . األقاليم / لمنتجة للنفط حسب الكمية المنتجة فى تلك الواليات األقاليم ا/ للواليات 
األقـاليم المنتجـة للـنفط      / بعد الدفع لحساب تثبيـت إيـرادات البتـرول للواليـات             5-6

من صـافي إيـرادات البتـرول المـستخرج     % 50 من بداية الفترة قبل اإلنتقالية    -يخصص
دان وتخصص الخمـسون فـي      من آبار البترول في جنوب السودان لحكومة جنوب السو        
  .المائة التبقية للحكومة القومية وواليات شمال السودان

  ينشاء صندوق ألجيـال المـستقبل عنـدما يـصل اإلنتـاج القـومى للـنفط إلـي                   5-7
ويجوز أن يخفض هـذا المعيـار اإلنتـاجى إلـي مليـون             )  مليون   2( مليوني برميل يوميًا    

  .في موازنة الحكومة القومية برميل يوميًا آجزء من اإلجـراءات العادية 
يتفق الطرفان على أن تكون الصناديق والحسابات الخاصة المـشار إليهـا فـي               5-8

  .هذه اإلتفاقية والحسـابات المستقبلية في إطار عمليات الموازنة 



  :اقتسام العائدات غير البترولية   -6
للحكومة القومية الحق في إصدار تشريعات وفرض وجمع ضرائب وجمع  6-1

 :دات من المصادر المعددة أدناه عائ
  .الضريبة القومية على الدخل الشخصي 6-1-1
  ضريبة أرباح الشرآات واألعمال 6-1-2
  الرسوم الجمرآية وضرائب االستيراد 6-1-3
 .إيرادات الموانيء البحرية والمطارات  6-1-4
 رسوم الخدمات 6-1-5
 العائدات البترولية آما هي واردة هنا 6-1-6
 .مشروعات وأعمال الحكومة القومية 6-1-7
ة المضافة وضريبة الدمغة الحكومية أو ضرائب تجارة التجزئة األخرى ضريبة القيم 6-1-8

 .علي السلع والخدمات
 .رسوم االنتاج 6-1-9
 .أى ضرائب أخرى يتفق عليها بموجب هذه المفاوضات 6-1-10
 .االقتراض بما في ذلك االقتراض من البنك المرآزي والجمهور 6-1-11
ة وفرض وجمع  لحكومة جنوب السودان الحق في جمع عائدات من المصادر التالي 6-2

 :الضرائب     آما هو موضح أدناه 
الواليات من /اإليرادات القومية المخصصة لحكومة جنوب السودان ولألقاليم 6-2-1

 . من هذا االتفاق 0 -7صندوق العائدات   القومية حسبما هو وارد في القسم 
يم األقال/اإليرادات من أي من المصادر المذآورة في قائمة مصادر إيرادات الواليات 6-2-2

   .3-6الفقرة . من هذه االتفاقية 6.3المشار إليها في الفقرة 
 .صندوق جنوب السودان إلعادة اإلعمار والتنمية 6-2-3
 .عائدات البترول آما هو وارد في هذا االتفاق 6-2-4
ضرائب حكومة جنوب السودان والتي ال تتعارض مع السلطات الحصرية للحكومة  6-2-5

 .اقتسام السلطةالقومية أو تلك المنصوص عنها في بروتوآول 
 .رسوم خدمات حكومة جنوب السودان 6-2-6
 .مشروعات وأعمال حكومة جنوب السودان  6-2-7
 .المنح والمساعدات الخارجية 6-2-8
 .        الضرائب والجبايات علي األنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة 6-2-9
 .    رسوم انتاج علي السلع داخل األقليم والمعتبرة سلع آمالية  6-2-10
 .ل الشخصي في جنوب السودان    الضريبة علي الدخ 6-2-11
 .   أي ضرائب أخرى آما يتفق عليها من حين آلخر 6-2-12
القروض واإلستدانة وفقًا للسياسة النقدية والمصرفية والعملة واإلجراءات الخاصة      6-2-13

 . باإلستدانة من هذا االتفاق
األقاليم الحق في فرض وجمع الضرائب والعائدات من المصادر المعددة /    للواليات  6-3

 -:دناه أ
 .اإلقليمية علي األراضي والممتلكات وحق الملكية/   الضرائب والرسوم الوالئية 6-3-1
  .اإلقليمية/رسوم الخدمات الوالئية     6-3-2
  .   الرخص 6-3-3
 .اإلقليمية/ضريبة الدخل الشخصي الوالئية      6-3-4
 .الرسوم علي السياحة     6-3-5
 من هذا 6-5 و 5-5 اإلقليم من عائدات البترول وفقــًا لنص الفقرة/نصيب الوالية       6-3-6

 .االتفاق
 .اإلقليمية/اإلقليمية والمتنزهات الوالئية/ مشروعات الحكومة الوالئية      6-3-7
 .رسم الدمغة      6-3-8
 .    الضرائب الزراعية 6-3-9



 .المنح والمساعدات الخارجية عن طريق الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان  6-3-10
 .رسوم االنتاج 6-3-11
 .د وفقًا للتشريع القوميالضرائب والمفروضات على تجارة الحدو 6-3-12
اإلقليمية األخرى التي ال تتعارض مع ضرائب الحكومة القومية أو /الضرائب الوالئية 6-3-13

 .ضرائب حكومة جنوب السودان
 .أي ضرائب أخرى يتفق عليها من وقت آلخر 6-3-14
القروض واالقتراض وفقًا ألحكام السياسة النقدية والنظام المصرفي والعملة  6-3-15

 .فاقيةواالقتراض من هذه االت
 
 
  
  
المساواة والتوازن في األعتمادات المدرحة لمستويات الحكم القومية  وجنوب  -7

  :االقليم القومية من االيرادات المحصلة قوميا/السودان والوالية
    تورد آل العائدات المحصلة علي المستوي القومي أو بواسطة الحكومة  7-1

ويضم هذا الصندوق .  الخزانة العامة القومية في الصندوق القومي للعائدات الذي تديره
آل الحسابات والصناديق الفرعية الذي تورد فيه آل األموال  المستحقة للحكومة 

 .المبلغ عنها أو المودعة فيه
   آل إيرادات ومصروفات الحكومة تتم بموجب عمليات في إطار الميزانية وتكون  7-2

  .علنية
 تخصص الحكومة القومية 1-13  و1-7 و 6-5   علي الرغم من أحكام الفقرات  7-3

من العائدات غير البترولية %) 50(لحكومة جنوب السودان خمسين في المائة 
 أعاله لمقابلة تكاليف 1-6الحكومية المتحصلة في جنوب السودان حسب نص الفقرة 

التنمية جزئيًا واألنشطة األخرى خالل الفترة االنتقالية وأتفق الطرفان علي مراجعة 
يبات في منتصف مدة الفترة االنتقالية بغرض أن تخصص الحكومة القومية هذه الترت

  .موارد إضافية لحكومة جنوب السودان 
 أعاله يتفق الطرفان علي 3-7    نتيجة لترتيبات التخصيص الواردة في الفقرة  7-4

مناشدة المجتمع الدولي والمانحين لمساعدة حكومة جنوب السودان وتقديم العون 
 .ء لفترة ما بعد النزاع وخاصة في بداية الفترة االنتقاليةإلعادة البنا

األقاليم وحكومة جنوب السودان بضروب الدخل األخرى التي /    تحتفظ الواليات 7-5
 .تم تحصيلها بموجب السلطات التي تلي آال منها ويكون لها حق التصرف فيها

 
 : مفوضية تخصيص ومراقبة اإليرادات المالية-8
فية والعدالة فيما يتصل بتخصيص األموال المحصلة علي     لضمان الشفا 8-1

األقاليم ولحكومة جنوب السودان ، يتم إنشاء مفوضية /المستوي القومي للواليات
ويتكون هذا الجهاز من خبراء ترشحهم مختلف . تخصيص ومراقبة اإليرادات المالية

ق الطرفان ترتيبات ويتف. األقاليم وحكومة جنوب السودان والحكومة القومية/الواليات
 .اتخاذ القرار في اللجنة

  :   تضطلع مفوضية تخصيص ومراقبة اإليرادات المالية بالمسؤوليات التالية 8-2
   المراقبة والتأآد من تحقيق المساواة في المنح من صندوق اإليرادات القومي  8-2-1

  .وسرعة تحويلها لمستويات الحكم المعنية
 .ارد المالية واقتسامها   التأآد من االستخدام األمثل للمو 8-2-2
  التأآد من أن الموارد المخصصة للمناطق المتأثرة بالحرب يتم تحويلها وفق  8-2-3

  .الصيغة المتفق عليها
  ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص األموال لحكومة جنوب السودان  8-2-4

 .ق األقاليم وفقًا للمعدالت أو النسب المئوية المنصوص عليها في هذا االتفا/والواليات



   تتشكل مفوضية تخصيص ومراقبةاإليرادات المالية من ممثلين عن الحكومة  8-3
 :األقاليم علي النحو التالي/القومية وحكومة جنوب السودان والواليات

 ممثلون عن الحكومة القومية) 3(ثالثة   )أ 

  ممثلون عن حكومة جنوب السودان) 3(   ثالثة   ) ب
  .أقاليم السودان/      آل وزراء المالية في واليات   )ج 

  .تعين رئاسة الجمهورية رئيس مفوضية تخصيص ومراقبة اإليرادات المالية 8-4
تضع المفوضية القواعد واإلجراءات الخاصة بها على أن توافق عليها رئاسة  8-5

  .الجمهورية
  :لتجارة فيما بين الوالياتا-9

تدفق السلع والخدمات ال يكون هناك أي عائق قانوني علي التجارة فيما بين الواليات أو علي 
 .األقاليم / ورأس المال والعمالة بين الواليات 

  :التزامات الحكومة-10
  .التزامات لدى أي مستوي حكومي تكون مسئولية ذلك المستوي/  أي ديون 10-1
  :تقسيم األصول الحكومية-11
     تقسم األصول الحكومية تقسيمًا عادًال ويخصص آل أصل في المقام األول  11-1

مثال المباني المدرسية (حكم المسؤول عن اإلختصاص ذي العالقة باألصل لمستوي ال
وفي حالة النزاع ، تتفق األطراف علي ) تخصص لمستوي الحكم المسؤول عن التعليم

 .إحالة األمر للجنة تضم ممثال عن آل طرف وخبيرًا يتفقون عليه 
  :األسس واإلجراءات المحاسبية والمساءلة المالية  -12

ل مــستويات الحكــم باألســس واإلجــراءات المحاســبية المقبولــة لــدى تتقيــد آــ 12-1
اإلقلــيم ومــستوى حكومــة جنــوب / الكافــة وتنــشأ أجهــزة علــى مــستوى الواليــات 

السودان والحكومة القومية لضمان توزيع األمـوال وفقـًا للموزانـة الحكوميـة المجـازة               
 .بل الثمن وضمان إنفاق المال بالطرق السليمة مع مراعاة أن القيمة مقا

لضمان األداء القويم لهذه األجهزة ، ينشأ ديوانان مستقالن للمراجعـة إحـداهما              12-2
على المستوى القومى ، واآلخر لجنوب السودان ويكونان مسئولين عن أداء المهام          

وعلى ديوان المراجعـة القـومى وضـع ضـوابط المراجعـة وتكـون       . المشار إليها أعاله  
القومى بقرار من رئاسة الجمهوريـة مؤيـد مـن المجلـس            التعيينات لديوان المراجعة    

  .الوطني 
 على آل مستويات الحكم حفظ ماتتـسلمه مـن دخـل وإيـرادات فـي حـسابات             12-3

 .عامة خاضعة للتدقيق والمحاسبة العامة 
 :تمويل الفترة االنتقالية -13

    تساعد الحكومة القومية بأآبر قدر ممكن في المرحلة السابقة للفترة  13-1
قالية الحرآة الشعبية لتحرير السودان في إنشاء الحكومات االنتقالية الجديدة االنت

األقاليم وحكومة جنوب السودان التي تتحمل التكاليف /علي مستوي الواليات 
 .المباشرة إلنشاء تلك المستويات الحكومية بمساعدة مالية من المجتمع الدولي

الطرفان فريقًا قوميًا إنتقاليًا    عند توقيع اتفاقية السالم الشامل ، ينشئ  13-2
  :مشترآًا للفترة االنتقالية تتمثل مهامه فيما يلي 

إعداد تقديرات الميزانية إلنشاء الحكومات علي المستوي القومي وجنوب  13-2-1
  .األقاليم وفقًا التفاقية السالم/السودان والواليات

ل أعمال تنظيم وإعداد الوثائق المناسبة لمؤتمر المانحين بما في ذلك جدو 13-2-2
 .المؤتمر وخطابات الدعوة ويكون الفريق بمثابة سكرتارية لمؤتمر المانحين

وضع استراتيجيات لجمع األموال والمساعدة في تحديد المصادر المحتملة  13-2-3
  .لألموال الالزمة لبدء المرحلة االنتقالية في حينها وبصورة سلسة

 



 :السياسة النقدية والمصرفية والعملة واالقتراض -14
 :السياسة النقدية والمصرفية والعملة  )أ  ( 

م 2002 يوليـو  20يتفق الطرفان ، وفقـًا لبروتوآـول مـشاآوس الموقـع عليـه فـي                 14-1
نظـام  : على أن يكون في السودان نظام مصرفى مزدوج خالل الفتـرة اإلنتقاليـة            

مصرفى إسالمى يعمل به فى شمال السودان ونظام مـصرفى تقليـدى يعمـل              
  . به فى جنوب السودان

وافق الطرفـان علـى أن جنـوب الـسودان فـي حاجـة ملحـة لمرافـق مـصرفية                     ي 14-2
تقليدية ويتفقان على ضرورة إنشاء بنك جنوب السودان خالل الفتـرة اإلنتقاليـة             

  .  أعاله 1-14آفرع للبنك المرآزى السودانى حسب نص الفقرة 
بـل  يتفق الطرفان على إعادة هيكلة بنك السودان المرآزى ، في أثنـاء الفتـرة ق        14-3

اإلنتقالية ، بما يمثل إزدواجية النظام المصرفي في السودان ، وألجل ذلك على 
بنــك الــسودان إســتخدام وتطــوير نظــامين مــصرفين إحــداهما إســالمى واآلخــر  

 ) 1: (تقليدى ، لضبط تنفيذ سياسة نقدية واحدة واإلشراف عليها ، عن طريق             
 محـافظ بنـك الـسودان       نافذة تمويل إسالمية في شمال السودان يـديرها نائـب         

المرآزى ويستخدم فيها ُأسلوب التمويل اإلسالمى لتطبيق الـسياسة النقديـة           
بنك جنوب الـسودان برئاسـة نائـب لمحـافظ          ) 2. (القومية في شمال السودان     

بنك السودان المرآزى ليدير النافذة التقليدية التـي تـستخدم إسـلوب التمويـل              
 .قدية القومية في جنوب السودان التقليدى في تنفيذ نفس السياسة الن

 يكون بنك السودان مسئوًال عـن تطبيـق الـسياسة النقديـة وآـل المؤسـسات                 14-4
 .المصرفية تخضع للنظم واللوائح التي يضعها بنك السودان المرآزى 

تكون أولى مسئوليات ومهام بنك السودان المرآـزى تـأمين اسـتقرار األسـعار ،               14-5
ف ، وآفــاءة النظــام المــصرفي ، وإصــدار والمحافظــة علــى إســتقرار ســعر الــصر

ويكون تنفيذ الـسياسة النقديـة بالتـالى ، معتمـدَا فـى المقـام األول ،                 . العملة  
 .على آليات السوق بدًال عن التخصيص اإلدارى لإلعتماد 

 البنك المرآـزى الـسودانى مـستقل إسـتقالًال آـامًال لمراقبـة تنفيـذ سياسـته                  14-6
 .النقدية

ــه    تعــين رئاســة الجمهور 14-7 ــة محــافظ البنــك المرآــزى ونائبي ــه ( ي ــين ) نائبتي ويع
نائبتيه آبار الموظفين اآلخرين في البنك المرآزى       / المحافظ بالتشاور مع نائبيه     

. 
 يتفــق الطرفــان علــى إنــشاء مجلــس إدارة مــستقل لبنــك الــسودان المرآــزى   14-8

(BOD)          جمـاع   في أثناء الفتـرة قبـل اإلنتقاليـة ، وتتخـذ قـرارات مجلـس اإلدارة بإ
اآلراء فــي المــسائل التــي قــد تــؤثر ســلبًا علــى مــصالح إي مــن طرفــي هــذه   

ويكـون مجلـس إدارة بنـك الــسودان المرآـزى مـسئوًال لـدى رئاســة       . اإلتفاقيـة  
الجمهورية عن آداء البنـك المرآـزى ، تطبيقـًا لمبـدأ المـساءلة ويتكـون مجلـس                  

 :إدارة البنك المرآزى من تسعة أعضاء على الوحه اآلتى 
 .حافظ بنك السودان المرآزى رئيسًا ونائبيه م  . أ
ستة من السودانيين من ذوى الكفاءة العالية تعينهم رئاسة الجمهوريـة آخـذة               . ب

في اإلعتبار الصيغة المتفقة عليها في بروتوآول إقتسام السلطة بخصوص مؤسسات 
  .الحكومة القومية 

لما تسمح الظروف   يعتمد بنك السودان المرآزى برنامجًا إلصدار عملة جديدة حا         14-9
العملية بذلك خالل الفترة اإلنتقالية ويبرز تصميم العملة الجديدة التنوع الثقافي           
في السودان وإلى حين إصـدار العملـة الجديـدة بموافقـة الطـرفين وبنـاًء علـى                  
توصيات البنك المرآزى تستمر العمالت المتداولة في جنوب الـسودان آعمـالت            

  . معترف بها 
ب السودان مسئوًال عن منح التراخيص للمؤسسات المالية فـي           يكون بنك جنو   14-10

  .جنوب السودان واإلشراف عليها 



 تكون آافة المؤسسات المالية خاضعة للضوابط التنظيمية والتحوطيـة المعتـرف     14-11
بها دوليًا فى المعامالت المالية اإلسالمية والتقليدية آما يضعها بنـك الـسودان             

 . المرآزى 
الية ملزمة بتنفيذ الـسياسات النقديـة التـي يحـددها بنـك              آل المؤسسات الم   14-12

 .السودان المرآزى 
 :اإلستدانة ) ب(

األقاليم أن تقتـرض األمـوال بنـاًء علـى          / يجوز لحكومة جنوب السودان والواليات       14-13
واليطلــب أو ينتظــر مــن الحكومــة القوميــة وال مــن بنــك   . قــدراتها اإلئتمانيــة 

  .ومات دون القومية السودان المرآزى ضمان قروض الحك
ــومى إلغــراض      14-14 ــات دون مــستوى الق ــسودان والحكوم ــوب ال ــة جن ــدم حكوم  تق

  .اإلحصاء ، ببياناتها المالية إلي األجهزة الحكومية القومية المختصة 
األقاليم أن تستدين أمـوًال مـن مـصادر    /  يجوز لحكومة جنوب السودان والواليات     14-15

 .أجنبية بناًء على قدراتها اإلئتمانية 
 يجب أن تكون إستدانة الحكومات دون القومية من جهات أجنبية بطريقة ال تضر              14-16

بخطط اإلقتصاد الكلى ، ومتسقة مع األهـداف الراميـة إلـي المحافظـة علـى                 
المقبولية لدى الجهـات الخارجيـة ، وأن تتـسق آـل معـامالت الحكومـات دون                 

لسودان المرآزى  القومية مع جهات أجنبية بغرض اإلستدانة ، مع معايير بنك ا          
. 

 :صناديق اإلعمار والتنمية -15
 :صندوق اإلعمار والتنمية لجنوب السودان  ) أ ( 

   ينشأ صندوق اإلعمار والتنمية في جنوب السودان بهدف طلب وتعبئة وجمع  15-1
األموال من المانحين الدوليين والمحليين وإنفاق هذه األموال علي إعمار وإعادة 

جنوب إلعادة توطين وإعادة دمج النازحين داخليًا وخارجيًا تأهيل البنية التحتية في ال
  .ومعالجة االختالالت السابقة في التنمية اإلقليمية والبنية التحتية

   ينشأ نظام للرقابة والتقويم لضمان الخضوع للمساءلة والشفافية والكفاءة  15-2
  .واإلنصاف والعدل في استخدام الموارد

عن االنفاق من الصندوق ويحق لها أن تعبيء    حكومة جنوب السودان مسؤولة  15-3
أمواًال إضافية من منح الدول األجنبية والمنظمات متعددة األطراف أو أي أجهزة أخرى 

األقاليم ويدار الصندوق /ألغراض إعادة البناء والتنمية في جنوب السودان والواليات
ها حكومة جنوب ويخضع للمراقبة بواسطة لجنة تعين. بشفافية تامة وبصورة مهنية 

السودان ولكنها تضم ممثال عن وزارة المالية القومية ومن الديوان القومي 
  .للمحاسبات

 

 :الصندوق القومي لإلعمار والتنمية  ) ب(

   تنشيء وزارة الخزانة صندوقًا قوميًا إلعادة البناء والتنمية تكون مهمته تنمية  15-4
ارج جنوب السودان تديره لجنة المناطق المتأثرة بالحرب والمناطق األقل نموا خ

ويمثل حكومة جنوب السودان في . تسيير تمثل فيها تلك المناطق بصورة مالئمة
اللجنة موظف من وزارة المالية وتقدم لجنة التسيير تقريرًا عن اإليرادات والمصروفات 

األقاليم /والمشاريع التي يدعمها الصندوق للمجلس الوطني وإلي مجلس الواليات 
 .لجهات المشرفة على الصندوقوهي ا

  :الصندوق االئتماني للمانحين المتعددين  ) ج(

   يقر الطرفان بالحاجة إلي إنشاء صندوقين اتئمانيين للمانحين المتعددين،  15-5
إحدهما للحكومة القومية واآلخر لحكومة جنوب السودان لدعم الحاجات الملحة في 

وجب معايير جليه واضحة لعناصر التمويل الميزانية الجارية والتكاليف االستثمارية بم



ويعد الصندوق االئتماني العدة للعمل خالل الفترة السابقة للفترة االنتقالية . المقبولة
صندوق ائتماني مخصص لصندوق إعمار وتنمية ) 1(ثم يتحول الصندوق بعد ذلك إلي 

  .تنميةصندوق ائتماني مخصص للصندوق القومي لالعمار وال) 2(جنوب السودان و 
    يشرع الصندوق االتئماني مباشرة في دعم المجاالت ذات األولوية وهي بناء  15-6

القدرات وتعزيز المؤسسات والبرامج العائد التي يحددها الطرفان وذلك ضمن أمور 
  . أخرى

   يدعم آال الصندوقين االحتياجات العاجلة والتكاليف االستثمارية في الميزانية  15-7
 جليه واضحة لعناصر تمويل مقبولة ويكون لكليهما الحق في الجارية بموجب معايير

  .طلب وجمع األموال من المانحين األجانب
   آل الصناديق االتئمانية ملزمة بكتابة تقارير لبنك السودان المرآزي بالتدفقات  15-8

 .المالية التي تحصل عليها
يق    لضمان المساءلة السلمية عن حسابات األموال المصروفة من الصناد 15-9

االتئمانية يكلف الطرفان بإجراء مراجعة علي األموال المصروفة خالل ستة أشهر من 
 .نهاية السنة المالية

  وخالل الفترة السابقة للفترة االنتقالية وخالل فترة االنتقال يجوز توجيه األموال  15-10
, مباشرة لتمويل األنشطة ذات النفع لكل من الحكومة أو حكومة جنوب السودان

 .حالةحسب ال
   خالل الفترة السابقة للمرحلة االنتقالية تستقبل األموال الخارجية في  15-11

حسابات خاصة تفتح في بنك السودان المرآزي للمناطق خارج جنوب السودان 
ولجنوب السودان في بنك تجاري في جنوب السودان وذلك حتى قيام وتشغيل بنك 

 يكون تدفق األموال للصندوق )1: (وبالنسبة للفترة االنتقالية . جنوب السودان
تصرف األموال الواردة لصندوق ) 2(القومي من خالل البنك المرآزي السوداني و 

الجنوب من حساب خاص في بنك جنوب السودان يخصص لحكومة جنوب السودان أو 
 .من خالل ترتيبات يحددها الصندوق االتئماني للمانحين المتعددين

 

 
  
  

  
  
  



  
  
  
  
  

  الفصل الرابع 
  
  

  حسم نزاع أبيي 
  
  
  
  

   2004 مايو 26نيفاشا ، آينيا ، في 
  



  
  

  2مبادئ االتفاق بشأن أبيي  :1
  :عام 1-1
  .أبيي هي جسر بين الشمال والجنوب يربط شعب السودان 1-1-1
تعرف المنطقة على أنها منطقة مشيخات دينكا نقوك التسعة التي حولت إلى  1-1-2

 ،1905آردفان في 
حل بحقوقهم التقليدية برعي ماشيتهم تحتفظ المسيرية وغيرها من البدو الر 1-1-3

  .والتحرك عبر منطقة أبيي
 :الفترة االنتقالية 1-2

 :عند توقيع اتفاقية السالم، تمنح أبيي وضعا إداريا خاصا آما يلي 
يكون سكان أبيي مواطنين لكل من غرب آردفان وبحر الغزال مع تمثيلهم في  1-2-1

 .األجهزة التشريعية لكال الواليتين
وإلى حين . ة مجلس تنفيذي محلي ينتخبه سكان أبييتدار أبيي بوساط 1-2-2

  .انتخاب المجلس التنفيذي تعين الرئاسة أعضاء أعضاء أول مجلس
: تقسم صافي عائدات البترول من أبيي إلى ستة أقسام خالل الفترة االنتقالية 1-2-3

، %)2(، بحر الغزال %)42(حكومة جنوب السودان %) 50(الحكومة القومية 
  %).2(ومحليا مع المسيرية %) 2(، محليا مع دينكا نقوك %)2(غرب آـردفان 

تقدم الحكومة القومية المساعدة لتحسين مستوى معيشة أهالي أبيي بما  1-2-4
 .في ذلك المشاريع اإلنمائية والعمرانية

 .نشر مراقبين دوليين في أبيي لضمان التنفيذ الكامل لهذه االتفاقات 1-2-5
 
 
  
  
  
  :نهاية المرحلة االنتقالية 1-3

ن مع االستفتاء في جنوب السودان يدلى أهالي أبيي بأصواتهم بصورة منفصلة بالتزام
ويعطى المقترح الذي يتم التصويت عليه بصورة منفصلة أهالي أبيي الخياريين التاليي 

-: بصرف النظر عن نتيجة استفتاء الجنوب   

   .ان تحتفظ أبيي بوضعها اإلداري الخاص في الشمال  )أ 

  .جزءا من بحر الغزالأن تكون أبيي   )  ب 

 غير قابل للتعديل 1956الخط بين الشمال والجنوب الموروث منذ األول من يناير  1-4
  .إال آما اتفق عليه أعاله

  
 :الهيكل اإلداري -2

عند توقيع اتفاقية السالم تمنح منطقة أبيي وضعا إداريا خاصا تحت رعاية رئاسة   
 .الجمهورية

نتخبه أهالي أبيي وإلى حين انتخاب يدير منطقة أبيي مجلس تنفيذي محلي ي 2-1
 .المجلس التنفيذي تعين رئاسة الجمهورية أعضاء المجلس األول 

                                                 
مبادئ االتفاق بشأن أبيي الذي قدمه المبعوث األمريكي الخاص "عنون  هذا هو النص الكامل للمقترح الم 2

السناتور جون دان فورث إلي السيد النائب األول علي عثمان محمد طه وإلي الدآتور جون قرنق رئيس الحرآة 
ًا  وبهذا يعلن الطرفان اتخاذهما هذه المبادئ أساس2004 مارس 19الجيش الشعبي لتحرير السودان في /الشعبية

 . لحل النزاع بشأن أبيي 



  .تكون إدارة منطقة أبيي ممثلة وشاملة لكل مواطني المنطقة 2-2
نائبته وما ال يزيد عن خمسة رؤساء /يتكون المجلس التنفيذي من رئيس اإلدارة، نائبه 2-3

يقدم رئيس . نائبته/ين الرئاسة رئيس اإلدارة ونائبهوقبل إجراء االنتخابات تع. إدارات
 .اإلدارة توصياته للرئاسة فيما يتصل بتعيين رؤساء اإلدارات

 :عند ممارسة سلطاته التنفيذية يعمل المجلس التنفيذي على 2-4
 .تقديم الخدمات الالزمة 2-5-1
 .اإلشراف على األمن واالستقرار في المنطقة وتعزيزه 2-5-2
ة والعمرانية للمنطقة لكل من مجلس منطقة أبيي اقتراح المشاريع اإلنمائي 2-5-3

  .والرئاسة
التقدم بمقترحات إلى الحكومة القومية فيما يتعلق بتقديم المساعدة لرفع  2-5-4

 .مستوى معيشة مواطني أبيي بما في ذلك العمران والتنمية
السلطات التنفيذية والتشريعية , تحدد الرئاسة، بناء على توصية المجلس التنفيذي 2-5

ية وصالحيات الوضع اإلداري الخاص لمنطقة أبيي بموجب هذا البروتوآول، والمال
 .والبروتوآوالت واالتفاقات األخرى واتفاقية السالم الشامل

بالنظر للوضع الخاص لمنطقة أبيي تطلب رئاسة الجمهورية من السلطة القضائية  2-6
 .إنشاء المحاآم في منطقة أبيي بالصورة المناسبة

 
 :ةاإليرادات المالي -3
بدون اإلخالل بأحكام اتفاق اقتسام الثروة يقسم صافي العائدات من البترول  3-1

  :المستخرج من منطقة أبيي خالل الفترة االنتقالية على النحو التالي
 .للحكومة القومية%) 50(خمسون في المائة  3-1-1
 .لحكومة جنوب السودان%) 42(أثنان وأربعون في المائة  3-1-2
  .حر الغزالإلقليم ب%) 2(اثنان في المائة  3-1-3
 .لغرب آردفان%) 2(اثنان في المائة  3-1-4
 .محليا مع دينكا نقوك%) 2(اثنان في المائة  3-1-5
 .محليا مع شعب المسيرية%) 2(اثنان في المائة  3-1-6
 
باإلضافة إلى اإليرادات المالية المذآورة آنفا تكون لمنطقة أبيي االستحقاقات  3-2

 :التالية
فاق اقتسام نصيب المنطقة من العائدات القومية بموجب ات 3-2-1

 .الثروة
العائدات المحققة في منطقة أبيي من ضريبة الدخل والضرائب  3-2-2

 .والرسوم األخرى
 .نصيب المنطقة من صندوق إعادة اإلعمار والتنمية القومي 3-2-3
نصيب عادل من صندوق إعادة اإلعمار والتنمية لجنوب  3-2-4

 .السودان
 –لجديدة مخصصات من الحكومة القومية لمقابلة تكاليف إنشاء اإلدارة ا 3-2-5

 .وتسييرها وتكلفة الخدمات التي تقدمها
 .المنح والهبات 3-2-6
ينشأ تحت رعاية المجلس التنفيذي صندوق أبيي إلعادة التوطين  3-3

واإلعمار والتنمية لتنفيذ برامج اإلغاثة وإعادة النازحين وإعادة التوطين 
يجوز . وإعادة الدمج وإعادة التأهيل وإعادة اإلعمار في المنطقة

 .أن ينشئ وآاالت متخصصةللصندوق 
تناشد الحكومة القومية المجتمع الدولي والمانحين لتسهيل عودة  3-4

 .وإعادة توطين سكان منطقة أبيي



 من 3تودع اإليرادات المالية المستحقة لمنطقة أبيي وفقا لنص القسم  3-5
 مقبولة لرئاسة الجمهورية تقوم إدارة –االتفاق في حسابات خاصة 

  .المنطقة بالسحب منها
 :المشارآة العامة -4
 .ينشأ مجلس منطقة أبيي وال يزيد عدد أعضائه عن عشرين 4-1
 . تعين الرئاسة أعضاء مجلس منطقة أبيي–قبل إجراء االنتخابات  4-2
  :يقوم مجلس منطقة أبيي بما يلي 4-3

إصدار القوانين المحلية في إطار سلطات الحكومة المحلية وبشأن  4-3-1
 .المسائل العرفية

 .إجازة ميزانية المنطقة 4-3-2
 .اعتماد خطط إعادة البناء والتنمية والعمران للمنطقة 4-3-3
يرفع، عند االقتضاء توصية لرئاسة الجمهورية بإعفاء رئيس اإلدارة  4-3-4

 .نائبته/ونائبه
 .المشارآة في تعزيز جهود المصالحة في المنطقة 4-3-5

 :تحديد الحدود الجغرافية -5
شيخات تنشئ رئاسة الجمهورية مفوضية حدود أبيي لتحديد وترسيم منطقة م 5-1

 والمشار إليها هنا 1905دينكا نقوك التسع التي حولت إلى آردفان سنة 
 .آمنطقة أبيي

غير أن . تحدد الرئاسة تكوين مفوضية حدود أبيي واإلطار الزمني المتاح لها 5-2
اللجنة ستضم، من بين ما تضم خبراء، وممثلين عن المجتمعات المحلية واإلدارة 

 .الل فترة السنتين األولين للفترة االنتقاليةتنهي اللجنة أعمالها خ. المحلية
تقدم مفوضية حدود أبيي تقريرها النهائي للرئاسة حال الفراغ منه وعند عرض  5-3

التقرير النهائي عليها تقوم الرئاسة باتخاذ اإلجراءات الالزمة مباشرة إلدخال 
  .الوضع اإلداري الخاص لمنطقة أبيي حيز التنفيذ

 
 :سكان المنطقة -6
 :قة أبيي همسكان منط 6-1

 .أعضاء مجتمع دينكا نقوك والسودانيون اآلخرون المقيمون في المنطقة  )أ 
 .تضع لجنة إلستفتاء أبيي معايير اإلقامة في المنطقة  )ب 
  

سكان أبيي هم مواطنون في آل من غرب آردفان وبحر الغزال مع تمثيلهم في  6-2
النتخابات القومية، األجهزة التشريعية لكل من الواليتين آما تحدد ذلك لجنة ا

  .غير أن الرئاسة هي التي تحدد هذا التمثيل قبل إجراء االنتخابات
  :الترتيبات األمنية -7
تنشأ لجنة أمن أبيي برئاسة رئيس اإلدارة وتضم نائب رئيس اإلدارة، وقائد الجيش  7-1

 .ورئيس الشرطة وممثل جهاز األمن
 الطرفان خالل الفترة االنتقالية وبدون اإلخالل باالتفاق بشأن الترتيبات األمنية يقوم 7-2

 .بتشكيل ونشر آتيبة مشترآة في المنطقة
ينشر آذلك عدد من المراقبين الدوليين في المنطقة حسب ما تم االتفاق عليه  7-3

  .في اتفاق وقف إطالق النار الشامل خالل الفترة االنتقالية
 .االتفاقاتيتم نشر المراقبين الدوليين في أبيي لضمان التنفيذ الكامل لهذه  7-4
 :مفوضية استفتاء أبيي -8
تنشئ الرئاسة مفوضية استفتاء أبيي إلجراء االستفتاء بالتزامن مع استفتاء  8-1

 .جنوب السودان وتحدد الرئاسة تكوين اللجنة



يدلي سكان أبيي بأصواتهم في اقتراع منفصل، والمقترح الذي يجري التصويت  8-2
تيارات التالية، بصرف النظر عليه في االقتراع المنفصل، يعطي سكان أبيي االخ

 .عن نتائج استفتاء جنوب السودان
  .أن تحتفظ أبيي بوضعها اإلداري الخاص في الشمال  )أ 

 .ان تكون أبيي جزءا من بحر الغزال  )ب 
  

 غير قابل لالنتهاك إال آما 1956 يناير 1الخط بين الشمال والجنوب الموروث منذ  8-3
  .اتفق عليه أعاله

 
 :عملية المصالحة -9
 عملية السالم - آمسألة مستعجلة –ند توقيع اتفاقية السالم الشامل، تبدأ الرئاسة ع

 .والمصالحة ألبيي والعمل من أجل الوفاق والتعايش السلمي في المنطقة



 

  
  
  
  

  الفصل الخامس 
  

  
  
  

  /حسم النزاع في واليتي جنوب آردفان
  جبال النوبة والنيل األزرق

  
  
  

   2004  مايو26نيفاشا، آينيا ، في  
  



  
  :ديباجة

  
 – أن التوصل للتسوية السلمية التي يتوق لها شعب السودان إذ يدرك الطرفان

 والنيل األزرق آنموذج يحتذي 3جبال النوبة/يتطلب حل المشاآل في واليتي جنوب آردفان
  به في حل المشاآل في آل أرجاء القطر ؛

جبات المتساوية لكل  أن المواطنة هي األساس للحقوق والواوإذ يؤآدان مجددا
  المواطنين السودانيين بصرف النظر عن العرق أو الدين ؛

على أهمية االعتراف بالتنوع الثقافي واالجتماعي للسودان آمصدر قوة ويشددان 
  ووحدة، 

أن المساواة والعدل، والتنمية االقتصادية والرفاه االجتماعي واالستقرار هي ويؤآدان 
  داني عامة والسكان المتأثرين في مناطق النزاع خاصة ، األهداف الكلية للشعب السو

  : ومن ثم أتفق الطرفان على ما يلي
  :المبادئ العامة  -1

يتفق الطرفان على ما يلي آأساس لحل سياسي وإداري واقتصادي واجتماعي للنزاع 
  :جبال النوبة والنيل األزرق/في جنوب آردفان

ل األفراد في الوالية بحسب نص الدستور ضمان حقوق اإلنسان والحريات األساسية لك 1-1
  .القومي االنتقالي

  .تطوير وحماية التراث الثقافي المتنوع واللغات المحلية لمواطني الوالية 1-2
تنمية الموارد البشرية والبنية التحتية هو الهدف الرئيسي للوالية وينبغي تحقيقها  1-3

وفة للتنمية المستدامة في لتلبية االحتياجات اإلنسانية وفقا ألفضل الممارسات المعر
  .إطار من الشفافية والخضوع للمساءلة

 :تعريف المنطقتين -2
جبال النوبة هي نفسها الحدود السابقة لمديرية جنوب /حدود والية جنوب آردفان 2-1

 .آردفان عند تقسيم آردفان الكبرى إلى مديريتين
الية النيل األزرق ألغراض هذا البروتوآول ُتعرف والية النيل األزرق على أنها تعنى و 2-2

 .الراهنة
  :المشاورة الشعبية -3

إتفق الطرفان حكومة السودان والحرآة الشعبية لتحرير السودان ، بالتوصل إلى اتفاق 
جبال النوبة والنيل األزرق /سالم شامل، عادل ونزيه إلنهاء الحرب في واليتي جنوب آردفان

 :وأتفقا على ما يلي
لية لتأآيد وجهة نظر مواطني الواليتين جنوب المشاورة الشعبية حق ديمقراطي وآ 3-1

جبال النوبة والنيل األزرق بشأن اتفاقية السالم الشامل الذي تم التوصل إليه /آردفان
 .بين حكومة  السودان والحرآة الشعبية لتحرير السودان

تخضع االتفاقية الشاملة لإلرادة الشعبية في الواليتين عن طريق ممثليهم المنتخبين  3-2
  . ديمقراطية في المجالس التشريعيةبصورة

ينشئ آل واحد من المجلسين التشريعين للواليتين لجنة برلمانية للتقويم ولقياس  3-3
تنفيذ اتفاقية السالم الشامل في آل والية وتقدم اللجنتان تقريريهما إلى المجلسين 
م التشريعيين في الواليتين بحلول السنة الرابعة من التوقيع على اتفاقية السال

  .الشامل
تنشئ الرئاسة لجنة مستقلة لتقويم تنفيذ اتفاقية السالم الشامل في آل والية من  3-4

الواليتين وترفع اللجنة تقاريرها إلى الحكومة القومية وحكومتي الواليتين اللتين 
يستخدمان التقارير لتصحيح أي إجراء يحتاج إلى تصحيح لضمان التنفيذ المخلص 

 .لالتفاق
                                                 

سوف يتم حسم تسمية الوالية قبل التوصل إلى عقد اتفاقية السالم بواسطة لجنة مشكلة من جانب الطرفين  
  3. تمثل الوالية



لشعب هذا االتفاق من خالل المجلس التشريعي ألي من الواليتين عندما يعتمد ا 3-5
ويرى أنه يحقق تطلعاته عندئذ يصبح االتفاق تسوية نهائية للنزاع السياسي في تلك 

 .الوالية
إذا قررت أي من السلطتين التشريعيتين في الواليتين، بعد إستعراضها لإلتفاقية أن  3-6

 الترتيبات الدستورية والسياسية واإلداريــة  قصورًا في– في إطار اإلتفاقية –تصحح 
 تشرع السلطة التشريعية في التفاوض مع الحكومة القومية بغرض – عندئذ –لالتفاقية 

 . إستكمال النقص 
 
  :هيكل حكومة الوالية -4
 :يكون للوالية الهيكل التالي 4-1
 :السلطة التنفيذية للوالية التي تتكون من 4-2
  

 .الوالية) والي(حاآم  4-2-1
 .اء الواليةمجلس وزر 4-2-2
  .الحكومات المحلية 4-2-3

 .السلطة التشريعية للوالية 4-3
 .الهيئة القضائية للوالية 4-4
 
 :السلطة التنفيذية للوالية -5
الوالية مباشرة بواسطة الناخبين البالغين المسجلين ) والي(يتم انتخاب حاآم  5-1

 .في الوالية في انتخابات عامة
ية وفقا لدستور الوالية الوزراء والمحافظين في الوال) الوالي(يعين الحاآم  5-2

 .االنتقالي ويكون مجلس وزراء الوالية تمثيليا
ومجلس وزراء الوالية السلطات التنفيذية للوالية وفقا ) الوالي(يمارس الحاآم  5-3

للمهام المذآورة في الجدولين ألف وباء مقروءة مع الجدول جيم المرفق طيه 
  .ووفقا لدستور الوالية االنتقالي

والمجلس التشريعي ) الوالي(ء الوالية مسؤوًال لدي الحاآم  يكون مجلس وزرا 5-4
 .الوالئي  في أداء واجباته

ويكون تنظيم الحكومات . يكون للوالية محافظون ومجالس محلية منتخبة 5-5
 .المحلية وحسن أدائها مسؤولية حكومة الوالية

من الوالية وتضم اللجنة، ) والي(تكون هناك لجنة ألمن الوالية يرأسها حاآم  5-6
بين ما تضم القائد العسكري للمنطقة ونائبه ومدير شرطة الوالية ومدير فرع 

 .األمن القومي بالوالية
الوالية أن يطلب نقل ) والي( أعاله يجوز لحاآم 6-5بدون اإلخالل بأحكام الفقرة  5-7

 .مدير فرع األمن القومي بالوالية
 هي موضوعة بواسطة يلتزم جهاز شرطة الوالية المعايير القومية واللوائح آما 5-8

 .جهاز الشرطة القومية
يتم تجنيد ضباط الشرطة والسجون والحياة البرية وفرق اإلطفاء بواسطة سلطة  5-9

الوالية ووفقا للمعايير القومية ويتم تدريبهم ومنحهم البراءة قوميًا ويعادون 
وتضع . ويتم تجنيد الرتب األخرى محليا للخدمة داخل الوالية. للخدمة بالوالية

 .إدارة خدمة الشرطة القومية لوائح التعيين والتدريب وفقا للمعايير القومية
 أعاله يجوز أن تتفق السلطات القومية مع 9-5بدون اإلخالل بأحكام الفقرة  5-10

السلطات الوالئية على نقل أي عدد من ضباط شرطة الوالية إلى قوة الشرطة 
 .القومية عندما يكون ذلك ضروريا

ية أن تطلب من السلطة القومية نقل أي عدد من ضباط يجوز لسلطات الوال 5-11
 .الشرطة إلى الوالية لمأل أي وظائف شاغرة في الوالية



 :السلطة التشريعية للوالية -6
يتم انتخاب أعضاء المجلس التشريعي للوالية بواسطة الناخبين المسجلين  6-1

حكام في الوالية وفقا لقانون الوالية ووفقا للمبادئ العامة المحددة في أ
 .اإلجراءات االنتخابية التي تضعها مفوضية االنتخابات القومية

يعد المجلس التشريعي للوالية ويعتمد دستور الوالية شريطة أن يكون متوائما  6-2
 .مع الدستور القومي االنتقالي

يوقع والي الوالية على أي قانون مجاز، بصورة سليمة بواسطة المجلس  6-3
يوما أن ) 30(عليه يعتبر بعد مضي ثالثين التشريعي للوالية فإن لم يوقع 

القانون للمحكمة ) الوالي(التوقيع عليه قد تم ليصبح قانونا، إال إذا رفع الحاآم 
وإذا وجدت المحكمة الدستورية . الدستورية إلصدار حكمها حول دستوريته

  .مباشرة على القانون) الوالي(القانون دستوريا يوقع الحاآم 
عي للوالية التشريعات للوالية في إطار سلطاته يصدر المجلس التشري 6-4

 .المرفق طيه) ألف(التشريعية آما نص على ذلك في الجدول 
تظل القوانين المطبقة حاليا في الوالية في سارية إلى أن تصدر تشريعات  6-5

 .جديده وفقا للنهج الصحيح بواسطة المجلس التشريعي  في إطار صالحياته
ئح واإلجراءات الخاصة به وبلجانه وينتخب رئيسه يقرر المجلس التشريعي اللوا 6-6

 .وشاغلي المناصب األخرى 
أعبائها /الوالية من أعبائه) والي(يجوز للمجلس التشريعي للوالية إعفاء حاآم  6-7

 .بإقتراح  يؤيده ثلثا أعضاء المجلس
يتمتع أعضاء المجلسين التشريعي والتنفيذي بالحصانات التي نص عليها  6-8

 .القانون
 :لواليةمحاآم ا -7
 .تخضع هياآل وصالحيات محاآم الواليتين  للدستور القومي االنتقالي 7-1
 .ينص دستور الوالية على إنشاء محاآم والئية حسب الضرورة 7-2
ينص التشريع الوالئي على تعيين وفصل القضاة المعينين والئيا رهنا بتوافقه مع  7-3

  .الدستور الوالئي وموافقة مفوضية الخدمة القضائية القومية
نص التشريع الوالئي على ضمانات باستقاللية وحيدة السلطة القضائية ي 7-4

 .الوالئية ويكفل عدم تعرض القضاة الوالئين للتدخل السياسي أو غيره
تفصل المحاآم الوالئية في القضايا المدنية والجنائية بالنسبة للقوانين الوالئية  7-5

لنسبة للقضايا التي والقومية غير أن حق االستئناف يكون للمحاآم القومية با
 .رفعت أو تنظر أمامها بموجب القوانين القومية

تحدد السلطة التشريعية القومية اإلجراءات المدنية والجنائية التي ينبغي  7-6
اتباعها فيما يتصل بالنزاع أو اإلدعاء بموجب القوانين القومية وفقا للدستور 

 .القومي االنتقالي
 :نصيب الوالية من الثروة القومية -8
 
 بما يتيح –ُتقتسم الثروة القومية بطريقة عادلة بين مختلف مستويات الحكم  8-1

 .موارد آافية لكل مستوى حكومي لممارسة صالحياته الدستورية
) دال(تفرض الواليو وتحصل الضرائب واإليرادات آما هو محدد في الجدول  8-2

 .المرفق طيه
البترول المنتج فيها  في المائة من عائدات 2الوالية المنتجة للبترول تستحق  8-3

  .آما هو محدد في اتفاق اقتسام الثروة
تمثل الوالية في مفوضية تخصيص ومراقبة اإليرادات المالية وبما يكفل  8-4

الشفافية والعدالة فيما يتصل بتخصيص نصيب الوالية من اإليرادات المحققة 
 .قوميا والتأآد من أن المخصصات المستحقة للوالية ال تحتجز



م للصندوق القومي إلعادة اإلعمار والتنمية هو تنمية المناطق الهدف العا 8-5
المتأثرة بالحرب والمناطق األقل تنمية في السودان بهدف رفع مستوى هذه 

 . المناطق إلى متوسط معدل ومستوى التنمية القومية
عند تخصيص االعتمادات للمناطق المتأثرة بالحرب واالقل نموا تكون تأثيرات  8-6

وقد . التنمية هي المعايير الرئيسية التي يطبقها الصندوقالحرب ومستوى 
من الموارد االجمالية للصندوق للمناطق % 75اتفق الطرفان على تخصيص 

جبال النوبة والنيل األزرق بينما /المتأثرة بالحرب، خاصة لواليتي جنوب آردفان
 .ألقل المناطق نموا%) 25(يخصص الباقي 

ن المناطق المتأثرة، خالل الفترة السابقة للفترة يتحدد تخصيص األموال فيما بي 8-7
االنتقالية بواسطة فريق االنتقال القومي المشترك الذي ينشأ حسبما هو 
متفق عليه في اتفاق اقتسام الثروة في إطار النسب المئوية المتفق عليها 
في الفقرة السابقة مع األخذ في االعتبار االحتياجات الفعلية المؤسسة على 

 . لجنة التقويم المشترآةنتائج
تخصص مفوضية تخصيص ومراقبة اإليرادات المالية ، آما هو متفق عليه في  8-8

جبال النوبة والنيل األزرق /اتفاق اقتسام الثروة التحويالت الجارية لجنوب آردفان
 .وغيرها من المناطق المتأثرة بالحرب والمناطق األقل نموا وفقا للمعايير التالية

 .السكان 8-8-1
 .ليات الحد األدنى من اإلنفاقمسؤو 8-8-2
  ).عامل التنمية االجتماعية(المؤشرات االجتماعية /مؤشر التنمية البشرية 8-8-3
 ).تكلفة عامل اإلعاقة(المنطقة الجغرافية  8-8-4
 و) جهد اإليرادات الداخلية(الجهد المالي  8-8-5
 .عامل تأثير الحرب 8-8-6
مي إلعادة باإلضافة إلى مخصصات الميزانية ونصيب الواليتين من الصندوق القو 8-9

االعمار والتنمية، يخصص رئيس الجمهورية مبلغا من المال لكل والية من 
 .الواليتين

اتفق الطرفان على مناشدة مجتمع المانحين لتقديم المساعدة الفنية الى  8-10
 لوضع معايير المساواة FFAMCمفوضية تخصيص ومراقبة اإليرادات المالية 

 .الشاملة والتوازن
خول واإليرادات في حسابات عامة مراجعة وتلتزم باتباع تحفظ الوالية آل الد 8-11

اللوائح ومعايير المحاسبة التي يضعها ديوان المراجع العام والذي يجوز له 
 .مراجعة حسابات الوالية

ال يجوز أعاقة التجارة بين الواليات وأنسياب السلع والخدمات ورأس المال  8-12
 .والعمالة من الوالية أو إليها

مات لدى أي مستوى حكومي هي مسؤلية ذلك المستوى التزا/أي ديون 8-13
 .الحكومي

تقسم األصول الحكومية تقسيمًا منصفًا ويخصص آل أصل في المقام األول  8-14
مثال المباني (لمستوي الحكم المسؤول عن اإلختصاص ذي العالقة باألصل 

وفي حالة نشوء ) المدرسية تخصص لمستوي الحكم المسؤول عن التعليم 
الطرفان أن يحال األمر إلي لجنة تضم آل طرف من أطراف الخالف خالف أتفق 

 . وخبير يتفق عليه الطرفان 
على مستوى الوالية تكون هناك معايير محاسبية وإجراءات ومؤسسات  8-15

للمحاسبة المالية تعمل وفق المعايير المحاسبية واإلجراءات المتعارف عليها 
لحكومية المجازة وإنفاقها بصورة لضمان حسن توزيع األموال وفقا للميزانية ا

 .صحيحة مع احترام قيمة المال العام
 : مفوضية أراضي الوالية  -9



تنظيم حيازة األراضي واستخدامها وممارسة الحقوق عليها تعد إختصاصًا مشترآًا 
 .تمارسه الحكومة القومية وحكومة الوالية

داخل الوالية عبر تمارس الحقوق علي األراضي التي تملكها الحكومة القومية 
  .مستوي الحكم المالئم

 .جبال النوبة والنيل األزرق/تشكل مفوضية أراضي والئية في واليتي جنوب آردفان 

 .تتكون مفوضية أراضي الوالية من أشخاص من الوالية المعنية

تمارس مفوضية أراضي الوالية آل سلطات مفوضية األراضي القومية علي مستوي 
 .الوالية

راضى الوالية الصالحية لمراجعة اجارات وعقود األراضي الراهنة وفحص لمفوضية أ
المعايير الراهنة لتخصيص األراضي وتقديم توصيات لسلطات الوالية بالتغييرات التي 

 تراها ضرورية بما في ذلك تأآيد حقوق حيازة األراضي أو التعويض عنها 

أنشطتهما الستخدام مواردهما  تتعاون مفوضيتا األراضي القومية والوالئية وتنسقان 
 :وبدون قصر التنسيق بينهما علي أمور معينة، يجوز اتفاقهما علي ما يلي. بكفاءة

 .تبادل المعلومات والقرارات الصادرة عن آل لجنة 9-7-1
بعض المهام المعينة لمفوضية األراضي القومية مثل جمع البيانات والبحوث  9-7-2

  . ةيمكن أن تقوم بها مفوضية األراضي الوالئي
 .حل أي خالف قد ينشأ من تضارب المعلومات أو التوصيات 9-7-3
     في حالة تضارب النتائج والتوصيات بين مفوضية األراضي القومية ومفوضية  9-8

تسوى المفوضتان بين مواقفهما , األراضي الوالئية والذي ال يمكن إزالته باالتفاق
 .فصل فيهوإذا فشلت التسوية يحال األمر الي المحكمة الدستورية لل

 
 
  
  

   :الترتيبات األمنية  -10
بدون اإلخالل باالتفاق بشأن الترتيبات األمنية وحق قيادة القوات المسلحة السودانية  10-1

تحدد الرئاسة مستويات , في نشر قواتها في آل شمال السودان حسبما تري مناسبا
الل الفترة جبال النوبة والنيل األزرق خ/القوات المسلحة السودانية في جنوب آردفان

 .االنتقالية
  : ترتيبات ما قبل االنتخابات  -11

 :آجزء من ترتيبات ما قبل االنتخابات يتفق الطرفان علي ما يلي 11-1
  :يتكون المجلسان التشريعي والتنفيذي في الواليتين علي النحو التالي 11-1-1
  

 .لحزب المؤتمر الوطني%) 55(خمسة وخمسون في المائة   )أ 
  .للحرآة الشعبية لتحرير السودان%) 45(ائة خمسة وأربعون في الم  )ب 
  

يكون هناك نظام تناوب في شغل منصب الوالي في الواليتين بحيث يمأل آل  11-1-2
  .حزب منصب الوالي لنصف فترة ما قبل االنتخابات في آل من الواليتين

  .ال يمأل أي حزب منصب الوالي في آال الواليتين في نفس الوقت 11-1-3
الحزب الذي ال يشغل في ذات الوقت منصب يخصص منصب نائب الوالي الي  11-1-4

  .الوالي
عند توقيع اتفاقية السالم الشامل يقرر الطرفان  الموعد والكيفية التي يتولي  11-1-5

 .بها  آل طرف منصب الوالي في آل والية



الي حين قيام االنتخابات وآجزء من التمييز االيجابي يتفق الطرفان علي انه  11-2
بال النوبة والنيل األزرق في المؤسسات ج/يجب تمثيل واليتي جنوب آردفان

القومية بالصورة المناسبة بحيث ال تقل النسبة المئوية لتمثيلهما عن نسبة 
 .حجم سكانهما

 
  



 :الجداول
  )ألف(الجدول 

  :الصالحيات التنفيذية والتشريعية الحصرية للواليتين
قومي صياغة واعتماد وتعديل دستور الوالية رهنا بتوافقه مع الدستور ال -1

  .االنتقالي
  .شرطة الوالية -2
  .سجون الوالية -3
 .الحكومات المحلية -4
 .وسائل اإلعالم الوالئية, منشورات الوالية, اإلعالم الوالئي -5
 .بما في ذلك المعاشات في الوالية, الرفاه االجتماعي -6
 .الخدمة المدنية علي مستوى الوالية -7
لك تسيير وتنظيم قضاء الوالية وإدارة العدل علي مستوى الوالية بما في ذ -8

محاآم الوالية رهنا بتوافقها مع المبادئ والمعايير القومية واإلجراءت 
 .المدنية والجنائية

 .المسائل الثقافية داخل الوالية -9
 .الشئون الدينية وفق الدستور القومي االنتقالي -10
استدانة المال من الداخل والخارج بضمان الوالية فقط في إطار االقتصاد  -11

 .ي آما تحدده وزارة الماليةالكلي القوم
 .إنشاء جهاز للخدمة المدنية في الوالية وتعيين الموظفين ودفع مرتباتهم -12
 .إدارة وتأجير واستخدام األراضي التابعة للوالية -13
 .إنشاء وتسيير وإدارة مؤسسات اإلصالح -14

إنشاء مؤسسات الرعاية الصحية وتسييرها وتنظيمها بما في ذلك المستشفيات  -15
 .الصحية األخرىوالمؤسسات 

تنظيم األعمال التجارية، والتراخيص التجارية وشروط العمل وساعات العمل  -16
  .والعطالت داخل الوالية

  .األعمال المحلية والمقاوالت -17
 .تسجيل الزيجات والطالق والميراث والمواليد والوفيات والتبني واالنتساب -18
 .إنفاذ القوانين الوالئية -19
 سلطة القانون الجزائي فيما عدا العقوبات التشريعات التي تم سنها بموجب -20

 .الناجمة عن حاالت انتهاك القوانين القومية التي تقع تحت الصالحية القومية
تنمية الموارد الطبيعية الوالئية، والمحافظة عليها وإدارتها وإدارة الموارد الغابية   -21

 .للوالية
 .ة بهاالمدارس االبتدائية والثانوية واإلدارة التعليمية الخاص -22
 .القوانين الخاصة بالزراعة في الوالية -23
 .مهابط الطائرات بخالف المطارات الدولية والقومية في إطار لوائح الطيران المدني -24
 .المواصالت العامة داخل الوالية والطرق -25
 .السياسة السكانية وتنظيم األسرة -26
 .ضبط التلوث البيئي  -27
 .اإلحصاء والمسح في الوالية -28
 .الية في المسائل التي تقع ضمن صالحيات الواليةاالستفتاء داخل الو -29
 .المؤسسات الخيرية واألوقاف -30
 .تخطيط المدن والتخطيط الريفي -31
 . مكتبات ومتاحف الوالية وغيرها من المواقع التاريخية–المواقع الثقافية والتراثية  -32
 .التقاليد والقوانين العرفية  -33
 .الترفيه والرياضة في الوالية -34
 .لناريةتراخيص األسلحة ا -35



 .مالية الوالية -36
 .الري والسدود والجسور في الوالية -37
 .ميزانية الوالية -38
 .المحفوظات واآلثار والمعالم التاريخية للوالية -39
 .فرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة داخل الوالية لزيادة إيرادات الوالية -40
 .المرافق العامة بالوالية -41
 .منح تراخيص المرآبات -42
 .ات اإلسعافمكافحة الحرائق وخدم -43
 .العلم والشعار -44
 .تمكين المجتمع -45

 
 :)باء(الجدول 

 القومية والوالئية إختصاصات تشريعية وتنفيذية مشترآة في أي من المسائل –للحكومتين 
  :الواردة أدناه

  .التنمية االقتصادية واالجتماعية داخل الوالية -1
  .المهن القانونية والمهن األخرى وتنظيماتها -2
 .متوسطة والسياسة التعليمية والبحث العلميتعليم االمعاهد ال -3
  .السياسة الصحية -4
 .التنمية الحضرية، التخطيط واإلسكان -5
 .التجارة، والتنمية الصناعية -6
 .تقديم الخدمات العامة -7
 .األعمال المصرفية والتأمين -8
 .اإلفالس واإلعسار  -9

 .تراخيص الصناعة التحويلية -10
 .ئةاالستعداد للكوارث وإدارتها واإلغاثة واألوب -11
 .لوائح حرآة المرور -12
 .توليد الكهرباء والماء وإدارة النفايات -13
 .اإلذاعة ومرافق االتصاالت السلكية والالسلكية -14
 .إدارة البيئة والمحافظة عليها وحمايتها -15
 .اإلغاثة وإعادة النازحين وإعادة التوطين وإعادة اإلعمار -16
ثقافة، التجارة، االستثمار، إجراء التفاوض بشأن االتفاقات الدولية واإلقليمية بشأن ال -17

االئتمان ، القروض، المنح والمساعدة الفنية مع الحكومات األجنبية والمنظمات غير 
 . الحكومية األجنبية

 .السياسات المالية واالقتصادية والتخطيط -18
 .السياسة الخاصة بالجنسين  -19
 .دور تعزيز المرأة -20
 .لبيطريةمكافحة أمراض الحيوان والماشية والمراعي والخدمات ا -21
 .سالمة وحماية المستهلك -22
 .رفاه المرأة وحماية الطفل ورعايته -23
 المحاآم الوالئية المسؤولة عن إنفاذ وتطبيق القوانين القومية و -24
 .إعادة تأهيل ورعاية معوقي الحرب، واأليتام واألرامل وعوائالهن -25

 
 :السلطات المتبقية  :)جيم(الجدول 

ا وما إذا آانت السلطات خاصة بمسألة قومية، تمارس السلطات المتبقية وفقا لطبيعته
وتتطلب معايير قومية أم هي مسألة ال تستطيع تنظيمها والية واحدة، وفي هذه الحالة 



وإذا آان الشأن يتعلق بأمر والئي ، فإن ممارستها تتم بواسطة . تمارسها الحكومة القومية
  .الوالية

  :مصادر إيرادات الوالية  :)دال(الجدول 
  :الية فرض وجمع الضرائب واإليرادات من المصادر الواردة أدناهيحق للو

  .أراضي الوالية والضرائب والعوائد علي الممتلكات  -1
  .رسوم خدمات الوالية -2
  .التراخيص -3
 .ضريبة الدخل الشخصي الوالئية -4
 .رسوم السياحة  -5
 .نصيب الوالية من عائدات الموارد الطبيعية -6
 .مشاريع الحكومة الوالية -7
 .رسم الدمغة -8
 .الضرائب الزراعية الوالئية -9

 .القروض واالستدانة وفقا إلطار سياسة االقتصاد الكلي القومية -10
 .رسوم اإلنتاج -11
 .رسوم تجارة الحدود أو الجباية وفقا للتشريع القومي -12
 ضرائب والئية أخرى ال تتعارض مع الضرائب القومية و -13
 .المنح والمساعدات الخارجية من خالل الحكومة القومية -14

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل السادس

 

 الترتيبات األمنية

 

  2003 سبتمبر 25نيفاشا ، آينيا ، 



 

  :وضع القوتين المسلحتين -1
 – في إطار سودان موحد، وفي حالة ما أآدت نتيجة استفتاء تقرير المصير الوحدة   -أ 

علي تكوين الجيش ) وجيش تحرير السودان/ حكومة السودان وحرآة(يتفق الطرفان 
المستقبل والذي سوف يتشكل من القوات المسلحة السودانية السوداني في 

  .والجيش الشعبي لتحرير السودان
آجزء من اتفاقية السالم وبهدف إنهاء الحرب يتفق الطرفان علي أن تظل القوتان   )ب

ويتفقان أيضًا علي أن آال القوتين يعتبران ويعامالن . منفصلتين خالل الفترة االنتقالية 
انهما قوات السودان المسلحة الوطنية خالل الفترة االنتقالية مع األخذ بالتساوي بحسب

  .أدناه) ج (1في االعتبار 
 يتفق الطرفان علي مبادئ التخفيض النسبي لقوات آال الجانبين في وقت مناسب   ) ج

  .بعد إتمام ترتيبات وقف إطالق النار الشامل 
 بالداخل إال في حاالت طارئة ال يكون للقوات المسلحة الوطنية صالحيات فرض القانون  ) د

  .محددة دستوريًا
  :وقف إطالق النار -2

يتفق الطرفان علي وقف إلطالق النار يكون مراقبًا دوليًا ويصبح نافذ المفعول من تاريخ 
وتتم دراسة تفاصيل اتفاق وقف إطالق النار بواسطة . التوقيع علي اتفاق سالم شامل

  .حكومية المشترآة للتنمية والخبراء الدوليينالطرفين إلي جانب الوسطاء من الهيئة ال
  :إعادة االنتشار -3
يتم فك االرتباط بين القوتين وفصلهما ووضعهما في مخيمات ويتم إعادة نشرهما   -أ 

  .حسبما يتم تفصيل ذلك في االتفاق الشامل لوقف إطالق النار
 للقوات المسلحة المدمجة فإن بقية القوات التابعة/ فيما عدا قوات الوحدات المشترآة-ب

/ السودانية المنتشرة حاليًا في الجنوب يتم إعادة نشرها شمال الحدود الجنوبية 
 تحت مراقبــة ومساعـدة دولية وحتى عامين 1/1/1956الشمالية آما هي  في 

  .ونصف من ابتداء فترة ما قبل الفترة االنتقالية
وات الجيش الشعبي لتحرير المدمجة، فإن بقية ق/ فيما عدا قوات الوحدات المشترآة  - ج

السودان المنتشرة حاليًا في جبال النوبة وجنوب النيل األزرق تتم إعادة نشرها 
 بمجرد تشكيل ونشر 1/1/1956الشمالية آما هي في /جنوب الحدود الجنوبية

  .المدمجة تحت مراقبة ومساعدة دولية/ الوحدات المشترآة
 بأن السودانيين الجنوبيين الجيش الشعبي لتحرير السودان/تتعهد الحرآة  - د

المسرحين من العاملين حاليًا في القوات المسلحة السودانية في جنوب السودان ، 
يتم استيعابهم في مختلف مؤسسات حكومة جنوب السودان إلي جانب الجنود 

  .المسرحين من الجيش الشعبي لتحرير السودان
ذ برامج نزع السالح والتسريح    بمساعدة المجتمع الدولي علي تنفي– يتفق الطرفان -هـ

وإعادة الدمج لصالح جميع أولئك الذين سيتأثرون من جراء خفض وتسريح القوات 
  )ب (7و ) د (3، و ) ج (1وتقليل حجمها آما تم االتفاق علي ذلك في الفقرات 

  :المدمجة/الوحدات المشترآة   - 4
ن القوات المسلحة مدمجة تتكون من أعداد متساوية م/يتم تشكيل وحدات مشترآة

وتشكل الوحدات . السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان خالل الفترة االنتقالية 
المشترآة المدمجة نواة لجيش السودان فيما بعد االستفتاء إذا ما أآدت نتيجة االستفتاء 

  .الوحدة وبخالف ذلك يتم حلها وتدمج األجزاء المتكاملة من القوات الخاصة بها
  :المدمجة/ت حول الوحدات المشترآة إيضاحا 4-1
  -:طابعها –أ 

  .ينبغي أن يكون لها طابع جديد يقوم علي أساس مبدأ مشترك
  :مهامها  -ب



  . تكون رمزًا للوحدة الوطنية خالل الفترة االنتقالية–أوال 
  .  تكون رمزًا للسيادة خالل الفترة االنتقالية-ثانيا
  . جانب القوتين  تشارك في الدفاع عن البالد إلي-ثالثا
 تكون نواة لجيش السودان مستقبًال في الفترة ما بعد الفترة االنتقالية إذا أآد التصويت -رابعا

  .في االستفتاء علي الوحدة
   تكون مشارآة في إعادة بناء البالد–خامسا 

  
  :الحجم واالنتشار –ج 

لية حسبما هو المدمجة طوال الفترة االنتقا/يكون حجم وانتشار الوحدات المشترآة   
  :مشار إليه أدناه 

  ) 24000(أربعة وعشرون ألف :  جنوب السودان –أوال 
  )6000(ستة أالف :  جبال النوبة -ثانيا
  )6000(ستة أالف :  جنوب النيل األزرق -ثالثا
  )3000(ثالثة أالف :  الخرطوم -رابعا

  :شرق السودان  -خامسا
 السودان من شرق السودان إلي جنوب أن إعادة نشر قوات الجيش الشعبي لتحرير  -أ 

من ابتداء ) 1( يتم اآتمالها خالل عام واحد 1/1/1956الشمالية آما هي في /الحدود الجنوبية
  .فترة ما قبل الفترة االنتقالية

  .مدمجة/يناقش الطرفان مسألة تشكيل وحدات مشترآة  -ب
  :قيادة والسيطرة علي القوتينال  -5
 مجلس دفاع مشترك تحت رئاسة الجمهورية ، ويتكون من يتفق الطرفان علي إنشاء  -1

رؤساء أرآان القوتين ونوابهما وأي عدد من آبار الضباط يتفق عليه الطرفان ؛ ويتخذ المجلس 
  .قراراته بتوافق األراء ويترأسه بالتناوب رؤساء األرآان المعنيين

  :مهام مجلس الدفاع المشترك  -2
  :ء المهام التالية يقوم مجلس الدفاع المشترك بأدا  

  التنسيق بين القوتين  -أ 
  المدمجة/قيادة الوحدات المشترآة  -ب
  :المبدأ العسكري المشترك  -6

المدمجة وأيضا / يصوغ الطرفان مبدأ عسكريًا مشترآًا آأساس للوحدات المشترآة  
اء لصالح آأساس لجيش السودان لفترة ما بعد الفترة االنتقالية إذا ما آان التصويت في االستفت
وخالل . الوحدة ويضع الطرفان هذا المبدأ المشترك خالل عام واحد من ابتداء الفترة االنتقالية 

والقوات ) في الجنوب(الفترة االنتقالية فإن تدريب الجيش الشعبي لتحرير السودان يتم 
ويكون ) في آل من الشمال والجنوب(المسلحة السودانية في الشمال والوحدات المشترآة 

  .علي أساس هذا المبدأ المشترك
  :وضع المجموعات المسلحة األخرى في البالد  -7
  .ال يسمح ألية مجموعة مسلحة متحالفة مع أي طرف بأن تعمل خارج نطاق القوتين  -أ 
والذين لديهم الرغبة واألهلية ) أ  (7يتفق الطرفان علي أن هؤالء المذآورين في الفقرة   -ب

قوات الجيش ، والشرطة والسجون وحرس (ظامية ألي طرف يتم دمجهم في القوات الن
بينما تتم إعادة دمج البقية في مؤسسات الخدمة المدنية ومؤسسات المجتمع ) الصيد

  .المدني
يتفق الطرفان علي معالجة وضع المجموعات المسلحة األخرى في البالد بغية تحقيق   -ج 

  .تامة في العملية االنتقاليةسالم واستقرار شاملين في البالد ولتحقيق شمولية 
  :أجهزة األمن القومي وقوات الشرطة   -8

تتم معالجة هياآل وتنظيم جميع أجهزة تنفيذ القانون ، وبصفة خاصة الشرطة وأجهزة   
األمن القومي ، آجزء من ترتيبات إقتسام السلطة، ويتم ربطها عند الضرورة بالمستوي المالئم 

  .من السلطة التنفيذية



  



  



  
  
  
  
  
  

   1المرفق 
  
  

  وسائل تنفيذ وقف إطالق النار الدائم والترتيبات
  األمنية ومالحقه 

  
  
  
  

   2004 ديسمبر 31نيفاشا ، آينيا ، 
  
  
  

  



  :الديباجة 
  

الجيش /حكومة جمهورية السودان والحرآة الشعبية لتحرير السودانحيث إن   
 يونيو 27نيروبي ، آينيا من بعد أن اجتمعا في نيفاشا و) الطرفين(الشعبي لتحرير السودان 

لعملية السالم ) ايجاد( برعاية الهيئة الحكومية المشترآة للتنمية 2004 يوليو 26 إلي 2004
وسعيًا إلي استرشاد سياسي من االجتماع االستشاري الخامس الرفيع المستوي والمنعقد 

وقف إطالق النار  بخصوص القضايا المرتبطة ب2004 أآتوبر 15 إلي 7في نيروبي ، آينيا من 
  الدائم وتفاصيل الترتيبات األمنية ؛ 

  
ن وقف إطالق النار القابل لالستمرار يمكن تحقيقه بنجاح في ظل  التقيد يعترفان بأ  

 ، واالتفاقية بشأن الترتيبات األمنية 2002 يونيو 20وااللتزام ببروتوآول مشاآوس المؤرخ في 
 26 ، بروتوآول اقتسام السلطة المؤرخ في 2003بر  سبتم25خالل الفترة االنتقالية المؤرخة 

والنيل /جبال النوبة /  ، البروتوآول بشأن حسم النزاع في واليتي جنوب آردفان2004مايو 
 26 ، والبروتوآل بشأن حسم النزاع في منطقة أبيي المؤرخ 2004 مايو 26األزرق المؤرخ في 

   .2004مايو 
  

قاف األعمال العدائية بين حكومة السودان بأن مذآرة التفاهم حول إييذآران   
 4 وضميمتها بتاريخ  2002 أآتوبر 15الجيش الشعبي لتحرير السودان الموقعة في /والحرآة

  . بشرتا بفترات من الهدوء في السودان2003فبراير 
  

أن التأييد الساحق الذي أظهره الشعب السوداني للبروتوآوالت الست يدرآان   
ساعدت علي حل قضايا النزاع العالقة في السودان وعملية السالم التي ال المذآورة أعاله قد 

  .يمكن التراجع عنها والحاجة إلي انجاز اتفاقية السالم بصورة عاجلة 
  

علي التزامهما بالتسوية النهائية والعادلة والسالم الشامل وأمن يعيدان التأآيد   
  .حة القومية الصادقة والمخلصةورفاهية واستقرار الشعب السوداني في إطار المصال

  
 من ميثاق األمم 52أن العهود الدولية األخرى ذات العالقة مثل المادة يذآر الطرفان    

المتحدة حول الترتيبات اإلقليمية لمعالجة األمور المتعلقة بالحفاظ علي السلم واألمن الدوليين 
األفريقي التي تضمن من بين أمور  من ميثاق االتحاد 3مالئمة للعمل اإلقليمي وأحكام المادة 

أخرى لكافة الدول األعضاء حق السيادة وسالمة أراضيها اإلقليمية هي آلها حاسمة في 
  .عملية السالم إذا تم االلتزام بها بدقة

  
أن نزع سالح وتسريح ودمج المحاربين القدامي عناصر مهمة في إقامة يدرآان   

. ع السالح وتسريح المحاربين القدامي ودمجهمسودان آمن وسلمي يلتزم نفسه بعمليات نز
  . تلك العمليات التي تدعم انتقالهم إلي حياة مدنية منتجة

  
  :الطرفان علي اآلتي يوافق   

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :ترتيبات وقف إطالق النار:  الجزء األول
  :النصوص العامة واألساسية -1
م واإلرادة السياسة يوافق الطرفان علي أن الملكية القومية لعملية السال 1-1

والحوار المستمر مقومات ال يمكن االستغناء عنها من أجل تحقيق سالم 
وينبغي عليهما أن يتعاونا في مراعاة واحترام وقف إطالق النار . مستدام

  .واللجوء إلي حكمتهم الذاتية الحتواء وحل أية مشكلة قد تنشأ 
و أعمال قد تضر بعملية علي الطرفين أن يمتنعا في آل األوقات عن أي عمل أ 1-2

  .وأن يوفرا مناخًا يؤدي إلي السلم والهدوء . السالم 
 .علي الطرفين االلتزام بالحكم الرشيد والديموقراطية وتعزيز المجتمع المدني  1-3
يوافق الطرفان علي أن الشمول  هو جوهر هذه االتفاقية وإشراك المجموعات  1-4

 من عملية السالم ولتقوم المسلحة والقوي السياسية األخرى لتصبح جزءًا
 . بدور فيها وتساهم في صون هذه االتفاقية

يجب التشديد علي أن تكون اتفاقية وقف إطالق النار واضحة وأال تنطوي علي  1-5
 .غموض في آافة عناصرها

يتعين أن تضمن اتفاقية وقف إطالق النار حرية تنقل األشخاص والسلع  1-6
 .والخدمات في آافة أرجاء السودان

علي الطرفين في إطار الصالحية اإلقليمية التفاقية وقف إطالق النار أن يتعين  1-7
يوفرا ويتبادال المعلومات واالحصائيات حول حجم قواتهما واألسلحة والمعدات 
العسكرية أو أية معلومات أخرى فيما بينهما ومع بعثة دعم السالم التابعة 

 .لألمم المتحدة
رة عن أسرى الحرب باعتبار ذلك داللة علي الطرفين االلتزام باإلفراج مباش 1-8

على المصالحة الوطنية واالفراج عن أي أشخاص أخرين محتجزين نتيجة للحرب 
 .فور إقرار اتفاقية السالم الشامل

علي الطرفين إشراك اللجنة الدولية للصليب األحمر في عملية اإلفراج عن  1-9
 .أسرى الحرب واألشخاص االخرين المحتجزين نتيجة للحرب

ي الطرفين االلتزام بتوفير وتسهيل المساعدات اإلنسانية وذلك بتهيئة عل 1-10
ظروف تشجع علي تقديم المساعدات اإلنسانية العاجلة إلي األشخاص 

 .المشردين والالجئين والمتضررين وحقهم في العودة
يوافق الطرفان علي إحاطة الجنود العاديين من قواتهما المسلحة علما  1-11

 .لك طريقة لترويج اتفاقية وقف إطالق النارباالتفاقية باعتبار ذ
علي الطرفين أن يتعهدا أن آافة القوات والجنود تحت قيادتهما علي التوالي  1-12

والقوات المتحالفة والموالية لكل منهما علي آافة المستويات والجنود العاديين 
 .يقومون بمراعاة وقف إطالق النار الكامل وإيقاف األعمال العدائية

فين بذل الجهود في تعزيز ونشر ثقافة السالم وإجراءات بناء الثقة علي الطر 1-13
بينهما وفيما بين الناس وبين قواتهما أيضًا باعتبار ذلك جزءًا متكامًال من ترتيبات 

 .وقف إطالق النار وصون السلم
يوافق الطرفان علي عدم تسليح أو تدريب أو إيواء أو تقديم أي نوع من الدعم  1-14

ة الخارجية أو المجموعات المسلحة الداخلية في المناطق للعناصر المتمرد
 الواقعة تحت سيطرتهما علي التوالي ؛

ال تحتوي هذه االتفاقية بأى سبيل على أي شيء من شأنه تقويض سيادة  1-15
 .السودان وسالمة أراضيه اإلقليمية

 :دخول االتفاقية حيز التنفيذ    -2
تدخل حيز )  بعد باالتفاقية أو هذه االتفاقيةيشار إليها فيما( اتفاقية وقف إطالق النار 

التنفيذ اعتبارا من تاريخ التوقيع علي اتفاقية السالم الشامل ويشار إليه فيما بعد بالموعد 
 ). ياء–اليوم ) (المحدد

  :تعديل االتفاقية    -3



قد يتم تعديل هذه االتفاقية فقط من قبل الرئاسة بتوصية من المفوضية السياسية لوقف 
  .ق النارإطال

        :طرفا  االتفاقية -4
القوات المسلحة السودانية بكافة تشكيالتها ووحداتها ، و  الجيش الشعبي لتحرير 

  .السودان بكافة تشكيالته ووحداته هما طرفا االتفاقية
  
 

  :مبادئ وقف إطالق النار   -5
يق هدف أوسع  يوافق الطرفان علي وقف إطالق النار الدائم بين آافة قواتهما لتحق5-1

 .متمثل في صون اتفاقية السالم الشامل وتعزيز ثقافة السلم والمصالحة وبناء الثقة
 :  ضرورة التمسك بالمبادئ اآلتية في وقف إطالق النار2-5
 اإليقاف الدائم لألعمال العدائية بين القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي -5-2

  .توقيع علي اتفاقية السالم الشامل ساعة من ال72لتحرير السودان خالل 
  :يجب أن يشمل اإليقاف الدائم لألعمال العدائية إنهاء األنشطة التالية نهائيًا  -5-3
األنشطة العسكرية بما فيها التحرآات العسكرية واالستطالع والتعزيزات العدائية   5-3-1

 بها من قبل والتجنيد والتجنيد اإلجباري والتمرينات العسكرية ما عدا المسموح
ويقوم مجلس الدفاع المشترك بإبالغ بعثة دعم األمم . مجلس الدفاع المشترك

  . المتحدة عن األنشطة المسموح بها حاليا ومستقبًال 
  . العمليات البرية والجوية والنهرية5-3-2
  . زرع األلغام وعمليات التخريب األخرى5-3-3
  .هم  استخدام القوة ضد المدنيين وسوء معاملت5-3-4
 . إعادة اإلمداد  بالذخائر واألسلحة والمعدات القتالية أو العسكرية5-3-5
 . الدعاية العدائية المضادة من  داخل أو خارج القطر5-3-6
 . احتالل مواقع جديدة5-3-7
 . أية أعمال أخرى قد تعرقل التقدم الطبيعي لعملية وقف إطالق النار5-3-8
 :وقف إطالق النار " مجال"منطقة  -6

 :يكون نطاق وقف إطالق النار آما يلي 

 جنوب السودان الذي يتعين تقسيمها جزئيا لكل أسباب وقف إطالق النار   6-1
 : وأنشطة المراقبة إلي ثالث مناطق 

  .منطقة بحر الغزال   )أ 
  .المنطقة االستوائية  )ب
  .منطقة أعالي النيل   )ج 
  .  منطقة جبال النوبة6-2
  .زرق منطقة جنوب النيل األ6-3
  منطقة أبيي  6-4
تامرات , آوتنيب, همشكوريب ، رساي الجديدة( منطقة شرق السودان 6-5

  ).وخورخواجه
   :مدة ومراحل أنشطة وقف إطالق النار الرئيسية   -7
  : تنقسم مدة وقف إطالق النار إلي أربع مراحل 7-1
+ الموعد المحدد ( أشهر 6مدة مرحلة ما قبل الفترة االنتقالية :  المرحلة األولي 7-1-1

بما ) حسب القوائم المرفقة طيه(تبدأ أنشطة وقف إطالق النار )   أشهر6
فيها إعادة نشر القوات المسلحة السودانية من الجنوب إلي الشمال والبدء 
بتسريح ونزع السالح والدمج والمصالحة وإعادة نشر قوات الجيش الشعبي 

اإلقامة المشترآة في موقع لتحرير السودان من شرق السودان والتشكيل و
  .المدمجة ومراقبة األمم المتحدة/ومراآز التدريب وتدريب الوحدات المشترآة



الموعد (  شهــرًا 36النصف األول من مدة الفترة االنتقالية :  المرحلة الثانية 7-1-2
تغطي هذه المرحلة استكمال )  شهرًا42الموعد المحدد ( أشهر 6+ المحدد 

المدمجة وإعادة نشر قوات الجيش الشعبي لتحرير  /مشترآةنشر الوحدات ال
السودان من شرق السودان إلي الجنوب وإعادة نشر قوات الجيش الشعبي 
لتحرير السودان من جبال النوبة وجنوب النيل األزرق إلي الجنوب وإعادة نشر 
القوات المسلحة السودانية من الجنوب إلي الشمال ، وتستمر أنشطة نزع 

وتبدأ المفاوضات آذلك حول التقليص . ح والتسريح وإعادة الدمج السال
  .النسبي في هذه المرحلة

الموعد ( شهرًا 36النصف الثاني من مدة الفترة االنتقالية :  المرحلة الثالثة 7-1-3
واستمرار عملية نزع )  شهرًا78+  شهرًا إلي الموعد المحدد 42+ المحدد 

تطوير خطط .  والتدريب وعملية المراقبة السالح والتسريح وإعادة الدمج
  .المدمجة إلي قوات موحدة/وطرق تحويل الوحدات المشترآة

 78+ الموعد المحدد ( شهور 6مدة ما بعد الفترة االنتقالية :  المرحلة الرابعة 7-1-4
القيام بتشكيل القوات المسلحة )  شهرًا84+ شهرًا إلي الموعد المحدد 
حالة االبقاء على الوحدة أو حل الوحدات القومية السودانية في 

  .المدمجة في حالة االنفصال /المشترآة
وافق الطرفان علي الئحة األنشطة الرئيسية في مجال وقف إطالق النار   7-2

   . 2حسب المرفق 
  ) :الفصل بين القوات(فك االشتباك   -8
ًا لمناطق وفق) الفصل بين القوات(يجب أن تكون هناك خطوط لفك االشتباك    8-1

 ويتعين أن يقوم مراقبو بعثة األمم 1التجمع آما ورد بالتحديد في المرفق 
  .المتحدة لدعم السالم بتعديلها

   عند إعالن وقف إطالق النار يظل جنود القوات المسلحة السودانية والقوات 8-2
الحليفة وقوات الجيش الشعبي لتحرير السودان القوات الحليفة لها بمواقعها 

  .اليةالح
علي آافة القوات أن تتخذ مواقع دفاعية وأن يجري إعادة نشرها إلي نقاط    8-3

التجميع خالل الثالثة األشهر األولي من مرحلة ما قبل الفترة االنتقالية بناء 
  .علي الجدول الزمني المتفق عليه

إعادة    يجب القيام بفك إرتباط جميع القوات وفصلها وتجميعها في نقاط تجميعها و8-4
  .نشرها وفقًا لترتيبات المراقبة الدولية

    علي الطرفين توفير الخرائط والرسومات التي تبين مواقعها الحالية قبل إعالن 8-5
  -:علي أن تشمل تلك الخرائط والرسومات . وقف إطالق النار

  .   المواقع الحالية بما فيها مواقع نشر القوات واألسلحة8-5-1
ومات الضرورية عن الطرق والخطوط والممرات وحقول األلغام    آافة المعل8-5-2

  .ومراآز القيادة
    سعيا إلي االحتراز من المخاوف واألخطار التي تمثلها األلغام األرضية والمواد 8-6

  :الحربية التي لم تنفجرإتفق الطرفان على أن 
ي نوع آان    وضع األلغام واألجهزة التفجيرية والشراآة الخداعية  من أ8-6-1

  .يصبح محظورًا

   علي الطرفين والقوات الخاضعة لهما أن يزودا بصورة فورية اللجنة  العسكرية 8-6-2
المشترآة لوقف إطالق النار خالل الموعد المحدد بكافة المعلومات المتاحة 
المتعلقة بمواقع وأوصاف آافة حقول األلغام والمواد الحربية التي لم تنفجر 

مرة والشراآة الخداعية وأية مخاطر قد تؤثر علي سالمة والقنابل المد
وعلي الطرفين أيضا أن . تحرك األشخاص داخل مناطق وقف إطالق النار 

يعّدا علي جناح السرعة خطة لوضع عالمات ونصب لوحات تشير إلي 
علي . مناطق الخطر ويبدءا بتنفيذ الخطة طبقا لألوليات المتفق عليها



هال إزالة األلغام عبر الخطوط وإصالح وإعادة فتح الطرفين أن يسمحا ويس
الطرق وإزالة وتفكيك أو تدمير األلغام والمواد الحربية التي لم تنفجر بعد 
وغيرها من المخاطر المذآورة أعاله مباشرة بعد التوقيع علي هذه 

  . االتفاقية
 اللجنة     علي الطرفين والقوات الخاضعة لهما أن يزودا علي جناح السرعة8-6-3

العسكرية المشترآة لوقف إطالق النار بالمعلومات المتعلقة بمخزون 
  .األلغام المضادة لألفراد 

على الطرفين القيام بأنشطة إزالة األلغام في أسرع وقت ممكن   8-6-4
وبالتنسيق مع بعثة األمم المتحدة لدعم السالم بهدف توفير الظروف 

عم السالم وعودة السكان المالئمة لنشر بعثة األمم المتحدة لد
  .النازحين

ستساعد بعثة األمم المتحدة لدعم السالم بالتعاون مع مكتب العمل    8-6-5
لمكافحة األلغام التابع لالمم المتحدة في دعم جهود الطرفين إلزالة 

علي الطرفين آلما آان . األلغام وذلك بتوفير المشورة الفنية والتنسيق
علي مساعدة ومشورة إضافيتين من بعثة ذلك ضروريًا السعي للحصول 
  .األمم المتحدة لدعم السالم

 يومًا هيئتين إلزالة 30+ علي الطرفين أن ينشئا بحلول الموعد المحدد   8-6-6
تعمالن سويا وتنسقان أنشطتهما في إزالة ) الشمال والجنوب(األلغام 

لغام األلغام بصورة مشترآة وبتعاون وثيق مع مكتب العمل لمكافحة األ
  .التابع لألمم المتحدة

علي الطرفين قبل إعالن وقف إطالق النار أن يقدما القوائم المفصلة عن حجم   8-7
وموقع قواتهما في آل منطقة إلي بعثة األمم المتحدة التمهيدية إلي السودان 
. تخضع القوائم للفحص من فريق الفحص والمراقبة واللجنة العسكرية لجبال النوبة 

  .  القوائم باتفاقية السالم الشاملوترفق تلك
علي الطرفين تقديم قوائم مفصلة آل عن ,  أعاله8-7علي الرغم من أحكام الفقرة   8-8

حجم قواته إلي اللجنة العسكرية المشترآة لوقف إطالق النار أو إلي فريق الفحص 
كرية ريثما يتم تكوين اللجنة العس. النوبة/والمراقبة واللجنة العسكرية المشترآة

وعلي اللجنة العسكرية المشترآة لوقف إطالق النار . المشترآة لوقف إطالق النار
أو فريق الفحص واللجنة العسكرية المشترآة حسب مقتضي الحال ، التحقق من 

 .القوائم مباشرة بعد إعالن وقف إطالق النار 
جميع األسلحة  يتفق الطرفان وبالتعاون مع بعثة األمم المتحدة لدعم السالم بسحب 8-9

  . التي تكون مناطق تجميع القوات األخري في مداها المؤثر
علي الطرفين تقديم بيانات مفصلة من جرد الموجودات والمخزونات بما فيها   8-10

الخ ومواقعها المحددة إلى .. مختلف األسلحة والذخائر والوقود وزيت التشحيم 
 إلي فريق المراقبة والفحص في اللجنة العسكرية المشترآة لوقف إطالق النار أو

ويجب التحقق فورًا من مثل تلك الموجودات بعد إعالن . منطقة وقف إطالق النار
وعلي الطرفين أن يتفقا علي طرق ووسائل مراقبة مثل تلك . وقف إطالق النار 

  .أو المستودعات للتأآد من أنها لم تعد في متناول يد الطرفين/ المخزونات و
  

 :مسموح بهااألنشطة ال  -9
نظرًا لما تسببه الحرب من نتائج سلبية فإن المبدأ الرئيسي الذي يدعم األنشطة 
المسموح بها يجب أن يكون العمل علي تخفيف آثار الحرب علي المدنيين والمناطق 

ويجب أن تشمل األنشطة المسموح . المتضررة والحث على التأييد الشعبي للسالم
  :بها ما يلي 



يجب أن يتم هذا بالتعاون مع (والتجريد من المخاطر العسكرية إزالة األلغام  9-1
 أعاله بناءًا علي جداول زمنية وآليات 8-6الهيئات األخرى المشار إليها في 

  ؛) متفق عليها وبموجب مراقبة األمم المتحدة
هيل الجسور والممرات والسكك األنشطة التنموية آشق الطرق وإعادة تأ 9-2

  الحديدية والمطارات ومهابط الطائرات وخطوط المالحة النهرية؛
األنشطة اإلنسانية بتأمين إنسياب اإلغاثة اإلنسانية بال قيد بناء علي النظم  9-3

  المتفق عليها؛
األنشطة االجتماعية واالقتصادية مثل المساعدة في حرية التنقل لألشخاص  9-4

 والسلع والخدمات؛
حرية التنقل للجنود غير المسلحين في مالبسهم المدنية والذين يقضون  9-5

 إجازاتهم أو في إرسالية مرضية أو الذين يقومون بزيارة أسرهم ؛
 إعادة إمداد القوات المسلحة بالمواد القتالية إذا اعتبر مجلس الدفاع المشترك  9-6

 ذلك مالئمًا وتم تنسيقه مع بعثة األمم المتحدة؛
األغذية والماء واألدوية والوقود وزيوت التشحيم (اد غير قتالية اإلمداد بمو 9-7

 ؛)الخ .. واألدوات المكتبية واآلزياء 
 التدريب  وإعادة التدريب ؛ 9-8
ال يجوز للطرفين القيام بتمرينات عسكرية خالل الفصل بين القوات وال يجوز  9-9

 :ممارسة أية أنشطة ما عدا اآلتية 
 – إخطار بعثة األمم المتحدة بمثل هذا التدريب يجب(التدريب والتدريب المتكرر  9-9-1

وال سيما علي مستوي فصيلة أو أعلي من ) الموقع والمدة ونوع التدريب
 الجنود ؛

علي سبيل المثال سد العجز بتوريدات غير قتالية من (التحرك اإلداري  9-9-2
 ؛)المعدات

  .اإلخالء الطبي 9-9-3
 

 :االنتهاآات  -10
 :هذه االتفاقية  تشكل االعمال اآلتية خرقًا ل10-1
  

   أي تصرف قد ينتهك هذه االتفاقية؛10-1-1
   تحرك القوات غير المصرح به؛  10-1-2
  .أو الميل نحو التعبئة غير المصرح بها/ التجنيد اإلجباري و  10-1-3
   إعادة اإلمداد بالمعدات واإلمدادات العسكرية غير المصرح بها؛   10-1-4
  دي إلي المجابهة؛األعمال العدائية التي قد تؤ  1-1-5

  إنتهاك حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني وعرقلة حرية التنقل؛  10-1-6
  الدعاية المعادية والحرب النفسية اإلعالمية؛  10-1-7
التجسس والتخريب واألعمال التخريبية بهدف تقويض أي طرف من الطرفين   10-1-8

  أو االتفاقية ؛  /و
  تجنيد األطفال للقتال ؛   10-1-9
  

في حالة أي إنتهاك ألحكام هذه االتفاقية تقوم اللجنة العسكرية المشترآة   10-2
  :بتحديد اإلجراءات التأديبية المالئمة التي قد تشمل اآلتي 

 . الترويج أو ذآر األطراف التي اشترآت في االنتهاآات  10-2-1
حالة التعريض بالمذنب أو فضحه أو التوصية بإنزال عقوبة قاسية عليه في   10-2-2

  . تورطه في انتهاآات خطيرة
التوصية بإحالته إلي إجراءات محاآمة مدنية أو جنائية أو محاآمة عسكرية   10-2-3

  . للفرد أو األطراف المتورطة حسب مقتضي الحال



يوافق الطرفان علي متابعة التوصيات التخاذ إجراءات تأديبية بناءًا علي ما   10-2-4
  . رآة لوقف إطالق النار تقترحه اللجنة العسكرية المشت

 أعاله 10-1-7الدعاية المعادية حسب المنصوص عليه في القسم الفرعي   10-3
يتعين علي اللجنة العسكرية المشترآة لوقف إطالق النار مراقبتها بصورة 

  .شاملة باعتبارها جزءًا من عملية مراقبة وقف إطالق النار 
وافق الطرفان علي تشكيل لجنة إعالمية دون اإلخالل بحرية الصحافة واإلعالم ي  10-4

مشترآة عند التوقيع علي اتفاقية السالم الشامل لوضع مبادئ عامة لالعالم 
والصحافة سعيًا إلي تعزيز بيئة تشجع علي التنفيذ السلمي لوقف إطالق النار 

. 
يوافق الطرفان علي أن أي تأزم بشأن تنفيذ وقف إطالق النار يحال إلى    10-5

 آملجأ أخير للنظر فيه واتخاذ اإلجراء بعد استنفاذ آل جوانب إدارة الرئاسة
  .النزاع علي آافة المستويات الدنيا

  :المجموعات المسلحة األخري  -11
من االتفاقية حول الترتيبات األمنية يوافق الطرفان علي التعجيل ) أ  (7وفقا للمادة   11-1

 ألي من الطرفين في قواتهما بعملية تكامل ودمج المجموعات المسلحة الحليفة
 . المسلحة والقوات النظامية األخرى والخدمة المدنية والمؤسسات االجتماعية 

اللجنة االخاصة لإلستيعاب وإعادة "يوافق الطرفان علي أن يقوم آل منهما بإنشاء   11-2
  . أعاله 1-11بغرض تنفيذ حكم القسم الفرعي " الدمج 

ة حول الترتيبات األمنية خالل الفترة االنتقالية ، ال يسمح ألية  وفقًا لالتفاقية اإلطاري11-3
أما . مجموعات مسلحة متحالفة مع أي من الطرفين بالعمل خارج نطاق القوتين

المجموعات المسلحة األخرى الراغبة والمؤهلة فلها أن تنضم وتندمج في القوات 
) ن وقوات الحياة البريةالجيش، الشرطة، السجو(النظامية التابعة ألي من الطرفين 

  . بينما تندمج البقية في الخدمة المدنية ومؤسسات المجتمع المدني 
 يوافق الطرفان علي تبني نهج تعاوني لمعالجة مسألة المجموعات المسلحة األخرى 11-4

 يومًا تضم عددًا متساويا من 15+ وبإقامة لجنة تعاون بحلول الموعد المحدد 
  . ومراقب مستقل من األمم المتحدة) ثالثة من آل طرف(ين الممثلين من آال الطرف

 تقوم لجنة التعاون المتعلقة بالمجموعات المسلحة األخرى بأداء الوظائف التالية وذلك 11-5
  : ضمن أمور أخرى 

التأآد من أحوال  قوة وتسلح وحدات آافة المجموعات المسلحة األخرى التي يجب  11-5-1
قبة والفحص إلي حين تولي مراقبي األمم التحقق منها من قبل فريق المرا

  .المتحدة لمهمتها
ضمان حرية االختيار لكافة عناصر المجموعات المسلحة األخرى للتأآد من معرفة  11-5-2

 .الطرف الذي ترغب في اإلندماج فيه
 . ضمان حرية وعدالة وصول للطرفين إلي المجموعات المسلحة األخرى 11-5-3
 . فين ومراجعتهااإلشراف علي عمليات اندماج آل من الطر 11-5-4
توفير منبر للطرفين للمناقشة بهدف تبادل المعلومات والبيانات حول المجموعات  11-5-5

 المسلحة األخرى وآذلك معالجة الشكاوي المتعلقة بعملية الدمج وأنشطتها؛
الحصول علي المستجدات بصورة منتظمة حول التقدم المحرز فيما يتعلق بإندماج  11-5-6

 المجموعات المسلحة األخرى؛
الع المفوضية السياسية لوقف إطالق النار على التقدم المحرز في مسألة إندماج إط 11-5-7

 المجموعات المسلحة األخرى، 
 مراقبة برنامج نزع السالح والتسريح واإلندماج بالنسبة للمجموعات المسلحة األخرى ؛  11-5-8
 األخرى   تعد مفوضية نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج برنامجًا للمجموعات المسلحة11-6

وتكون آافة خيارات . بنهاية الفترة قبل االنتقالية مع مساعدات فنية من خبراءلدوليين
 .االندماج متاحة في ذلك البرنامج 



  عند التوقيع علي هذه االتفاقية ، تبدأ بأعجل ما يمكن عملية دمج أفراد المجموعات 11-7
القوات المسلحة المسلحة األخرى الراغبين المؤهلين ، وذلك إما في صفوف 

السودانية أو الجيش الشعبي لتحرير السودان أو يدمجون في القوات النظامية 
بينما يتم دمج الباقين في مؤسسات ) الشرطة والسجون وخدمات الحياة البرية(

 .الخدمة المدنية والمجتمع المدني 
وعات المسلحة  شهور ، علي لجنة التعاون الخاصة بالمجم6+    بحلول الموعد المحدد 11-8

األخرى بعد التأآد من حجم  وتسليح وحدات المجموعات المسلحة األخرى ضمان 
حرية االختيار ألعضاء المجموعات المسلحة األخرى لإلنضمام الى أي من الطرفين 
حسب رغبتهم شريطة أال تستمر مجموعات مسلحة أخرى في البقاء في آيان 

  .انية أو الجيش الشعبي لتحرير السودانمنفصل خارج قيادة القوات المسلحة السود
 شهرًا ، يتعين علي لجنة التعاون الخاصة بالمجموعات 12+   بحلول الموعد المحدد 11-9

المسلحة األخرى استكمال عملية دمج أعضاء المجموعات المسلحة األخرى الذين 
يرغبون وهم مؤهلون في القوات المسلحة التابعة ألي من الطرفين والشرطة 

  .لسجون وخدمة الحياة البرية والخدمة المدنيةوا
 عندما تتم عملية دمج المجموعات المسلحة األخرى المشار إليها أعاله في القسم 11-10

 ، ال يسمح ألعضاء المجموعات المسلحة األخرى المندمجة بالتحول 11-9الفرعي 
 البرية من طرف إلي الطرف األخر وال أن ينتقل من الشرطة أو السجون والحياة

  .والخدمة المدنية إلي الجيش
على الطرفين االلتزام من خالل لجنة التعاون المتعلقة بالمجموعات المسلحة االخرى 11-11

ولجان االنضمام والدمج المختصة بالقيام معا بتبصير آافة المجموعات المسلحة 
ية سعيًا األخرى حول اتفاقية السالم الشامل وحول حقوقها والتزاماتها في االتفاق

  .إلي ضمان تقيدها بها واحترام آافة االحكام الواردة فيها
 علي مفوضية نزع السالح والدمج بجنوب السودان أن تواصل عملية دمج أعضاء 11-12

المجموعات التي تم تسريحها ونزع سالحها في مؤسسات الخدمة المدنية 
ن التابعة المتعلقة والمجتمع المدني في جنوب السودان على ان تقوم لجنة التعاو

  . بالمجموعات المسلحة األخرى بالمتابعة
 ال يجوز للطرفين أن يحتضنا أو يشجعا أو يسمحا بدمج وإنضمام مجموعات أو أفراد آانوا 11-13

في السابق أعضاء أو مرتبطين بأي من المجموعات المسلحة األخرى وتم دمجهم 
بر مثل هذا التصرف خرقا للقسم يعت. في القوات النظامية التابعة ألحد الطرفين

  . من هذه االتفاقية10.1.8الفرعي 
  

  :مجموعات التمرد األجنبية  -12
يقدر الطرفان التهديد والخطر اللذين تمثلهما مجموعات التمرد األجنبية على أمن  12-1

 . واستقرار السودان والبلدان المجاورة
جنبية علي أراضي  عقد الطرفان العزم علي وضع حد لوجود مجموعات التمرد األ 12-2

  . السودان
علي الطرفين أن يعمال معًا بهدف نزع سالح وترحيل أو طرد هذه المجموعات في  12-3

  .أسرع وقت ممكن
 : الفحص والمراقبة والشكاوي وااللتزامات-13

 
 :  يكون هيكل ومستويات المراقبة والفحص لتنفيذ هذه االتفاقية علي النحو االتي  13-1
  .لسياسية لوقف إطالق النار     المفوضية ا13-1-1
  .    اللجنة العسكرية المشترآة لوقف إطالق النار13-1-2
  .    اللجنة العسكرية المشترآة  للمنطقة13-1-3
  .    الفرق العسكرية المشترآة13-1-4
  



  :المفوضية السياسية لوقف إطالق النار  -14
  .  تكون المفوضية السياسية مسؤولة أمام الرئاسة 14-1
  :    تكون المفوضية السياسية هيئة لصنع القرار وتتألف من 14-2

  . ممثل سياسي رفيع من آل طرف من الطرفين14-2-1  
 ضابط رفيع من آل من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي   لتحرير 14-2-2  

  .السودان
  .  ممثل خاص لألمين العام لألمم المتحدة أو نائبه 14-2-3  
  ).بعد تشكيل وآالة األمن الوطني(من رفيع ضابط أ 14-2-4  
  \.مستشار قانوني من آل طرف من الطرفين 14-2-5  
  ).مراقب) (إيجاد(ممثل الهيئة الحكومية المشترآة للتنمية    14-2-6  
  ).  مراقب(ممثل منبر شرآاء إيقاد    14-2-7  

  الطرفين؛   تكون رئاسة المفوضية السياسية لوقف إطالق النار بالتناوب بين 14-3
    تتوصل المفوضية السياسية لوقف إطالق النار إلي قرارها بتوافق اآلراء؛   14-4
  :  تكون صالحية ومهام المفوضية السياسية لوقف إطالق النار علي الوجه التالي14-5

  والتحقق منه؛ /   اإلشراف علي تنفيذ هذه االتفاقية ومراقبته وفحصه14-5-2
  بشأن أية تفاصيل عملية آلما آان ذلك ضروريا؛  إستكمال المفاوضات14-5-3
  حث الطرفين ليرتقيا لمستوي التزماتهما بموجب االتفاقية ؛ 14-5-4
   إحاطة الطرفين علمًا بأحدث ما أحرز من تقدم في تنفيذ وقف إطالق النار؛ 14-5-5
    التنسيق مع الهيئات األخرى والدولية ذات الصلة ؛  14-5-6
تأزم الناشيء عن تنفيذ وقف إطالق النار بناء علي تقرير تسوية ال   14-5-7

اللجنة العسكرية المشترآة لوقف إطالق النار وإحالة المسائل التي 
  .  تعذر حلها إلي الرئاسة

  .إتخاذ اإلجراءات التأديبية بشأن اإلنتهاآات   14-5-8
  مدني ؛    توفير منبر سياسي لمواصلة الحوار بين الطرفين والمجتمع ال14-5-9
منبر شرآاء إيقاد، االتحاد ,   تشجيع بناء الثقة بين الطرفين؛ إحاطة اإليقاد 14-5-10

علما بأخر التطورات بشأن عملية تنفيذ وقف .األفريقي واألمم المتحدة
  .إطالق النار بصفة دورية آلما آان ذلك ضروريًا 

  .     اقتراح التعديالت في االتفاقية إلي الرئاسة14-5-11
 

 :لجنة العسكرية المشترآة  لوقف إطالق النارلا 14-6
تكون اللجنة العسكرية المشترآة  لوقف إطالق النار مسؤولة أمام المفوضية  14-6-1

السياسية لوقف إطالق النار وتشرف علي أنشطة اللجنة العسكرية المشترآة  
  . في المنطقة

  . تكون جوبا مقرًا للجنة العسكرية المشترآة لوقف إطالق النار 14-6-2
 اللجنة العسكرية المشترآة في المنطقة هيئة لصنع القرار وتتكون من   تكون 14-6-3

 :   اآلتي
 )رئيسًا( قائد قوة بعثة األمم المتحدة للمراقبة 14-6-3-1
 نائب قائد القوة من بلدان مقبولة لدي الطرفين أخذا في االعتبار أن لغتي 14-6-3-2

 .العربية واإلنجليزية: العمل الرسميتين في السودان
  . ثالثة ضباط من القوات المسلحة السودانية برتب ال تقل عن رتبة عقيد14-6-3-3
  .  ثالثة من آبار ضباط الجيش الشعبي لتحرير السودان14-6-3-4
  . ضابط مسؤول عن األمن القومي في ذلك المستوي14-6-3-5
  .  ضابط شرطة رفيع  المستوي علي مستوي جنوب السودان14-6-3-6
  

 اللجنة العسكرية المشترآة لوقف إطالق النار إلي قرارها بإجماع الطرفين  تتوصل14-6-4
  . وتقوم بصياغة نظمها الداخلية الخاصة بها



  : تكلف اللجنة العسكرية المشترآة لوقف إطالق النار بأداء المهام اآلتية 14-6-5
  .  اإلشراف علي إمتثال الطرفين إللتزاماتهما بموجب هذه االتفاقية14-6-5-1
 . تنسيق التخطيط والمراقبة والتحقق من تنفيذ هذه االتفاقية14-6-5-2
  .  تسهيل االتصال بين الطرفين14-6-5-3
ونزع السالح وإعادة ) الفصل بين القوات(  تنسيق المراقبة والفحص لفك اإلشتباك 14-6-5-4

  نشر القوات وفقا لما تم االتفاق عليه في هذه االتفاقية؛ 
  .رف القوات العسكريةفحص تص  14-6-5-5
     تحديد المواقع الحالية للجنود أعتبارَا من الموعد المحدد؛14-6-5-6
مراقبة حجم القوات ومخزونات األسلحة والذخائر والمعدات ذات العالقة   14-6-5-7

  .بالحرب 
  . تنسيق ومراقبة التحرك العسكري المسموح به وخطة التحرك علي الطرق   14-6-5-8
ي وفحص االنتهاآات والنزاعات والشكاوي التي لم يفصل فيها واتخاذ قرار تلق  14-6-5-9

  .  بشأنها
  .   العمل آقناة اتصال بين الطرفين14-6-5-10
  .  تفتيش سد العجز في التوريدات إلي القوات14-6-5-11
 مراقبة أنشطة إزالة األلغام وإبطال مفعول المواد العسكرية التي لم تنفجر وأي 14-6-5-12

  .خاطر عسكرية أخرى م
  .  نشر المعلومات حول هذه االتفاقية14-6-5-13
  .  مساعدة الطرفين في نزع سالح ودمج المجموعات المسلحة14-6-5-14
 مراقبة وفحص نزع سالح جميع المدنيين السودانيين الذين يحملون السالح بصورة 14-6-5-15

  .غير قانونية
يات دعم السالم بالتعاون مع الفريق العسكري    تكون مسؤولة عن تنفيذ عمل14-6-5-16

للفحص واللجنة العسكرية المشترآة وفريق مراقبة حماية المدنيين إلي أن 
  .يتم نشر مراقبي األمم المتحدة وعندها تنتهي أدوار الجهات المذآورة أعاله 

نار يتعين       القرارت التي تتوصل إليها اللجنة العسكرية المشترآة لوقف إطالق ال14-6-6
نقلها من خالل األفراد في تسلسل القيادة وتبلغ  المفوضية السياسية لوقف 

  . إطالق النار بها
     رهنًا بالمواقيت المختلفة لألنشطة المحددة في اتفاقية الترتيبات األمنية يجوز 14-6-7

للجنة العسكرية المشترآة لوقف إطالق النار أن تعدل إلعتبارات عملية 
ألنشطة أو اإللتزامات المتعلقة بوقف إطالق النار واألنشطة المشار مواقيت ا

 م من الشمال والجنوب وآذلك األنشطة 1956إليها شمال وجنوب حدود عام 
  . من هذه االتفاقية 6-8المشار إليها في الفقرة الفرعية 

تجمع اللجنة العسكرية المشترآة لوقف إطالق النار الخرط المرجعية   14-6-8
 تستخدم ألغراض مراقبة – والتي متي ما إتفق عليها الطرفان –وآيات والكر

وفي جميع األحوال ، فإن هذه الخرط المرجعية . تنفيذ هذه االتفاقية
م بين 1/1/1956والكروآيات ال يكون لها أي أثر علي التحديد الالحق لحدود 

 الشمال والجنوب الذي تجريه المفوضية الخاصة بالحدود التي ينشئها
  . الطرفان آجزء من اتفاقية وسائل التطبيق

للجنة العسكرية المشترآة لوقف إطالق النارالحق في التحرك بحرية في   14-6-9
  .آافة أرجاء منطقة وقف إطالق النار

  
  :اللجنة العسكرية المشترآة  للمنطقة 14-7
واو ، آادوقلي ، ملكال ، ,  تشكل اللجنة العسكرية للمنطقة التي تقام في آل من جوبا14-7-1

 :أبيي ، الدمازين والكرمك علي النحو التالي 
   الضابط األعلي لألمم المتحدة في المنطقة رئيسا؛14-7-1-1



 عدد متساو من آبار الضباط من القوات المسلحة السودانية   والجيش 14-7-1-2
  الشعبي لتحرير السودان ؛  

    مراقبو األمم المتحدة ؛14-7-1-3
لجنة العسكرية المشترآة في شرق السودان في آسال أو همشكوريب  يتم إنشاء ال 14-7-2

بهدف مراقبة وفحص إعادة نشر قوات الجيش الشعبي لتحريــر السودان حسب 
من االتفاقية حول ) أ ) (5) (ج) (4  (4المنصوص عليه في القسم الفرعي 

  .الترتيبات األمنية
 : التاليةتناط باللجنة العسكرية المشترآة للمنطقة المهام  14-7-3

  مراقبة وفحص دعاوي االنتهاآات وحل النزاعات؛ 14-7-3-1
رفع التقارير دوريا وإحالة الشكاوي التي لم تحل إلي اللجنة العسكرية  14-7-3-2

 المشترآة لوقف إطالق النار؛
 .االتصال وتبادل المعلومات مع اللجنة األمنية في المنطقة المخصصة 14-7-3-3

 
 :لفرق العسكرية المشترآةا 14-8

لمشترآة أدنى الوحدات العاملة  من بين آليات مراقبة وقف تكون الفرق العسكرية ا 14-8-1
  إطالق النار؛

تتم إقامة وتعيين الفرق العسكرية المشترآة من قبل اللجنة العسكرية  المشترآة  14-8-2
 للمنطقة علي ذلك المستوي؛

تتكون اللجنة العسكرية المشترآة للمنطقة من ضابط رفيع من األمم المتحدة في تلك  14-8-3
قبين الدوليين وعدد متساو من ضباط القوات المسلحة المنطقة والمرا

  . السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان
تقوم الفرق العسكرية المشترآة بدوريات وزيارات منتظمة في آافة أرجاء مناطقها  14-8-4

المعنية للحيلولة دون وقوع إنتهاآات وللحفاظ علي وقف إطالق النار 
 . والمساعدة في بناء الثقة

الفرق العسكرية المشترآة  القيام بالمراقبة والفحص واإلبالغ عن االنتهاآات إلي على  14-8-5
 اللجنة العسكرية المشترآة للمنطقة المالئمة؛

 
 :بعثة األمم المتحدة لدعم السالم  -15
يوافق الطرفان علي أن يطلبا من األمم المتحدة تشكيل بعثة لدعم السالم تابعة لألمم  15-1

ة وفعالة، مستدامة وبكلفة معقولة بغرض مراقبة وفحص هذه المتحدة محدودة العضوي
االتفاقية لدعم تنفيذ اتفاقية السالم الشامل بموجب الفصل السادس من ميثاق األمم 

  . المتحدة
يناشد الطرفان المجتمع الدولي تقديم المساعدات الفنية والمالية لإلسراع بتطبيق  15-2

ر الصعوبات المالية التي تواجهها حكومة عمليـات وقف إطالق النار أخذًا في االعتبا
 . السودان وبخاصة طبيعة وتكوين الجيش الشعبي لتحرير السودان

تنفذ األمم المتحدة رقابة دولية بتوظيفها لخدمات وحدة الحماية باألمم المتحدة أخذة  15-3
 في االعتبار أن لغتي العمل في السودان هما العربية واإلنجليزية وتحدد األمم المتحدة
بالتشاور مع الطرفين حجم بعثة األمم المتحدة لدعم السالم وقوات الحماية باألمم 

  . المتحدة
 من أجل القيام بأنشطة المراقبة المتعلقة بوقف إطالق النار يتعين أال يقيد وصول  15-4

المراقبين الدوليين بأي قيد وذلك وفقًا التفاقية وضع القوات التي يتم إبرامها مع األمم 
وتشمل اتفاقية وضع القوات األحكام التي أتفق عليها . في أقرب وقت ممكنالمتحدة 

 . الطرفان مع األمم المتحدة ويكون ذلك مباشرة بعد استكمال اتفاقية السالم الشامل
أتفق الطرفان علي أن وجود وحجم بعثة األمم المتحدة لدعم السالم يحدد وفقًا  15-5

) إلخ.. االشتباك ونزع السالح وإعادة النشر فك (الجدول الزمني لتنفيذ هذه االتفاقية 



وستنتهي تدريجيًا بالتنفيذ الناجح للجداول الزمنية وزيادة بناء الثقة والتزام الطرفين 
 . بتنفيذ هذه االتفاقية

يوافق الطرفان علي أن يطلبا من األمم المتحدة توفير اإللمام الثقافي الكافي من  15-6
مجتمع السوداني سعيًا إلي خلق مناخ يؤدي إلي جانب أعضاء البعثة بقيم وأعراف ال

 االحترام وتفهم أفضل للقيم والثقافات االجتماعية لضمان تنفيذ فعال لهذه االتفاقية ؛  
 تعهد الطرفان بإحترام الطبيعة الدولية الخاصة التي  تتميز بها بعثة األمم المتحدة  15-7

سفر والنقل واالمتيازات لدعم السالم متمثلة في العلم والعالمات واالتصال وال
والحصانات والتسهيالت واإلمدادات والخدمات وترتيبات الخدمات الصحية وتعيين 
الموظفين المحليين والنقد والدخول واإلقامة والمغادرة والزي واألسلحة والتصاريح 
والرخص والشرطة العسكرية واالعتقال وإحالة االحتجاز القضائي والمساعدة المتبادلة 

 . صاص واألعضاء المتوفين وتسوية النزاعاتواإلخت
 يكون ألعضاء القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان في آل  15-8

من اللجنة العسكرية المشترآة للمنطقة وفرق المراقبة المشترآة الحق في 
ي المشارآة في بعثات الفحص والمراقبة إال أنه في حالة إخفاق أحد أو آال الطرفين ف

 . التحقق والمراقبة/ المشارآة، علي البعثة أن تواصل مهام الفحص
 فريق المراقبة  JMC واللجنة العسكرية المشترآة VMTتستمر فرق التحقق والمراقبة  15-9

أو الموسع وذلك تحت / في أداء واجباتها وفقًا لتفويضها القائم وCPMTوحماية المدنيين 
ة ، آما تضطلع بسد الثغرات وتؤدي واجباتها السيطرة التنفيذية لبعثة األمم المتحد

حسبما يعهد إليها من الطرفين وذلك لحين بداية عمل بعثة األمم المتحدة وعند ذلك 
 . ينتهي دور الجهات المذآورة

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  الجزء الثاني
  

  :القوات المسلحة
   :المهام العسكرية والصالحية -16

 
من االتفاقية بشأن ) ب ( 4و ) ب (1عيين     دون اإلخالل بأحكام القسمين الفر16-1

الترتيبات األمنية ، يجب أن يحدد مجلس الدفاع المشترك بوضوح آاف مهام 
القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان والقوات 
المشترآة في مناطق نشرها المعنية خالل المرحلة االنتقالية وذلك في السنة 

  . ذلك لموافقة الرئاسةاألولي منها ويخضع 
  المذآور أعاله تكلف القوات المسلحة 1-16دون اإلخالل بالقسم الفرعي   16-2

المدمجة /السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان والوحدات المشترآة
بمهمة الدفاع عن سيادة السودان وسالمة أراضيه اإلقليمية خالل الفترة 

  . االنتقالية



المدمجة قوات مسلحة نظامية ، /لمسلحتان والوحدات المشترآة تكون القوتان ا16-3
وعليها أن تحترم سيادة القانون والحكم المدني والديمقراطية . مهنية وغير حزبية

  . وحقوق اإلنسان األساسية وإرادة الشعب
من االتفاقية حول الترتيبات األمنية تضطلع ) 3) (ب) (4(و ) ب) (1(  بموجب المادة 16-4

 المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان والوحدات  القوات
المدمجة بتحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن ضد التهديدات في /المشترآة

  . مناطق نشرها إلي حين صدور قرار مناسب من مجلس الدفاع المشترك
 في  تكون مشارآة القوات المسلحة في حاالت الطوارئ المحددة دستوريًا والمبينة16-5

  .  أعاله محدده في الدستور االنتقالي 4-16الفقرة الفرعية 
 علي الطرفين أن يقوما بتطوير مدونة السلوك ألعضاء آافة القوات المسلحة المبنية 16-6

 من 6علي المبدأ العسكري العام ويجب تطويره وفقا لما نص عليه القسم 
  .االتفاقية حول الترتيبات األمنية

 16.6 بعناصر مدونة السلوك المنصوص عليها في القسم الفرعي   يجب التوعية16-7
  : أعاله

  . أعاله 2-16 مستهدية بنصوص الفقرة الفرعية 16-7-1  
  . التفريق الواضح بين المهام العسكرية والمهام السياسية الحزبية-16-7-2
رفض القبول بأن مثل تلك القوات يمكن استخدامها آأداة لترويع   16-7-3

  لمدنيين؛السكان ا
 التفريق الواضح بين التفويض العسكري والتفويض الشرطي خالل فترة 16-7-4

  .وقف إطالق النار 
 التوضيح بأن آافة أعضاء القوات المسلحة ال يجوز تورطهم في أنشطة غير 16-7-5

  قانونية أو قد تضر بالبيئة والموارد الطبيعية؛
  :مجلس الدفاع المشترك  -17
كلة مجلس الدفاع المشترك علي أساس المساواة وأن يتخذ قرارته  يجب تشكيل وهي17-1

ويجب أن يتألف من رؤساء أرآان القوات المسلحة السودانية والجيش . بتوافق اآلراء 
 .الشعبي لتحرير السودان ونوابهم وأربعة من آبار الضباط من آل من الطرفين

 متميز قادرة علي اإلستجابة   يظهر مجلس الدفاع المشترك خاصيته آجهة ذات أداء17-2
  . اآلنية للمهام ومقتضيات الحال

   تكون لمجلس الدفاع المشترك لجنة فنية مكونة من أربعة من آبار الضباط من  الطرفين؛17-3
  على اللجنة الفنية القيام بمهام التنسيق بين القوتين وحل مختلف المشاآل التي  قد 17-4

تقريرها إلي مجلس الدفاع المشترك بصورة منتظمة في تطرأ فيما بعد  وعليها أن ترفع 
  .جميع جلساته العادية والطارئة

المدمجة ويكونان عضوين في / يعين القائدان العامان قائد ونائب قائد القوات المشترآة17-5
  مجلس الدفاع المشترك بحكم المنصب ؛

المشترك،   بناءاًَ علي علي مجلس الدفاع ,   في حالة وقوع أي تهديد خارجي أو داخلي17-6
وعلي مجلس الدفاع أن يقرر ما .  أعاله ، أن يقرر آيفية معالجة الموقف 16.2القسم 

المدمجة وأي من القوات المسلحة /إذا آانت آافة القوات والوحدات المشترآة
السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان بمقدورها معالجة التهديد وحدها أو 

رر مجلس الدفاع أيضًا بشأن الدعم واإلمدادات المناسبة التي قد وقد يق. جماعيًا
وفي .  تعيرها القوات األخرى إلي القوات التي تواجه التهديد والعدوان المباشرين

حالة القيام بعملية مشترآة، على مجلس الدفاع المشترك أن يحدد  مقر القيادة 
  .لتلك العملية

ويجوز أن تشمل . ك إعداد إطار شامل لبناء الثقة يعهد إلي مجلس الدفاع المشتر17-7  
إجراءات بناء الثقة بين القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان 
تبادل الزيارات وتنظيم فعاليات ثقافية ورياضية وعقد دورات تدريبية مشترآة 



عد في بناء والمشارآة في االحتفاالت القومية والدينية وأية أنشطة أخرى قد تسا
  الثقة،

يشكل مجلس الدفاع المشترك لجنة تكون مهمتها وضع مبادئ لمستقبل القوات   17-8
المسلحة القومية السودانية في حالة أن نتائج االستفتاء حول تقرير المصير أآدت 

  . الوحدة 
  يحدد الممثلون المعينون من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي  لتحرير 17-9

 من هذه االتفاقية ، 1-17سودان في اقرب وقت ممكن وأخذَا في االعتبار النقطة ال
يعد المذآورون ميزانية ويوصون . هيكل العاملين دعمًا لقيادة مجلس الدفاع المشترك 

  بمصادر تمويلها؛
  ) :إعادة إنفتاح القوات(إعادة نشر القوات  -18
يش الشعبي لتحرير السودان  يكون خط إعادة نشر القوات المسلحة السودانية والج 18-1

في االتفاقية حول ) ب (3 آما ورد في المادة 1/1/1956الشمال في /هو  حدود الجنوب
   .2003 سبتمبر 25الترتيبات األمنية خالل الفترة االنتقالية الموقعة في 

) ب (3تتعهد القوات المسلحة السودانية بإعادة نشر قواتها وفقًا لما نصت عليه المادة  18-2
الشمال آما هي في  /تفاقية حول الترتيبات األمنية إلي شمال حدود الجنوب من اال

 :  بداية من مرحلة ما قبل الفترة االنتقالية بناءًا علي الخطوات االتية1/1/1956
  
  أشهر ؛6+ بحلول الموعد المحدد % 17 -التخفيض   : أوال   )أ 
  شهرَا ؛ 12+ بحلول الموعد المحدد % 14 -التخفيض   : ثانيا   )ب
   شهرَا ؛18+ بحلول الموعد المحدد % 19 -التخفيض   : ثالثا   )ج 
   شهرًا ؛24+ بحلول الموعد المحدد % 22 -التخفيض   : رابعا  )د 
+ بحلول الموعد المحدد % 28إآمال إعادة نشر ما تبقي من القوات : خامسا  ) هـ

   شهرًا ؛30
) ج (4، ) ج (3نشر قواته بموجب المواد  يتعهد الجيش الشعبي لتحرير السودان بإعادة 18-3

  -:من اتفاقية الترتيبات األمنية مفصلة آما يلي ) أ) (5(و
 يجب إعادة نشر القوات التابعة للجيش الشعبي لتحرير السودان من شرق السودان إلى 18-4

 بداية من مرحلة 1/1/1956الجنوب حسبما آانت عليه في /الجنوب من حدود الشمال
  : االنتقالية بناءًا علي الخطوات التالية الفترة قبل 

  أربعة شهور ؛+ بحلول الموعد المحدد % 30االتخفيض   )أ 
  شهور؛8+بحلول الموعد المحدد % 40التخفيض   )ب
 شهرًا 12+ بحلول الموعد المحدد % 30إآمال إعادة نشر ما تبقي من القوات   )ج 
  ؛

مال إعادة نشرالقوات اإلضافية من جنوب     على الجيش الشعبي لتحرير السودان استك18-5
جبال النوبة خالل ستة أشهر من نشر الوحدات /النيل األزرق وجنوب آردفان

  المدمجة في تلك المناطق ؛ / المشترآة
     بدون اإلخالل باتفاقية الترتيبات األمنية وحق قيادة القوات المسلحة السودانية في 18-6

 السودان حسبما تراه مناسبًا ، فإن علي الرئاسة نشر القوات في آافة أنحاء شمال
جبال النوبة والنيل /أن تقرر حجم القوات المسلحة السودانية في جنوب آردفان

  األزرق خالل الفترة االنتقالية؛ 
المدمجة في أبيي، علي آافة القوات األخرى أن تتنشر /    بعد نشر الوحدات المشترآة18-7

المدمجة في أبيي يجب أن /آتيبة الوحدات المشترآةخارج المنطقة، بيد أن حجم 
المدمجة بناءًا علي البروتوآول /يتطابق مع المعايير التنظيمية للوحدات المشترآة

الموقع بين حكومة السودان والحرآة الشعبية لتحرير السودان بشأن النزاع في 
   .2004 مايو 26منطقة أبيي في 

  
  :حةالحد األقصي لحجم القوات المسل  -19



بعد استكمال إعادة نشر القوات المسلحة السودانية إلى الشمال علي الطرفين أن   
ومع ذلك ، علي الطرفين أن يسمحا بالتسريح . يبدءا المفاوضات حول التقليص النسبي 

خالل السنة األولي ) الجنود األطفال والمسنين والمعوقين(الطوعي ، تسريح غير األساسيين 
 .ية من الفترة االنتقال

  
  :المدمجة/وضع الوحدات المشترآة  -20
) المدمجة/يشار إليها فيما بعد بالوحدات المشترآة(المدمجة / تشكل الوحدات المشترآة20-1

خالل الفترة قبل االنتقالية والفترة االنتقالية من القوات المسلحة السودانية و الجيش 
 المسلحة القومية تشكل هذه القوات نواة للقوات. الشعبي لتحرير السودان 

السودانية مستقبال فيما إذا أآدت نتائج االستفتاء حول حق تقرير المصير لشعب جنوب 
  .السودان وحدة البالد

  إذا آانت نتائج االستفتاء لصالح إنفصال الجنوب عن الشمال ، يتعين حل الوحدات 20-2
د الطريق المدمجة بعودة آل وحدة إلى قواتها المسلحة األم لتمهي/المشترآة

  .لتشكيل قوات مسلحة منفصلة للدولتين اللتين سوف تتشكالن 
 ، فإن 20.10.5 و 20.10.4 و 20.10.3 و 20.10.2 و 20.10.1  بالرغم من األقسام الفرعية 20-3

المدمجة والتشكيالت /تشكيل وتدريب وتكليف ونشر تشكيالت الوحدات المشترآة
  . شهرًا 21+  الموعد المحدد  يجب أن يستكمل في موعد أقصاه–الفرعية 

المدمجة تكون عناصر القوات المسلحة /  في بداية مرحلة تكوين الوحدات المشترآة20-4
وفي حالة عدم توفر البديل ) بعد سنتين من نشرها(السودانية قابلة لإلستبدال 

 ثالثة 33) +  ي –اليوم (المذآور تستبقي حيث تكون وذلك في التاريخ المحدد 
  . شهرًا وثالثين

المدمجة البقاء في شكلها المشترك، إال /في البداية يتعين علي الوحدات المشترآة  20-5
  . شهرًا 52+أن عملية اإلندماج الكامل تتم بحلول الموعد المحدد 

المدمجة، بموجب االتفاقية حول الترتيبات األمنية، تحت /   تقع الوحدات المشترآة20-6
ك ومع ذلك ، فعلي القائدين العامين تعيين قائد مسؤولية مجلس الدفاع المشتر
وسيصبحان . المدمجة بإعتبارهما أعلي منصبين/ونائب قائد للوحدات المشترآة

بحكم منصبيهما عضوين في مجلس الدفاع المشترك ويتعين عليهما اإلشراف علي 
ا من المدمجة وفقًا للسلطة المخولة إليهم/شؤن القيادة الروتينية للوحدات المشترآة

  قبل مجلس الدفاع المشترك؛
المدمجة متعادلة بين ضباط القوات المسلحة / تكون قيادة الوحدات المشترآة  20-7

السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان بحيث يتم تبادل األدوار على مستوى 
  .القيادة العليا والدنيا

 المساواة آما  يجب أن المدمجة على قدم/   يجب معاملة عناصر الوحدات المشترآة20-8
تتماثل  الرعاية والرواتب واألجور وحقوق المحالين على المعاش واإلمدادات والتسليح 

  .والمعدات
المدمجة في شرق السودان وقررا /   ناقش الطرفان أيضًا أمر إقامة الوحدات المشترآة20-9

  سب مرئياتهما؛مواصلة النقاش في الموضوع خالل الفترة االنتقالية سعيَا الى حله ح
  :المدمجة /تدريب الوحدات  المشترآة   20-10
الجيش الشعبي لتحرير , القوات المسلحة السودانية(  تستكمل القوتان المسلحتان 20-10-1

اختيار وتنظيم الضباط ، وضباط الصف وعدد من األفراد للوحدات ) السودان
   االنتقالية؛المدمجة خالل ثالثة أشهر من بداية الفترة قبل/المشترآة

 أعاله ، يشكل الطرفان عناصر الوحدات 3-20   علي الرغم من أحكام الفقرة  20-10-2
المدمجة خالل ثالثة أشهر من الفترة قبل االنتقالية من مختلف /المشترآة

مراآز تدريبهما وتقيم معَا في موقع واحد للتدريب لمدة ال تقل عن ستة أشهر 
  . وبعدها يجري تكليفها ونشرها



يتم تطوير مبدأ عام متى آان ذلك ممكنا من الناحية العملية ليشمل مدونة   20-10-3
السلوك باالضافة الى القوانين التأديبية والنظم واإلجراءات العملية الدائمة 
إلدارة سياسات التدريب والبرامج والمجاالت التأديبية والنماذج السلوآية 

  المدمجة،/للوحدات المشترآة
ا للوضع الخاص الذي تتميز به الخرطوم وجوبا، علي قيادة الوحدات نظر  20-10-4

المدمجة /المدمجة أن تسند  المهام إلي فرق الوحدات المشترآة/المشترآة
التي يتعين نشرها في هاتين المدينتين بحلول نهاية الفترة قبل االنتقالية وبعد 

وعلي . اوز ثالثة أشهراستكمال الدورة التدريبة المبدئية  المشترآة التي ال تتج
المدمجة أن تنظم المزيد من /الرغم من ذلك فعلي قيادة الوحدات المشترآة

المدمجة  /الدورات التدريبية لهذه الفرق بناءًا على سياسة الوحدات المشترآة
  .وبرامجها

علي الطرفين مناشدة المجتمع الدولي لتقديم الدعم الفني والمادي والمالي   20-10-5
  .المدمجة/لمساعدة في تشكيل وتدريب الوحدات المشترآةاإلضافي ل

  
  :المدمجة /القيادة والسيطرة علي الوحدات المشترآة  20-11

المدمجة تحت قيادة مجلس الدفاع المشترك /تكون رئاسة الوحدات المشترآة  
المدمجة  القيام بأداء /وعلي قيادة الوحدات  المشترآة. وتستقر في جوبا
   -:ت اآلتية من بين أمور أخرى المهام والمسؤوليا

  المدمجة  ووحداتها ؛/قيادة تشكيالت الوحدات  المشترآة 20-11-1
المدمجة  وبين آل من القوات /تعزيز التعاون المتبادل بين الوحدات  المشترآة 20-11-2

المسلحة السودانية و الجيش الشعبي لتحرير السودان علي آافة مستويات 
  القيادة ؛

  ز مع مجلس الدفاع المشترك ؛تنسيق خطط اإلمداد وسد  العج 20-11-3
تنفيذ خطط مجلس الدفاع المشترك ، والسياسات والبرامج والتوجيهات  20-11-4

 .المدمجة  /المتعلقة بالوحدات  المشترآة
المدمجة  بناءًا على اختيار قادة الوحدات  /تعيين ونقل ضباط الوحدات  المشترآة 20-11-5

 المدمجة  ؛/المشترآة
 خلق وتعزيز إجراءات بناء الثقة ؛  20-11-6
 . المدمجة /تنمية وتنفيذ البرامج التدريبية للوحدات  المشترآة 20-11-7
 التنسيق مع المفوضية السياسية لوقف إطالق النار ؛  20-11-8
 .المدمجة/حل النزاعات التي قد تنشأ داخل نطاق سلطة الوحدات المشترآة 20-11-9
 

/ المدمجة بممارسة السلطة/يقوم قادة الوحدات  المشترآة 20-12
 :المسؤولية اآلتية

 .المدمجة  في مناطقها المعنية /السيطرة علي الوحدات  المشترآة القيادة و 20-12-1
المدمجة  /تنفيذ التوجيهات الصادرة من القيادة العليا للوحدات  المشترآة 20-12-2

 .والتقيد بها
تنفيذ سياسات بناء الثقة الصادرة من القيادة العليا وخلق وتعزيز إجراءات بناء  20-12-3

 .الثقة في إطار سلطتها حسب المرغوب فيها
 .تنمية وتنفيذ البرامج التدريبية ضمن نطاق قيادتها  20-12-4
 . القيام بأية مهام أخرى قد تحال إليها من قبل القيادة العليا  20-12-5
 

  : المدمجة/تكوين وتنظيم الوحدات  المشترآة 20-13
 :التشكيل  20-13-1

المدمجة إبتداءًا من القوات البرية / تشكل الوحدات المشترآة20-13-1-1  
  .لجيش الشعبي لتحرير السودان المسلحة السودانية وقوات ا



يرشح الجيش . أثني عشر شهرًا ) +  ى–اليوم ( في اليوم المحدد 20-13-1-2
الشعبي لتحرير السودان أفرادًا منه لبدء التدريب في خدمة 

وذلك لتحقيق . القوات الجوية والبحرية وقوات الدفاع الجوي 
إسهام الجيش الشعبي لتحرير السودان في خدمة أسلحة 

المدمجة التي تنشأ وفق أحكام الفقرة /الوحدات المشترآة
  . أدناه3-1-13-20الفرعية 

ستة وثالثين شهرًا تنشأ وحدات ) +  ى–اليوم ( في اليوم المحدد 20-13-1-3 
المدمجة وتتبعها أخرى /الخدمة العسكرية للوحدات المشترآة

حسب تخرج أفراد مؤهلين من الجيش الشعبي لتحرير 
المدمجة /مستوعبين في الوحدات المشترآةالسودان ال

حسبما يحدد ذلك مجلس الدفاع المشترك ويستمر التدريب 
  . وفق اإلحتياجات التي يحددها مجلس الدفاع المشترك

 تسمي عناصر في القوات المسلحة السودانية للخدمة في وحدات 20-13-1-4
المدمجة وتعين / الخدمة العسكرية لقوات الوحدات المشترآة

ي الخدمة المستديمة وذلك بمجرد تدريب وتخرج عناصر ف
الجيش الشعبي لتحرير السودان التي رشحت للوحدات 

  .المشترآة المدمجة
 تكون وحدات الخدمة العسكرية والبحرية وقوات الدفاع الجوي 20-13-1-5

المدمجة جزءًا من القوة الكلية للوحدات /للوحدات المشترآة
بما سبق االتفاق عليه بين المدمجة وذلك حس/المشترآة
  . الطرفين

  
  

  :التنظيم  20-13-2
( المدمجة /تكون الفرقة أعلى تشكيل من تشكيالت الوحدات المشترآـة   20-13-2-1

وبذا  تشكل خمس فرق ) . 3أنظر الهيكل التنظيمي المرفق باعتباره الملحق 
المدمجة  على /عسكرية وولواء مشاة مستقل تابعة للوحدات  المشترآة

  : اآلتي النحو 
 من الضباط وضباط الصف  9000 الفرقة األولي مشاة تكون مجمل قوتها   )أ 

 .واألفراد ويتم نشرها في المنطقة االستوائية 
 من الضباط وضباط الصف 8000الفرقة الثانية مشاة تكون مجمل قوتها   ) ب

 .واألفراد ويتم نشرها في منطقة أعالي النيل 
 من الضباط وضباط الصف 7000ن مجمل قوتها الفرقة الثالثة مشاة تكو  ) ج

  .ويتم نشرها في منطقة بحر الغزال
بخالف الفرق األخرى فإن آل  من الفرق الرابعة ( الفرقة الرابعة مشاة   ) د 

 من 6000تكون مجمل قوتها ) والخامسة تكون دون مستوي قوة الفرق
  .زرقالضباط وضباط الصف واالفراد ويتم نشرها في جنوب النيل األ

 من الضباط وضباط 6000الفرقة الخامسة مشاة تكون مجمل قوتها   )هـ
  .الصف واألفراد ويتم نشرها في جنوب آردفان وجبال النوبة

اللــواء المستقل الذي يتعين نشره في الخرطوم تكون مجمل قوته     ) و 
  . من الضباط وضباط الصف واألفراد  3000

المدمجة  لمنطقة أبيي وتكون قوتها /للوحدات المشترآة تشكل آتيبة مشاة تابعة 20-13-2-2
يتم نشرها في منطقة أبيي . المدمجة /متوافقة مع معايير الوحدات المشترآة

  . وتلحق بالفرقة الثالثة مشاة 
  :   جندى ، تتكون من  3000 ألوية المشاة ، المكونة مما ال يزيد عن 20-13-2-3

  رئاسة اللواء   -1  



  اللواء سرية رئاسة   -2  
  من أثنين إلي أربعة من آتائب المشاة  -3  
أسلحة المدرعات والمدفعية والمهندسين والنقل واإلشارة والسالح   -4  

  .الطبي



  :  يتعين أن تتكون آتيبة المشاة من 20-13-2-4
  رئاسة اللواء   -1  
  سرية رئاسة الكتيبة    -2  
  من أثنين إلي أربعة من سرايا المشاة  -3  
  معاونةسرية ال  -4  

المدمجة من سريتين من القوات المسلحة / تشكل آتيبة تابعة للوحدات المشترآة20-13-2-5
السودانية وسريتين من الجيش الشعبي لتحرير السودان وتكون سريتا 
الرئاسة والدعم مختلطتين وال يجوز أن يتجاوز حجم القوات في آل موقع آتيبة 

  .واحدة من المشاة
  .المدمجة/الوحدات  المشترآة   تفاصيل نشر 20-14 

  :المدمجة باالستوائية /الفرقة األولي مشاة التابعة للوحدات المشترآة  20-14-1
  مدينة جوبا: مقر الفرقة   ) أ   
   مدينة جوبا–مقر لواء جوبا   )ب  
  حول مدينة جوبا: نشر الوحدات الفرعية   )ج   
  .مدينة توريت:آتيبة المشاة (+) مقر لواء توريت   )د   
  . ياي وجابور -آبويتا: نشر الوحدة الفرعية   )هـ  
  .مدينة مريدي: آتيبة المشاة (+) رئاسة لواء مريدي    )و   
  مندري ، يامبيو وطمبره : نشر الوحدات الفرعية   )ز   

  . أعالي النيل –  فرقة الثانية  مشاه 20-14-2
  مدينة ملكال: رئاسة الفرقة)  أ  
  .مدينة ملكال: ان من المشاة آتيبت(+) رئاسة لواء ملكال ) ب  
  . البونج وملوط–الناصر :نشر الوحدات الفرعية ) ج  
  .مدينة بانتيو: آتيبة المشاة(+) رئاسة لواء بانتيو )  د  
  .فاريانق وبور: نشر الوحدات الفرعية) هـ  

   بحر الغزال-  فرقة الثالثة مشاة 20-14-3
  .مدينة واو: رئاسة الفرقة) أ
  . مدينة واو: آتيبتان من المشاة (+) رئاسة لواء واو) ب
  . التونج، رمبيك وشامبى: نشر الوحدات الفرعية) ج
  .مدينة أويل: آتيبتان من المشاة(+) رئاسة لواء أويل ) ح
  .راجا و قوقريال: نشر الوحدات الفرعية ) هـ
  .آتيبة منطقة أبيي المستقلة ملحقة) و
  

  ألزرق جنوب النيل ا– فرقة الرابعة مشاة 20-14-4
  .مدينة دندرو: رئاسة الفرقة) أ
  .آتيبة واحدة من المشاة مدينة دندرو(+) رئاسة اللواء  (+) رئاسة لواء دندرو ) ب
  .أولو, قيسان , الكرمك: نشر الوحدات الفرعية) ج
  ).رئاسة لواء التكامل(آتيبة واحدة من المشاة (+) رئاسة لواء التكامل ) د
  مينزا, أم مدرفه , لدمازين ا: نشر الوحدات الفرعية ) هـ

  
    جبال النوبة-  فرقة الخامسة مشاة 20-14-5

  .آتيبة واحدة من المشاة مدينة آادوقلي(+) رئاسة الفرقة ) أ
  .هيبان: رئاسة لواء آادوقلي) ب
  .تلودي, البرام , هيبان: نشر الوحدات الفرعية) ج
  ة الدلنج مدين: آتيبة واحدة من المشاة(+) رئاسة لواء الدلنج ) د
  .أم سردبة, جلد , جبل عريض .: نشر الوحدات الفرعية) هـ

  



  : لواء الخرطوم المستقل    20-14-6
المدمجة في الخرطوم يتم نشره مع الحرس /يشكل لواء واحد للوحدات المشترآة

الجمهوري في سوبا، ومع قوة حماية آبار الشخصيات حيث تكون الوحدة الرئاسية 
  .في جبل أولياءوقوة تأمين العاصمة 

المدمجة  تقوم بحماية حقول /اتفق الطرفان على أن الوحدات  المشترآة  20-14-7
 ويتعين أن تكون 2-14-20البترول آما نصت عليه االتفاقية في القسم الفرعي 

وفي حالة أي تهديد ضد . منطقة  المنشأءات البترولية منزوعة السالح
المشترك أن يقرر االجراءات المالئمة المنشأءات البترولية على مجلس الدفاع 

  . والالزمة



  :تمويل القوات المسلحة -21
خالل الفترة االنتقالية يتعين تمويل القوات المسلحة السودانية والوحدات    21-1

المدمجة من قبل الحكومة القومية بينما يتم تمويل قوات الجيش الشعبي /المشترآة
لسودان ويتوقف ذلك على مبدأ التقليص لتحرير السودان من قبل حكومة جنوب ا

النسبي آما نص عليه بروتوآول الترتيبات األمنية وموافقة السلطة التشريعية في 
فعلى حكومة جنوب السودان توفير موارد مالية من , ووفاءَا بهذا االلتزام. حنوب السودان

تحول . ة آل من المصادر المحلية واألجنبية والسعي إلي الحصول علي مساعدة دولي
هذه اإليرادات المالية عبر  بنك جنوب السودان وتدار وفقَا لمبادئ بروتوآول اقتسام 

  .الثروة
   على السلطة التشريعية القومية المنتخبة خالل الفترة االنتقالية مراجعة قضية تمويل 21-2

القوات المسلحة السودانية القومية وحلها نهائيَا سعيَا إلى جعل وحدة السودان 
خيارَا جذابَا في األستفتاء حول تقرير المصير من قبل شعب جنوب السودان وإيجاد 
أساس سليم لتشكيل جيش المستقبل للسودان الذي يتكون من القوات المسلحة 

المدمجة  إذا /السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان والوحدات المشترآة
  .على الوحدةآانت نتيجة االستفتاء حول تقرير المصير مؤآدة 

  
  :المسائل المتعلقة باألمن الداخلي والشرطة  22 
 سعيَا إلى تسهيل إزالة وسحب القوات العسكرية وشبه العسكرية من المناطق  التي 22-1 

آانت فيها سابقا وسعيا إلى إعادة النظام األجتماعي واإلنسجام طبقَا للقانون 
ة والمساءلة أمام المحاآم واالدارة وتمشيَا مع المعايير القومية والدولية المقبول

  :على الشرطة على المستوى المناسب خالل وقف إطالق النار أن , المدنية
  . تحافظ على القانون والنظام العام22-1-1
  . ضمان سالمة وأمن جميع الناس وممتلكاتهم22-1-2
  . منع وآشف الجرائم 22-1-3
لعائدين اآلخرين في بدء حياة طبيعية  مساعدة الالجئين العائدين والنازحين وا22-1-4

  .مستقرة وآمنة في مجتمعاتهم 
مثل الجنسية والسجل المدني ، وثائق الهوية ( توفير الخدمة القومية 22-1-5

والخدمات الشرطية األخرى وجعلها متاحة ) الخ..... الشخصية، الجوازات 
  .لجميع المواطنين في أماآنهم

  .بالتعاون مع الوآاالت االمنية األخرى حماية الشخصيات الهامة 22-1-6
  . الحفاظ علي الموارد الطبيعية22-1-7
 مكافحة التجارة غير المشروعة في المسكرات والمخدرات والتجارة غير 22-1-8

المشروعة في األسلحة النارية والجرائم المنظمة األخرى وعبر الحدود في 
  .المنطقة

جمع قواعد البيانات .عي لألجانب في المنطقة مراقبة الوجود والتحرك غير الشر22-1-9
والمعلومات حول الموضوعات الجنائية التي تهدد تنفيذ اتفاقية السالم في 

  .المنطقة
جمع المعلومات حول الجرائم التي يمكن ان تعوق تطبيق اتفاقية السالم   22-1-10

  .في المنطقة
شبه العسكرية في القرى  االستغناء عن الحاجة الى نشر القوات العسكرية و22-1-11

  .والمجتمعات وشوارع المدنية
    مكافحة الفساد على آافة المستويات الحكومية والمجتمع المدني و22-1-12
  

يجوز أن تساعد الشرطة , سعيَا إلى تعزيز التنفيذ الفعال لهذه االتفاقية    22-2
ت قوات الشرطة األخرى على آافة المستويا, متى دعت الحاجة,  القومية

  . في إقامة وتعزيز خدمات الشرطة على ذلك المستوى



على الشرطة أن تتعاون وتشارك في جميع عمليات تنفيذ وقف إطالق   22-3
  .النار

   أتفق الطرفان على ان الشرطة ، في نطاق االختصاص الجغرافي لوقف إطالق 22-4
انت النار ، تباشر أعمالها وأنشطتها العادية السيما في المناطق التي آ

  فيها القوات العسكرية وشبه العسكرية تقوم بمهامها؛
  

  يناشد الطرفان المجتمع الدولي المساعدة في مجاالت التدريب وإقامة وبناء 22-5
قدرات الشرطة ووآاالت تطبيق القوانين من أجل صيانة السلم وسيادة حكم 

  . القانون
بين الشرطة القومية ووآاالت  يدرك الطرفان الحاجة إلي آلية التعاون والتنسيق 22-6

  .تطبيق القانون األخرى علي آافة المستويات بالنسبة إلي تنفيذ هذه االتفاقية
  
 
  

  الجزء الثالث
  

  تسريح الجنود ونزع السالح وإعادة الدمج والمصالحة
  

  :األهداف -23
  إن الهدف البالغ األهمية من عملية التسريح ونزع السالح وإعادة الدمج  هي 23-1

همة في تهيئة المناخ اآلمن اإلنسان ودعم االستقرار االجتماعي في آل المسا
  . السودان لمرحلة ما بعد اتفاقية السالم  وخصوصًا المناطق المتضررة جراء الحرب

يطبق برنامج التسريح ونزع السالح وإعادة الدمج ضمن عملية شاملة للمصالحة   23-2
اره جزءا من إجراءات بناء السالم وتعزيز وتضميد الجراح في آافة أرجاء القطر  باعتب

 .الثقة 
  

  :المبادئ الموجهة  -24
  لتنفيذ برنامج التسريح ونزع السالح وإعادة الدمج أتفق الطرفان علي أن أجهزة التنفيذ 24-1

 :سوف تسترشد بالمبادئ العامة اآلتية 
 ملك عام  DDR  برامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج في المجتمع والمصالحة24-2

وعليه يجب بناء المؤسسات الوطنية لتقود بكفاءة عمليات التسريح ونزع . للوطن 
السالح وإعادة الدمج والمصالحة بفعالية ولهذا الغرض يجب التخطيط الجيد وتكوين 

  .مؤسسات التنفيذ والمراقبة لتعمل بأعجل ما يكون 
دة الدمج في السودان مؤسسات يجب أن تقود عملية التسريح ونزع السالح وإعا  24-3

ويجب . الدولة المعترف بها ويقوم الشرآاء الدوليون بدور مساند فقط لهذه المؤسسات
أن تدعم  العملية بالتعاون والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية المحلية وبدعم نشط 
من قبل المجتمع الدولي وذلك بتسهيل وتوفير المساعدة المادية والفنية من خالل 

  .العملية الكاملة للتسريح ونزع السالح واالنتقال من الحرب إلي السالم
ال تباّشر خطط عمليات تسريح القوات ونزع السالح وإعادة الدمج والمصالحة وال إدارة   24-4

وال تنفيذ أي منشط خارج إطار المؤسسات اإلنتقالية المعترف بها وال خارج المؤسسات 
 المشار إليها DDR ونزع السالح وإعادة الدمج والمصالحة الدائمة لعملية تسريح القوات

  . أدناه 2-25 و 1-25في الفقرة 
العدالة والشفافية والمساواة واالتساق في تقرير أهلية المحاربين القدامي   24-5

  . المستهدفين بالمساعدة 
لسابقة  يجب معاملة قدامى المحاربين بإنصاف بصرف النظر عن انتماءاتهم العسكرية ا24-6

ويجب أن يمكنوا وذلك بتوفير التدريب والمعلومات لهم حتى يختاروا بصورة طوعية 



تكون عملية التكامل مبنية علي قاعدة مجتمعية . آيفية إندماجهم في المجتمع 
  .ويستفيد منها  العائدون واألهالي آذلك

إن آان اإلسهام  تعتبر عملية التسريح ونزع السالح في أغلب األحوال عملية مدنية و  24-7
وإذا آان نزع السالح والتسريح عملية عسكرية في المقام . العسكري فيها يعتبر حيويًا 

األول، فإن الجهود المدنية في عملية إعادة الدمج بالغة األهمية وال سيما فيما يتعلق 
ويكون للجانب العسكري إسهام فيها إال أن قرارات . بالقرارات المنهجية والتنظيمية

نفيذ مثل تلك البرامج هي مسؤولية المؤسسات ذات الصلة التي أنشئت لهذا وت
  . الغرض

 يجب أن يأخذ برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج ونوع الجنس في الحسبان وأن 24-8
يشجع علي مشارآة األهالي ومنظمات المجتمع المدني بهدف تعزيز قدراتها علي 

  . اإلندماج االجتماعي واالقتصادي قدامي المحاربينالقيام بدورها في تحسين ودعم 
  . تسريح آافة الجنود األطفال خالل ستة أشهر من التوقيع علي اتفاقية السالم الشامل24-9
 تعيين وتسجيل هوية آافة األطفال المنفصلين عن أسرهم خالل الستة شهور من 24-10

ي أسرهم وإعادة توحيدهم التوقيع علي اتفاقية السالم الشامل من أجل التعرف عل
  .في نهاية المطاف

مناشدة اليونسيف واللجنة الدولية للصليب األحمر والمنظمات الدولية األخرى 24-11
  للمساعدة في نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج فيما يتعلق باألطفال في السودان؛

فيها الحكومات يجب حشد الدعم المالي واللوجستي من جانب المجتمع الدولي بما 24-12
  .والوآاالت الحكومية والمنظمات اإلنسانية والمنظمات غير الحكومية

 المراعاة على أعلى مستوي للشفافية والمساءلة بالنسبة إلي اإلدارة المالية لبرامج 24-13
  .نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج 

جات الناشئة على المحافظة علي قدر عال مناسب من المرونة في االستجابة للحا24-14
  .أرض الواقع في وقت مناسب



  :مؤسسات نزع السالح والتسريح   -25
سعيًا إلي تحقيق أفضل األهداف من عملية نزع السالح والتسريح وإعادة   25-1

الدمج في آل القطر وتفاديا ألية إمكانيات لإلنزالق التدريجي نحو الحرب، أعلن 
نحو إقامة المؤسسات التالية الطرفان تكريس جهودهما إلتخاذ الخطوات 

  :لتخطيط وإدارة برامج نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج 
تناط بالمجلس القومي لتنسيق نزع السالح والتسريح وإعادة   25-1-1

الدمج  أوال مسؤولية صياغة السياسات واإلشراف ومراجعة 
وتنسيق وتقويم التقدم المحرز في أعمال مفوضيات نزع 

ريح وإعادة الدمج الخاصة بشمال وجنوب السالح والتس
تعين الرئاسة .  أدناه 2-1-25السودان المشار إليها في 

المجلس القومي لتنسيق نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج 
  .ويكون مسؤوًال أمامها

يعهد إلي مفوضية نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج في   25-1-2
ح وإعادة الدمج في الشمال ومفوضية نزع السالح والتسري

الجنوب بتخطيط وتنفيذ وإدارة عملية نزع السالح والتسريح 
وإعادة الدمج في المستوي دون القومي في  الشمال 

  . والجنوب  علي التوالي
 يعهد إلي لجان الواليات الخاصة بنزع السالح والتسريح وإعادة 25-1-3

الدمج بمسؤولية تنفيذ البرامج علي المستوي الوالئي 
  . المحليو

إلى أن يتم إنشاء المؤسسات المذآورة أعاله إتفق الطرفان     25-2
علي إقامة هيئات انتقالية لنزع السالح والتسريح وإعادة الدمج 

  : للقيام بما يلي
 تعمل آأساس ستقبلي للمؤسسات القومية الفرعية لنزع السالح 25-2-1

  . أعاله1-25والتسريح وإعادة الدمج الواردة في 
 تنسيق وإعداد تفاصيل المقترحات الخاصة بنزع السالح والتسريح 25-2-2

  .وإعادة الدمج
 البدء بالمناقشة الفنية مع المانحين الدوليين والوآاالت الدولية 25-2-3

بخصوص الشراآة ومتطلبات ووسائل التمويل لبرنامج تنفيذ نزع 
  . السالح والتسريح واإعادة الدمج

 بشأن المسائل المتعلقة DPKO –األمم المتحدة  التنسيق مع بعثة 25-2-4
  .بنزع السالح وتسريح الجنود وإعادة الدمج

 اعداد مشروع المقترحات العاملة لبرامج نزع السالح والتسريح 25-2-5
  .وإعادة الدمج

 االستعداد رسميًا ببناء القدرات لنزع السالح والتسريح وإعادة الدمج 25-2-6
ب في مجال نزع السالح والتسريح والعمل على تسهيل التدري

وإعادة الدمج من خالل تنظيم الندوات وورش العمل والدراسات 
  .الميدانية

المدمجة  في عملية نزع / تنسيق األنشطة التحضيرية المشترآة25-2-7
  .السالح والتسريح وإعادة الدمج 

في  اعداد جمع قواعد البيانات بالتعاون مع الفاعلين الدوليين بما 25-2-8
ذلك التقييم االجتماعي واالقتصادي في المجاالت التي يتم تنفيذ 
البرامج فيها الخاصة بنزع السالح والتسريح وإعادة الدمج 
ومباشرة إحتياجات التقييم لتوفير قاعدة البيانات عن المجموعات 

  . المستهدفة
  



 :اإللتزامات التعاقدية السابقة  -26
دية قائمة مع منظمات ووآاالت دولية ذات عالقة بنزع إدراآًا بأن لديهما ترتيبات تعاق

 : السالح والتسريح وإعادة الدمج ، وافق الطرفان علي 
 بدء عملية المفاوضات مع هذه الوآاالت والمنظمات بهدف إيقاف ونقل األنشطة 26-1

الخاصة بنزع السالح والتسريح وإعادة الدمج إلى مؤسسات نزع السالح 
  . دمج الوشيكة التأسيسوالتسريح وإعادة ال

 أن تتولي الهيئات االنتقالية الخاصة بنزع السالح والتسريح وإعادة الدمج مهمة 26-2
قيادة وإستكمال هذه المفاوضات وتحمل المسؤولية التشغيلية لهذه األنشطة 

  فيما بعد،
  

  :األحكام اإلنسانية والعامة  -27
  : لشامل يتعين علي الطرفين   عند التوقيع على اتفاقية السالم ا27-1      

  تبادل المعلومات عن المفقودين في القتال وأن يبحثا عنهم بقصارى 27-1-1
 .جهدهما

 يوافقان على رفع حالة الطوارئ في السودان عدا المناطق التي ال 27-1-2
  .تسمح فيها الظروف 

ين بإعتبار ذلك   يوافق الطرفان على اإلفراج عن آافة المحتجزين السياسيين المدني27-2
ستتم . جزءًا من إجراءات بناء الثقة وعملية المعالجة والمصالحة القومية 

  .المناقشة بشأنها والتعامل معها خالل المناقشات حول طرق التنفيذ 
  .    تتم مراعاة القانون اإلنساني والحقوق المدنية والسياسية علي نحـو وثيق27-3
ئية والثانوية والتشريع هذه االتفاقية وتكون ملزمة    ال تناقض االتفاقيات الثتا27-4

  . للطرفين بالمثل 
  علي الطرفين أن يناشدا الحكومات علي آافة األصعدة المدنية والمنظمات 27-5

االجتماعية والقوي السياسية والمنظمات غير الحكومية القومية والمجتمع 
  .ستويات الشعبيةالدولي المساعدة في عملية المصالحة وتذليلها علي الم

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  مناطق التجميع : 1الملحق 

  

 
 
  

نقاط تجميع الجيش الشعبي 
لتحرير السودان في منطقة 

 أعالي النيل  

نقاط تجميع القوات المسلحة 
السودانية في منطقة أعالي 

 النيل  
منطقة 
 :التجميع

 1 المرحلة 

منطقة 
 : التجميع

 2المرحلة 

 :ة التجميعمنطق
 1 المرحلة 

 رقم القطاع

 
 بيديت

 
 آدوك

 
 القنال 

 : بحر الجبل
 القنال ) أ 

1 

نقاط تجميع الجيش الشعبي 
لتحرير السودان في المنطقة 

 االستوائية 

نقاط تجميع القوات المسلحة 
 السودانية في المنطقة االستوائية

منطقة 
 : التجميع

 2المرحلة 

: منطقة التجميع 
 1المرحلة 

: منطقة التجميع
 2المرحلة 

: منطقة التجميع
 1المرحلة 

           

 

 
ا
ل
ق
ط
ا
 ع

 
 
  

  رقم
 

 1 رآن  رآن رآن جامبو جامبو
 تنديلو امادي

 أمادي
  ترآاآا -أ  ترآاآا

  آالتوك-ب
 2 ترآاآا

 3 بانقو بانقو بانقو النيا النيا
 4 جنوبي آورآي بانقو روجو روجو

آوبري 
 آيت

 البونوك سندرو آوبري آيت
 سندرو

 5 سندرو

 6 جبلين نسيتو نسيتو مقوي رواجو
 7 ليريا ليريا  ننقال آياال آياال
 8 ننقال ننقال ننقال آيديبو آيديبو
 9 جميزا جميزا جميزا نيور نيور

 10 بور بور بور ناجيرو ناجيرو
 11 توريت توريت ليريا  
 رئاسة جوبا ) أ    

سي سي ) ب
 آى 

  ) مطار جوبا(
  قودالي) ج
 

 : قطاعات جوبا
  المرآز )أ 
  الشمالي)ب
  الجنوبي) ج 
 الشرقي) د 
 الغربي) هـ
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نقاط تجميع الجيش الشعبي 
لتحرير السودان في منطقة 

 أعالي النيل  

نقاط تجميع القوات المسلحة 
السودانية في منطقة أعالي 

 النيل  
منطقة 
 :التجميع

 1 المرحلة 

منطقة 
 : التجميع

 2المرحلة 

 :ة التجميعمنطق
 1 المرحلة 

 رقم القطاع

  واثكيك
  ماجوك
  مولبوك
  ماآر

 ابوروك

  تونجا
 

  عطار
  فم الزراف

  تونجا
 ادوك البحر

  عطار) ب
  فنجاك) ج
 تونجا) د
 ادوك البحر) خ

 
 قوفه 
  آارييل
  نيمنه
 جاو

 
 أدونق

  
 الدومه

 
 الناصر
  ادونق
  الدومه
 الدومه

 :باطالسو
 الناصر)  أ 
  أوالنق)  ب
  الدومه) جـ
 جالتيك )   د
أدونك و )  هـ

 باليت 
 نيقدير )  و 

2 

  
 
  
  
  

 ليلو

 
 آدوك
  آدوك

  آدوك 
  ملكال

  
 ليلو

 : النيل االبيض
 ديتوك) أ 
  آدوك) ب
  اآوآا) جـ
واوشوليك ) د

 و ديتانج
 وارجوك) هـ

3 

غرب أعالي  آوج الشاريكا ) أ آوج الشاريكا  
 :  النيل
 اللير 

4 

 نيالديو ربكونا  
 بانتيو

 5 بانتيو

 6 ربكونا ربكونا  
 7 روقات روقات هجليج 
 8 وانكاي وانكاي  
 9 ميوم  ميوم  
 10 تمر تمر  
 11 منقة منقة  
 12  تور تور 

 13 فاريانق فاريانق  
  

 جمام
 

 البونج
شرق أعالي 

 : النيل
 البونج

14 

 15 عدارييل عدارييل عدارييل 
 16 جمام  جمام  
 17 ملوط ملوط ملوط 
 18 فلوج فلوج  
 19 آوبري خور عدار آوبري خور عدار  
 20 آاآا التجارية  آاآا التجارية  
 21 الرنك الرنك  
 22 جالهاك جالهاك جالهاك 

  
نقاط تجميع الجيش الشعبي لتحرير السودان 

 في بحر الغزال 
نقاط تجميع القوات 

ودانية في المسلحة الس
 بحر الغزال

 رقم القطاع



: منطقة التجميع مالحظات
 2المرحلة 

: منطقة التجميع
 1المرحلة 

منطقة 
: التجميع

 2المرحلة 

منطقة 
: التجميع

 1المرحلة 
 توطين  توطين 

 بارياك
 1 واو واو قرينتي/ واو

 2 قوقريال آواجوك آواجوك اآور اآور 
ماثيانق/أويل مانيانق مانيانق   3 أويل يلأو
 4 راجا راجا  تونج  
 ريانق  

 اواي 
  اوادا

  نيام ليل
  وون ييك

  مبل
  رامشييل

 ماالو

 وون ييك
 ريانج 
  .اواي

  نيام ليل 
  . اوادا

  اواريال
   رامشييل 

 ماالو

 5 ديم زبير ديم زبير بورو البحر

 
  أبيي

  قونق مابيلتجمع القوات المسلحة السودانية في أبيي و تجمع الجيش الشعبي لتحرير في 
  

نقاط تجميع الجيش الشعبي لتحرير 
 السودان في جنوب النيل االزرق

نقاط التجمع للقوات المسلحة 
السودانية في جنوب النيل 

 االزرق
مالحظات  منطقة 

 التجميع 
 2المرحلة 

منطقة 
 التجميع 
 1المرحلة 

منطقة 
 التجميع 
 2المرحلة 

 منطقة التجميع 
 1المرحلة 

 رقم القطاع

 ولوأ 
 سالي 

   شيتايو-أفود 

 أولو
 سالي 

  -أفود 
 شيتايو

 بكوري ) أ  بكوري 
 بلنشو) ب

 1 قيسان

 دندرو) أ  دندرو   
 بالنق ) ب

 2 األوسط

 ود أبوك) أ  ود أبوك   
 السليك) ب

 3 الغربي

  
  
 

ت ألسباب تتعلق بفك االشتباك وإعادة نشر الجيش الشعبي لتحرير السودان والقوا: شرق السودان
 .تحدد بعثة األمم المتحدة للمراقبة مناطق التجميع في شرق السودان, المسلحة السودانية

 
  مناطق التجمع في جبال النوبة

 من البروتوآول حول حل النزاع في واليتي جنوب آردفان 1-10بالرغم من القسم الفرعي 
 من اتفاقية وقف  من هذه االتفاقية وباعتباره جزءا6-18والنيل األزرق والقسم الفرعي 

وافق الطرفان على أن القوات المسلحة , إطالق النار الدائم واالنتقال من الحرب إلى السلم
السودانية تخفض المزيد من نشر قواتها في جبال النوبة إلى مستوى زمن السلم وعلى 

المدمجة في نطاق جبال /الطرفين أن يقوما بإنشاء مناطق تجميع للوحدات المشترآة
  . النوبة

 
 
  



 
 جدول ومواقيت االنشطة الرئيسية لوقف إطالق النار: 2ملحق 

 

 ). يوم14+ يوم ي (الموعد المحدد لصدور قرار مجلس األمن الذي يتضمن التفويض 

 
  : الفترة  قبل الفترة االنتقالية

 
األنشطة الرئيسية بخصوص وقف ) أ التوقيت المقترح) ب السلطة المسؤلة) ج

 اطالق النار
عند التوقيع على اتفاقية السالم  .فرق المراقبة الحالية/ فانالطر

 )الموعد المحدد. (الشامل
 دخول وقف إطالق النار حيز التنفيذ. 1

رفع القوائم المفصلة عن حجم ، . 2 الموعد المحدد .فرق المراقبة الحالية/ الطرفان
تفاصيل ومواقع آافة القوات الى فرق 

 .المراقبة الحالية
رفع حالة الطوارئ في منطقة وقف . 3 الموعد المحدد الرئاسة

 .إطالق النار
 .إقامة ألية الزالة األلغام. 4  ساعة 72+ الموعد المحدد  الطرفان 
إعالن ونشر المعلومات عن وقف . 5  ساعة72+ الموعد المحدد  الطرفان 

 .إطالق النار
لعدائية بما فيها إيقاف إيقاف األعمال ا. 6  ساعة72+ الموعد المحدد  الطرفان 

 .الدعايات المعادية
 .إقامة لجنة إعالمية مشترآة. 7  ساعة72+ الموعد المحدد  الطرفان 

 إقامة لجنة التعاون . 8  يوما15+  الموعد المحدد  الطرفان واألمم المتحدة
إقامة لجان مختصة لإلستيعاب وإعادة . 9  يوما 15+ الموعد المحدد  آل طرف

 . الدمج
الطرفان واللجنة الدولية 

 للصليب األحمر
 

 األفراج عن أسرى الحرب . 10  يوما 30+ الموعد المحدد 

 إنشاء مجلس الدفاع المشترك . 11  يوما30+ الموعد المحدد  الطرفان 
إنشاء اللجنة السياسية لوقف إطالق . 12  يوما30+ الموعد المحدد  الطرفان 

 النار
مراقبة بعثة االمم المتحدة لل

 .والطرفان
  يومَا 30+ يوم الحشد  

تباشر مهامها بحلول يوم الحشد 
  يومَا45+ 

إنشاء اللجنة العسكرية المشترك . 13
 لوقف إطالق النار

األمم + المانحون + الطرفان 
 .المتحدة

حشد المراقبين والمشرفين الدوليين . 14  يوما 30+ يبدأ بيوم الحشد  
 . رادات الماليةباالضافة الى تعبئة اإلي

الطرفان وبعثة االمم التحدة 
 .للمراقبة

 . فك االشتباك  وفصل القوات. 15  يوما30+ الموعد المحدد 
 ) 1المرحلة (

إنشاء المجلس القومي لتنسيق نزع . 16  يوما30+ الموعد المحدد  الطرفان 
السالح والتسريح وإعادة الدمج ولجنتيه  

 الفرعيتين 
 . نشر بعثة االمم المتحدة للمراقبة. 17  يوما 30+ بدأ  بيوم الحشد ي األمم المتحدة

 يوما 75+ يبدأ بيوم الحشد   .الطرفان و األمم المتحدة
تباشر مهامها بحلول يوم الحسد  

  يوما90+ 

إنشاء اللجنة العسكرية المشترآة . 18
 .للمنطقة والفرق العسكرية المشترآة

 الطرفان و بعثة األمم المتحدة
 للمراقبة 

نهاية مهمة فرق المراقبة الحالية . 19  يوما90+ بحلول يوم الحشد 
وبداية مهمة بعثة األمم المتحدة للمراقبة 

 .  والتحقق 



األنشطة الرئيسية بخصوص وقف ) أ التوقيت المقترح) ب السلطة المسؤلة) ج
 اطالق النار

الطرفان وبعثة االمم المتحدة 
 .للمراقبة

إعادة نشر القوات المسلحة . 20  يوما90+ الموعد المحدد 
السودانية والجيش الشعبي لتحرير 

حسب المنصوص عليه في السودان 
 .  من هذه االتفاقية18القسم 

المدمجة /نشر الوحدات المشترآة. 21  يوما60+ الموعد المحدد  الطرفان 
 جوبا/ في الخرطوم

المدمجة /إقامة الوحدات المشترآة. 22  يوما 90+ الموعد المحدد  الطرفان 
 .ذات التدريب واإلقامة المشترآة

متحدة الطرفان وبعثة االمم ال
 .للمراقبة

تمرآز القوات في مناطق التجميع . 23  يوما 90+ الموعد المحدد 
 المتفق عليها 

 



 

:النصف االول من الفترة االنتقالية    
 

األنشطة الرئيسية بخصوص وقف ) أ التوقيت المقترح) ب السلطة المسؤلة) ج
 اطالق النار

 9+ الموعد المحدد  الطرفان 
 أشهر

المدمجة الى / المشترآةنشر الوحدات. 1
 مختلف مواقعها 

الجيش الشعبي لتحرير السودان 
 وبعثة االمم المتحدة للمراقبة 

إستكمال إعادة نشر الجيش الشعبي . 2  شهرا12+ الموعد المحدد 
 .  لتحرير السودان من شرق السودان

قبل بداية تدريب األفراد المرشحين من . 3  شهرا12+ الموعد المحدد  الطرفان 
الجيش الشعبي لتحرير السودان إلي 

األسلحة الخدمية التابعة للوحدات 
 .المدمجة/المشترآة

 المبدأ العام ومدونة السلوك . 4  شهرا12+ الموعد المحدد  الطرفان 
لجنة نزع السالح والتسريح 

 وإعادة الدمج  والطرفان 
ين إعادة إدخال ودمج غير االساسي. 5  شهرا12+ الموعد المحدد 

 .في المجتمع المدني) 19القسم (

الجيش الشعبي لتحرير السودان 
 وبعثة االمم المتحدة للمراقبة

إستكمال الجيش الشعبي لتحرير . 6  شهرا15+ الموعد المحدد 
السودان إعادة نشر القوات من جبال 

 .النوبة وجنوب النيل األزرق
القوات المسلحة السودانية 
 اقبةوبعثة االمم المتحدة للمر

إستكمال نشر القوات المسلحة . 7  شهرا30+ الموعد المحدد 
السودانية من جنوب السودان إلي 

 .الشمال 
نزع (الطرفان والخبراء الدوليون 

 )السالح والتسريح وإعادة الدمج
 

 يستمر
 
  
 

إستمرار عملية نزع السالح والتسريح . 8
 وإعادة الدمج

 نزع سالح األفراد غير العسكريين . 9 يستمر . الطرفان والخبراء الدوليون
الفحص والمراقبة بوساطة االمم . 10 يستمر بعثة االمم المتحدة للمراقبة

 المتحدة 
إقامة أول وحدة أسلحة خدمية  . 11  شهرا36+ الموعد المحدد  الطرفان 

 .المدمجة/بوحدات  القوات المشترآة
 
 

 



  : النصف الثاني من الفترة االنتقالية
 

األنشطة الرئيسية بخصوص وقف ) أ التوقيت المقترح) ب لسلطة المسؤلةا) ج
 اطالق النار

نزع السالح والتسريح وإعادة 
 الدمج

إستمرارعملية نزع السالح والتسريح . 1 تستمر 
 وإعادة الدمج 

/ قيادة الوحدات المشترآة
 المدمجة

 إستمرار البرامج التدريبية . 2 تستمر 

ستمرار إنشاء وحدة األسلحة الخدمية إ. 3 يستمر الطرفان 
 .المدمجة/التابعة للوحدات المشترآة

تطوير االفكار والطرق لتحويل الوحدات . 4 يبدأ  الطرفان 
 . المدمجة الى وحدات مدمجة/المشترآة

 إنهاء عمل بعثة األمم المتحدة للمراقبة . 5  شهرا78+ الموعد المحدد  الطرفان 
يات يتوقف على توص الطرفان

 . الطرفين بعد التقويم
تمديد فترة صالحية بعثة االمم المتحدة . 6

 للمراقبة 
 

  :الفترة بعد االنتقالية
  

األنشطة الرئيسية بخصوص وقف ) أ التوقيت المقترح) ب السلطة المسؤلة) ج
 اطالق النار

 30+ فترة بعد االنتقالية  الطرفان 
 يومَا

 مراجعة الموقف.  1

 90+  بعد االنتقالية الفترة الطرفان 
 يومًا

تشكيل القوات المسلحة القومية . 2
السودانية في حالة تأآيد الوحدة أو حل 

المدمجة في حالة /الوحدات المشترآة
 .االنفصال

  
  
  
  
  
  
  
  

 الملحق 3 : هيكل فرقة المشاة ، اللواء والكتيبة 
 
 

 رئاسة فرقة المشاة
(21/154) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  
  

 سرية رئاسة الفرقة
رئيس هيئة أرآان (7/142)

  الفرقة

قائد الفرقة وأرآان حربه  

إدارة العمليات
   (7/7) 

القسم اإلداري 
 واللوجستي

(4/5)



  هيكل اللواء
 
 
 
 

                                    مجموع األلوية
 

 
 
 
 

 رئاسة اللواء 
 
 

120/2400 
 

 
 
 
ءرئاسة اللوا                        

  آتائب المشاة4                                             
            
            
      وحدات الدعم     
    
 
 
 
 
 
 سرية        الصيانة  فصيلة الشرطة    سرية الهندسة     السرية الطبية       سرية اإلشارة    سرية النقل       آتيبة المدفعية
رعاتالمد            البسيطة  العسكرية     الميدانية                                                   
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 هيكل آتيبة المشاة
 
 

 
 

 مجموع عدد الكتائب
 
 
 
 
 
 

 رئاسة الكتيبة
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 سرية اإلدارة   سرية اإلمداد    سرايا مشاة4
       

 
 

 
 
 
 
 

  
 

39/600 

6/21 

5/101 7/89 6/86 



  هيكل آتيبة المشاة
السرية  المجموع

 الرابعة
السرية
 الثالثة 

السرية 
 الثانية

السرية 
األولي 

سرية 
ةالمعاون

سرية 
اإلدارة  

رئاسة 
الكتيبة 

الرقم  الرتبة

مساعد    - - - - - - - 1
 تعليم  

1 

مساعد  - 1 - - - - - 1
 إدارة

2 

مساعد   1 - - - - - - 1
 آاتب  

3 

  مساعد  1 - - - - - - 1
 فني 

4 

رقيب أول  - 1 - - - - - 1
 آاتب 

5 

رقيب أول  1 - - - - - - 1
 آاتب

6 

رقيب أول  1 3 - - - - - 4
 فني

7 

 رقيب أول 1 1 1 1 1 1 1 7
خدمة 
 عامة 

8 

رقيب إدارة  1 3 1 1 1 1 1 9 9 
رقيب  1 1 1 1 1 1 1 7

 آاتب
10 

 رقيب فني 2 6 - - - - - 8
 

11 

رقيب  1 1 5 5 5 5 5 27
خدمة 
 عامة 

12 

عريف  - 3 1 1 1 1 1 8
 إدارة

13 

عريف  1 1 1 1 1 1 1 7
 آاتب 

 

14 

عريف  2 20 - - - - - 22
 فني 

15 

عريف   1 2 25 25 25 25 25 128
خدمة 
 عامة 

16 

3 - - - - - 3 - 
 

وآيل 
عريف 
 إدارة

17 

 18 جنود  6 40 54 66 66 66 66 364
 المجموع 21 86 89 101 101 101 101 600

 
 

  





  
  
  

  
  
  
  
  

  المرفق الثاني 
  وسائل التنفيذ والجداول الشاملة

  ا للتنفيذ وملحقاته
  
  
  
  

   2004 ديسمبر 31نيفاشا، آينيا ، 
  
  
  
  



  
  :ديباجة

  
الجيش /حكومة جمهورية السودان والحرآة الشعبية لتحرير السودانحيث إن 

يؤآدان مجددًا على أن االتفاقيات "الشعبي لتحرير السودان يشار إليهما فيما بعد بالطرفين 
 ، 2002 يوليو 20توآول مشاآوس بتاريخ برو: والبرتوآوالت التي تم التوصل  إليها وهي آاآلتي 

، 2004 يناير 7 ، اتفاقية اقتسام الثروة بتاريخ  2003 سبتمبر 25اتفاقية الترتيبات األمنية بتاريخ 
 ، بروتوآول حل النزاع في واليتي جنوب 2004 مايو 26بروتوآول اقتسام السلطة المؤرخ 

 26وآول حل النزاع في منطقة أبيي بتاريخ   ، بروت2004 مايو 26آردفان والنيل األزرق بتاريخ 
   ؛2004مايو 

  
 نوفمير       26الطرفين بعد أن اجتمعا في نيروبي ونيفاشا في آينيا في وحيث إن 

عملية سالم ) إيقاد( برعاية الهيئة الحكومية المشترآة للتنمية 2004 ديسمبر 31 إلي 2004
ل تنفيذ البروتوآوالت واالتفاقيات المذآورة السودان  بشأن إستكمال القضايا المتعلقة بوسائ

  أعاله ؛
  

الطرفان علي أن هذه البروتوآوالت واالتفاقيات تشكل معًا اتفاقية السالم وإذ يتفق 
الشامل باإلضافة إلي االتفاق حول ترتيبات وقف إطالق النار الدائم ووسائل تنفيذ البروتوآوالت 

  واالتفاقيات المذآورة أعاله ؛ 
  

  تكمل الطرفان االتفاقية بشأن وسائل  تنفيذ آافة  البروتوآوالت واالتفاقيات ؛اسوحيث 
  

 أن النص الموقع باألحرف األولى من وسائل التنفيذ المرفق طيه يشكل اآلن يسجالن
جزءًا مكمًال إلتفاقية السالم الشامل موضحًا التفاصيل بخصوص التمويل ، الجهات المنفذة  

  ا فيما يتعلق بتاريخ دخول اتفاقية السالم الشامل حيز النفاذ ؛ واألطر الزمنية وال سيم
  

  : أن هذه االتفاقية بشان وسائل التنفيذ تشمل اآلتيويسجالن آذلك 
  

) أ(وثيقة جداول التنفيذ الشاملة الموقعة باالحرف األولي ومالحقها المرفقة  آالملحق   )أ (
 ، اتفاقية 2002 يوليو 20ريخ التي تغطي تفاصيل التنفيذ لبروتوآول مشاآوس بتا

 ، 2004 يناير 7 ، اتفاقية اقتسام الثروة بتاريخ 2003 سبتمبر 25الترتيبات األمنية بتاريخ 
 ، بروتوآول حل النزاع في واليتي جنوب 2004 مايو 26بروتوآول اقتسام السلطة بتاريخ 

منطقة أبيي بتاريخ  وبرتوآول حل النزاع في 2004 مايو 26آردفان والنيل األزرق بتاريخ 
 واتفاقية وسائل تنفيذ وقف إطالق النار الدائم والترتيبات األمنية دون 2004 مايو 26

  اإلخالل بالمالحق الواردة  بتلك االتفاقية ؛
التصليحات الموقعة باالحرف األولى التي أتفق عليها بقصد التوضيح والدقة المذآورة   )ب(

  ؛ و) ب(في الملحق 
  ؛) ج(صرات الموقعة باألحرف االولى بإعتبارها الملحق قائمة المخت  )ج(
  

 الطرفان بأن وسائل التنفيذ ووثيقة التنفيذ الشامل ومالحقها تعكس  وأخيرًا يدرك  
بدقة نص وروح البروتوآوالت واالتفاقيات التي تشكل اتفاقية السالم الشامل ، وأتفق على أن 

  . تجزأ من اتفاقية السالم الشامل  وملزمة للطرفينهذه االتفاقية حول وسائل التنفيذ جزءًا ال ي
  

ينشىء فريق العمل الدستوري آلية مالئمة لحل أي خالفات يمكن أن تظهر خالل   
  .عملية التنفيذ بين وسائل التنفيذ ومالحقها وأي بروتوآوالت أو اتفاقيات أخرى موقع عليها

  



  
  
 
  
  
  
  

 



 



  
  
  
  
  
  
  
  

  وسائل تنفيذ بروتوآولي مشاآوس
  اقتسام السلطة و

 
  
  
  

   2004 ديسمبر 31نيفاشا، آينيا ، 



  وسائل تنفيذ بروتوآولي مشاآوس واقتسام السلطة
   2004 ديسمبر 31

المرجع في  اإلجراءات والكيفية و المعايير الموقع التكوين مصادر التمويل الجهة المنفذة  التوقيت األنشطة
 االتفاقية

        بروتوآول مشاآوس
اء حول  االستفت- 1

تقرير المصير لشعب 
 جنوب السودان 

      2 -5  
بروتوآول 
  مشاآوس

2 -10-1-5  
 

إصدار قانون ) أ (
 االستفتاء 

بداية السنة 
الثالثة من الفترة 

 االنتقالية 

السلطة 
 التشريعية القومية

حكومة الوحدة 
 الوطنية

مقر الهيئة   غير منطبق
 التشريعية القومية

  تادة اإلجراءات التشريعية المع

إنشاء مفوضية ) ب(
 االستفتاء 

مباشرة بعد صدور 
 قانون االستفتاء 

حكومة الوحدة  الرئاسة
  الوطنية

 والمجتمع الدولي

حكومة الوحدة 
الوطنية وحكومة 
 جنوب السودان

تنشئها الرئاسة وفقًا التفاقية  الخرطوم
 السالم الشامل وقانون االستفتاء 

 

بداية يبدأ عند  تسجيل الناخبين ) ج(
السنة السادسة 

من الفترة 
االنتقالية وينتهي 
قبل ثالثة شهور 

من تاريخ ) 3(
  التصويت 

 

حكومة الوحدة مفوضية االستفتاء 
  الوطنية 

وحكومة جنوب 
  السودان

 والمجتمع الدولي

  جنوب السودان  غير منطبق 
وأي مواقع أخرى 
تحددها مفوضية 

 االستفتاء 

يل إبراز إثبات األهلية عند التسج
 وفقًا لقانون االستفتاء 

 

حملة تنويرية حول ) د(
 االستفتاء 

بعد إنشاء لجنة 
  االستفتاء 

 

حكومة الوحدة  لجنة االستفتاء
  الوطنية 

وحكومة جنوب 
  السودان

  والمجتمع الدولي
  
  
  
 

جنوب السودان  غير منطبق
 وحيثما هو مناسب 

اإلعالم الجماهيري ، االجتماعات، 
 المؤتمرات ، الحشود الجماهيرية ،

... حلقات الدراسة ، ورش العمل 
 .الخ 

 

ستة أشهر قبل  التصويت ) هـ(
نهاية الفترة 

 االنتقالية 

حكومة الوحدة مفوضية االستفتاء 
  الوطنية 

وحكومة جنوب 
  السودان

جنوب السودان وأي  غير منطبق
مناطق أخر تحددها 
مفوضيةاالستفتاء 
ون وفقًا  ألحكام قان

  
 صوت واحد لكل فرد 
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 االستفتاء  والمجتمع الدولي
 خطة للموضوعات - 2

العودة : الخمسة 
للوطن، إعادة التوطين، 

إعادة الدمج في 
المجتمع، التأهيل 

  واإلعمار 
 

بعثة التقديرات 
  المشترآة 

 بدأت عملها 

المجموعة 
المصغرة 
بعثة /للتنسيق

التقديرات 
 المشترآة

  المجتمع الدولي 
الفريق القومي 

 لي المشتركاالنتقا

طرفا اتفاقية السالم 
 الشاملة

الخرطوم ومقر 
حكومة الجنوب وأي 
مكان يتفق عليه 

 الطرفان

وفق إجراءات الفريق القومي 
 االنتقالي المشترك

1 -5 -4  
 بروتوآول 
 مشاآوس

 تكوين مفوضية - 3
 التقدير والتقويم

خالل الفترة ما 
قبل االنتقالية 
وعقب اعتماد 

الدستور القومي 
الي وتكوين االنتق

 مؤسسة الرئاسة

المجتمع الدولي  الرئاسة
وحكومة الوحدة 

 الوطنية

طرفا االتفاقية وفق 
بروتوآول مشاآوس 

2.4.1 

 من 1-4-2  و4- 2 عبر التشاور بين طرفي االتفاقية الخرطوم
بروتوآول 
 مشاآوس

 تطوير المؤسسات - 4
والتدابير التي اتخذت 

بموجب االتفاقية لجعل 
اذبة وحدة السودان ج

 لشعب جنوب السودان

بعد اعتماد 
الدستور القومي 
االنتقالي وتكوين 
مفوضية التقدير 

 والتقويم 

طرفا اتفاقية 
السالم الشاملة 
ومفوضية التقدير 

 والتقويم

حكومة الوحدة 
الوطنية والطرفان 
 والمجتمع الدولي

يحدد الطرفان ذلك مع مفوضية  آل السودان غير منطبق
 التقدير والتقويم

2 -4 -2 

 ضمانات لتأمين - 5
االتفاقية من الخرق 
 األحادي أو األلغاء

عند توقيع اتفاقية 
السالم الشاملة 
إلي نهاية الفترة 

 االنتقالية

" اإليجاد"الطرفان ، 
 والمجتمع الدولي

الضمانات اإلقليمية والدولية  غير منطبق غير منطبق غير منطبق
مفوضية (االمضمنة في االتفاقية، 

والتقويم وبعثة األمم التقدير 
المتحدة لدعم اتفاقية وقف إطالق 

يحث الطرفان المجتمع ) . النار
الدولي التخاذ التدابير الالزمة لدعم 

  .اتفاقية السالم وتطبيقها آاملة
 

 من 6- 2
بروتوآول 
 مشاآوس

  
: اقتسام السلطة 

 :الجزء األول 

       

 إصدار قانون األحزاب - 6
 السياسية 

عند اعتماد 
الدستور القومي 

 االنتقالي 

السلطة 
 التشريعية القومية

حكومة الوحدة 
 الوطنية

 –متي نشأن الحاجة لتشريع جديد  الخرطوم غير منطبق
 فإنه وبموجب –آما هو حادث االن 

هذه االتفاقية يجب أن يعطي 
االعتبار الكافي أي قانون أو قوانين 

قائمة تتعلق بموضوع التشريع 

 من 6- 4- 1
اتفاقية اقتسام 

 السلطة
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  .المطلوب 
ل هذا التشريع وفقًا يسري مث

 .لإلجراءات التشريعية المعتادة
 عملية المصالحة - 7

الوطنية وتضميد الجراح 
بعد إعتماد  

الدستور القومي 
 االنتقالي

حكومة الوحدة  الرئاسة
 الوطنية

في جميع انحاء  غير منطبق
 السودان 

اإلعالم ، المؤسسات التعليمية، 
تمرات والحمالت التي تقودها المؤ

األحزاب السياسية ، منظمات 
المجتمع المدني ، القادة الدينيون 

 الخ.. وقادة القبائل 

 من اتفاقية 7- 1
اقتسام 
 السلطة

 التعداد السكاني - 8
  القومي 

 إنشاء مجلس –أ 
 التعداد السكاني 

  
  

بعد إنشاء 
 مؤسسة الرئاسة

  
  

 الرئاسة

  
  

حكومة الوحدة 
 الوطنية

  
  

ممثلو الجهات 
  : التالية

حكومة الوحدة ) أ 
  الوطنية

حكومة جنوب ) ب
  السودان

  مجلس الواليات) ج
  الواليات) د
رئيس الجهاز ) هـ

  المرآزي لإلحصاء
  
 

  
  

 الخرطوم 

  
  

  : يقوم مجلس التعداد السكاني 
بالتخطيط إلجراء التعداد ) أ 

  السكاني القادم 
وضع معايير الجهاز المرآزي ) ب

   لإلحصاء
متابعة االستعدادات إلجراء ) ج 

التعداد السكاني واإلشراف علي 
  عملية التعداد الحقيقية 

تقديم تقرير إلي الرئاسة عن ) د 
 التعداد السكاني

1-8-1  
 2-8-1و 

 إجراء التعداد -ب
 السكاني

السنة الثانية من 
 الفترة االنتقالية

الجهاز المرآزي 
لإلحصاء وحكومة 
  جنوب السودان 

 اإلحصاء مرآز(
 )والتقويم

حكومة الوحدة 
 الوطنية

يتم التعداد السكاني بالتعاون مع  آل السودان غير منطبق
 صندوق األمم المتحدة للسكان 

 

   االنتخابات العامة - 9
 إصدار قانون –أ 

  االنتخابات القومية 
  
 إنشاء مفوضية -ب

 االنتخابات القومية 

خالل ستة أشهر 
من بداية الفترة 

  ية االنتقال
  

خالل شهر من 
  اعتماد القانون 

 

السلطة 
  التشريعية القومية

  
  

 الرئاسة

حكومة الوحدة 
  الوطنية

  
  

جميع مستويات 
 الحكم

  غير منطبق
  
  
  

 9 إلي 7يتشكل من 
ممثلين من 

الشخصيات القومية 
ذات آفاءة ومحايدة 

  الخرطوم
  
  
  

 الخرطوم

 من 6 من البند 7 العمود يتم تطبيق
  هذا الجدول

  
  

 وفقًا للقانون   

1 -8 -3  
  
  
  
1 -8 -3 
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يتم اختيارهم 
  بواسطة الرئاسة 

  )غير حزبية(
 

 االنتخابات العامة –ج 
تشمل انتخاب حكام 

الواليات ، المجلس 
الوطني ، المجلس 
التشريعي لجنوب 

السودان والمجالس 
التشريعية للواليات في 

  جميع السودان 
  
 االنتخابات الرئاسية –د 

وانتخاب رئيس حكومة 
 نوب السودان ج

) د(باإلشارة إلي 
  أدناه 

  
  
  
  
  
  
  

تجري في ذات 
الوقت مع 

االنتخابات العامة 
المشار إليها آنفًا 
بحيث ال تتعدي 

نهاية السنة 
الرابعة من الفترة 

 االنتقالية

مفوضية االنتخابات 
القومية مع جميع 
مستويات الحكم 

باالضافة إلي 
  المجتمع الدولي 

  
  
  

مفوضية االنتخابات 
  لقوميةا
  
  
  
  
  
  
 

حكومة الوحدة 
 الوطنية

  غير منطبق
  
  
  
  
  
  
  
  

 غير منطبق

  آل السودان
  
  
  
  
  
  
  
  

 آل السودان

  وفقًا للقانون
  
  
  
  
  
  
  
  

 وفقًا للقانون

  
  
  
  
  
  
  
  
  
2 -7 -3 

 مراجعة جدوي -10
التواريخ المحددة 
للتعداد السكاني 

 واالنتخابات

بالنسبة للتعداد 
السكاني قبل 

ستة أشهر من 
تين نهاية السن

األوليتين من 
  .الفترة االنتقالية

بالنسبة 
لالنتخابات قبل 
ستة أشهر من 

نهاية السنة 
الثالثة من الفترة 

  االنتقالية
 

 4-8-1  الخرطوم غير منطبق غير منطبق طرفا االتفاقية

        :الجزء الثاني
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 االتفاقية

إنشائه خالل ) 1  مجلس الواليات -11
أسبوعين بعد إقرار 

الدستور القومي 
 نتقالي اال

حكومة الوحدة  الرئاسة
 الوطنية

عن آل ) 2(ممثالن 
) 2(ممثالن + والية 

من منطقة أبيي 
 آمراقبين 

مشاورات تقوم بها الرئاسة وفي  العاصمة القومية
حالة جنوب السودان بواسطة 

رئيس حكومة جنوب السودان بعد 
  . مشاورات مع مؤسسات الواليات

  

2-2-3-2 

تعيين أعضاء ) 2 
الواليات مجلس 

خالل أسبوعين 
من إقرار الدستور 
  القومي االنتقالي 

  
إنعقاد مجلس ) 3

الواليات خالل 
أسبوعين من إقرار 

  الدستور 
  القومي االنتقالي 

  
شغل مناصب ) 4

مجلس الواليات 
خالل الفترة  قبل 

 االنتقالية 

  الرئاسة
  
  
  
  
  
  

  الرئاسة
  
  
  
  

  مجلس الواليات
 

  غير منطبق
  
  
  
  
  
  

  غير منطبق
  
  
  
  

حكومة الوحدة 
  الوطنية

  
 

 ممثل من 50
  الواليات 

 ممثل من منطقة 2
  أبيي 

  
  
  

  غير منطبق
  
  
  
  

يحددها مجلس 
 الواليات

  غير منطبق
  
  
  
  
  
  

  غير منطبق
  
  
  
  

مقر حكومة الوحدة 
 الوطنية

  أمر رئاسي 
  
  
  
  
  
  

  وفقًا للدستور القومي االنتقالي
  
  
  
  

ترتيب الجلسة االفتتاحية بواسطة 
  س الوطني أمانة المجل

  
 

 

 تكوين وانعقاد -12
 المجلس الوطني 

خالل أسبوعين 
من إقرار الدستور 
  القومي االنتقالي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الرئاسة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حكومة الوحدة 
  الوطنية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 عضو يتم 450
تقسيمهم وفقًا 

  للنسب
70/ %30 %

  جنوب /شمال
حزب المؤتمر % 52

% 49(الوطني
% 3+شماليون 
  )جنوبيون

الحرآة % 28
الشعبية لتحرير 

% 21(السودان 
% 7جنوبيون و 
  ) شماليون

يتفق طرفا اتفاقية السالم الشاملة  أم درمان 
علي اختيار القوي السياسية 

  األخرى 
  

  االنعقاد بأمر رئاسي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2 -2 -5 
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تعيين موظفي ) 3

المجلس الوطني 
بعد سبعة أيام من 

 إقرار الدستور 
  القومي االنتقالي

  
  

  
  
  
  
  
  

 المجلس الوطني

  
  
  
  
  
  

حكومة الوحدة 
  الوطنية 

  
 

للقوي % 14
  السياسيةالشمالية 

للقوي % 6
  بيةالسياسية الجنو

  
  
  

وفقًا لما يحدده 
 .المجلس الوطني 

  
  
  
  
  
  

 من 2.6.2وفقًا ألحكام القسم 
 بروتوآول اقتسام السلطة 

 تحديد الصالحيات -13
التشريعية للمجلس 

مجلس الوطني و
 الواليات علي التوالي 

أثناء عملية انخراط 
الطرفين في 

العمل عبر  تكليف 
 عضو من 14

الفريق الدستوري 
المشترك بإعداد 
مسودة للدستور 

لتقديمها إلي 
اللجنة القومية 

 لمراجعة الدستور 

مكان اجتماع فريق  غير منطبق غير منطبق الطرفان 
العمل المشترك 
 إلعداد الدستور 

ريق العمل المشترك إلعداد يقوم ف
  :الدستور بـ 

تحديد نماذج التشريعات التي ) أ 
يصدرها المجلس الوطني حصرا 

وتلك التشريعات التي تتطلب 
العمل باالشتراك مع مجلس 

الواليات أو آبديل لذلك، االتفاق 
  .علي إنشاء آلية لحسم الموضوع

إقامة آلية للتنسيق بين ) ب
رسها مشروعات القوانين التي يد

معًا مجلسا السلطة التشريعية 
القومية قبيل إصدار هذه 

المشروعات في صورة قوانين 
والتنسيق بصفة عامة بين عمل 

 . المجلسين

 

 انتخاب رؤساء -14
ونواب رؤساء السلطة 

التشريعية القومية 
  ومناصبها األخرى

  
  

عند انعقاد 
الجلسة األولي 

  للمجلسين 
  
  
 

 12- 2- 2 بواسطة االنتخابات غير منطبق نطبقغير م غير منطبق المجلسين

 2- 3- 2وفقا للدستور القومي االنتقالي  الخرطوم   الرئيس * حكومة الوحدة  رئيس الجمهويةعند إقرار الدستور  تكوين مؤسسة -15
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القومي االنتقالي  الرئاسة 
 والتوقيع عليه

النائب األول * الوطنية
  للرئيس

 نائب الرئيس* 

 ةواتفاقية السالم الشامل

 تعريف ووصف -16
اختصاصات نائبي 

  الرئيس 
 

طرفا اتفاقية  وسائل التطبيق 
 السالم الشامل

 3- 3- 2 آما هو وارد في المرفق أ  غير منطبق غير منطبق غير منطبق 

   تحديد-17
التعيينات التي 
يجريها الرئيس 
بموافقة النائب 
 األول للرئيس 

خالل إعداد نماذج 
 التطبيق 

 3- 6- 3- 2 آما هو وارد في المرفق ب  غير منطبق غير منطبق غير منطبق ليةطرفا العم

 تكوين مجلس -18
  الوزراء 

 ) قبل االنتخابات(

 يوما بعد 30خالل 
إقرار الدستور 

 القومي االنتقالي 

حكومة الوحدة  رئيس الجمهورية
 الوطنية 

 34 وزير و30
وزير دولة  

األرقام خاضعة 
 للمراجعة

ور مع النائب األول لرئيس بالتشا الخرطوم
 الجمهورية

2 -3 -12 

 وضع وزارات الدفاع -19
، اإلرشاد واألوقاف 
 والحكم الفيدرالي 

ال تمتد سلطة وزارة الدفاع ) أ  غير منطبق غير منبطق غير منطبق غير منطبق غير منطبق
لتشمل الجيش الشعبي لتحرير 

  السودان
السلسلة العسكرية للقيادة ) ب

في اتفاقية السالم والسيطرة لطر
  : الشاملة تتشكل تحديدًا من 

  الرئاسة ) 1
  مجلس الدفاع المشترك) 2
/ قيادة الوحدات المشترآة) 3

  المدمجة 
سلطة وزارة اإلرشاد واألوقاف ) ج 

ووزارة الحكم الفيدرالي ال تمتد إلي 
  .واليات جنوب السودان

المسائل التي تقع في نطاق ) د 
درالي سلطة وزارات الحكم الفي

واإلرشاد واألوقاف تكون متطابقة 
مع األحكام الواردة في البروتوآوالت 

  الخاصة بحسم النزاع في واليتي 
جنوب آردفان والنيل األزرق 
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وبروتوآول حسم النزاع في منطقة 
  .أبيي

 
 المسائل التي -20

يتخذ فيها الرئيس قرار 
بموافقة النائب األول 

للرئيس وفقًا 
للبروتوآوالت 

  تفاقيات واال
  
 

  الرئيس  غير منطبق
والنائب األول 

 للرئيس

  آما هو وارد في المرفق ج  الخرطوم غير منطبق غير منطبق

 آيفية جعل إدارة -21
 العاصمة القومية ممثلة

بعد تكوين 
 مؤسسة الرئاسة

الرئاسة بالتشاور 
) والي(مع حاآم 

 والية الخرطوم

حكومة الوحدة 
  الوطنية

وحكومة والية 
 طومالخر

تحددها الرئاسة 
بالتشاور مع 
حكومة والية 

 الخرطوم

بالتشاور فيما بين طرفي اتفاقية  الخرطوم
 السالم الشاملة

2-4-2 

 تمثيل شعب -22
السودان في أجهزة 

انفاذ القوانين في 
العاصمة القومية 

وتوفير التدريب المالئم 
 . لها

خالل الفترة قبل 
 االنتقالية 

  الرئاسة 
وحكومة والية 

 الخرطوم

حكومة الوحدة 
الوطنية وحكومة 

 والية الخرطوم 

تحددها الرئاسة 
وحكومة والية 

 الخرطوم

تحددها الرئاسة وحكومة والية  الخرطوم
 الخرطوم

2 -4 -4 

 تعيين مفوضية -23
خاصة لضمان حماية 

حقوق غير المسلمين 
 في العاصمة القومية 

عند تكوين 
 مؤسسة الرئاسة 

حكومة الوحدة  الرئاسة
 الوطنية

الحجم تحدده 
 الرئاسة 

عبرم التشاور ويتم التعيين بواسطة  الخرطوم
الرئاسة وفقًا للدستور القومي 

 االنتقالي واتفاقية السالم الشاملة

2 -4 -6 

 إنشاء آليات ضمان -24
حقوق غير المسلمين 
 في العاصمة القومية 

بعد إصدار الدستور 
 القومي االنتقالي 

رئيس القضاء 
دل ووزير الع

القومي وأي 
مؤسسات أخرى 

تكلف بإقامة 
اآلليات وإرساء 

 .الضمانات 

حكومة الوحدة 
 الوطنية 

وفقًا ألحكام الدستور القومي  الخرطوم غير منطبق
 االنتقالي واتفاقية السالم الشاملة

2 -4 -7 

 تحديد الوزارات -25
  القومية قطاعيًا  

  

  ياديالقطاع  الس* غير منطبق الطرفان آليات التطبيق
  القطاع االقتصادي* 
 القطاع  الخدمي* 

المجموعات آما وردت في المرفق  
 دال 

2 -5 -3 
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 تخصيص مقاعد -26

الجهاز التنفيذي 
 القومي 

) 30(خالل ثالثين 
يوما بعد إقرار 

الدستور القومي 
 االنتقالي 

يتم التخصيص وفقًا  غير منطبق الرئاسة
  للنسب المئوية 

70 / %30 %
   الجنوب/ الشمال

لحزب المؤتمر % 52
% 49(الوطني 

  شماليون 
  )جنوبيون% 3+ 
للحرآة % 28

الشعبية لتحرير 
  السودان 

جنوبيون % 21(
  ) شماليون% 7+

قوي سياسية % 14
  شمالية 

قوي سياسية % 6
 جنوبية

بالتشاور مع طرفي االتفاقية  غير منطبق
 والقوي السياسية األخرى

2 -5 -5 

 حملة إعالمية بكل -27
كسب التأييد اللغات ل

الشعبي لالتفاقية 
وتعزيز الوحدة الوطنية 

والمصالحة والفهم 
  المتبادل

  
 

من بداية الفترة 
قبل االنتقالية 

وحتى نهاية الفترة 
 االنتقالية 

الطرفان وآل 
 مستويات الحكم

الطرفان وآل 
 مستويات الحكم

الطرفان وحكومة 
 الوحدة الوطنية 

قات الدراسية، اإلعالم ، الحل جميع أرجاء السودان
المؤتمرات ، ورش العمل 

والمنشورات والحشود السياسية 
 .إلخ... الجماهيرية ، واالجتماعات 

2 -5 -9 

 تكوين المفوضية -28
القومية للخدمة 

  المدنية
  
إصدار قانون ) أ 

المفوضية القومية 
  للخدمة المدنية

  
  

  
  
  

لدستور بعد إقرار ا
القومي االنتقالي 
خالل الفترة قبل 

  االنتقالية 
  
  

  
  
  

السلطة 
  التشريعية القومية

  
  
  
  

  
  
  

حكومة الوحدة 
  الوطنية

  
  
  
  

  
  
  

  غير منطبق
  
  
  
  
  

  
  
  
  خرطومال
  
  
  
  
  

  
  
  

  إجراءات التشريع المعتادة
  
  
  
  
  

2-6-1-5  
 2-6-2و 
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تكوين المفوضية ) ب

القومية للخدمة 
 المدنية 

  
بعد إصدار قانون 

المفوضية القومية 
  للخدمة المدنية

 

  
  الرئاسة

 

  
حكومة الوحدة 

  الوطنية
 

  
تحدده الرئاسة وفقًا 

 ألحكام القانون

  
  الخرطوم

 

  
 التشاور 

 آليات لتفعيل -29
برنامج التمييز اإليجابي 

بعد إنشاء 
المفوضية القومية 
 للخدمة المدنية

المفوضية القومية 
 للخدمة المدنية

حكومة الوحدة 
 الوطنية 

وب ينطبق علي سكان جن غير منطبق غير منطبق
السودان، جبال النوبة ، جنوب النيل 

األزرق، أبيي ، أي مناطق أخرى 
أقل نموًا في السودان وأي 

 مجموعة أخرى تعاني الحرمان 

2 -6 -1 -5 

 إصدار قانون األمن -30
 القومي 

بعد إقرار الدستور 
 القومي االنتقالي

السلطة 
 التشريعية القومية

حكومة الوحدة 
 الوطنية

طة مقر السل غير منطبق
 التشريعية القومية

 في 6 في البند 7يطبق العمود 
 الجدول 

2 -7 -1 -1 

 إنشاء مجلس -31
 األمن الوطني 

خالل الفترة ما 
قبل االنتقالية وبعد 
إصدار قانون األمن 

 القومي

حكومة الوحدة  الرئاسة
 الوطنية 

  التشاور  الخرطوم يحدده القانون 

 إنشاء خدمة األمن -32
 القومي 

ترة  قبل خالل الف
االنتقالية وبعد 

إصدار قانون األمن 
  القومي 

 

حكومة الوحدة  الرئاسة
 الوطنية

إنشاء أجهزة األمن القومي وفقًا  الخرطوم  وفقًا للقانون
للدستور القومي االنتقالي والقانون 

2 -7 -2 -1 

 إنشاء لجان األمن -33
علي مستوي حكومة 

جنوب السودان 
  ومستوي الواليات 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

ند إقرار قانون ع
 األمن القومي  

رئيس حكومة 
جنوب السودان  
 وحكام الواليات

حكومة جنوب 
 السودان والواليات 

تكون لجنة أمن 
الوالية برئاسة حاآم 

  الوالية 
تضم اللجنة ، ضمن 

آخرين ، القائد 
العسكري للمنطقة 
ونائبه ، مدير شرطة 

الوالية ومدير فرع 
األمن القومي 

 بالوالية 

ي حكومة  مستو
  جنوب السودان 
 ومستوي الواليات

 5- 2- 7- 2 وفقًا ألحكام قانون األمن القومي 

 5- 2- 7- 2 التشاور  غير منطبق غير منطبق غير منطبقطرفا اتفاقية خالل الفترة قبل  تحديد أجهزة أمن -34
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االنتقالية وقبل  الطرفين وأصولهما
إنشاء خدمة األمن 

 القومي 

 السالم الشاملة

وير وترقية  تط-35
  اللغات القومية 

إصدار القانون ) أ 
  التأسيسي 

  
إنشاء مجلس ) ب

تطوير وترقية اللغات 
  القومية 

  
 

  
  

بعد إصدار الدستور 
  القومي االنتقالي 

  
 بعد إصدار القانون 

  
  

حكومة الوحدة 
  الوطنية

  
  

  الرئيس
 

  
  

حكومة الوحدة 
  الوطنية

  
  

حكومة الوحدة 
 الوطنية

  
  

  غير منطبق
  
  
  

 ًا للقانونوفق

  
  

مقر السلطة 
  التشريعية القومية

  
  

 الخرطوم

  
  

  اإلجراءات التشريعية المعتادة
  
  
  

 التشاور 

2 -8 -1 

 مفوضية حقوق -36
  اإلنسان 

إصدار قانون ) أ 
مفوضية حقوق 

  اإلنسان
  
  
إنشاء مفوضية ) ب

  حقوق اإلنسان  
 

  
  

بعد إقرار الدستور 
  القومي االنتقالي 

  
  

بعد إصدار قانون 
ضية حقوق مفو

  اإلنسان
 

  
  

السلطة 
  التشريعية القومية

  
  

 الرئاسة

  
  

حكومة الوحدة 
  الوطنية

  
  

حكومة الوحدة 
 الوطنية

  
  

  غير منطبق
  
  
  

من أشخاص أآفاء 
يتفق عليهم طرفا 

 ) عضو15(االتفاقية 

  
  

  الخرطوم
  
  
  

  الخرطوم
 

  
  

 في هذا 6 من البند 7العمود 
  الجدول

  
  

التشاور وفقًا للدستور القومي 
  النتقالي والقانونا
  

  
  
2 -10-1-2 

 قانون المحكمة -37
  الدستورية 

إصدار قانون ) أ 
  المحكمة الدستورية 

  
  
إنشاء المحكمة ) ب

 الدستورية  

  
  

بعد إصدار الدستور 
  القومي االنتقالي 

  
بعد إصدار الدستور 
القومي االنتقالي 
خالل الفترة قبل 

 االنتقالية 

  
  

السلطة 
  التشريعية القومية

  
  

الرئاسة بناء علي 
توصية المفوضية 
القومية للخدمة 

 القضائية

  
  

  غير منطبق
  
  
  

حكومة الوحدة 
 الوطنية

  
  

  غير منطبق 
  
  
  
 أعضاء أآفاء 9

 مستقلين  

  
  

  الخرطوم
  
  
  

 الخرطوم

  
  

 في هذا 6 من البند 7العمود 
  الجدول 

  
  

 التشاور 

  
  
  
  
  
2 -11-2-1 

 المفوضية القومية -38
  للخدمة القضائية  
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إصدار قانون ) أ 
المفوضية القومية 
  للخدمة القضائية 

  
  
إنشاء المفوضية ) ب

القومية للخدمة 
 القضائية

  
  

بعد إقرار الدستور 
  القومي االنتقالي

  
  
  

بعد إصدار الدستور 
القومي االنتقالي 
خالل الفترة قبل 
  االنتقالية وإصدار

 قانون المفوضية 
القومية للخدمة 

  القضائية 
 

  
  

طة السل
 التشريعية القومية 

  
  
  
  

  الرئاسة
  
 

  
  

  غير منطبق
  
  
  
  
  

حكومة الوحدة 
 الوطنية

  
  

  غير منطبق
  
  
  
  
  

يرأسها رئيس القضاء 
وتتشكل علي النحو 

  :التالي
ممثل المؤسسات * 

األآاديمية ، عميد 
آلية الحقوق بجامعة 

  الخرطوم 
النواب الثالثة * 

  لرئيس القضاء 
رئيس المحكمة * 

نوب العليا لج
  السودان 

 ممثالن لنقابة 2* 
المحامين 

السودانيين واحد من 
الشمال والثاني من 

 الجنوب 
رئيس اللجنة * 

 القانونية للمجلسين 
وزير العدل القومي * 
وزير المالية * 

 القومي 
مسؤول الشؤون * 

القانونية في حكومة 
 جنوب السودان

رئيس اللجنة * 
القانونية في مجلس 

  
  

  الخرطوم
  
  
  
  
  
  

  الخرطوم
  
 

  
  

 في هذا 6 من البند 7العمود 
  الجدول 

  
  
  
  
  

التشاور بين الطرفين وفقًا للدستور 
 القومي االنتقالي والقانون 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
2 -11-4-5 
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 جنوب السودان
 تمثيل جنوب -39

السودان في المحكمة 
الدستورية والمحكمة 

العليا القومية والمحاآم 
القومية األخرى في 

 العاصمة 

بالنسبة للمحكمة 
الدستورية آما 

ذآر آنفًا في بند 
إنشاء المحكمة 

الدستورية 
وبالنسبة لباقي 

المحاآم أثناء 
الفترة االنتقالية 

 من االتفاقية 

الرئاسة وفقًا 
لتوصية المفوضية 

القومية للخدمة 
 القضائية 

  6-4-11- 2 التشاور  الخرطوم  غير منطبق  غير منطبق
(iii)  

 

فاقية  تقديم ات-40
السالم الشاملة 

وعرضها علي آل من 
المجلس الوطني 
ومجلس التحرير 
 القومي العتمادها

خالل أسبوعين 
من تاريخ التوقيع 

علي اتفاقية 
 السالم الشاملة 

، المجلس " إيقاد"
الوطني ومجلس 
 التحرير القومي 

مقر المجلس  غير منطبق طرفا االتفاقية 
الوطني ومقر مجلس 

 التحرير القومي 

تقدمها أمانة اإليقاد للسالم في 
 السودان 
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 إنشاء المفوضية -41
القومية إلعادة النظر 

في الدستور وتشكيل 
 عضويتها

خالل أسبوعين 
من تاريخ التوقيع 
 علي االتفاقية

طرفا اتفاقية 
 السالم الشاملة

 عضوًا يوزعون 60  غير منطبق 
وفق صيغة اقتسام 

السلطة بالنسبة 
لوطني  للمجلس ا

يجب علي آل طرف (
تمثيل المجتمع 

  ) المدني
  
  
 

بالتشاور بين طرفي اتفاقية السالم  غير منطبق 
  الشاملة 

تتخذ القرارات بتوافق الرأي ، 
وعندما يكون ذلك غير ممكن يتخذ 

 .القرار بأغلبية الثلثين

2 -12-4-2  
  و
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 إعداد نص الدستور -42
بواسطة اللجنة القومية 

النظر في إلعادة 
  الدستور 

  
  
  
 

 ستة 6خالل 
أسابيع من تاريخ 

تسلم نص اتفاقية 
 السالم الشاملة

اللجنة القومية 
إلعادة النظر في 

 الدستور 

  المؤتمر الوطني ،
الحرآة الشعبية 
  لتحرير السودان،

القوي السياسية 
" إيقاد" األخرى ، 

  والمجتمع الدولي 
 

 أشخاص 7تتكون من لجنة فنية  يحددها الطرفان  غير منطبق 
من آل طرف في اتفاقية السالم 
الشاملة إلعداد مسودة مشترآة 
تقدم للجنة القومية إلعادة النظر 

 في الدستور 

2 -12-5  
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 آدستور قومي انتقالي 
  
  
 

من تاريخ تسلمه 
من اللجنة القومية 

إلعادة النظر في 
 الدستور 

والحرآة الشعبية 
لتحرير السودان 

مجلس التحرير (
 ) الوطني

ومقر مجلس التحرير 
 الوطني 

في الدستور مسودة الدستور علي 
آل من المجلس الوطني ومجلس 

 التحرير الوطني إلعتمادها 

 إعداد الوثائق -44
ة األخرى القانوني

حسب ما هو منصوص 
   من 2.10عليه في 

بروتوآول اقتسام 
  السلطة 

  
 

بعد إقرار الدستور 
القومي االنتقالي 
خالل الفترة قبل 

 االنتقالية 

اللجنة القومية 
إلعادة النظر في 

 الدستور 

أطراف اللجنة 
القومية إلعادة النظر 

 في الدستور 

ية إلعادة النظر تصوغها اللجنة القوم غير منطبق غير منطبق
 في الدستور 
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 تنظيم عملية -45
مراجعة دستورية 

  شاملة 
 

خالل الفترة 
 االنتقالية 

اللجنة القومية 
إلعادة النظر في 

 الدستور

حكومة الوحدة 
 الوطنية

اجتماعات جماهيرية ، ورش عمل،  آل أرجاء السودان غير منطبق
حلقات دارسية ، اجتماعات، برامج 

 الخ .. ..إعالمية 

2 -12-10 

  
  

 :الجزء الثالث 

       

 تحديد حدود -46
 بين الشمال 1/1/1956

 والجنوب 

الفترة قبل 
االنتقالية بعد 

إصدار الدستور 
 القومي االنتقالي 

حكومة الوحدة  الرئاسة
 الوطنية

تحدد الرئاسة 
عضوية اللجنة الفنية  

مقر حكومة الوحدة 
الوطنية وحكومة 
 جنوب السودان 

شأ الرئاسة لجنة خاصة بالحدود تن
 بين 1/1/1956لترسيم حدود 

وهذه اللجنة . الشمال والجنوب 
تسعي للحصول علي العون الفني 
من خبراء مختصين علي الصعيدين 

 . القومي والعالمي 

3 -1 
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إنشاء لجنة )   أ -47
تمتاز بالشمول إلعداد 
مسودة لدستور جنوب 

  SSCDCالسودان 
  
  
  
 

ور بعد إصدار الدست
 القومي االنتقالي 

رئيس حكومة 
 جنوب السودان

 عضو يوزعون وفقًا 40 غير منطبق
لصيغة بروتوآول 
اقتسام السلطة 
بالنسبة لمجلس 

جنوب السودان وفقًا 
 من 3.5.1للفقرة 

بروتوآول اقتسام 
  .السلطة 

 

مقر حكومة جنوب 
 السودان

تحديد أعضاء القوي السياسية 
ليه لجنوب السودان يتم االتفاق ع

من خالل المشاورات بين الحرآة 
الشعبية لتحرير السودان وهذه 

  القوي 
تتخذ القرارات بتوافق اآلراء ، 

وعندما يكون ذلك غير ممكنًا يتخذ 
 . القرار بأغلبية الثلثين

3 -2 

صياغة نص ) ب
  الدستور وإعتماده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تحديد مدي مواءمة ) ج 
دستور جنوب السودان 

للدستور القومي 
  النتقاليا
 

ثالثة ) 3(خالل 
أسابيع للصياغة 
من تاريخ إنشاء 

لجنة صياغة 
دستور جنوب 

السودان وخالل 
أسبوع واحد 

العتماده من تاريخ 
انعقاد المجلس 

االنتقالي لجنوب 
  السودان

خالل أسبوعين 
من تسلم نسخة 

  دستور 
  

 جنوب السودان

لجنة صياغة 
دستور جنوب 

السودان 
والمجلس 

وب االنتقالي لجن
  السودان 

  
  
  
  
  
  
  
  

وزارة العدل 
  القومية

 

دعم المجتمع 
الدولي للحرآة 
الشعبية لتحرير 

  السودان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حكومة الوحدة 
 الوطنية 

  غير منطبق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 غير منطبق

مقر حكومة جنوب 
  السودان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الخرطوم

تعين لجنة فنية بواسطة حكومة 
جنوب السودان لصياغة دستور 

لسودان لتقديمه إلي لجنة جنوب ا
  صياغة دستور جنوب السودان

  
  
  
  
  
  
  
  
  

تقديم ومناقشة واعتماد مسودة 
  النص 

يقدم المجلس االنتقالي لجنوب 
السودان دستور جنوب السودان 

إلي وزارة العدل القومية خالل 
أسبوع واحد بعد إعالن مواءمة 

دستور جنوب السودان مع الدستور 
ع عليه يوق. القومي االنتقالي 

 .رئيس حكومة جنوب السودان 
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 إنشاء أول مجلس -48
  في جنوب السودان

خالل أسبوعين 
من تاريخ إعتماد  

رئيس حكومة 
 جنوب السودان 

حكومة جنوب 
 السودان 

 عضو يوزعون 170
حسب صيغة 

مقر حكومة جنوب 
 السودان 

تشاور واسع بين طرفي اتفاقية 
السالم الشاملة والقوي 
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الدستور القومي 
 االنتقالي 

بروتوآول اقتسام 
السلطة لمجلس 

 ودان جنوب الس

بما في ذلك (السياسية األخرى 
 ) تحديد القوي السياسية األخري

 انتخاب رئيس -49
المجلس االنتقالي 

للجنوب ونائبه 
  ومسئولي المجلس 

  
 

عند إنشاء 
المجلس االنتقالي 
 لجنوب السودان

س االنتقالي المجل
 لجنوب السودان

حكومة جنوب 
 السودان

مقر حكومة جنوب  غير منطبق
 السودان

 6- 5- 3 تشاور 

 تعيين نائب رئيس -50
حكومة جنوب السودان 

بعد أداء النائب 
األول للرئيس 

ورئيس حكومة 
 الجنوب للقسم 

رئيس حكومة 
 جنوب السودان

مقر حكومة جنوب  غير منطبق غير منطبق
 السودان 

شاور في أوساط الحرآة الشعبية ت
 لتحرير السودان
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 تشكيل مجلس -51
وزراء حكومة جنوب 

  السودان 
  
 

خالل أسبوع واحد 
من التوقيع علي 

دستور جنوب 
 السودان 

رئيس حكومة 
 جنوب السودان

حكومة جنوب 
 السودان

يتم تحديده من 
 خالل المشاورات 

مقر حكومة جنوب 
 السودان

  ،  1- 6- 3 التشاور 
3 -6 -3،  
   و4- 6- 3
3 -6 -4 -3 

 إنشاء الهيئة -52
القضائية لجنوب 

 السودان 

خالل أسبوع من 
إصدار دستور 

 جنوب السودان 

رئيس حكومة 
 جنوب السودان

حكومة جنوب 
 السودان

مقر حكومة جنوب  غير منطبق
 السودان

وفقًا لدستور جنوب السودان 
واتفاقية السالم الشاملة والدستور 

 الي القومي االنتق

3 -7 -1 

 تعيين رئيس -53
المحكمة العليا وقضاتها 

وقضاة محاآم 
االستئناف وقضاة 
  المحاآم األخرى 

 

خالل أسبوع واحد 
من إصدار دستور 
 جنوب السودان

رئيس حكومة 
 جنوب السودان

   ،2- 7- 3 تشاور غير منطبق يحدده القانون غير منطبق 
 3-7-5 

        :الجزء الرابع
) والة ( تعيين حكام-54

 الواليات 
عند إقرار الدستور 
القومي االنتقالي 
وفي حالة جنوب 

  السودان 
عند إقرار دستور 
 جنوب السودان 

رئيس الجمهورية 
بالتشاور مع 
النائب األول 

لرئيس الجمهورية 
وفي حالة جنوب 
السودان رئيس 

وفقًا للدستور القومي االنتقالي،  غير منطبق غير منطبق طبق غير من
اتفاقية السالم الشاملة وفي حالة 
جنوب السودان وفقًا لدستور جنوب 

 السودان 
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حكومة جنوب 
السودان بالتشاور 

مع نائب رئيس 
حكومة جنوب 

 السودان 
 إنشاء السلطة -55

 التشريعية الوالئية
بعد أسبوع واحد 
من تعيين الحكام 

 )الوالة(

) والة(حكام 
 الواليات 

الواليات ) أ  الواليات
  : ليةالشما

ما عدا واليتي جنوب 
آردفان والنيل األزرق 

 عضوا 48 إلي 30
إستنادًا إلي نتيجة 
التشاور بين رئيس 
الجمهورية وحكام 

  .تلك الواليات 
  :الواليات الجنوبية)ب
 عضوا 48 إلي 30

إستنادًا إلي نتيجة 
  المشاورات بين 

  
  

رئيس حكومة جنوب 
السودان وحكام تلك 

  . الواليات
  
  

 جنوب والية) ج 
  : آردفان 

 عضوًا يمثلون 54
المؤتمر الوطني 

والحرآة الشعبية 
لتحرير السودان آما 
تم االتفاق عليه في 

نص آليات التطبيق 
  . الخاصة بالمنطقتين

والية النيل ) د 

   اتعواصم الوالي
  
  
  

التخصيص وفقًا لصيغة بروتوآول 
اقتسام السلطة آما ورد في 

   4.4.2المادة 
  
  
  
  
  

التخصيص وفقًا لصيغة بروتوآول 
اقتسام السلطة آما ورد في 

 ، والتخصيص للقوي 4.4.2المادة 
السياسية في جنوب السودان ، ما 

عدا المؤتمر الوطني ، يكون 
بالتشاور بين الحرآة الشعبية 

  . لسودان وهذه القويلتحرير ا
  
  

تخصيص المقاعد في السلطة 
التشريعية الوالئية حسب النسب 
المئوية المتفق عليها في المادة 

 من بروتوآول حسم النزاع 11.1.1
جبال /في واليتي جنوب آردفان

  النوبة والنيل 
  . األزرق
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  : األزرق
 عضوًا 48 إلي 30

استنادًا إلي نتيجة 
التشاور بين الرئاسة 

وحاآم والية النيل 
 األزرق 

  
تخصيص المقاعد في السلطة 

التشريعية الوالئية حسب النسب 
ق عليها في المادة المئوية المتف

 من بروتوآول حسم النزاع 11.1.1
جبال /في واليتي جنوب آردفان

 . النوبة والنيل األزرق
 إنشاء مجلس -56

 منطقة أبيي 
خالل أسبوع واحد 

بعد تعيين آبير 
 اإلداريين 

يتشكل مجلس  إدارة منطقة أبيي الرئاسة
 20منطقة  أبيي من 

عضو آما هو متفق 
 4.1دة عليه في الما

من بروتوآول حسم 
 النزاع في أبيي 

تقوم الرئاسة بتعيين أعضاء مجلس  
 أبيي 

 

% 20 آلية اختيار -57
من القوي السياسية 
األخرى في الواليات 
الشمالية والواليات 

 الجنوبية 

قبل إنشاء 
 مجالس الواليات

المؤتمر الوطني 
في الشمال 

والحرآة الشعبية 
لتحرير السودان 

في جنوب 
 سودانال

تشاور واسع بين طرفي اتفاقية  غير منطبق غير منطبق غير منطبق
السالم الشاملة والقوي 

يشمل ذلك (السياسية األخرى 
 ) تحديد القوي السياسية األخرى

4-4-2-2  
(iii) 

صياغة واعتماد )  أ -58
  دساتير الواليات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ثالثة 3خالل 
أسابيع من تاريخ 

إنشاء السلطة 
ية في التشريع

  .الواليات الشمالية
وفي حالة واليات 

جنوب السودان 
يكون إقرار 

 4الدستور خالل 
أربعة أسابيع من 

التوقيع علي 
دستور جنوب 

 السودان 

السلطة 
التشريعية في 

 الواليات 

مقار حكومات  غير منطبق الواليات 
 الواليات 

وفقًا للدستور القومي االنتقالي 
  . دانبالنسبة لواليات شمال السو

وفي حالة واليات جنوب السودان 
يكون وفقًا للدستور القومي 

  االنتقالي ودستور جنوب السودان 
تعد المفوضية القومية إلعداد 

الدستور االنتقالي دستورًا والئيا 
وفقًا للدستور القومي . نموذجيًا

االنتقالي في حالة واليات شمال 
السودان ووفقًا لكل من الدستور 

قالي ودستور جنوب القومي االنت
السودان في حالة واليات جنوب 

  . السودان
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تحديد مواءمة ) ب
دساتير واليات شمال 

حالل أسبوعين 
ر من تسلم دستو

وزارة العدل 
 القومية 

  إصدار شهادة مواءمة الخرطوم غير منطبق غير منطبق
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السودان مع الدستور 
القومي االنتقالي وفي 

حالة واليات جنوب 
السودان مواءمة 

دساتيرها مع الدستور 
القومي االنتقالي 

ودستور جنوب 
  .السودان

  
  
 

 الوالية 

 إنشاء مجالس -59
 وزراء الواليات

خالل أسبوع واحد 
من توقيع دستور 

 الوالية

) والة(حكام 
 الواليات

  الواليات) 1
قبيل إنشاء ) 2

  حكومة 
جنوب السودان 

وحكومات الواليات 
وفقًا لدساتيرها ، 

ل مؤسسات تمو
جنوب السودان من 

التحويالت 
 المخصصة للجنوب 

 
  

في الفترة  قبل 
االنتقالية وفقًا 

التفاقية اقتسام 
 . الثروة

فيما عدا والية جنوب 
 8 إلي 5آردفان من 

يعين وزير . وزارات
إحداها نائبًا للحاآم 

االعداد . أو الوالي
  . تخضع إلعادة النظر

في حالة والية جنوب 
ن آردفان يتكو

مجلس الوزراء من 
 عضو من بينهم 11

حاآم الوالية 
 نائبها /ونائبه

  1- 5- 4 وفقًا لدساتير الواليات مقر حكومات الواليات 
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  :المرفق أ 
  

  : مهام النائب األول للرئيس 
  يتصرف في غياب الرئيس  -1
  عضو مجلس الوزراء  -2
  عضو مجلس األمن القومي  -3
ل االنتخابات ورئيس عضو المجلس الرئاسي في فترة ما قب -4

 .المجلس في فترة ما بعد االنتخابات في حالة خلو منصب الرئيس 
 : مهام نائب الرئيس 

 يتصرف في غياب الرئيس والنائب األول للرئيس  -1
  عضو مجلس الوزراء  -2
عضو المجلس الرئاسي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية في حالة خلو  -3

  . وبعد االنتخاباتمنصب الرئيس في فترتي ما قبل
 . عضو مجلس األمن القومي -4
أي مهام وواجبات أخرى تسند إليه من جانب الرئيس مع األخذ في االعتبار تسلسل  -5

 .السلطات في هرم الرئاسة
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   :1المرفق ب 
  :التعيينات المطلوب من الرئيس إجرائها بموافقة النائب األول للرئيس 

اية حقوق غير المسلمين في العاصمة القومية إنشاء لجنة خاصة لضمان حم -1
  ). من بروتوآول اقتسام السلطة6-4-2الفقرة (

 بروتوآول اقتسام 1-1-10-2(إنشاء مفوضية قومية لإلنتخابات محايدة وممثلة  -2
  ).السلطة

  ).  بروتوآول اقتسام السلطة2-1-10-2(إنشاء مفوضية حقوق اإلنسان  -3
 بروتوآول اقتسام 3-1-10-2(قضائية إنشاء المفوضية القومية للخدمة ال -4

 ).السلطة
 بروتوآول اقتسام 4-1-10-2 و 2-6-2(إنشاء المفوضية القومية للخدمة المدنية  -5

 ). السلطة
إنشاء لجنة مختصة لمتابعة وضمان الدقة والشرعية والشفافية في  -6

 ).   بروتوآول مشاآوس5-2 بروتوآول اقتسام السلطة و 5-1-10-2(االستفتـــاء 
 بروتوآول اقتسام 6-1-10-2(نشاء مفوضية تخصيص ومراقبة اإليرادات المالية إ -7

 ). السلطة
 ). بروتوآول اقتسام السلطة)  1 (3-2-11-2تعيين رئيس المحكمة الدستورية  -8



 بروتوآول 4-4-11-2(تعيين القضاة األخرين غير قضاة المحكمة الدستورية  -9
 ). اقتسام السلطة

 ). بروتوآول اقتسام السلطة) 1 (6-4-11-2تورية تعيين قضاة المحكمة الدس -10
 ). بروتوآول اقتسام السلطة)  2 (6-4-11-2تعيين قضاة المحكمة القومية العليا  -11
 بروتوآول اقتسام 4-12-2(إنشاء وتعيين المفوضية القومية لمراجعة الدستور  -12

 ).  بروتوآول مشاآوس2-1-3السلطة و 
 ).روتوآول الترتيبات األمنية  ب1-5(إنشاء مجلس الدفاع المشترك  -13
 ). بروتوآول اقتسام الثروة10-6-2(تعيين رئيس المفوضية القومية لألراضي  -14
 ). بروتوآول اقتسام الثروة2-3(إنشاء المفوضية القومية للبترول  -15
  بروتوآول 4-8(إنشاء وتعيين رئيس مفوضية تخصيص ومراقبة اإليرادات المالية  -16

 ).اقتسام الثروة
بروتوآول اقتسام 2-12(ين موظفي األجهزة القومية للمراجعة إنشاء وتعي -17

 ).الثروة
 بروتوآول 7-14(نائبتيه /تعيين محافظ بنك السودان المرآزي المرآزي ونائبيه -18

 ).اقتسام الثروة
تعيين مجلس إدارة بنك السودان المرآزي المرآزي والذي سيكون مسئوًال  -19

 ).وة  بروتوآول اقتسام الثر8-14(أمام الرئاسة 
إنشاء مفوضية مستقلة لتقدير وتقويم تنفيذ اتفاقية السالم في واليتي جنوب  -20

 ). بروتوآول واليتي جنوب آردفان والنيل األزرق3-4(آردفان والنيل األزرق 
 ). بروتوآول أبيي2-2 و 2-2-1(تعيين المجلس التنفيذي لمنطقة أبيي  -21
 ). بروتوآول أبيي4-2 (نائبته/تعيين آبير اإلداريين في منطقة أبيي ونائبه -22
 ). بروتوآول أبيي2-4( تعيين أعضاء مجلس منطقة أبيي -23
 )  بروتوآول أبيي1-5(إنشاء مفوضية حدود أبيي  -24
 ). بروتوآول أبيي1-8(إنشاء مفوضية استفتاء أبيي  -25
 بروتوآول 7-1-10-2(إنشاء أي مفوضية أخرى حسبما يتفق عليه الطرفان  -26

 ).اقتسام السلطة
 ). بروتوآول مشاآوس4-2(ستقلة للتقدير والتقويم إنشاء مفوضية م -27
 أي تعيينات أخرى يمكن أن يتفق عليها الطرفان  -28
 

  :2المرفق ب 
  

  :التعيينات التالية سوف تتم من خالل المشاورات داخل مؤسسة الرئاسة  
  .واليتي جنوب آردفان والنيل األزرق ) واليي(تعيين حاآمي  -1
  ي حكومة الوحدة الوطنيةتعيين شاغلي المناصب الدستورية ف -2

  ).الوزراء ووزراء الدولة(
 



   :1المرفق ج 
  

المسائل التي يتخذ فيها الرئيس قرارات بموافقة النائب األول للرئيس 
  :وفقًا للبروتوآوالت واالتفاقيات 

  
  ).  بروتوآول اقتسام السلطة1-6-3-2(إعالن وإنهاء حالة الطوارئ  -1
  ).تسام السلطة بروتوآول اق2-6-3-2(إعالن الحرب  -2
-2(استدعاء السلطة التشريعية القومية لإلنعقاد أو تأجيل جلساته أو تعليقها  -3

  ). بروتوآول اقتسام السلطة3-6-4
تحديد حجم القوات المسلحة السودانية في واليتي جنوب آردفان والنيل  -4

 ). بروتوآول جنوب آردفان والنيل األزرق1-10(األزرق خالل الفترة االنتقالية 
 
  :2لمرفق ج ا
  

   :مسائل تقررها الرئاسة   
 6-2(تحديد الصالحيات والسلطات التنفيذية والتشريعية والمالية بمنطقة أبيي  -1

  ).بروتوآول أبيي
الطلب من الهيئة القضائية إنشاء محاآم منطقة أبيي آلما آان ذلك مناسبًا  -2

  ). بروتوآول أبيي2-7(
  ). بروتوآول أبيي5-3(الموافقة علي الحساب الخاص لمنطقة أبيي  -3
  ). بروتوآول أبيي3-5(تطبيق الوضع اإلداري الخاص لمنطقة أبيي  -4
تحديد تمثيل مواطني منطقة أبيي في والية مناسبة في بحر الغزال ووالية  -5

  ). بروتوآول أبيي2-6(جنوب آردفان 
  ). اتفاقية اقتسام الثروة12-6-2(اعتماد ميزانية المفوضية القومية لألراضي  -6
  
 
  



 :مرفق د ال
  الوزارات القومية        

  
 وزارات قطاع الخدمات وزارات القطاع االقتصادي الوزارات السيادية 
 وزارة الصحة  وزارة المالية واالقتصاد الوطني وزارة شؤون رئاسة الجمهورية 1
 وزارة الشؤون اإلنسانية وزارة الطاقة والتعدين وزارة رئاسة مجلس الوزراء  2
 وزارة العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية  وزارة الري والمصادر المائية الخارجيةوزارة   3
 ) التخطيط العمراني(وزارة البيئة والتنمية العمرانية  وزارة الزراعة والغابات وزارة الداخلية 4
 وزارة التعليم  وزارة الصناعة وزارة العدل  5
 وزارة التعليم العالي  زارة التجارة الخارجيةو وزارة اإلعالم واالتصاالت  6
 وزارة الثقافة والشباب والرياضة  وزارة االستثمار  وزارة الشؤون البرلمانية  7
 وزارة العلوم والتكنولوجيا وزارة الحفاظ علي الحياة البرية والسياحة وزارة  الدفاع 8
 وزارة الرعاية ااالجتماعية ، المرأة وشئون الطفل  سمكيةوزارة الثروة  الحيوانية وال وزارة الحكم االتحادي  9

 وزارة اإلرشاد واألوقاف  وزارة النقل ، الطرق والجسور   10
  وزارة التعاون الدولي   11

  



  





 
  
  
  
  
  
  

  وسائل تنفيذ االتفاقية اإلطارية إلقتسام الثروة
  
  
  
  

   2004 ديسمبر 31نيفاشا، آينيا ، 
  
  
  
  
  
  



  )25/12/2004(فاقية اقتسام الثروة وسائل تنفيذ ات
الفقرة في  اإلجراءات ، الكيفية  أو المعايير التكوين والموقع مصادر التمويل الجهة المفنذة التوقيت األنشطة

 االتفاقية
        ملكية األرض-أ 
 بدء عملية تطوير - 1

وتعديل القوانين ذات 
الصلة بغرض تضمين 

القوانين  والممارسات 
 العرفية

الل الفترة قبل خ
االنتقالية وبعد 

تشكيل 
مفوضيات 

األراضي علي 
 آافة المستويات

  مفوضيات األراضي * 
السلطة التنفيذية علي * 

  آافة المستويات 
السلطة التشريعية * 

 علي آافة المستويات

  الحكومة القومية* 
  حكومة جنوب السودان* 
  الواليات*
 المجتمع الدولي* 

  : الموقع 
 األراضي مقار مفوضيات

والسلطات التشريعية 
 والتنفيذية

تشرع مفوضيات األراضي في العملية * 
وتضع التوصيات المناسبة للمستوي 

الحكومة القومية، (التنفيذي المناسب  
  )حكومة جنوب السودان والواليات

القومية وفي (تقوم وزارتا العدل * 
بتسهيل ودعم )  جنوب السودان

  .العملية
تنفيذية علي آافة تقوم السلطات ال* 

المستويات بالموافقة علي واقتراح 
مشروعات القوانين الالزمة لالجهزة 

التشريعية المناسبة في آل مستوى 
الحكومة القومية ، حكومة جنوب (

السودان والواليات بغرض إصدار  
 )القوانين المعدلة في إطار سلطاتها

2 -5 

 إنشاء المفوضية - 2
 القومية لألراضي 

فقة بعد الموا
علي الدستور 

 األنتقالي

الحكومة القومية * 
 والرئاسة

* الحكومة القومية * 
 المانحون والمجتمع الدولي

بموجب التشريع ذي *
الصلة وفقًا للقسم الفرعي 

 من اتفاقية اقتسام 10- 6- 2
  :الثروة يكون الموقع 

 الخرطوم 

تقوم الرئاسة ببدء العملية وذلك *
  بتسهيل ودعم من وزارة العدل

  قانون المفوضية القومية لألراضي *

2 -6 

 إنشاء مفوضية أراضي - 3
 .جنوب السودان 

بعد تشكيل 
حكومة جنوب 

  السودان
 

رئيس حكومة جنوب * 
 السودان 

  حكومة جنوب السودان *
المانحون والمجتمع * 

 الدولي

بموجب السلطة * 
التشريعية لجنوب السودان 

-7-2وفقًا للقسم الفرعي 
اقتسام  من اتفاقية 10

  الثروة 
مقر حكومة جنوب : الموقع 

  السودان 
  
 

األعضاء الذين توصي بهم حكومة *
  جنوب السودان والواليات 

، منبر شرآاء اإليقاد ، البنك " إيقاد* "
  . الدولي وبرنامج األمم المتحدة للتنمية

تعين حكومة جنوب السودان رئيس * 
  .اللجنة 

 .يتخذ القرار بتوافق اآلراء* 

2 -7 

  
  :الموارد البترولية  –ب 
 

  
 

     

 مشاورة ومشارآة - 1
المجتمعات المحلية في 

الفترة قبل 
 االنتقالية

  حكومة السودان*
  حكومة جنوب السودان * 

الحكومة  •
  القومية

لجنة فنية مشترآة مكونة * 
من عضوية متساوية من 

التوعية بالحقوق األساسية وعملية * 
المشارآة والمشاورة وفقًا التفاقية 

3 -1 -2،  
3 -1 -5،   



الفقرة في  اإلجراءات ، الكيفية  أو المعايير التكوين والموقع مصادر التمويل الجهة المفنذة التوقيت األنشطة
 االتفاقية

 الواليات*  إدارة الموارد الطبيعية 
المفوضية القومية * 

  للبترول 
 

حكومة  •
جنوب 
السودا

 ن

حكومة الوحدة القومية 
وحكومة جنوب السودان 

 والواليات المنتجة

  السالم الشامل 
 

3 -1 -6،   
3 -1 -7  
 

 تشكيل مفوضية - 2
 قومية للبترول 

بعد أسبوعين 
من إقرار 
الدستور 

قومي ال
األنتقالي   و 

تشكيل حكومة 
وحدة قومية 

وحكومة جنوب 
 السودان 

الحكومة  • الرئاسة * 
 القومية 

حسب  •
المنصو

ص عليه 
في 

القسم 
الفرعي 

 من 3- 3
اتفاقية 
اقتسام 

  الثروة 
  :الموقع  •

  الخرطوم 

مراجعة التشريع الحالي ذي الصلة * 
بقطاع البترول بحيث يتطابق وينسجم 

  الشامل مع اتفاقية السالم

3 -2 

العقود البترولية  –ج 
 : الحالية

      

 تعين الحرآة الشعبية - 1
  لتحرير السودان 

فريقًا فنيًا للوقوف على 
 العقود البترولية الحالية

الموعد المحدد 
  يومًا 30+ 

الحرآة  الشعبية * 
  لتحرير السودان 

 وزارة الطاقة والتعدين * 

الحرآة الشعبية لتحرير * 
   السودان

 المجتمع الدولي* 

فريق فني مكون من * 
ستة أعضاء تعينهم الحرآة 

  الشعبية لتحرير السودان 
  خبراء فنيون * 
مقر الحرآة : الموقع * 

الشعبية لتحرير السودان 
ويتم اإلطالع علي العقود 

 .في الخرطوم

  يتخذ القرار بتوافق اآلراء * 
تبليغ حكومة جنوب السودان خالل * 
  ) يومًا 60+ د الموعد المحد(

تقوم بتطوير النظم واللوائح الداخلية * 
  . الخاصة بها 

يرأسها شخص تعينه الحرآة * 
  الشعبية لتحرير السودان 

التوقيع علي اتفاقية السرية آشرط * 
مسبق حسب المنصوص عليه في 

  من اتفاقية 1- 4القسم الفرعي 
 .اقتسام الثروة

4-1  

 تقويم العقود علي - 2
ل ضوء المشاآ

 االجتماعية والبيئية 

الفترة  قبل 
االنتقالية وبعد 
توصية الفريق 
الفني حسب 

المنصوص عليه 
في القسم 

اللجنة الفنية المشترآة * 
حكومة جنوب السودان (

والتي ) والحكومة القومية
تعينها المفوضية القومية 

 للبترول 

اللجنة الفنية المكونة من *  الحكومة القومية * 
من ( عضوية متساوية 

الحكومة القومية ، حكومة 
جنوب السودان والواليات 

  ) .المتضررة
 الخرطوم : الموقع * 

  تضع اللجنة قواعدها ونظمها * 
رئاسة مشترآة بين حكومة الوحدة * 

  الوطنية وحكومة جنوب السودان 
  قد تطلب مساعدة فنية * 
   اآلراء يتخذ القرار بتوافق* 
ترفع تقريرها للمفوضية القومية * 

4-3 



الفقرة في  اإلجراءات ، الكيفية  أو المعايير التكوين والموقع مصادر التمويل الجهة المفنذة التوقيت األنشطة
 االتفاقية

 من 1- 4الفرعي 
اتفاقية اقتسام 

 الثروة 

في الموعد (للبترول بعد تشكيلها 
مع اتخاذ ) تسعة أشهر+ المحدد 

اإلجراءات خالل ستين يومًا بعد رفع 
 التقرير

 تعويض األشخاص - 3
الذين انتهكت حقوقهم 

 من جراء العقود البترولية 

عند التوقيع 
علي اتفاقية 

السالم الشامل 

االجراء القانوني وفقًا للمنصوص عليه *    ص المتضررون األشخا
 من اتفاقية 5-4في القسم الفرعي 

 . اقتسام الثروة 

4 -5 

اقتسام إيرادات  –د 
 :البترول

      

 تحديد صافي إيرادات - 1
 البترول 

أثناء جولة 
مفاوضات 

 وسائل التنفيذ

وفدا حكومة السودان و *
الحرآةالشعبية لتحرير 

إلي المفاوضات السودان 
حول وسائل تنفيذ اتفاقية 

 اقتسام الثروة

وفدا حكومة السودان و *  
الحرآة الشعبية لتحرير 
السودان إلي مفاوضات 

وسائل تنفيذ اتفاقية 
 اقتسام الثروة 

النص المتفق عليه بشأن تحديد * 
  .حساب صافي  اإليرادات

المرفق باعتباره ملحقًا باتفاقية وسائل  
 ة اقتسام الثروة تنفيذ اتفاقي

5 -3  

 إقامة نظام لمراقبة - 2
االنتاج اليومي للبترول 

 في آافة أنحاء السودان 

عند التوقيع 
علي اتفاقية 

السالم الشامل 
وخالل ستين 

 يومًا 

حكومة  •
السودا

  ن
الحرآة  •

الشع
بية 

لتحرير 
السودا

  ن
 

حكومة  •
السودا

  ن
المجتمع  •

 الدولي

تتكون اللجنة الفنية *
وية المشترآة من عض

متساوية من حكومة 
السودان والحرآة الشعبية 

  لتحرير 
  السودان

  

تقوم اللجنة بمراجعة نظام المراقبة * 
القائم بغية تعزيزه وتقديم التوصيات 

الضرورية إلي المفوضية القومية للبترول 
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 إطالع الحرآة الشعبية - 3
لتحرير السودان  على 

آيفية قسمة االنتاج بين 
ان وأصحاب حكومة السود

 اإلمتيازات البترولية  

عند التوقيع 
علي اتفاقية 

السالم الشامل 
وخالل ستين 

 يومًا 

  حكومة السودان * 
 

تدلي حكومة السودان بهذه *  حكومة السودان*  
المعلومات إلي الفريق الفني للحرآة 
الشعبية لتحرير السودان بعد التوقيع 

 علي اتفاقية السرية 

5 -3 

 علي آلية  أ االتفاق- 4
لمراقبة حساب إستقرار 

 إيرادات البترول 

عند التوقيع 
علي اتفاقية 

السالم الشامل 
وخالل ستين 

 يومًا

اللجنة  •
الفنية 
المش
 ترآة

عضوية متساوية من *  
حكومة السودان والحرآة 

الشعبية لتحرير 
حكومة جنوب /السودان
 السودان

تقرير تنفيذ آلية المراقبة لحساب * 
  دات البترول إستقرار إيرا

االتفاق على المدي الزمني الذي * 
  يغطيه للمبلغ المتراآم 

االتفاق علي صيغة إلطالع آل من  * 
االحكومة القومية وحكومة جنوب 
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الفقرة في  اإلجراءات ، الكيفية  أو المعايير التكوين والموقع مصادر التمويل الجهة المفنذة التوقيت األنشطة
 االتفاقية

السودان علي حساب إستقرار إيرادات 
  البترول والسحب منه 

  .المفاوضات * 
 توافق اآلراء  * 

 ب االتفاق علي السعر - 4
  2005المعياري لعام 

فور التوقيع علي 
اتفاقية السالم 
الشامل وخالل 

المراجعة ربع 
السنوية التي 

يقوم بها صندوق 
  النقد الدولي 

  
  
 

فريق فني مشترك من *
حكومة السودان والحرآة 
 الشعبية لتحرير السودان

عضوية متساوية من * 
حكومة السودان والحرآة 
 الشعبية لتحرير السودان

  الرئاسة بالمشارآة * 
  توافق اآلراء  * 
االتصال بصندوق النقد الدولي * 

والمناقشة معه حول  السعر المعياري 
المتفق عليه من خالل الحكومة 

 القومية 

 

 ج االتفاق علي السعر - 4
 المعياري السنوي 

سنويًا في إطار 
عملية إعداد 

 الميزانية

  الحكومة القومية * 
  حكومة جنوب السودان * 
 رآزيبنك السودان الم* 

  وزارة المالية القومية*  
وزارة المالية لحكومة * 

  جنوب السودان 
 بنك السودان المرآزي*

تشارك حكومة  •
جنوب السودان 

مشارآة آاملة في 
تحديد السعر 

  . المعياري
اتفاق الحكومة  •

القومية وحكومة 
جنوب السودان  

علي السعر 
المعياري قبل إجراء 

المفاوضات مع 
صندوق النقد 

    .الدولي
يتم تحديد السعر  •

المعياري في إطار 
السياسات الكلية 
  . لالقتصاد القومي 

بعد االتفاق علي  •
السعر المعياري 

تقوم الحكومة 
 - القومية بالتتفاوض 

 



الفقرة في  اإلجراءات ، الكيفية  أو المعايير التكوين والموقع مصادر التمويل الجهة المفنذة التوقيت األنشطة
 االتفاقية

مع  تمثيل حكومة 
 مع - جنوب السودان 

صندوق النقد 
الدولي حول السعر 
 .المعياري النهائي

 
 
  

 إقامة نظام لحساب - 5
يرادات  ومراقبة صافي إ

 البترول 

عند التوقيع 
علي اتفاقية 

السالم الشامل 
وخالل ثالثين 

 يومًا 

  حكومة السودان * 
الحرآة الشعبية لتحرير * 

 السودان 

  حكومة السودان* 
  المجتمع الدولي * 
 

اللجنة الفنية المشترآة * 
مكونة من عضوية متساوية 

من حكومة السودان 
والحرآة الشعبية لتحرير 

  السودان 
 

تقوم اللجنة  •
بمراجعة نظام 

المراقبة الحالية 
بغية تعزيزه وتقديم 

توصيات ضرورية إلي 
المفوضية القومية 

 للبترول 
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من صافي % 2 تحويل - 6
عائدات البترول للوالية 

 المنتجة 

وزارة المالية القومية *  الموعد المحدد
بالنسبة للواليات المنتجة 

  للبترول في الشمال 
لمالية لحكومة وزارة ا* 

جنوب السودان بالنسبة 
للواليات الجنوبية المنتجة 

 للبترول 

تبدأ عملية  •  
التحويالت بعد 

تشكيل حكومات 
  .الواليات 

يتم تحويل األموال  •
شهريًا بناًء علي 
االستالم الفعلي 

  لإليرادات
تقوم وزارة المالية  •

الحكومة القومية (
وحكومة جنوب 

بالتحويل ) السودان
يات عبر إلي الوال

 حساباتها المحددة 
تقوم وزارات المالية  •

في الواليات المنتجة 
في الجنوب بفتح 
حسابات في بنك 
جنوب السودان  
وستحول حكومة 
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 االتفاقية

% 2جنوب السودان 
من إيراد البترول 

 . إليها 
 

حصة % 50 تحويل - 7
حكومة جنوب السودان 

من صافي إيرادات البترول  

خصيص إيراد لجنة ت*  الموعد األخير
البترول المكونة من 
ممثلي وزارة مالية 

الحكومة القومية والحرآة 
/ الشعبية لتحرير السودان
حكومة جنوب السودان 

والمفوضية القومية 
للبترول وبنك السودان 

المرآزي وبنك جنوب 
السودان والواليات 

 المعنية 

المفوضية القومية * 
 للبترول 

وزارة المالية : الموقع *
 ية في الخرطوم القوم

تقوم اللجنة بحساب  •
النصيب الفعلي لكل 

طرف وفقًا التفاقية 
السالم الشامل 

والتأآد من تحويل 
  هذه األنصبة

تقوم حكومة جنوب  •
السودان بإعداد 
متطلبات ميزانية 
العملة األجنبية 

الخاصة بها في إطار 
الميزانية العامة 

المعتمدة لحكومة 
جنوب السودان 

وتضمن هذه 
انية في الميز

ميزانية العملة 
األجنبية لبنك 

  السودان المرآزي 
تعتبر العملة  •

األجنبية لحكومة 
جنوب السودان جزءًا 

من االحتياطي 
القومي وتستخدم 

حكومة جنوب 
السودان حصتها من 
االحتياطي القومي 

في الوفاء 
بمتطلباتها من 

 العملة األجنبية  
تكون آافة العمليات  •
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 االتفاقية

والمعامالت المحلية 
حكومة جنوب ل

السودان بالعملة 
القومية وأية عمالت 
أخرى متداولة في 

جنوب السودان إلي 
أن يتم إصدار عملة 

جديدة حسب 
المنصوص عليه في 

-14القسم الفرعي 
 من اتفاقية 9

اقتسام الثروة 
شريطة أن تتم 

المعامالت  بالعملة 
األجنبية لحكومة 

جنوب السودان من 
خالل بنك جنوب 
 .السودان فقط

يخول بنك السودان  •
المرآزي بنك جنوب 

السودان بفتح 
حساب في بنك 

مراسل خارجي من 
الدرجة االولى من 
اختيار األخير وذلك 

لصالح حكومة جنوب 
السودان علي أن 

يشمل هذا التخويل 
تعليمات إلي البنك 

المراسل أعاله 
لتزويد بنك السودان 

المرآزي بنسخة 
من التقرير 

األسبوعي عن وضع 
 الحساب هذا 
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 االتفاقية

تودع آافة موارد  •
العملة األجنبية 
التابعة لحكومة 

جنوب السودان في 
حساب البنك 

المراسل الخارجي 
أعاله آم هو مذآور 

 . أعاله
يدير بنك جنوب  •

السودان هذا 
الحساب علي 
أساس أفضل 

ممارسة مصرفية 
لصالح حكومة جنوب 

السودان  وينفق 
منه بطريقة تضمن 

استقرار االقتصاد 
وأهداف الكلي 

السياسة النقدية 
 القومية ومتطلباتها 

يزود بنك جنوب  •
السودان بنك 

السودان المرآزي 
بالبيانات ذات الصلة 

وفقًا للمنصوص 
عليه في القسم 

 من 4- 14الفرعي 
اتفاقية اقتسام 

 . الثروة
 

 إنشاء صندوق جيل - 8
 المستقبل 

عند الوصول إلي 
سقف مليوني 

برميل في 
  االنتاج اليومي

  فريق فني مشترك * 
حكومة السودان (

 )وحكومة جنوب السودان

  الحكومة القومية * 
 حكومة جنوب السودان* 

عضوية متساوية من *
حكومة الوحدة القومية 

 وحكومة جنوب السودان 

تعين الرئاسة فريقًا  •
  مشترآًا 

يتخذ القرار بتوافق  •
  اآلراء

وضع نظم ولوائح  •
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الفقرة في  اإلجراءات ، الكيفية  أو المعايير التكوين والموقع مصادر التمويل الجهة المفنذة التوقيت األنشطة
 االتفاقية

 داخلية 
الرئاسة بالمشارآة  •

حكومة جنوب بين 
السودان والحكومة 

 القومية 
يتم رفع التقرير  •

بصورة منتظمة إلي 
 . الرئاسة 

 
 
  
 

 
اقتسام اإليرادات  - هـ 

 :غير البترولية
      

 تقوم حكومة جنوب - 1
السودان والواليات بجمع 

 اإليراد غير البترولي 

بعد تشكيل 
حكومة جنوب 

السودان 
وحكومات 
 الواليات

ة حكومة وزارة مالي*
  جنوب السودان 

وزارات المالية في  * 
 الواليات 

  حكومة جنوب السودان* 
 الواليات * 

تبدأ حكومة جنوب  • 
السودان والواليات 

بجمع اإليرادات 
حسب ما ورد في 

اتفاقية اقتسام 
الثروة في القسمين 

   ، 2-6الفرعيين 
     6-3    

تعديل القوانين  •
الضريبية القومية 
 خالل ستين يومًا
بعد التوقيع علي 

اتفاقية السالم 
الشامل لتتوافق مع 

اتفاقية اقتسام 
 . الثروة

6-2 ،6-3 

توازن وتخصيص  –و 
الموارد المتحصلة 

 :قوميا 

      

 1-7يفتح حساب في بنك السودان *   وزارة المالية * الموعد المحدد  إنشاء الصندوق - 1
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 االتفاقية

زارة المالية لقيد المرآزي تديره و القومية يوم+  القومي لإليرادات
آل اإليرادات التي يتم تحصيلها من 

جانب الحكومة القومية بما في 
ذلك صافي إيرادات البترول 
 .المستحقة للحكومة القومية

 االتفاق علي آليات - 2
من % 50لتحويل 

اإليرادات القومية غير 
البترولية التي تم 

تحصيلها في جنوب 
السودان إلي حكومة 

 جنوب السودان

بعد تشكيل 
حكومة جنوب 

 السودان 

  وزارة المالية القومية * 
مفوضية تخصيص * 

 ومراقبةاإليرادات المالية

حكومة الوحدة *
 القومية 

حسب المنصوص عليه *
 3-8في القسم الفرعي 

 من اتفاقية اقتسام الثروة 

تفتح وزارة المالية القومية * 
حسابًا في بنك جنوب السودان 

مية المسئولة وتوجه الجهات القو
عن تحصيل  اإليرادات غير البترولية 

، آخذة في اإلعتبار ترشيد 
النفقات،بتحصيل اإليرادات غير 

البترولية في الجنوب علي أن تودع 
في الحساب المخصص لذلك بعد 

  خصم تكلفة التحصيل 
تأمر وزارة المالية القومية بنك * 

من % 50جنوب السودان بتحويل 
في الحساب اإليرادات المودعة 

المذآور أعاله إلي وزارة مالية 
حكومة جنوب السودان علي أن 

الباقي إلي الصندوق % 50يحول 
  القومي لإليرادات 

يرفع حساب اإليرادات القومية * 
غير البترولية التي تم تحصيلها في 
الجنوب إلي لجنة مراقبة وتخصيص 
اإليرادات المالية علي أساس ربع 

  .سنوي 
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% 50اجعة تخصيص  مر- 3
من اإليرادات القومية غير 

البترولية التي تم 
تحصيلها في جنوب 

السودان لحكومة جنوب 
  السودان 

  

منتصف الفترة 
 االنتقالية

اللجنة الفنية * 
  المشترآة 

وزارة المالية القومية * 
ووزارة مالية حكومة جنوب 

 السودان 

كومة ح(عضوية متساوية *  الحكومة القومية * 
جنوب السودان وحكومة 

 )الوحدة القومية

يحل الخالف بواسطة لجنة * 
  .مراقبة وتخصيص اإليرادات المالية

تقوم لجنة مراقبة وتخصيص * 
اإليرادات المالية بأخذ زمام المبادرة 

  .في العملية
تكون الرئاسة بالمشارآة بين * 

حكومة الوحدة القومية وحكومة 
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الفقرة في  اإلجراءات ، الكيفية  أو المعايير التكوين والموقع مصادر التمويل الجهة المفنذة التوقيت األنشطة
 االتفاقية

  
  
  
  
  
  
  
 

  جنوب السودان 
  ار بتوافق اآلراءيتخذ القر* 
  تضع نظمها ولوائحها* 
ترفع تقريرًا لمفوضية تخصيص * 

ومراقبةاإليرادات المالية خالل شهر 
  واحد من تشكيلها 

تطلب المساعدات الدولية  * 
  .الضرورية ذات الصلة

  
 

 االتفاق علي وسيلة - 4
لمناشدة صناديق 

المانحين للمساعدة في 
إعادة إعمار  جنوب 

  السودان
  

قبل التوقيع 
علي اتفاقية 

السالم الشامل 
 مباشرة

بعثة التقديرات * 
مجموعة (المشترآة 

 )التنسيق األساسية

  الحكومة القومية* 
 المجتمع الدولي* 

بعثة  •
التقديرا

  ت
  المشترآة

مجموعة التنسيق * 
  األساسية

 

تبادر مجموعة  •
التنسيق األساسية 

لبعثة التقديرات 
المشترآة بوضع 
  . خطة للمناشدة 
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 مفوضية تخصيص  –ز 
ومراقبة اإليرادات 

 :المالية

      

 إنشاء مفوضية - 1
تخصيص ومراقبة اإليرادات 

 المالية

في اثناء الفترة 
قبل االنتقالية 

وبعد اعتماد 
تقرير لجنة 

مراجعة 
الدستورآما هو 

مبين  في 
  القسم الفرعي

   و6- 1- 2-10 
 من 12-9- 2

بروتوآول 
اقتسام السلطة 

حكومة القومية ال* 
وحكومة جنوب السودان 

  والواليات
تعين الرئاسة رئيس * 

 المفوضية

  الحكومة القومية* 
 المجتمع الدولي* 

حسب المنصوص * 
عليه في القسم 

 من 3- 8الفرعي 
  اتفاقية اقتسام الثروة 

 الخرطوم: الموقع* 

حسب المنصوص عليه في * 
 من 5- 8و 4- 8القسم الفرعي 
 روة اتفاقية اقتسام الث

8-1 

 إعداد صيغ لتخصيص - 2
الموارد للمناطق المتأثرة 

 بالحرب

الفترة قبل 
االنتقالية بعد 

انشاء مفوضية 

مفوضية تخصيص  
 ومراقبة اإليرادات المالية

  حكومة الوحدة الوطنية* 
 المجتمع الدولي*

مفوضية تخصيص  
ومراقبة الموارد ويجوز 

جنة فنية أذا انشاء ل

الصيغ تحددها مفوضية تخصيص  * 
ومراقبة اإليرادات المالية وذلك بعد 

تسلمها تقرير المساعدة الفنية آما هو 
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 االتفاقية

لتخصيص 
ومراقبة اإليرادات 

 المالية

 من اتفاقية 10-8مبين في الفقرة  آان ذلك ضروريَا
 .واليتي جنوب آردفان والنيل األزرق 

توزيع أصول  –ح 
 : الحكومة

      

 تشكيل لجنة فنية - 1
رآة تكون مهمتها مشت

تقدير وتخصيص األصول 
علي مختلف مستويات 

 الحكم 

بعد تشكيل 
حكومة الوحدة 

القومية وحكومة 
جنوب السودان 

وعند نشوء 
 النزاعات 

لجنة فنية مشترآة لكل 
مستوى من مستويات 

 الحكم

آما هو منصوص عليه   
في القسم 

  من 1- 11الفرعي
 اتفاقية اقتسام الثروة

صول وفقًا لوظيفة يتم توزيع األ* 
آل مستوي من مستويات الحكم 

حسب ما ورد في جداول 
  السلطات  
  ا ، ب و ج  

في حالة نشوب خالف  يتم * 
تشكيل لجان فنية مشترآة مكونة 

من آل طرف معني بالخالف 
  .وتعيين خبير بموافقة الطرفين 

أ، ب، : تراعي اللجان الجداول * 
  . ج، د ،  هـ ،  و  من السلطات 

  . يتخذ القرار بتوافق اآلراء *
 .تضع نظمها ولوائحها * 

11-1 

عايير الم - 1
 :المحاسبية

      

 إنشاء ديواني - 1
المراجعة على المستوى 
القومي ومستوى حكومة 

  جنوب السودان  
  
  
 

بعد تشكيل 
حكومة الوحدة 

القومية وحكومة 
جنوب السودان 

 مباشرة

  الرئاسة* 
  المجلس الوطني * 
 جنوب السودانحكومة * 

  الحكومة القومية *
حكومة جنوب * 

 السودان

حسب المنصوص * 
عليه في القسم 

 من 2-12الفرعي 
 اتفاقية اقتسام الثروة 

حسب المنصوص عليه في *
 من اتفاقية 2- 12القسم الفرعي 

  اقتسام الثروة 
إلي أن يتم إنشاء ديواني * 

  .المراجعة سيستمر الوضع الراهن 
  
  
  
  
 

12-2 

مويل الفترة ت –ك 
 :االنتقالية

      

 تساعد الحكومة - 1
الجيش /القومية الحرآة

الشعبي لتحرير السودان 

بعد التوقيع علي 
اتفاقية السالم 

 الشامل 

  الحكومة القومية * 
الفريق االنتقالي * 

  القومي المشترك

توفر الحكومة  •  مع الدولي المجت* 
القومية المساعدة 

الفنية في حدود 
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الفقرة في  اإلجراءات ، الكيفية  أو المعايير التكوين والموقع مصادر التمويل الجهة المفنذة التوقيت األنشطة
 االتفاقية

في تشكيل حكومات 
انتقالية جديدة علي 

مستوي جنوب السودان 
 .والواليات

  .إمكانيتها 
تقوم الحرآة  •

الشعبية لتحرير 
السودان  بإعداد 

االحتياجات المالية 
األساسية الملحة 

للفترة قبل 
  .االنتقالية

تقديم المبلغ المقدر  •
لتغطية االحتياجات 

الملحة إلي 
المجتمع الدولي 

  .بغية تمويله
 

تشكيل الفريق  - 2
االنتقالي القومي 

 المشترك 

عند التوقيع 
علي اتفاقية 

السالم الشامل 

حكومة السودان * 
  )رئيس السودان(

رئيس الحرآة الشعبية * 
  لتحرير السودان

 

  حكومة السودان* 
 المجتمع الدولي* 

عضوية متساوية من *
حكومة السودان 

والحرآة الشعبية 
  لتحرير السودان 

م االتفاق يت: الموقع* 
 عليه من قبل الطرفين 

يكون األعضاء غير  •
السودانيين في 

مجموعة التنسيق 
األساسية لبعثة 

التقديرات المشترآة 
  مراقبين 

تكون رئاستها  •
بالمشارآة بين 

حكومة السودان 
والحرآة الشعبية 
  .لتحرير السودان

حرية الوصول إلي  •
آافة األماآن في 

السودان لجمع 
قواعد البيانات 

 معلومات وال
رفع تقارير إلي قيادة  •

 الطرفين 
قد تطلب مساعدة  •

 فنية مناسبة 
يتخذ القرار بتوافق  •
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الفقرة في  اإلجراءات ، الكيفية  أو المعايير التكوين والموقع مصادر التمويل الجهة المفنذة التوقيت األنشطة
 االتفاقية

 اآلراء 
تضع نظمها  •

 .ولوائحها
 

       :البنوك والعملة - ل
 تسن أو تعدل - 1

التشريعات من أجل إقامة 
 نظام مصرفي مزدوج

فور التوقيع علي 
اتفاقية السالم 
الشامل وخالل 

  يومًا 90

السلطة التشريعية * 
 القومية

بنك السودان * 
 المرآزي

الفريق الفني * 
المكون من عضوية 

متساوية من الحكومة 
بنك السودان (القومية 
وحكومة )  المرآزي

 جنوب السودان 

يبدأ بنك السودان المرآزي * 
  االجراءت 

التوصية بالتعديالت في آافة * 
القوانين ذات الصلة لتنسجم مع 

  سالم الشامل اتفاقية ال
تتفق حكومة الوحدة القومية * 

وبنك السودان المرآزي وحكومة 
  جنوب السودان علي من يرأسه 

  فريق فني تعينه الرئاسة * 
  يتخذ القرار بتوافق االراء* 
 .يضع نظمه ولوائحه * 
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 تعيين مجلس إدارة - 2
 بنك السودان المرآزي 

خالل أسبوع 
واحد من 

المصادقة علي 
بنك قانون 

السودان 
 المرآزي

بنك السودان *  الرئاسة* 
 المرآزي 

حسب المنصوص * 
عليه في القسم 

 ب من 8- 14الفرعي 
  اتفاقية اقتسام الثروة 

  
 

وفقًا للقسم  •
 من 8-14الفرعي  

اتفاقية اقتسام 
  .الثروة

تتخذ القرارات بشأن  •
األمور التي قد تؤثر 

سلبيًا علي مصلحة 
أي من الطرفين فيما 

اتفاقية يتعلق ب
اقتسام الثروة 
  .بتوافق االراء
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 إعادة هيكلة بنك - 3
 السودان المرآزي

 يومًا 30خالل 
بعد تعيين 

مجلس إدارة 
 البنك

مجلس إدارة بنك *
 السودان المرآزي

بنك السودان *
 المرآزي

مجلس إدارة بنك *
 السودان المرآزي

إعادة هيكلة النظام  •
المصرفي لبنك 

السودان المرآزي ، 
إدارته  العامة ، 

أقسامه ومهامه 
لتتطابق مع اتفاقية 
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 االتفاقية

 .السالم الشامل 
 تأسيس بنك جنوب - 4

 السودان 
 يومًا 30خالل 

من  تعيين 
مجلس إدارة 
بنك السودان 

 المرآزي

مجلس إدارة بنك *
 السودان المرآزي

بنك السودان *
  المرآزي

  
 المجتمع الدولي* 

مقر حكومة : الموقع * 
 انجنوب السود

يقوم بنك جنوب  •
السودان بأداء آافة 

األنشطة الواردة في 
اتفاقية اقتسام 

الثروة بغرض ادارة 
نظام مصرف تقليدي 
  .في جنوب السودان

  
يقوم بنك جنوب  •

السودان بإدارة هذه 
األنشطة باعتباره 

نافذة لبنك السودان 
المرآزي ووفقًا 

لسياسات وقواعد 
ونظم بنك السودان 
المرآزي المنصوص 

ليها في اتفاقية ع
 .اقتسام الثروة

في أدائه هذه  •
األنشطة يكون نائب 
محافظ بنك السودان 
المرآزي الذي يرأس 
بنك جنوب السودان 
مسؤوًال أمام محافظ 

بنك السودان 
 .المرآزي

14 -2،   
 14-10 

 أ تشكيل لجنة - 5
مشترآة لتصميم العملة 

 القومية

بعد التوقيع علي 
اتفاقية السالم 

 شرةالشامل مبا

اللجنة الفنية المشترآة *
المكونة من حكومة 

السودان والحرآة 
 الشعبية لتحرير السودان

الفريق الفني من عضوية *  المانحون*
حكومة السودان (متساوية 

والحرآة الشعبية لتحرير 
 )السودان

ترأسه بالمشارآة  •
حكومة السودان 

والحرآة الشعبية 
  .لتحرير السودان

يتخذ القرار بتوافق  •
  .راء اال

يرفع التقرير خالل  •
  يومًا 60
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 ب تقدير العمالت – 5
المتداولة في جنوب 

 السودان

 يومًا 30خالل 
من التوقيع علي 

اتفاقية السالم 
 الشامل 

اللجنة الفنية * 
حكومة (المشترآة 

السودان والحرآة 
 )الشعبية لتحرير السودان

  حكومة السودان* 
 المانحون    * 

حكومة  (عضوية متساوية*
الحرآة الشعبية /السودان

  وخبراء )  لتحرير السودان
 فنيون يتفق عليهم  

  تعيينهم 
 

ترأسها بالمشارآة  •
حكومة السودان 

والحرآة الشعبية 
  لتحرير السودان 

يتخذ القرار بتوافق  •
  اآلراء  

 
يرفع التقرير خالل  •

 يومًا إلي بنك 60
 السودان المرآزي

 

 التصميم بعد  ج إصدار عملة جديدة– 5
وتقدير العمالت 

المتداولة في 
 جنوب السودان 

  المجتمع الدولي* بنك السودان المرآزي * 
 الحكومة القومية * 

يبدأ طبع العملة  • 
خالل شهر واحد بعد 
تصميمها وإعدادها  

وتنتهي العملية 
  . شهرًا18خالل 

سيقوم بنك  •
السودان المرآزي 
بحملة توعية عن 
  .العملة الجديدة

ك السودان يتفق بن •
المرآزي وبنك جنوب 

السودان علي 
القيام بإالستعدادات 

وإجراء الترتيبات 
الستبدال العمالت 

المتداولة في جنوب 
 السودان 

تعطي األولوية  •
لمقابلة الطلب على 

العملة واستبدال 
العمالت المتداولة 
 في جنوب السودان

 

       :االستدانة  –م 
 يقوم بنك السودان - 1

باصدار معايير المرآزي 
بعد تعديل قانون 

بنك السودان 
مجلس إدارة بنك *

 السودان المرآزي
بنك السودان * 

 المرآزي
مجلس إدارة بنك السودان *

المرآزي وخبراء فنيون إذا 
يقررها مجلس إدارة بنك * 

  السودان المرآزي
6-2 -13 ، 14 -1 
،  
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 االتفاقية

المرآزي  ومتطلبات االستدانة 
ليتوافق مع 

اتفاقية السالم 
الشامل وبعد 

تشكيل حكومة 
جنوب السودان 

 والواليات

 يومًا بعد 30رفع تقرير خالل *   إلي ذلك دعت الحاجة
تعيين مجلس إدارة بنك السودان 

  المرآزي 
  
  
  
  
  
  
  
 

 14 -15،  
 14 -16 

صناديق إلعادة  –ن 
 :االعمار والتنمية 

      

   إنشاء صندوق جنوب - 1
السودان إلعادة االعمار 

 والتنمية

بعد تكوين  *  
حكومة جنوب 

 السودان 

اللجنة االقتصادية *
للحرآة الشعبية لتحرير 
السودان وحكومة جنوب 

 السودان 

إيرادات حكومة جنوب *
  السودان 

  منح ثنائية مباشرة *
البلدان ذات الدخل *"

المتدني والتي تواجه 
 LICUS" ضغوطا

لجنة التسير المعينة من * 
قبل رئيس حكومة جنوب 

  ن السودا
والتي تضم وزارة مالية *

حكومة جنوب السودان ، 
ديوان مراجعة جنوب 

السودان ، جميع الواليات 
في جنوب السودان ، ممثل 

المانحين ، ممثل وزارة 
  المالية القومية 

وديوان المراجعة القومي 
وفقًا للمنصوص عليه في 

 من 15.3القسم الفرعي 
 .اتفاقية اقتسام الثروة

إن اإلجراءات  •
تعلقة بصندوق الم

جنوب السودان 
إلعادة االعمار 

والتنمية يجب أن 
تكون مماثلة 

لإلجراءات المنصوص 
عليها في النشاط  

 د المتعلق - 7
من % 50بتحويل 

صافي إيرادات 
البترول إلي حكومة 

  .جنوب السودان
تشكل الحرآة  •

الشعبية لتحرير 
السودان لجنة 
للقيام بإنشاء 

صندوق إلعادة 
مية في االعمار والتن

 .جنوب السودان
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 إنشاء  نظام مراقبة - 2
وتقويم بغرض المساءلة 

مرحلة ما قبل * 
 الفترة االنتقالية

  حكومة جنوب السودان*
 هيئة تنفيذ المشروع* 

البلدان ذات الدخل *"
المتدني التي تواجه 

يعين رئيس الحرآة * 
ي لتحرير السودان أو الشعب

تشكل حكومة جنوب السودان *
لجنة اإلشراف حسب المنصوص 
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 االتفاقية

  "ضغوط والشفافية
LICUS  

المجتمع الدولي * 
 والمانحون

رئيس حكومة جنوب 
 السودان لجنة لالشراف

 13.5عليه في القسم الفرعي 
من اتفاقية اقتسام الثروة بغية 

تثبيت المساءلة والشفافية بإقامة 
 نظام المراقبة والتقويم 

 إنشاء لجنة إشراف - 3
إعادة علي  صندوق 

اإلعمار والتنمية لجنوب 
 السودان

الفترة قبل * 
االنتقالية وبعد 
إقامة صندوق 
إعادة اإلعمار 

والتنمية لجنوب 
 السودان

  حكومة جنوب السودان *  حكومة جنوب السودان*
صندوق االئتمان متعدد * 

المانحين لصالح جنوب 
  .السودان

 المانحون*

، )1(وزارة المالية القومية * 
) 2(وب السودان حكومة جن

، واليات  جنوب السودان 
)10 (،  

ديوان مراجعة جنوب * 
وديوان ) 1(السودان 

  ) 1(المراجعة القومي 
المجتمع  •

الدولي 
)1 (  

 

برئاسة وزارة المالية لحكومة  * 
  . جنوب السودان 

تنشئي اللجنة اإلجراءات * 
الداخلية الخاصة بها بما فيها 

  اجراءات اتخاذ القرارات 
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 إنشاء الصندوق - 4
القومي إلعادة االعمار 

 والتنمية 

الفترة قبل * 
 االنتقالية

  وزارة المالية القومية* 
الفريق القومي * 

 االنتقالي المشترك 

  حكومة السودان * 
  المانحون* 
الصندوق القومي * 

 لالئتمان متعدد المانحين 

لجنة تسير فنية تتكون * 
 من وزارة المالية القومية

ووزارة مالية حكومة جنوب 
  ,السودان

, وزارة التعاون الدولي * 
ديوان المراجعة القومي 

وديوان مراجعة جنوب 
ممثلوا الواليات , السودان

المتأثرة بالحرب واالقل نموا 
ممثل واحد , في الشمال

للمجتمع الدولي إذا أتفق 
عليه من  قبل لجنة التسير 

 الفنية   

 تقرر محفظة الموارد السنوية* 
  في إطار الميزانية 

تقدم المشاريع ذات األولوية إلي * 
صندوق االئتمان القومي المتعدد 

  المانحين 
  ترأسه وزارة المالية القومية * 
اعتماد المخصصات وفقًا * 

 من 7- 8 و 6-8للمنصوص عليه في 
  .بروتوآول المنطقتين 

قد تطلب مساعدة فنية إذا دعت * 
 .الضرورة 

15-4 

ء صندوقي ائتمان  إنشا- 5
متعددي المانحين  

أحدهما لجنوب السودان 
 واآلخر قومي 

الفترة قبل * 
االنتقالية وقبل 

انعقاد مؤتمر 
 المانحين

صندوق االئتمان * 
القومي متعدد المانحين 

الحكومة القومية والبنك (
  ) الدولي

صندوق االئتمان متعدد * 
المانحين لجنوب السودان 

ير الحرآة الشعبية لتحر(

صندوق االئتمان القومي  المجتمع الدولي* 
  المتعدد المانحين 

  :تتألف اإلدارة من * 
 مجموعة المانحين - 1

لصندوق االئتمان القومي 
  متعدد المانحين 

للتنسيق والتشاور وحشد 

يضع البنك الدولي والحكومة * 
القومية قواعد إدارة الصندوق بما 
في ذلك اإلدارة المالية لصندوق 

االئتمان القومي المتعدد المانحين، 
آما يضع البنك بالتعاون مع الحرآة 

حكومة /الشعبية لتحرير السودان
قواعد إدارة /جنوب السودان 
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 االتفاقية

حكومة جنوب /السودان
  السودان 

  ) والبنك الدولي
 

  الدعم  
   لجنة اإلشراف - 2
الحكومة القومية (

ومراقب من )  نوالمانحو
/ حكومة جنوب السودان

الحرآة الشعبية لتحرير 
  السودان 

البنك ( السكرتارية الفنية - 3
الدولي وجهة تعينها 

  ) الحكومة القومية
: وآالة تنفيذ البرنامج *  

  الحكومة القومية 
  

صندوق االئتمان متعدد 
  المانحين لجنوب السودان

  : تتألف اإلدارة * 
وق  مجموعة مانحي صند- 1

االئتمان متعدد األطراف 
  لجنوب السودان 

لحرآة ( لجنة اإلشراف - 2
/ الشعبية لتحرير  السودان

  حكومة جنوب السودان 
ومراقب من ) والمانحين 

  الحكومة القومية
البنك (السكرتارية الفنية - 3

الدولي والجهات التي 
تحددها الحرآة الشعبية 

حكومة / لتحرير السودان
  ) جنوب السودان 

:  وآالة تنفيذ البرنامج- 4
الحرآة الشعبية لتحرير (

حكومة جنوب /السودان
  ) السودان

 

صندوق االئتمان متعدد المانحين 
لجنوب السودان بما في ذلك 

ويتم ذلك بالتشاور . اإلدارة المالية 
  .مع المجتمع الدولي والمعنيين 

تحدد الحكومة القومية المشاريع * 
التي ستنفذها وآاالت األمم 

المتحدة ، المنظمات غير الحكومية 
محلية ، المجتمعات ، الحكومات ال

المحلية، مؤسسات الحكومة 
القومية ، والقطاع الخاص وغيرهم  

  .في الشمال
تحدد الحرآة الشعبية لتحرير * 

  حكومة جنوب السودان / السودان 
المشاريع التي ستنفذها وآاالت 

األمم المتحدة ، المنظمات غير 
الحكومية، الحكومات المحلية ، 
ت المجتمعات المحلية ، مؤسسا

/ الحرآة الشعبية لتحرير السودان
حكومة جنوب السودان ، القطاع 

الخاص وغيرهم في جنوب 
  .السودان

يسمح لوآاالت األمم المتحدة * 
بالعمل في إطار قواعدها ونظمها 
مع ترتيب خاص بشأن المراجعين 

الخارجيين باتفاق بين البنك 
  . الدولي واألمم المتحدة 

راض ال يسمح بمنح ومعونات ألغ* 
محددة مسبقًا ولكن يجوز 

للمانحين اإلشارة إلي تفضيل 
  . قطاعات معينة

 -تكلف وآالة تنفيذ المشاريع * 
 من - من بين العديد من الهيئات 

يقوم بتنفيذ المشروع واإلشراف 
 .عليه

 7-15تحددها انظمة  •  المانحون* تقرره أنظمة صندوق  * الفترة قبل  وضع معايير أهلية - 6



الفقرة في  اإلجراءات ، الكيفية  أو المعايير التكوين والموقع مصادر التمويل الجهة المفنذة التوقيت األنشطة
 االتفاقية

التمويل من صناديق 
االئتمان متعددة المانحين 

. 

ل االنتقالية وقب
انعقاد مؤتمر 

 المانحين

صندوق االئتمان  االئتمان متعدد المانحين 
متعدد المانحين 
وفقًا لنتائج بعثة 

 التقديرات المشترآة 
وستشمل األولويات  •

 :  
  
البرامج المقدمة للصناديق  - 1

تشكل جزءا من الميزانية 
السنوية وتحدد بواسطة 

كومة القومية والحرآة الح
الشعبية لتحرير 

حكومة جنوب /السودان
السودان بالتشاور مع لجان 

تسير الصناديق حسب 
 مقتضي الحال

إعادة تاهيل وإعمار المناطق  - 2
 .المتضررة من جراء الحرب 

إعادة تأهيل وإعمار المناطق  - 3
 األقل نموًا 

مذآرة مفهوم أولويات "  - 4
استراتيجية القضاء علي 

 ".الفقر
 اء القدرات والالمرآزية بن - 5
نزع (تعزيز السلم واألمن  - 6

السالح وتسريح الجنود 
.. .. وإعادة الدمج ، النازحين 

 )الخ
 
 

 
 فتح حسابات خاصة - 7

في بنك تجاري في 
جنوب السودان لصالح 

 حكومة جنوب السودان 

الفترة قبل 
 االنتقالية 

وزارة المالية لحكومة * 
 جنوب السودان 

نصوص حسب الم •  
عليه في القسم 

 من 15.11الفرعي 
اتفاقية اقتسام 

15-11 



الفقرة في  اإلجراءات ، الكيفية  أو المعايير التكوين والموقع مصادر التمويل الجهة المفنذة التوقيت األنشطة
 االتفاقية

 .الثروة 



  
  )1(ملحق  
  

  وسائل تنفيذ تطبيق اتفاقية إقتسام الثروة
  تعريف وحساب صافى عائدات البترول

  
  : تعريفات عامة 

   :زيت التكلفة) أ (
يب ، التطوير التنق(هى نسبة مئوية من اإلنتاج اليومى لتغطية أو مقابلة تكلفة اإلنتاج 

  ) .وتكلفة التشغيل
وُتدفع  .ُتصنف تكلفة التنقيب والتطوير آتكلفة رأسمالية ُتسترد خالل أربع سنوات 

  .تكلفة التشغيل سنويًا 
فإن الفرق ـ ) التكلفة الفعلية(إذا آانت قيمة زيت التكلفة أعلى من التكلفة المستردة 

 آانت التكلفة المستردة أآبر من قيمة زيت وإذا. الزيت الفائض ـ ُيضاف إلى نصيب الحكومة 
وعلى آل فإن قسمة الزيت الفائض بين .التكلفة ، فيتم ترحيل الفرق للسنة التالية 

  .الحكومة والمتعاقدين معها تخضع لمتغيرات آل اتفاقية 
  :  زيت الربح) ب (

  .هو عبارة عن المتبقى من اإلنتاج اليومى بعد خصم زيت التكلفة
  : لحكومة نصيب ا) ج (

هو نسبة نصيب الحكومة من زيت الربح بعد خصم نصيب المقاول الذى يحدده العقد ويزيد 
  .نصيب الحكومة آلما زاد اإلنتاج 

  :إستحقاق الحكومة ) د (
نصيب الحكومة زائدًا الزيت الفائض أو ناقصًا أو زائدًا (ويتكون ـ محسوبًا عند موقع الضخ ـ من

وُيستخدم  جزء من إستحقاق الحكومة ) ية فى نهاية المدةالفرق فى الشحن بعد التسو
  .فى المصافى المحلية أو للصادر 

  ) :عند البئر(بداية محطة الضخ ) هـ(
بين خط األنابيب الذي ُيدارعن طريق متعاقد بموجب االتفاقية ) عند البئر(هى موقع الضخ 

  .ونظام النقل الذى يديره الناقل أو يكون تحت رقابته
  :ب صافى عائدات زيت الحكومة حسا/ 2

وآذلك تكلفة ) خط األنابيب/النقل(  ُيخصم منه رسوم 4سعر الصادر × إستحقاق الحكومة 
  اإلدارة يساوي صافى عائدات زيت الحكومة

  :حسابات إستقرار عائدات الزيت / 3
  صافى عائدات الزيت الحكومى من الصادر

  اسى السعر القي× ًيخصم منه آميات الصادر الفعلى 
  يساوي حساب استقرار عائدات الزيت 

 :صافى عائدات زيت الحكومة القابلة للتخصيص / 4
  صافى عائدات زيت الحكومة

  يخصم منه ماخصص الستقرار عائدات الزيت 
  .يساوي صافى عائدات زيت الحكومة القابلة للتخصيص 

  :نصيب الواليات المنتجة من صافى عائدات الزيت/ 5
  .ات زيت الحكومة القابلة للتخصيص حسب اتفاقية إقتسام الثروة من صافى عائد% 2

  :نصيب حكومة جنوب السودان / 6
صافى عائدات الزيت × النسبة المئوية للزيت المنتج فى الجنوب من اإلنتاج الكلى % (50

  ) .القابل للتخصيص بعد خصم نصيب الواليات
                                                 

وُيّقوم الزيت الُمسلم .  ُيّقوم الصادر على أساس السعر الفعلى للزيت تسليم ظهر السفينة   4
  .فى آخر شهر ميالدى ) فوب(التصدير للمصافى على أساس متوسط أسعار 



  
  
  
  
  
  
  
  







  
  
  
  
  
  
  
  

  وسائل تنفيذ بروتوآول حل 
  

  ع أبيينزا
  
  
  
  

   2004 ديسمبر 31نيفاشا، آينيا، 
  
  
  



  2004 ديمسبر 31وسائل تنفيذ بروتوآول حل نزاع أبيي في 
الفقرة في  اإلجراءات ، الكيفية أو المعايير التكوين والموقع مصادر التمويل الجهة المنفذة  التوقيت األنشطة

 االتفاقية
 الوضع اإلداري الخاص ألبيي  –أ 
الوضع  منح أبيي - 1

 اإلداري الخاص 
عند التوقيع علي 

اتفاقية السالم 
 الشامل

   ،2- 1 آما ينص عليه بروتوآول أبيي*    الرئاسة* 
2 -1 

 يصبح سكان أبيي - 2
مواطنين في واليتي  

جنوب آردفان وبحر 
 الغزال 

عند التوقيع علي 
اتفاقية السالم 

 الشامل

آما ينص عليه 
 بروتوآول أبيي 

 1- 2- 1 بروتوآول أبييآما ينص عليه *   

 تمثيل سكان أبيي - 3
في الهيئتين 

التشريعيتين في واليتي 
جنوب آردفان وبحر 

 الغزال

عند تكوين  
السلطة التشريعية 

 المعنية  

السلطة التشريعية ذات  الطرفان* 
 الصلة بالوالية

  1 -2 -2 

 تشكيل المجلس - 4
 التنفيذي 

آما ينص عليه 
 بروتوآول أبيي

آما ينص عليه *  الرئاسة*  الرئاسة* 
 البروتوآول

 2- 2- 1 االنتخاب/التعيين*  

 إقامة آلية لعملية - 5
تحويل األنصبة من صافي 
دخل البترول من منطقة 

 أبيي

آما تنص عليه 
اتفاقية اقتسام 

  الثروة 
 

    1 -2 -3 

 نشر المراقبين - 6
الدوليين لتأمين التنفيذ 

 الكامل لهذه االتفاقية 

بعد دخول هذه 
 التفاقية حيز النفاذا

 5- 2- 1 آما تنص عليه االتفاقية حول أبيي *  المراقبون الدوليون*  المجتمع الدولي* المجتمع الدولي* 

 :الهيكل اإلداري  -ب
 اآللية لتعيين أعضاء - 1

 مجلس أبيي 
آما تنص عليه * 

االتفاقية حول 
 منطقة أبيي

 عضو علي أن 20 الرئاسة*  الرئاسة* 
هم ممثًال يكون إختيار

 وشامًال 

  بالتعيين * 
 واالنتخاب

2 -2 

 تعيين آبير اإلداريين - 2
 نائبته/ونائبه

آما تنص عليه * 
االتفاقية حول 
  منطقة أبيي

 

 4- 2 التعيين واالنتخاب*  الرئاسة*  الرئاسة* 

آما تنص عليه *   تعيين رؤساء اإلدارات - 3
االتفاقية بشأن  

 منطقة أبيي

الرئاسة وآبير * 
 داريين اإل

خمسة اعضاء ) 5( 
يكون اختيارهم ممثًال 

 وشامًال 

التعيين من قبل / توصية آبير اإلداريين* 
 الرئاسة 

2 -4 

 6- 2س التنفيذي توصية من المجل*  الرئاسة*  الرئاسة * آما تنص عليه *  تحديد السلطات - 4



الفقرة في  اإلجراءات ، الكيفية أو المعايير التكوين والموقع مصادر التمويل الجهة المنفذة  التوقيت األنشطة
 االتفاقية

والمسؤوليات التنفيذية 
والتشريعية والمالية 

 لمنطقة أبيي

االتفاقية بشأن 
 منطقة أبيي

 الرئاسة /ألبيي

 إنشاء المحاآم - 5
  الخاصة بمنطقة أبيي

  
 

آما تنص عليه 
االتفاقية بشأن 
 منطقة أبيي

السلطة القضائية 
 القومية

إدارة منطقة أببي * 
 )تنفيذية(

توصية من المجلس التنفيذي *  
القضاء القومي /  الرئاسة تطلب /ألبيي
 ينشئ

2 -7 

 :اإليرادات المالية –ج 
 اقتسام صافي دخل - 1

البترول المنتج في 
 منطقة أبيي

آما تنص عليه * 
اتفاقية اقتسام 

 الثروة

آما تنص عليه * 
 اتفاقية اقتسام الثروة

آما تنص عليه اتفاقية * 
 اقتسام الثروة

  آما تنص عليه اتفاقية اقتسام الثروة*  
  
 

3 -1 

 آلية تحويل اإليرادات - 2
المالية االخرى غير 

 لية  إلي إدارة أبييالبترو

 2- 3 آما تنص عليه اتفاقية اقتسام الثروة*     

 تخصيص االعتمادات - 3
من قبل الحكومة القومية 
لتغطية تكلفة إقامة إدارة 
جديدة وتكلفة تسييرها 

 وتوفير الخدمات

عند إقامة إدارة * 
 أبيي

 5- 2- 3 تودع في حساب خاص لمنطقة أبيي*   الرئاسة*  الرئاسة* 

قامة صندوق أبيي  إ- 4
إلعادة التوطين والبناء 

 والتنمية

عند إقامة إدارة *
 أبيي

المجلس التنفيذي * 
 في أبيي

المجلس اإلداري في * 
 أبيي 

يقرره المجلس * 
 اإلداري في أبيي

 3- 3 التعيين من قبل المجلس التنفيذي* 

 تقوم الحكومة القومية - 5
بتوجيه نداء إلي المجتمع 

هيل الدولي المانح لتس
عودة وإعادة توطين 
 مواطني منطقة أبيي

عند التوقيع علي *
اتفاقية السالم 

  الشامل
  
  
 

 4- 3 قيام الحكومة القومية بتوجيه النداء *    الحكومة القومية* 

 فتح حسابات خاصة - 6
 لصالح إدارة أبيي 

بعد تعيين آبير 
 االداريين

المجلس التنفيذي * 
 في أبيي

طة التنفيذيةفي أبيي فتح تقترح السل*   الرئاسة* 
 حساب خاص وتوافق عليه الرئاسة

3 -5 

 :الحدود الجغرافية –د 
 تشكيل مفوضية - 1

 حدود أبيي
  الرئاسة*   الطرفان عند التوقيع* 

 المجتمع الدولي* 
حسب النص الذي * 

اتفق عليه الطرفان 
 17/2/2004بتاريخ 

  ملحق ابيي

 1- 5 الطرفان* 



الفقرة في  اإلجراءات ، الكيفية أو المعايير التكوين والموقع مصادر التمويل الجهة المنفذة  التوقيت األنشطة
 االتفاقية

 )1(المادة 
ار أعضاء  آلية إختي- 2

 مفوضية حدود إبيي 
حسب النص * 

الذي أتفق عليه 
الطرفان الملحق 

/ 17/12بتاريخ 
2004  

 ملحق أبيي - 
  )2(الفقرة 

 

  الرئاسة*  الطرفان * 
 المجتمع الدولي* 

حسب النص الذي * 
أتفق عليه الطرفان 

   7/12/2004بتاريخ 
 )2(المادة 

حسب النص الذي  •
أتفق عليه الطرفان 

   17/12/2004بتاريخ 
 ملحق ابيي

5 -2 

 رفع التقرير النهائي - 3
 عن حدود أبيي

قبل نهاية الفترة * 
  قبل االنتقالية

  
 

حسب النص الذي  •   مفوضية حدود أبيي* 
أتفق عليه الطرفان 

  17/12/2004بتاريخ 
 )ملحق أبيي  (

5 -3 

 دخول الوضع اإلداري - 4
الخاص بمنطقة أبيي حيز 

 التنفيذ الفوري 

ترة ببداية الف* 
  االنتقالية 

) 7(و ) 6( المادة 
من النص الذي 

أتفق عليه الطرفان 
 17/12/2004بتاريخ 

 )ملحق أبيي(

حسب النص الذي  •   
أتفق عليه الطرفان 

   17/12/2004بتاريخ 
 )ملحق أبيي(

5 -3 

 :السكان هـ 
 وضع معايير اإلقامة - 1

 في منطقة أبيي
مفوضية استفتاء *  قبل االنتخابات* 

 ألبيي
 1- 6 تعدها مفوضية االستفتاء *   

 اآللية لتمثيل مواطني - 2
منطقة أبيي في 

 الهيئتين التشريعيتين

  /الرئاسة *  قبل االنتخابات * 
المفوضية القومية 

 لالانتخابات 

 2- 6 باالنتخاب/ بالتعيين *   

 :الترتيبات األمنية –و 
 إنشاء اللجنة األمنية - 1

 لمنطقة أبيي
فور تشكيل * 
 هيئة التنفيذيةال

 1- 7  حسب االتفاقية*  إدارة أبيي*  إدارة أبيي* 

 تشكيل ونشر آتيبة - 2
مشترآة في منطقة 

/ الكتيبة المشترآة(أبيي 
  ) المدمجة

 

بناء علي اتفاقية * 
 وقف إطالق النار

مجلس الدفاع * 
 المشترك

الوحدة *  مجلس الدفاع المشترك* 
 المدمجة/المشترآة

 2- 7 قف إطالق النار بموجب اتفاقية و* 

 4- 7 بموجب اتفاقية وقف إطالق النار* بموجب اتفاقية * بموجب اتفاقية وقف * بموجب اتفاقية وقف * بموجب اتفاقية *  نشر المراقبين - 3



الفقرة في  اإلجراءات ، الكيفية أو المعايير التكوين والموقع مصادر التمويل الجهة المنفذة  التوقيت األنشطة
 االتفاقية

 وقف إطالق النار إطالق النار إطالق النار وقف إطالق النار الدوليين
 :مفوضية استفتاء أبيي –ز 
 إنشاء مفوضية - 1
 تفتاء أبيياس

يتزامن مع * 
تشكيل  مفوضية 

استفتاء جنوب 
 السودان

 1- 8 تقررها الرئاسة*  تقررها الرئاسة*  الرئاسة *  الرئاسة* 

   استفتاء أبيي- 2
  
  
  
  
  
 

يتزامن مع * 
استفتاء جنوب 

 السودان

مفوضية استفتاء * 
 أبيي

 2- 8 تقررها الرئاسة*   الرئاسة* 

 :عملية المصالحة –ح 
ة السالم  عملي- 1

والمصالحة في منطقة 
 أبيي

عند  التوقيع * 
علي اتفاقية 

 السالم الشامل 

  الرئاسة* 
مجلس إدارة منطقة * 

  أبيي  
  بحر الغزال *  
  غرب آردفان * 
 المجتمع المدني * 

  /الرئاسة •
  / لجنة إدارة أبيي
 /المجتمع الدولي
      المجتمع  المدني

 
 

  9 تقررها الرئاسة *  آل ذوي الشان* 



 ملحق أبيي
  التفاهم حول مفوضية حدود أبيي 

 
يتعين على الطرفين ,  من بروتوآول أبيي1-5وبالرغم مما تضمنته المادة , بعد التوقيع  -1

المكلفة بتحديد وترسيم حدود منطقة المشيخات القبلية ) مفوضية حدود ابيي(تشكيل 
ويشار إليها فيما بعد , 1905التسع التابعة لدينكا نقوك الذين حولوا إلى آردفان في 

  .بمنطقة أبيي
على الوجه ) مفوضية حدود ابيي( من بروتوآول أبيي تتشكل 2-5بمقتضى المادة   -2

  -:التالي
.   ممثل واحد لكل طرف2-1  
ترشيح " إيقاد"  على الطرفين ان يطلبا من الواليات المتحدة االمريكية والمملكة المتحدة و2-2

 دراية ومعرفة بالتاريخ والجغرافية وأية خبرة أخرى ذات خمسة خبراء محايدين ذوى
  ) .مفوضية حدود ابيي(ويرأس احد هؤالء الخبراء . صلة

  .  يرشح آل طرف إثنين من أعضاء االدارتين الحالييتين لمنطقة أبيي2-3
  ترشح حكومة السودان إثنين من الميسيرية  2-4
يش الشعبي لتحرير السودان اثنين من الج/  ترشح الحرآة الشعبية لتحرير السودان 2-5

  .قبائل دينكا المجاورة لجنوب منطقة أبيي
إلى ممثلي شعب منطقة أبيي والجيران وأن تستمع أيضا ) مفوضية حدود ابيي( تستمع -3

  .إلى ما يطرحه الطرفان من آراء
) سجالتال(يتعين على الخبراء في اللجنة مراجعة االرشيف ,    في تقرير نتائج تحرياتهم-4

البريطانية  والمصادر األخرى ذات الصلة بالسودان أينما يحتمل وجودها وذلك سعيًا إلى 
آما يتعين على الخبراء تقرير قواعد . التوصل إلى قرار يستند إلي تحليل علمي وبحثي

  ).مفوضية حدود ابيي(اإلجراءت بخصوص 
 

.  قبل نهاية الفترة قبل االنتقاليةتقريرها النهائي إلى الرئاسة) مفوضية حدود ابيي( ترفع -5
ويصبح تقرير الخبراء الذي توصلو إليه حسب المنصوص عليه في قواعد اإلجراءت بخصوص 

  .نهائيًا وملزمًا للطرفين) مفوضية حدود ابيي(
 تنشأ الرئاسة إدارة منطقة أبيي متزامنة مع حكومة جنوب السودان وحكومتي واليتي -6

  .رق وذلك مع بداية الفترة األنتقاليةجنوب آردفان والنيل األز
, في تقديم التقرير النهائي متجاوزة الوقت المقرر أعاله) مفوضية حدود ابيي( في حالة تأخر -7

على الرئاسة اتخاذ ما يلزم من إجراءات حتى يصبح الوضع الخاص بمنطقة أبيي ساري 
 الي تعديالت أو يؤآد استمراره بيد أن هذا يخضع. المفعول واعتبار مدينة ابيي مقرًا لإلدارة

  .وذلك بموجب التقرير النهائي للجنة
فإنه يتعين على الطرفين إصدار تعليمات مالئمة إلى إدارتيهما المعنيتين ,  في غضون ذلك-8

وعلى الوحدات المشترآة . في منطقة أبيي بالقيام بتسهيل عودة مواطني المنطقة
  .وتوفير الحماية الضرورية للنازحين داخليًاالمدمجة ومراقبي األمم المتحدة تسهيل 

مفوضية ( يوجه الطرفان نداًء إلى المجتمع الدولي بخصوص تقديم مساعدات مالية لتشكيل -9
  . وتسييرها بصورة الئقة) حدود ابيي

 
  
 
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  



  



  
  
  
  
  
  
  
  

  وسائل تنفيذ بروتوآول حل النزاع
  في واليتي 

  جنوب آردفان والنيل األزرق
  
  
  
  

   2004 ديسمبر 31نيفاشا ، آينيا ، 
  
  
  

  
  



 31/12/2004وسائل تنفيذ بروتوآول حل النزاع حول واليتي  جنوب آردفان والنيل األزرق في  
الفقرة في  اإلجراءات ، الكيفية أو المعايير التكوين والموقع مصادر التمويل الجهة المنفذة  التوقيت األنشطة

 االتفاقية
       :الديباجة  –أ 

تحديد أسم جبال 
جنوب آردفان /النوبة

 وقضايا اإلندماج

خالل المفاوضات 
 الجارية

فريقا المفاوضات للحرآة 
الشعبية لتحرير السودان 

 وحكومة السودان

آما هو منصوص عليه في مرفق *   
  31/12/2004جنوب آردفان بتاريخ 

 

 3      :التشاور الشعبي -ب
 إخضاع االتفاقية - 1

إلرادة شعب الشاملة 
 المنطقتين 

بداية السنة 
الرابعة من توقيع 

 االتفاقية 

الجهازان التشريعيان * 
 المنتخبان للواليتين 

أعضاء الجهاز  
 التشريعي للوالية

تقويم تقارير اللجان  •
وتوصياتها 

  .ومشاوراتها 
التداول ، التعديل  •

في إإطار االتفاقية 
بمشارآة حكومة 
 الوحدة الوطنية

3 -2 

اء لجنتين  إنش- 2
برلمانيين للتقدير والتقويم 

مباشرة بعد 
إقامة األجهزة 

التشريعية 
اليوم (المنتخبة 
  3+ المحدد 
  )سنوات

  
 

  الجهاز التشريعي 
 للواليتين 

  الواليتان •
المجتمع  •

 الدولي

آما يحددها الجهاز * 
التشريعي للوالية 

شريطة أن تضم 
المؤتمر الوطني 

والحرآة الشعبية 
 انلتحرير السود

آما يحددها الجهاز  •
التشريعي للواليتين 

ويجوز أن تضم 
 استشاريين 

3 -3 

 إنشاء مفوضية  - 3
الرئاسة للمراقبة والتقويم 

نهاية السنة 
الثانية من الفترة 

 االنتقالية

 حكومة  • الرئاسة* 
الوحدة 
  الوطنية 

المجتمع  •
 الدولي

تحددها الرئاسة * 
مع األخذ في االعتبار 

 لالشمولية والتمثي

 4- 3 تحددها الرئاسة •

نهاية السنة   تعديل اتفاقية السالم- 5
الرابعة من توقيع 

  االتفاقية
 

الجهازان التشريعيان * 
حكومة + للواليتين 

الوالية والحكومة القومية 

 حكومة  •
الوحدة 
  الوطنية

 

الجهاز التشريعي  • 
المنتخب بمشارآة 

حكومة الوحدة 
  الوطنية 

 

3 -6 

 إنشاء الجهاز 6
 يعي للوالية التشر

خالل الفترة قبل 
  االنتقالية

 

المؤتمر الوطني * 
والحرآة الشعبية لتحرير 

 السودان

النسب المئوية  
 المتفق عليها 

آل طرف يختار *  •
  أعضاءه 

 مصادقة الرئاسة  •

  
  
  



الفقرة في  اإلجراءات ، الكيفية أو المعايير التكوين والموقع مصادر التمويل الجهة المنفذة  التوقيت األنشطة
 االتفاقية

 
) الوالي( تعيين الحاآم - 7

 ونائبه
بعد تشكيل * 

 الرئاسة
المؤتمر الوطني * 

والحرآة الشعبية لتحرير 
 سودانال

آل طرف يقدم  • واحد+ واحد  
ترشيحاته وتقوم 
 الرئاسة بالتعيين

 

 تعيين مجلس الوزراء - 8
والمحافظين في فترة ما 

 قبل االنتخابات 

بعد تعيين * 
 ) الوالي(الحاآم 

الوالية ) والي(حاآم * 
والجهاز التشريعي 

للوالية بالتشاور مع 
 الطرفين

الجهاز التنفيذي * 
 للوالية

لمئوية النسب ا* 
المتفق عليها 

والمطبقة علي 
جميع مستويات 
الجهاز التنفيذي 

 والتشريعي

الحاآم يقدم  •
  الترشيحات 

مصادقة المجلس  •
  التشريعي

 يقوم الحاآم بالتعيين •

 

 تعيين مجلس وزراء - 9
 الوالية والمحافظين

مباشرة بعد 
 االنتخابات

الوالية ) والي(حاآم * 
والجهاز التشريعي 

 للوالية 

يقوم الحاآم  •  يةالوال* 
بالتعيينات ) الوالي(

وفقًا لدستور الوالية 
 االنتقالي

5 -2 

 إنشاء المجالس -10
المحلية لما قبل 

 االنتخابات

بعد تعيين * 
 المحافظين

)  الوالي(الحاآم * 
 بالتشاور مع المحافظ 

وفقًا للدستور *  الوالية* 
 االنتقالي  للوالية

 5- 5 يقررها الطرفان •

 المحلية  المجالس-11
 المنتخبة

آما هو موجود في *   مفوضية االنتخابات* بعد االنتخابات* 
الدستور االنتقالي 

 للوالية

آما وضعتها مفوضية  •
 االنتخابات

 

 إنشاء مفوضية أمن -12
 الوالية 

مباشرة بعد * 
قيام حكومة 

 الوالية

الجهاز التنفيذي * 
 للوالية

آما هو منصوص *  الوالية* 
 عليه في القسم

 +  5.6الفرعي  
 )الوالي(نائب الحاآم 

 6- 5 وفقًا للقانون •

 تكوين خدمة الشرطة ، -13
السجون ، الحياة البرية،  

 المطافيء في الوالية 

خالل الستة  * 
أشهر األولي من 
 الفترة االنتقالية

مؤسسات الوالية * 
 التنفيذية المعنية 

   الوالية* 
  
 

/ يجري إعادة تنظيم  •
ت وفقًا تدريب تلك القوا

  للمعايير القومية 
 االنتشار  •

5-9  

المجلس  –ج 
 :التشريعي 

      

 صياغة واعداد واعتماد - 1
 دستور الوالية

بعد اعتماد * 
الدستور القومي 
االنتقالي  وإعداد 
الدستور النموذج 

 للوالية 

المجلس التشريعي * 
  للوالية 

لجنة المراجعة * 
 الدستورية

حسب اتفاق *  الوالية* 
لطرفين علي أن ا

تكون  شاملة وممثلة 
آما يحددها المجلس 

 التشريعي 

تأخذ لجنة صياغة دستور الوالية * 
  :باآلتي 

  الدستور القومي االنتقالي* 
  دستور الوالية النموذج* 
  القيم والعادات في الوالية* 

6 -2 
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 االتفاقية

  المشاورات مع السكان * 
تأآيد وزارة العدل لتوافقه مع  * 

 الدستور 
القوانين /شريعات الت- 2

 الجديدة 
بعد إنشاء * 

المجلس 
التشريعي 

 للوالية

المجلس التشريعي * 
 )الوالي(للوالية والحاآم 

الجهاز التنفيذي *
 للوالية 

وفقًا لدستور الوالية االنتقالي *  
واللوائح الداخلية للمجلس 

 التشريعي للوالية

6 -5 

الهيئة القضائية  –د 
 :للوالية

      

بعد اعتماد *  آم الواليةإنشاء محا
الدستور 

 االنتقالي للوالية

حكومة الوحدة *  الهيئة القضائية للوالية* 
  الوطنية

 الوالية* 

آما هو منصوص * 
عليه في دستور 

 الواليات 

ينص الدستور االنتقالي  للوالية * 
 علي إنشاء محاآم الوالية 

7 -2 

نصيب الوالية من هـ 
 :الثروة القومية

      

تحصيل الضرائب  - 1
 والموارد

مباشرة بعد * 
قيام الحكومة 

 الجديدة

وفقًا للهيكل *  الوالية* الجهاز التنفيذي للوالية*
 المالي للوالية

  وفقًا لقواعد ولوائح مالية الوالية* 
القوانين والقوانين الفرعية التي *

  يبادر بها الجهاز التنفيذي للوالية 
ويصدرها المجلس التشريعي * 

 ية والمجالس المحلية للوال

7 -2 

 تحويالت حصة الوالية - 2
من صافي عائدات %) 2(

بترول الواليات المنتجة 
  للبترول 

  
 

وفقا التفاقية *
 إقتسام الثروة

وفقا التفاقية إقتسام * 
 الثروة

وفقا التفاقية إقتسام * 
 الثروة

وفقا التفاقية * 
 إقتسام الثروة

 3- 8 وفقا التفاقية إقتسام الثروة* 

 تمثيل الوالية في - 3
مفوضية التخصيص 

 ومراقبة اإليرادات المالية 

وفقا التفاقية * 
 إقتسام الثروة

وفقا التفاقية إقتسام * 
 الثروة

وفقا التفاقية إقتسام * 
 الثروة

وفقا التفاقية * 
 إقتسام الثروة

 4- 8 وفقا لصيغة اقتسام الثروة * 

 تحويالت حصة الوالية - 4
من صندوق االعمار 

 والتنمية القومي 

وفقا التفاقية * 
  إقتسام الثروة 

 

وفقا التفاقية إقتسام * 
 الثروة

وفقا التفاقية إقتسام * 
 الثروة

وفقا التفاقية * 
 إقتسام الثروة

آما هو منصوص عليه في * 
 من هذا 8-8 و 6- 8القسم الفرعي 

 االتفاق 

8 -7 

 اعتمادات رئاسية - 5
 إضافية للوالية 

بعد تشكيل * 
 مة الواليةحكو

 9- 8 توضع في حساب الوالية*    الرئاسة* 

 إنشاء اللجنة الفنية - 6
لتقسيم أصول الحكومة 

متي أثيرت * 
 النزاعات 

حكومة الوحدة * 
 الوطنية والوالية المعنية 

  حكومة الوالية* 
 حكومة الوحدة الوطنية * 

  واحد من آل طرف * 
 خبير واحد* 

   حسب االتفاقية* 
  

8 -14 



الفقرة في  اإلجراءات ، الكيفية أو المعايير التكوين والموقع مصادر التمويل الجهة المنفذة  التوقيت األنشطة
 االتفاقية

  وحسم النزاعات
مفوضية أراضي  –و 

 :الوالية
      

 إنشاء مفوضية أراضي - 1
 الوالية 

بعد إنشاء * 
 حكومة الوالية

الجهاز التنفيذي * 
 للوالية

يتم تحديدها *  الوالية* 
بواسطة الجهاز 

التنفيذي للوالية 
بالتشاور مع 

المفوضية القومية 
 لألراضي

يتم إعدادها بواسطة الجهاز * 
لوالية بالتشاور مع التنفيذي ل

 االمفوضية القومية لألراضي 

9 -3 

 مراجعة العقود القائمة - 2
إليجارات األراضي  وإعادة 
النظر في المعايير القائمة 

عند رفع * 
 دعاوي  

  مفوضية أراضي الوالية* 
الجهاز التنفيذي * 

 للوالية

آما يحددها الجهاز *  الوالية* 
 التنفيذي للوالية

 6- 9 ة حسب االتفاقي* 

       :الترتيبات األمنية –ز 
حجم القوات المسلحة 

  السودانية في  الواليتين 
 

بعد تشكيل * 
مؤسسة 
 الرئاسة

 1-10 وفقًا التفاقية وقف إطالق النار*   حكومة الوحدة الوطنية*  الرئاسة* 

ترتيبات ما قبل  –ح 
 :االنتخابات

      

 تمثيل الوالية في - 1
  المؤسسات القومية

  
  
 

حسب * 
بروتوآول  

اقتسام السلطة 
واتفاقية اقتسام 

 الثروة

 2-11 بالتعيين *    الرئاسة* 

 التمثيل في المجلس - 2
 الوطني  

  وفقًا لبروتوآول اقتسام السلطة*     

 التمثيل في مجلس - 3
 الواليات 

  وفقًا لبروتوآول اقتسام السلطة*     

 التمثيل في أجهزة - 4
  األمن القومية 

 

  وفقًا لبروتوآول اقتسام السلطة*     

 التمثيل في مفوضية - 5
تخصيص ومراقبة اإليرادات 

 المالية  

وفقا لوسائل تنفيذ اتفاقية *     
 اقتسام الثروة

 

 التمثيل في عملية - 6
 المراجعة الدستورية

  وفقًا لبروتوآول اقتسام السلطة*     



الفقرة في  اإلجراءات ، الكيفية أو المعايير التكوين والموقع مصادر التمويل الجهة المنفذة  التوقيت األنشطة
 االتفاقية

 التمثيل في لجنة - 7
ار تسيير صندوق اإلعم

 والتنمية القومي 

  وفقًا لطرق اقتسام السلطة*     

 النظام الذي بموجبه - 8
يتسلم آل طرف الحكم 

 في آل والية

بعد إنشاء * 
 الرئاسة

  )الوالي(الحاآم *  الوالية*  الرئاسة* 
نائب الحاآم * 
 )الوالي(

  يقدم الطرفان الترشيحات* 
 تقوم الرئاسة بالتعيين* 

11-1-5 

8-  
  دفان أ جنوب آر

  
  
  
  
  
  والية النيل األزرق-ب

بعد إنشاء * 
  الرئاسة 

  
  
  
  
  

بعد إنشاء 
 الرئاسة

  الرئاسة* 
  
  
  
  
  
  
 الرئاسة* 

  الوالية* 
  
  
  
  
  
  
 الوالية* 

في التناوب األول * 
تتولي الحرآة 

الشعبية لتحرير 
جنوب السودان 
منصب الحاآم 

ويتولي ) الوالي(
المؤتمر الوطني 

منصب نائب الحاآم 
  )الوالي(

في التناوب األول * 
يتولي المؤتمر 

الوطني منصب 
بينما ) الوالي(الحاآم 

تتولي الحرآة 
الشعبية لتحرير 

السودان منصب نائب 
 )الوالي(الحاآم 

هي تتولي المنصب لمدة / هو * 
   شهر من تاريخ التعيين18
  
  
  
  
  

 18هي تتولي المنصب لمدة /هو* 
  شهر من تاريخ التعيين

 

11-1-5 



  ب آردفانمرفق جنو
  والية جنوب آردفان

  
  .اسم الوالية هو جنوب آردفان وعاصمتها هي آادوقلي  -1
، ستة وثالثون )54(يتشكل المجلس التشريعي للوالية من أربعة وخمسين عضوًا  -2

من منطقة غرب ) 18(من منطقة جنوب آردفان و ثمانية عشر عضوًا ) 36(عضوًا 
إن تمثيل المنطقتين يخضع للتعديل ومع ذلك ف. آردفان سابقا بما في ذلك أبيي 

وفقًا لنتيجة تعداد السكان وقرار المفوضية القومية االنتخابات حسب مقتضى 
  .الحال

بالنسبة لتشكيل المجلس التشريعي للوالية قبل االنتخابات تقوم حكومة السودان  -3
من منطقة جنوب آردفان سابقا وأثني عشر عضوًا ) 18(بترشيح ثمانية عشر عضوًا 

من منطقة غرب آردفان سابقًا ، بينما ترشح الحرآة الشعبية لتحرير ) 12(
من منطقة ) 18(الجيش الشعبي لتحرير السودان ثمانية عشر عضوًا /السودان

  .من منطقة غرب آردفان سابقًا) 6(جنوب آردفان سابقًا وستة أعضاء 
 :المجلس الوزاري للوالية يتشكل آاآلتي  -4
بما فيهم الحاآم ) 11(يتكون من أحد عشر عضوًا يكون للوالية مجلس وزاري  4-1

من األعضاء من جنوب آردفان وأربعة ) 7(سبعة ) الوالي(ونائب الحاآم ) الوالي(
 .من غرب آردفان) 4(أعضاء 

من أجل تشكيل مجلس وزراء الوالية في فترة ما قبل االنتخابات ترشح حكومة  4-2
نطقة ، آما ترشح من آل م) 3(السودان ستة اعضاء في المجلس ثالثة 

) 5(الجيش الشعبي لتحرير السودان خمسة /الحرآة الشعبية لتحرير السودان
من منطقة غرب )  1(أعضاء  أربعة منهم من منطقة جنوب آردفان سابقًا وواحد 

 .آردفان سابقًا 
  :بالنسبة لتمثيل الوالية في مجلس الواليات -5
لس الواليات ، إال أن ذلك آل واحدة من المنطقتين يكون لها ممثل واحد في مج 5-1

 .الترتيب يخضع ألي تغييرات مستقبلية يتم االتفاق عليها
في ترتيبات الفترة ما قبل االنتخابات ترشح حكومة السودان لمجلس الواليات  5-2

ممثل منطقة غرب آردفان سابقًا بينما ترشح الحرآة الشعبية لتحرير 
 . جنوب آردفان سابقًاالجيش الشعبي لتحرير السودان ممثل منطقة/السودان

يكون للفوله فروع لجميع وزارات ومؤسسات الوالية آل واحدة منها يرأسها نائب  -6
ويلتزم الفرع بجميع السياسات والتعليمات الصادرة عن الوزارة . األمين العام 

  .المعنية ويقدم تقريرًا إلي أمينه العام
في التمتع بجميع سوف تستمر ) بجميع محلياتها(منطقة غرب آردفان سابقًا  -7

 .المزايا الحالية لصندوق غرب آردفان والذي سوف تدعمه الحكومة القومية 
  :يتم توزيع نصيب الوالية من موارد البترول آاالتي  -8
المستحقة من موراد البترول المنتج في أي جزء من الوالية تعود % 2نسبة  8-1

 .فائدته علي جزئي الوالية بالتساوي 
نصيب المسيرية في بترول أبيي سوف تستفيد التي تشكل % 2نسبة ال  8-2

 .منها منطقة غرب آردفان سابقًا
التي تشكل نصيب غرب آردفان من بترول ابيي سوف تقسم % 2نسبة ال  8-3

  %.1بالتساوي بين جزئي الوالية لكل واحد منهما 
بالرغم من أن آادوقلي هي العاصمة ومقر المجلس التشريعي للوالية، إال أن  -9

 .عي للوالية يعقد دوراته بالتناوب في آادوقلي والفوله المجلس التشري
 .  المتفق عليها1974تعلن الرئاسة تشكيل والية جنوب آردفان وفقًا لحدود عام  -10
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  : 26/5/2004ريخ بروتوآول إقتسام السلطة بتا
 ويعاد ترقيم الفقرات التالية حتى 8-2-2 يعاد ترقيمها لتصبح 3-7-2-2الفقرة الفرعية  2-1

 أي إشارة وردت في االتفاقية إلي أي من هذه الفقرات – وفقًا لذلك 13-2-2الفقرة 
  .تعدل لتوافق هذا التعديل

   .7-5-2 يعاد ترقيمها لتصبح 26 الواردة في صفحة 6-5-2الفقرة الفرعية  2-2
إلي حين إجراء االنتخابات يكون المجلس األول " تعدل لتصبح 1-3-5الفقرة الفرعية  2-3

  :" لجنوب السودان تأسيسيًا تشريعيًا شامًال ويتكون آما يلي 
 من the يحذف من الجملة الثانية من النص الحرف اإلنجليزي 4-5-3في الفقرة الفرعية  2-4

 . أمام عبارة جنوب السودان
 . من أمام عبارة جنوب السودان the يحذف الحرف 5-5-3الفرعية من الفقرة  2-5
 23سلطات حكومة جنوب السودان في سلطة إضافية بالرقم (أضف إلي الجدول باء  2-6

 .   أدناه11-2وتقرأ آما سترد في 
 :  يعدل ويقرأ آما يلي 1-3-7-3نص الفقرة الفرعية  2-7

ء أو إتهام بموجب قوانين جنوب تكون محكمة ذات إختصاص نهائي فيما يتعلق بأي إدعا"
السودان أو قانون أي والية في الجنوب بما في ذلك القانون المدون أو العرفي عدا 

األحكام الصادرة بموجب قوانين قومية فإنها تخضع للمراجعة والتقرير بشأنها بواسطة 
 . المحكمة العليا القومية 

كمة مراجعة ونقض فيما يتعلق بأي تكون مح"  يعدل ليقرأ  4-3-7-3نص الفقرة الفرعية  2-8
 .طعن جنائي أو مدني ينشأ بموجب قوانين جنوب السودان 

  :  ليقرأ آما يلي 7-3-7-3يعدل نص الفقرة الفرعية  2-9
  .يكون لها إختصاص وفق ما يحدده دستور جنوب السودان ، اتفاقية السالم والقانون" 

 :  ليقرأ آما يلي 4-5-4يعدل نص الفقرة  2-10
مع مجلس وزراء الوالية السلطات المتعلقة بالجوانب ) الوالي( اآم يباشر الح" 

الوظيفية الواردة في الجدولين ج و د مقروءين مع الجدولين هاء و واو وآذلك 
االختصاصات التنفيذية الموآلة للوالية بموجب الدستور القومي االنتقالي ، دستور 

   .جنوب السودان ، دستور الوالية ، اتفاقية السالم 
السلطة القضائية في جنوب السودان وإدارة العدالة علي مستوي جنوب السودان "  2-11

بما في ذلك صيانة وتنظيم محاآم جنوب السودان وفقًا للمبادئ والمعايير القومية 
  .".واإلجراءات المدنية والجنائية

 سلطة إضافية تحت الرقم 60أضف إلي الجدول دال السلطات المشترآة في صفحة  2-12
  :رأ آما يلي  وتق32
  ". تنظيم حيازة واستغالل األراضي وممارسة الحقوق عليها" 

 :اتفاقية إقتسام الثروة   -3
  :  لتقرأ آما يلي 7-1تعدل الفقرة الفرعية   3-1

  . إلخ  ......... 4-1 و 3-1دون اإلخالل بأحكام الفقرتين "   
  . يستكمل باقي النص آما ورد قبل التعديل   

  ".خالل الفترة االنتقالية"  وتحذف منها عبارة 1-3لفرعية تعدل الفقرة ا  3-2
  .ويكون قرارها نهائيًا وملزمًا" بأن تضاف إليها في آخرها عبارة 1-11تعدل الفقرة الفرعية   3-3
   SSRDF ليصبح SRRDF يصحح المختصر 5-15في الفقرة الفرعية   3-4
  :بروتوآول مشاآوس  -4
  . ون تغيير في النص والمعني يعاد ترقيم بروتوآول مشاآوس د  4-1
  " .الحكومة القومية" التي تقرأ 2-3الفقرة الفرعية   4-2
السلطة " لتصبح "  الحكومة القومية" تعدل العبارة 1-2-3في القسم الفرعي    4-3

  " .التشريعية القومية
 1-4-2 ، 4-2 تشطب ألنها تماثل الفقرات الفرعية 2-2-5 و 1-2-5 و 2-5الفقرات الفرعية   4-4

  .  وال حاجة للتكرار2-4-2و 



بروتوآول حل النزاع في واليات جنوب آردفان والنيل األزرق المؤرخ   -5
26/5/2004:   

  ".أن أسم الوالية قد أتفق علي أن يكون ، جنوب آردفان"  تحذف  إذ 2في صفحة   5-1
   STATE الواردة قبل آلمة الوالية  the وتحذف منها 3-1تعدل الفقرة الفرعية   5-2
  :  ليصبح نصها 3-3تعدل الفقرة الفرعية   5-3

وتقدم المفوضيتان تقريريهما للمجلسين التشريعين في الواليتين بنهاية "........... 
" بنهاية"بإضافة آلمة " السنة الرابعة من تاريخ التوقيع علي إتفاقية السالم الشاملة

 .قبل عبارة السنة الرابعة
   eitherفي أول النص بكلمة  any  وتستبدل آلمة6-3تعدل الفقرة الفرعية   5-4
 للنص اإلنجليزي قبل عبارة لجنة  A بإضافة الحرف اإلنجليزي 6-5تعدل الفقرة الفرعية   5-5

  .أمن الوالية الواردة في النص 
 بالرسم N في النص اإلنجليزي بإستبدال الحرف االنجليزي 8-5تعدل الفقرة الفرعية   5-6

  . بالرسم الصغير في ذات الكلمةn بالحرف NATIONALومي الكبير في آلمة ق
الجدول أ مقروءًا مع ....  بإضافة العبارة التالية لنهاية النص 4-6تعدل الفقرة الفرعية   5-7

  . الجدولين ب  و  ج المرفقين 
 ويحرر آخر ENSURES  من آلمة S بحذف الحرف اإلنجليزي  4-7تعدل الفقرة الفرعية   5-8

  S الحرف الكلمة من
دون المساس بنص "  بأن يضاف إليها في مفتتحها عبارة 7-6تعدل الفقرة الفرعية   5-9

  .."  ، 5-7الفقرة الفرعية 
 قبل آلمة الزيت An بأن يضاف إلي صدرها الحرف اإلنجليزي 3-8تعدل الفقرة الفرعية   5-10

ائد الزيت من صافي ع% 2تصبح العبارة % 2 وبعد عبارة An Oil Producingفتصبح 
 " .من الزيت المنتج في الوالية % 2" المنتج في الوالية بدال عن عبارة 

 من أمام عبارة فيما يتعلق  the يحذف الحرف اإلنجليزي 4-8في الفقرة الفرعية   5-11
 In Regardفيما يتعلـق بتخصيص "   لتصبح In Regard to the allocationبالتخصيص  

to allocation  
فشل "في حال المفوضية قبل عبارة "...  تضاف عبارة 8-9فقرة الفرعية في ال  5-12

    ..… Faiture to  بدًال عن In the event of faiture.... " المفوضيتين في التوافق 
 26 سلطة إضافية بالرقم 18علي صفحة " السلطات المشترآة " ب"أضف إلي الجدول   5-13

  : وتقرأ آما يلي 
  ".رض وإستغاللها وممارسة الحقوق عليهاتنظيم حيازة األ"   

السلطة التنفيذية والصالحيات التشريعية للواليتين ،وفي الجدول ) " أ ( في الجدول  5-14
في " السلطات القومية ) أ ( السلطة المشترآة يقرأن دون المساس بالجدول ) ب(

  ".اتفاقية قسمة السلطات
   : 26/5/2004بروتوآول حل النزاع في أبيي المؤرخ  -6
  : يعدل إسم البروتوآول ليصبح  6-1

الجيش الشعبي /بروتوآول بين حكومة السودان والحرآة الشعبية لتحرير السودان"
  " لتحرير السودان حول حل نزاع أبيي

   Removal بكلمة عزل Relief تستبدل آلمة إعفاء 4-3-4في الفقرة الفرعية     6-2
  
   :25/9/2003ة المؤرخة االتفاقية اإلطارية حول الترتيبات األمني  -7
  .........  وتستبدل عبارة 7-3تعدل الفقرة الفرعية   7-1

 إنفتاحها بإسقاط عبارة –سوف يتم نشرها " لتقرأ" إنفتاحها"سوف يتم إعادة نشرها "  
   Reإعادة 

  
 
 



  
  

 


