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التعريفات 
 

: هذا التفاق تعني المصطلحات التالية ما يلي لغراض

 

1.               "AMIS" تعني بعثة التحاد الفريقي في السودان.

2.     "Assembly" / تعني عملية نقل المقاتلين السابقين للحركات إلى مواقع مختارة" التجميع  
 بغرض نزع سلحهم ودمجهم في المؤسسات المنية المختارة أو لعAAادة دمجهAAم فAAي
.المجتمع المدني

3.     "Assembly  Areas" Cantonment“ ”أو   Sites/مناطق تجميع القوات أو مواق�ع 
يمكن استبدال إحدى العبارتين بالخرى للشارة إلى الماكن التي تجري فيها" تمركزها  

.عملية نزع سلح المقاتلين وتسريحهم

4.     Area of Control/ تعني منطقة تخضع لسيطرة كاملة لحد الطراف، ":منطقة السيطرة  
.ول يمكن لي طرف آخر أن يمارس فيها أي نشاط

5.     "Armed Militia"/ تعني قوات مرتبطة أو غير مرتبطة بأي طرف" الميليشيات المسلحة  
Iويشمل ذلك أي مجموعة مسلحة إشتركت أو لم تشترك في نشاط معاد.

6.     "Buffer Zone"/ هي منطقة محددة أنشئت بموجب هذا التفاق تراقبها ":المنطقة العازلة  
.بعثة التحاد الفريقي في السودان، أستبعدت منها القوات المتنازعة أو المتحاربة

7.     "Community  Police"/ تعني العاملون المتطوعون الذين يقومAAون ":شرطة المجتمع  
 بأنشطة تسيير الدوريات بمراقبة من الشرطة المدنية لبعثة التحاد الفريقي في السودان

متطوعAAو الشAAرطة"وتفسر عبAAارة . بغية المساعدة على حفظ السلم والهدوء العامين  
وفقا لذلك" المجتمعية .

8.     "Crew-Assisted Weapons"/ هي أسلحة ل يمكن استخدامها :السلحة التي يديرها طاقم  
أو لتحديد/بواسطة شخص واحد وتتطلب مشغلين إضافيين ووسائل فنية سواء لطلقها و  

وفي أغلب الحيان يتم تركيب هذه النواع من السلحة على مركبات أو. مسارها النهائي  
.سفن أو طائرات

9.               "D-Day" / هو يوم التوقيع على هذا التفاق ":يوم التوقيع .

10.   "Demilitarized  Zone"/ تعني منطقة معينة وفقAا لهAذا ":المنطقة المنزوعة السلح  
 التفاق، تمتنع الطراف عن القيام بعمليات عسكرية فيها والتي يتAAم إخلء الممتلكAAات
.العسكرية منها

11.   "Demobilization"/ هي عملية بدء الطراف في تفكيك هياكلها العسAAكرية: "التسريح  
.وإخضاع المقاتلين السابقين لعملية التحول إلى الحياة المدنية



12.   "Disarmament"/ هي عملية تهدف إلى جمع ومراقبة والتخلAAص مAAن ":نزع السلح  
.السلحة الصغيرة والسلحة الخفيفة والثقيلة، بما في ذلك عملية إزالة اللغام

13.   "Disengagement"/ هي عبارة عامة للشارة إلى العملية التي تفضي إلى ":فك الرتباط  
.الفصل الجغرافي بين القوات المتحاربة

14.          "Displaced Persons"/ تعني النازحون داخليا أو اللجئون ":النازحون .

15.   "The Elections"/ تعني النتخابات العامة التي تجري وفقا للدستور القومي ":النتخابات  
.النتقالي، في أجل ل يتجاوز مدة أربع سنوات من الفترة النتقالية المحددة فيه

16.          "Former Combatants"/ يقصد بها العضاء السابقين في": المقاتلون السابقون  
.قوات الحركات

17.   "GNU" & "GoS"/ عبارتان يمكن استبدال ":حكومة السودان وحكومة الوحدة القومية  
.إحداهما بالخرى للشارة إلى الحكومة القومية لجمهورية السودان

18.   "Internally  Displaced  Persons"  (IDPs)/ هم أشAAخاص أو": النازحون داخليا  
 مجموعات من الشخاص اضطروا أو أجبروا على الفرار ومغادرة ديAAارهم وأمAAاكن
 إقامتهم المعتادة، لسيما نتيجة أو تجنبا لعواقب نزاعات مسلحة وإنتشار العنف أوانتهاك
 حقوق النسان أو كوارث طبيعية أو التي هي من صنع النسAAان، وهAAذا دون خAAروج
.هؤلء الشخاص عن الحدود الوطنية المعترف بها دوليRا

19.          "Movements"/ جيش تحرير السودان وحركة العAAدل/يقصد بها حركة ":الحركات  
.والمساواة

20.   "Movements’ Police Liaison Officer"  (MPLO)/ ":ضابط اتصال شرطة الحركات  

 تعني الشخص الذي تعينه إحدى الحركتين ليؤدي مهام السلمة والمن في منطقة تراقبها
.الحركات

21.   "Redeployment"/ تعني نقل وحدة أو فردI أو مؤن من منطقة انتشAار ":إعادة النتشار  
 إلى منطقة أخرى أو إلى موقع آخر داخل المنطقة أو إلى منطقة داخلية بغرض مواصلة

أوالتخلص بشكل آخر/الستعمال أو النقل إلى محطات التسريح بغرض إعادة الدمج و .

22.   "Reform of selected security institutions"/ ":إصلح المؤسسات المنية المختارة  

 يقصد بذلك عملية تحويل مؤسسات أمنية محددة بهAAدف تحسAAين قAAدراتها وفعاليتهAAا
دوليا"واحترافيتها ودعم سيادة القانون وفقا للمعايير المقبولة  ".

23.   "Reintegration"/ تعني إجراءات المساعدة الموفرة للمقاتلين السAAابقين ":إعادة الدمج  
 بهدف زيادة القدرة على استيعابهم في المجتمع المدني، علAAى الصAAعيدين القتصAAادي
. والجتماعي

24.   "Returnee"/ يعني شخص نازح يعود طوعيا إلى مكان إقامته المعتادة قبل نزوحه": العائد  
.بهدف إعادة القامة في ذلك المكان

25.   "Rules of  Engagement" (ROE)/ تعني التوجيهات التي تصدرها": قواعد الشتباك  



 السلطة العسكرية المختصة والتي تحدد الظروف والشروط التي تقوم القوات في ظلهAAا
أو الستمرار في استخدام القوة ضدX قوات أخرى تواجهها/بالمبادرة و .

26.   "Status of Mission Agreement" (SOMA)/ ":الوضع الخاص بالتفاق المتعلق بالبعثة  

 تعني العبارة التفاق الذي تم بين التحاد الفريقي وحكومة السAAودان والAAذي يوضAAح
.المركز القانوني لقوة عسكرية يتم نشرها في السودان

27.   "War-affected person"/ يقصد بذلك الشخاص أو مجموعات": المتضررون من الحرب  
 من الناس الذين عانوا الضطهاد خلل النزاع في دارفور وغيرهم ممن تأثرت حيAAاتهم
.وأسباب معيشتهم سلبا نتيجة النزاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ديباجة
 

 المشار إليها فيمAAا(جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة /حكومة السودان وحركةإن 
Aى") الطراف"بعد بAAة إلAAالمجتمعة في أبوجا، نيجيريا في سياق جمهودها طويلة المد الرامي 

إيجاد حلZ دائم للنزاع في دارفور؛
 

.اتفاقاتها السابقة حول هذا الموضوع إذ تضع في العتبار

 



 جميع أعمال العنف الممارسة ضد المدنيين وانتهاكات حقوق النسان وتؤكAAد قبولهAAا إذ تدين
 الكامل وغير المشروط للتزاماتها بموجب القانون النساني الدولي وقAAانون حقAAوق النسAAان

الدولي وقرارات مجلس المن للمم المتحدة ذات الصلة؛
 

 التزامها المتبادل بمقررات التحاد الفريقي وقرارات مجلس أمن للمم المتحدة المتعلقة إذ تؤكد
بضرورة التوصل إلى حلZ سياسي بغية إنهاء النزاع في دارفور؛

 

 بالحاجة الملحة إلى التوصل إلى اتفاق سلم شامل يأتي في النهاية بالسلم والمن اقتناعا منها
لهل دارفور؛

 

سيادة ووحدة السودان وسلمة أراضيه؛إذ تؤكد 
 

بأن هذا التفاق يشكل الساس السليم لتسوية النزاع؛ إيمانا منها
 

 أن التوقيع على هذا التفاق يمثل خطوة بالغة الهمية نحو إيجاد حلZ سياسي عادل إذ تؤكد بعزم
.وسلمي ودائم للنزاع في دارفور

 

:على هذا التفاق على ما يلي تتفق لدى توقيعها

 

 التنفيذ الكامل والفعلي لهذا التفاق الذي يشمل تقاسم السلطة وتقاسم الثروة ووقف إطلق   .1
 الAAدارفوري-النار الشامل والترتيبات المنية النهائية فضل عAAن الحAAوار الAAدارفوري

.والتشاور

 ينبغي) وهي واردة على شكل ملحقات(كون الوثائق التالية تشكل جزءا من هذا التفاق    .2
:أن تنفذها الطراف من الن فصاعدا وفقا لحكام الفصول الواردة في هذا التفاق

 8اتفاق وقف إطلق النار النساني الخاص بالنزاع في دارفور، الموقع في              )أ 

؛)1الملحق  (2004إبريل 

 في 2004إبريل  8البروتوكول الخاص بإنشاء مساعدات إنسانية، الموقع في        )ب 
؛)2الملحق (انجامينا، تشاد 

 اتفاق الطراف السودانية حول ترتيبات إنشاء لجنة وقAAف إطلق النAAار ونشAAر   )ج
؛)3الملحق  (2004مايو  28مراقبين في دارفور، الصادر في 

 جيش تحرير السودان وحركAAة العAAدل/البروتوكول بين حكومة السودان وحركة   )د
 نوفمبر 9والمساواة، المتعلق بتحسين الوضع النساني في دارفور والصادر في 

؛)4الملحق  (2004



Aدل/البروتوكول بين حكومة السودان وحركة) هAAة العAAجيش تحرير السودان وحرك 
 الملحAAق(والمساواة حول تعزيز الوضع المني في دارفور وفقا لتفاق انجامينا 

؛)5

 2005يوليAAو  5إعلن المبادئ لتسوية النزاع السوداني في دارفور، الصادر في    )و

).6الملحق (

 

.الواردة في الفصول هنا تشير إلى اتفاق السلم لدارفور" هذا التفاق"كون عبارة    .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقاسم السلطة: الفصل الول
 

المبادئ الساسية
 

  1  المادة 
 

المبادئ العامة لتقاسم السلطة
 

 وتمارس الدولة هذه السيادة التي. إن جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة               .1



.خولها إياها الشعب وفقا لحكام الدستور القومي الذي ستندمج في هذا التفاق

.تكون المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات المدنية والسياسية               .2

 تعتبر الديانات والمعقتدات والتقاليد والعادات مصدرRا لقوةI معنويةI والهامI للشعب               .3
.السوداني

.إن النقل السلمي للسلطة بطرق ديموقراطية هو ضمان الستقرار ووحدة البلد               .4

 إن الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية يدعXم الحكم الرشAAيد               .5
.والمساءلة والشفافية واللتزام برعاية الشعب

.يتم ضمان سيادة القانون واستقللية السلطة القضائية               .6

 تؤكد الطراف مجددRا التزامها باحترام وحماية وتعزيAAز حقAAوق النسAAان               .7
.والحريات الساسية

 ويكون نقل السلطة السلمي. إن تقاسم السلطة أمر حيوي لضمان الوحدة الوطنية               .8
.إستنادا إلى انتخابات حرة ونزيهة أساسRا لقيام حكم ديموقراطي في السودان

 ومن الساسي إيجاد نظام حكم فيدرالي، يكفل تخويل فعليا للسلطات وتوزيعا               .9
 واضحا للمسؤوليات بين المركز ومستويات الحكم الخرى، بما فيها الدارة المحلية،
 وذلك لضمان مشاركة متكافئة ومنصفة لمواطني السودان عموما وأهل دارفور بوجه

.خاص

 تقوم النتخابات على كافة مستويات الحكم في السودان على التصAAويت الحAAر          .10
 دوليين، قصد ضمان مشاركة نزيهAAة لجميAAع/والمباشر، بحضور مراقبين محايدين

 وتعقد النتخابات بالنسبة للرئاسAAة والهيئة التشAAريعية علAAى كافAAة. شعب السودان
.مستويات الحكم

 يجب تمثيل جميع المواطنين على كل المستويات، بصورة منصفة ومتكافئة، بمن          .11
 فيهم أهل دارفور، في الخدمة المدنية القومية والقوات المسلحة القوميAAة والشAAرطة

.والخدمات الستخبارية

 دون الخلل بأحكام اتفاقية السلم الشاملة المتعلقة بالحدود بين الشمال والجنوب          .12
 وأية اتفاقية دولية نافذة بين جمهورية السودان والبلدان المجاورة، تتم إعAAادة حAAدود

 ويتم إنشاء لجنAة فنيAة 1956دارفور إلى المواقع التي كانت عليها حتى أول يناير 
.مؤقتة مختصة برسم الحدود وفقا لذلك

 يكون للمحكمة الدستورية الختصاص في فصل المنازعات بين مستويات الحكم          .13
.أو أجهزة الحكم في مجالت اختصاصاتها الحصرية والمشتركة والمتبقية

 يعتبر التنوع الثقافي والجتماعي لشعب السودان أساسا للتماسك القومي ينبغAAي          .14
.تعزيزه وتنميته

 تقر الطراف بنقص تمثيل النساء في المؤسسات الحكومية وهياكل صنع القرار          .15
 وبالحاجة إلى اتخاذ تدابير خاصة لكفالة مشاركة النساء على نحو متكافئ وفعلي في

.أجهزة صنع القرار على جميع المستويات



 

  2  المادة 
 

المعايير والخطوط الرشادية لتقاسم السلطة
 

:فيما يلي معايير تقاسم السلطة وخطوطها الرشادية

 

 ضمان مشاركة أهل دارفور في كافة مستويات الحكم في جميع مؤسسات الدولة،          .16
.من خلل معايير مدققة لتقاسم السلطة

 يمكن استخدام السوابق ذات الصلة وحجم السكان، عند القتضاء، لتحديد تمثيل          .17
.مواطني دارفور على كافة المستويات

 ضمان المشاركة الكاملة والبعيدة الثر للدارفوريين في إعداد الساس العAAادل          .18
 ويتعين. لجراء النتخابات التي تكون لها آثار بعيدة المدى بالنسبة لمجموع السودان

 تمثيل الدارفوريين في جميع النشطة السياسية وبالنسAAبة للخدمAAة المدنيAAة والهيئة
 القضائية والقوات المسلحة والشرطة والخدمات الستخبارية، وكل الجهزة الخAAرى

.للدولة يتم احترام مبدإ المشاركة مع مراعاة المتطلبات المتعلقة بالمؤهلت والكفاءة

 يعتمد التمييز اليجابي لصالح الدارفوريين لتعزيز مشاركتهم في قطاع الخدمات          .19
 وعلى المدى البعيد يستمر توفير فرص التعليم الخاص والتدريب والعمل فAAي. العامة

 الخدمة العامة لتاحة المشاركة الكاملة لهل دارفور في السهام في رفاهية المAAة،
.على أساس متكافئ

 دعما وتمكينا لجميع الفئات السكانية في دارفور، وسعيا لتقريب الحكومة منها،          .20
 من الضروري القيام، فور إبرام هذا التفاق، بدمج الدارفوريين فAAي إدارة الشAAؤون

 وفي هAذا السAياق، يتعيAAن. السياسية والقتصادية والثقافية والجتماعية في دارفور
 الشروع في برامج تساعد على معالجة الثار العكسية للنزاع فضل عن آثاره الكبيرة

.المترتبة عليه

 يتم تحديد معايير وأساليب ممارسة السلطة أو تقاسمها بعد النتخابات بحسAAب          .21
.نتائج النتخابات ووفقا لحكام الدستور

 تسترشد الطراف، لدى تنفيذها هذا التفاق بمبAAادئ حسAAن النيAAة والشAAفافية          .22
.والمساءلة

 

  3  المادة 
 

حقوق النسان والحريات الساسية
 



.تكون المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات المدنية والسياسية          .23

 تؤكد الطراف مجددا التزامها باحترام وتعزيز حقAAوق النسAAان والحريAAات          .24
 الساسية على نحو ما تم تفصيله أدناه وفي مواثيق حقوق النسAAان الدوليAAة الAAتي

.صادقت عليها حكومة السودان

 ل يجوز إيقاف أو احتجاز أي. لكل شخص الحق في الحرية والسلمة والمان          .25
 شخص أو تجريده من حريته أو تقييدها إل إذا كان ذلك منسجما مع التAAدابير الAAتي
 يفرضها القانون وبالخص مع التدابير التي يفرضها قانون الجراءات الجنائيAAة أو

.الوامر القضائية

.يعتبر أي شخص متهم بريئا ما لم تثبت إدانته وفقا للقانون             )أ 

 يتم أبلغ أي شخص تم إيقافه، لحظة إيقافه، بأسباب إيقافه كما يتم إخطAAاره       )ب 
 ويتمتع الشخص المتهم بالحق في الدفاع عAAن. على الفور بالتهم الموجهة ضده

 تقدم الدولة المساعدة القانونية في حالAAة عجAAزه. نفسه أو بواسطة محامI يختاره
.عن الدفاع عن نفسه إذا وجهت له تهم خطيرة

 يتمتع كل شخص متهم بحكم عادل يجري في وقت معقول حسب ما نص عليAAه ) ج
.ويتولى القانون تنظيم محاكمته غيابيا. القانون

 في جميع المداولت المدنية والجرامية، لكل شخص الحق في محاكمAAة علنيAAة ) د
.وعادلة تعقدها محكمة مختصة عادية وفقا للجراءات التي يفرضها القانون

Aانون) هAAل توجه للشخص المتهم اتهامات بالقيام بعمل أو إغفال ل يشكل خرقا للق 
.في الوقت الذي يزعم أنه تم ارتكابه فيه

 ويتم ضمان الحق في التقاضAAي. ل يحرم أي شخص من حق اللجوء إلى العدل ) و
.لجميع الشخاص

 

 ول يجوز حرمان أي أحد مAAن. لكل إنسان الحق في الحياة والكرامة والنزاهة          .26
.الحياة بصورة قسرية

 جميع الشخاص متساوون أمام القانون، ولهم الحق في الحماية المنصفة مAAن          .27
 الدستور والقانون، دون تمييز على أساس الجنس، اللAAون، نAAوع الجنAAس، اللغAAة،

.المعقتدات الدينية أو السياسية أو أي آراء أخرى

 يتمتع الرجال والنساء بجميع الحقوق المدنية والسياسية التي وردت في الميثAAاق ) أ    .28
 الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فضل عن الحقAAوق القتصAAادية والجتماعيAAة

.والثقافية التي نص عليها الميثاق الدولي الذي صدXقت عليه حكومة السودان

 ويتمتع الرجال والنساء. إن السرة هي أساس المجتمع ويتعين على القانون حمايتها) ب
.بحق التزوج وتأسيس السرة وفقا لقوانين السرة الخاصة بها

.تقاوم الدولة العادات والتقاليد التي تقوض كرامة المرأة ومركزها ) ج

 توفر الدولة خدمات المومة ورعاية الطفال والرعاية الطبيAAة للنسAAاء الحوامAAل ) د



 والطفال المحتاجين والشخاص ذوي الحتياجات الخاصة وكبار السن، تمشAAيا
.مع المواثيق القليمية والدولية التي صدقت عليها حكومة السودان

Aة) هAAتقوم الدولة بحماية حقوق الطفل، على نحو ما نصت عليها التفاقيات القليمي 
.والدولية التي صدقت عليها حكومة السودان

 توفر الدولة فرص الوصول إلى التعليم دون تمييز على أساس الAAدين، الجنAAس، ) و
 العرق، نوع الجنسين أو العجز، وكذا الستفادة من مجانيAAة الرعايAAة الصAAحية

.الولية ومجانية التعليم البتدائي الجباري

 

 ل يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو معاملته معاملة قاسية، لإنسانية أو مهينة          .29
.كما ل يجوز معاقبته بصورة غير قانونية

 ول يجوز مطالبة أي شAAخص. يمنع السترقاق والتجارة بالرقيق بجميع أشكاله          .30
 بأداء عمل بصورة قسرية أو إجبارية إل إذا تعلق المر بعقوبة أصAAدرتها محكمAAة

.مختصة إدانة له

 ل يجوز فرض عقوبة العدام إل إذا كان ذلك على سبيل جزاء أو عقوبة تفرض) أ
.على جرائم جد خطيرة حسب القانون

 ل تصدر عقوبة بالعدام في حق شخص يقل عمره عن ثمانية عشرة عاما أو) ب
 شخص بلغ من العمر سبعين عاما إل في حالت متعلقة بالجزاء أو العقوبAAات

.الشرعية

 ل تنفذ عقوبة بالعدام في حق نساء حوامل أو مرضعات إل بعد سAAنتين مAAن) ج
.الرضاع

 

 يتمتع كل مواطن بلغ من العمر ما حدده القانون، بحق التصويت في أي انتخابات          .31
 وترشيح نفسه لمنصب عام، على أساس حق القتراع السري، وذلك بدون تمييAAز أو

.قيد وحسبما نص عليه القانون

 تحترم الحياة الشخصية لجميع الفراد ول يتعرض أي شخص لنتهاك حرمAAة          .32
 حياته أو حياة أسرته أو بيته أو مراسلته بشكل قسري وغير قانوني إل بما يتفق مع

.القانون

 ول يجAAوز. يحق لكل شخص إقتناء أو حيازة ممتلكات وفقا لما ينظمه القانون          .33
 مصادرة ملكية خاصة إل بالقانون مع مراعاة المصلحة العامة والحاجة إلAAى دفAAع

 ول يجوز مصادرة أي ملكية خاصة، إل بحكم يصAAدر. تعويضات سريعة ومنصفة
.عن محكمة قضائية

 يتمتع كل شخص بالحق في حرية التنقل والحرية التامة في اختيار مكان إقامته،          .34
 .ولكل مواطن الحق في مغادرة بلده حسب ما ينظمه القAAانون. بما ل يخالف القانون

.وله الحق في العودة



 لكل شخص الحق المتكافئ في العمل والممارسة التجارية فAAي الحAAدود الAAتي          .35
.يفرضها القانون

.لكل شخص الحق في حرية العتقاد الديني والعبادة          .36

 لكل شخص حق غير مقيد في حرية التعبير وتلقي المعلومات وتوزيعها ونشرها          .37
 وتكفل الدولة حرية الصحافة وغيرها من وسائل العلم في. حسب ما يحدده القانون

 وتلتزم جميع وسائل العلم باحترام أخلقيAAات. جوI يسوده التنافس وينظمه القانون
 المهنة والكف عن تحريض البغض الديني والعرقي والجنسي أو الثقافي والكف عAAن

.إثارة العنف أو الحروب

 ويتمتع كل شخص بالحق في حريAAة. تكفل الدولة الحق في التجمع السلمي   ) أ          .38
 إنشاء الجمعيات مع أشخاص آخرين، بما في ذلك، حق إنشAAاء أو إنضAAمام

.لحزاب سياسية وجمعيات ونقابات عمالية أو مهنية بهدف حماية مصالحهم

 ينظم القانون كيفية تشكيل وتسجيل الحزاب السياسية والجمعيAAات والنقابAAات ) ب
.العمالية

:لكل جمعية الحق في التسجيل والعمل كحزب سياسي وفقا للقانون وبوجه خاص ) ج

 إذا كانت العضوية فيها مفتوحة لجميع السودانيين بغض النظر عن دينهAAم  -1
.وأصلهم العرقي ونوع جنسهم أو مكان ميلدهم

 إذا كان له برنامج ل يتعارض مع أحكام الدستور الذي سيندمج فيAAه هAAذا  -2
.التفاق

.إذا كشف بصورة شفافة عن مصادر تمويله  -3

 يتم إنشاء مكتب أمين السجل يكون مستقل ومحايدا ويراقب تسجيل الحAAزاب     ) د
 السياسية وأدائها وتحترم جميع السلطات الحقوق الشرعية وحريات الحزاب

.السياسية وتحترم المحكمة الدستورية هذه الحقوق والحريات

 

 يكون للجماعات العرقية والثقافية الحق في ممارسة معقتداتها واستخدام لغاتهAAا          .39
.وتنمية ثقافاتها ضمن عاداتها

  بالحقوق الملكية الثقافية وتحميها لكل مواطن سواء كانت من إنتاجه تقر الدولة          .40
.علمي أو أدبي أو فني

 ل ينتقص من الحقوق والحريات المذكورة سابقا إل بما نص عليه الدستور الذي          .41
 وتتمتع لجنة حقوق النسان الذي ينAAص عليهAAا الدسAAتور. ستندمج فيه هذا التفاق

 القومي النتقالي باستقلل كامل وتتولى مراقبة تطبيق الحقوق والحريAAات الAAواردة
.بهذا

.تتم مراجعة جميع القوانين القائمة وفقا لحكام الدستور القومي النتقالي          .42

 تتخذ حكومة السودان الجراءات الضرورية لحماية وتعزيز تنميAAة المAAوارد          .43
.الطبيعية للبلد ولمكافحة التدهور البيئي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النظام الفيدرالي وجميع مستويات الحكم واختصاصاتها
 

  4  المادة 
 



نظام الحكم الفيدرالي
 

 .تنعم جمهورية السودان بنظام حكم فيدرالي يقوم على التخويل الفعلي للسلطات          .44

 وريثما يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن وضع دارفAAور، وفقAAا لهAAذا التفAAاق، تAAوزع
 المسؤوليات بين المستوى القومي للحكم ومستويات الحكم الخرى انسجاما مع أحكام

.الدستور القومي النتقالي

 

  5  المادة 
 

المستوى القومي للحكم
 

:تشتمل المؤسسات على المستوى القومي ما يلي          .45

 

السلطة التنفيذية القومية  )أ

السلطة التشريعية القومية) ب

أجهزة السلطة القضائية القومية، و) ج

.المؤسسات والمفوضيات الخرى التي يحددها الدستور القومي النتقالي  )د

Aيحدد الدستور القومي النتقالي السلطات والمهام المسندة لهذه المؤسسات) ه 
.والعلقة فيما بينها على نحو ما وردت في الدستور القومي النتقالي

 

  6  المادة 
 

المستوى الولئي للحكم
 

 تنشأ أجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية تكون بمثابة أذرع للحكومة على مستوى          .46
.الولية وتعمل وفقا للدستور القومي النتقالي والدستور الولئي ذي الصلة

 ويجري تنظيم الحكAAم. تعمل حكومة السودان على تعزيز وتمكين الحكم المحلي          .47
.المحلي والنتخاب في المؤسسات الخاصة به وفقا للدستور الولئي ذي الصلة

 

إدارة دارفور
 

 يومRا 21تقوم حكومة السودان، فور التوقيع على هذا التفاق، وفي أجل ل يتجاوز           .48



.بعده بإنشاء سلطة دارفور القليمية النتقالية

 تعمل سلطة دارفور القليمية النتقالية التي يمثل فيها – بصورة فعلية – كل من          .49
 جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، كأداة رئيسية لتنفيذ هذا التفاق/حركة

 وتكون سلطة دارفور القليمية. وتعزيز التنسيق والتعاون بين وليات دارفور الثلث
 النتقالية رمزا للمصالحة ووحدة أهالي دارفور ولما يبذلونه من جهود لبناء مسAAتقبل

.يقوم على السلم وحسن الجوار

 

تشكيل وتمويل سلطة دارفور القليمية النتقالية
 

:تتألف سلطة دارفور القليمية النتقالية ممXا يلي ذكره أدناه          .50

كبير مساعدي الرئيس؛              )أ 

حكام وليات دارفور الثلث؛       )ب 

رؤساء لجنة دارفور لعادة التأهيل وإعادة التوطين؛          )ج 

صندوق دارفور للعمار والتنمية؛    )د

Aمفوضية أراضي دارفور؛ ) ه

مجلس دارفور للمن؛    )و

مجلس دارفور للسلم والمصالحة؛   )ز

لجنة التعويضات لدارفور؛  )ح

. وآخرين ممن قد تتفق عليهم الطراف  )ط

 

 ويترأس الجتماعات كبير مساعدي الرئيس وفي غيابه أو غيابها، يترأس الجتماعات    .51
.بالتناوب حكام وليات دارفور الثلث

 تضع سلطة دارفور القليمية النتقالية نظامها الداخلي الخاص بها، وتسAAتخدم مAAن    .52
 وتAAوفر. الموظفين من تراه ضروريا لنجاز عملها، وتضع ميزانية للنفاق على أعمالها

 حكومة السودان ميزانية كافية لتمويل أنشطة سلطة دارفور القليمية النتقالية ويجوز لها
 أن تنشئ صندوقا خاصا لتلقي أموال المانحين الدوليين الخاصة ببرامج سلطة دارفAAور

.القليمية النتقالية

اختصاصات سلطة دارفور القليمية النتقالية
 

:تمارس سلطة دارفور القليمية النتقالية الوظائف التالية    .53

 

 وتتضAAمن هAAذه. تتطلع بالمسؤولية الولى عن تنسيق تنفيذ هذا التفAAاق ومتAAابعته   )أ



 المسؤولية بصفة خاصة تسهيل عودة اللجئين والنازحين داخليا وتنسAAيق إقAAرار
.المن وتعزيز السلم والمصالحة عبر أراضي دارفور

 تستعرض التدابير التشريعية والتنفيذية وتوصي بها مما يعزز التنسيق والتعاون بين  )ب
.وليات دارفور

.تسهل التصال والتعاون والتنسيق بين حكومات وليات دارفور   )ج

.تسهل تنسيق إعادة العمار وإعادة التأهيل وجهود التنمية المستدامة في دارفور   )د

Aدة) هAAياق الوحAAار سAAتسهل التصال والتفاعل بين حكومة السودان ودارفور في إط 
 الوطنية والدستور وبدون مساس بالحاجة لقامة علقة مباشرة بين كل ولية علAAى

حدة وحكومة السودان فيما يتعلق بالشؤون الدارية والمالية؛ و

 أية مهام أخرى قد تتفق عليها الطراف الممثلة في سلطة دارفور القليمية النتقالية  )و
.لتعزيز مقاصد هذا التفاق

 

 تمارس سلطة دارفور القليمية النتقالية المهام المذكورة أعله دون المساس بالسلطات    .54
 وفي حالة ما إذا رأى كبير مساعدي الرئيس. والمهام الدستورية لوليات دارفور الثلث

 ورئيس سلطة دارفور القليمية النتقالية أن الجراء المتخذ على مستوى الحكم الAAولئي
.يقوض تنفيذ هذا التفاق، سيحال المر إلى الرئاسة لتسويته بالتوافق

 

الوضع الدائم لدارفور
 

 يتحدد الوضع الدائم لدارفور من خلل استفتاء يجري في وقت متزامن في وليAAات    .55
.دارفور الثلث

 يجري الستفتاء على وضع دارفور في وقت ل يتجاوز اثني عشر شهرا بعد إجAAراء    .56
 النتخابات في دارفور التي سوف تنظم بالتزامن مع النتخابات الوطنية كما نص علAAى

.2010ذلك الدستور القومي النتقالي، على أن ل يتجاوز ذلك بأي حال شهر يوليو 

:تقدم في الستفتاء خيارات الدارة السياسية لدارفور التالية    .57

.إنشاء إقليم دارفور المكون من ثلث وليات  )أ

.البقاء على الوضع القائم للوليات الثلث) ب

 

 في كلتا الحالتين يتم احترام المميزات الخاصة لدارفور على نحو مAAا حAAددتها التقاليAAد       
.والصلت الثقافية والتاريخية

 

 .تقوم مفوضية النتخابات الوطنية بتنظيم الستفتاء على وضع دارفور والشراف عليه    .58

 ويخضAAع. ويحدد قانون النتخابات الوطنية القواعد والجAAراءات المنظمAAة للسAتفتاء



.الستفتاء للشراف الدولي

 وفي حالة تصويت غالبية أهالي دارفور في الستفتاء لصالح إنشاء إقليم دارفور، تقوم    .59
 سلطة دارفور القليمية النتقالية بتشكيل لجنة دستورية لتحديAAد اختصاصAAات حكومAAة

 وتقدم اللجنة، بغرض العتماد، دستورها المقترح إلى مجالس وليAAات. دارفور القليمية
 ويتخذ رئيس. دارفور الثلث المجتمعة في جلسة مشتركة خلل ثلثة أشهر بعد الستفتاء

 جمهورية السودان بعد ذلك خطوات لتنفيذ الدستور كما اعتمدته المجالس وأي خطAAوات
.أخرى مطلوبة لنشاء إقليم

 وفي حالة تصويت الغلبية ضد القتراح الرامي إلى إنشاء إقليم، يتم البقاء على وضع    .60
 .وبنية الوليات الثلث في دارفور ويجري حل سAAلطة دارفAAور القليميAAة النتقاليAAة

 وتضطلع كل من الحكومات المنتخبة في وليات دارفور الثلث بأية مهام متبقية لسلطة
.دارفور القليمية النتقالية، كل في وليته

 

حدود دارفور
 

 دون المساس بأحكام اتفاق السلم الشامل الخاص بالحدود بين الشمال والجنوب وأية    .61
 اتفاقات دولية نافذة بين جمهورية السودان والبلدان المجاورة تعAAود الحAAدود الشAAمالية

 ويجري تشكيل فريق تقني. 1956لدارفور إلى وضعها الذي كان سائدا حتى أول يناير 
.متخصص لترسيم الحدود على هذا الساس

 

  7  المادة 
 

الحكم المحلي
 

 يعد المستوى المحلي للحكم أمرا جوهريا للوفاء للتزام تفويض السيادة للشعب ونقAAل    .62
 السلطة إلى القواعد الشعبية وضمان المشاركة الفعلية للمواطنين وتعزيز التنميAAة علAAى

 ريثما يتم إجAAراء. أوثق نحو ممكن للسكان وزيادة مردودية تكاليف إدارة الشؤون العامة
 النتخابات، ترشح الحركات ستة مفوضين حكوميين محليين وستة مديرين تنفيذيين فAAي

.دارفور

 تحترم الدارة المحلية حيثما كان ذلك مناسبا التقاليد التاريخية والمجتمعية المسAAتقرة    .63
 والعراف والممارسات شريطة أن ل تكون منافية لحكام الدستور الوطني أو دسAAتور
 الولية أو قانونها وإذا حدث ذلك تكون السيادة للقانون الوطني أو دسAAتور الوليAAة أو

.قانونها

 

 المشاركة الفعلية في جميع المؤسسات على المستوى الفيدرالي وعلى جميع مستويات الحكم
الخرى
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السلطة التنفيذية القومية
 

الرئاسة
 

 لدى إجراء التعيينات لتحديد تشكيل الرئاسة خلل فترة ما بعد النتخابات يولى العتبار    .64
 المناسب لضمان التمثيل لمناطق شمال السودان بما في ذلك دارفور، التي لم تتمتع

.تاريخيا بمثل هذا التمثيل

 لدى توقيع هذا التفاق يقوم الرئيس بتعيين كبير مساعدي الرئيس، على أن يكون أيضا    .65
 رئيسا لسلطة دارفور القليمية النتقالية، من قائمAAة مAAن المرشAAحين الAAذين تقAAدمهم

 ويصبح كبير مساعدي الرئيس في. جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة/حركة
.المرتبة الرابعة في هيئة الرئاسة

 ها من التأثير علAAى السياسAAات/ويضطلع كبير المساعدين باختصاصات هامة تمكنه    .66
 وبلوغا لهذه الغاية، يكون كبير المساعدين عضوا، ضمن جملة أمور أخرى، في. الوطنية

 مجلس الوزراء القومي ومجلس المن القومي ومجلس التخطيط القومي ويشAAارك فAAي
:وإضافة إلى ذلك يكون كبير المساعدين. مداولتها وفي عملية اتخاذ قراراتها

 هAAي/يترأس اجتماعات سلطة دارفور القليمية النتقالية حيثمAAا كAAان هAAو  )أ(    
 وفي حال غياب كAAبير المسAAاعدين، يAAترأس. متواجدة في دارفور/متواجدا

الجتماعات واحد من حكام الوليات بالتناوب؛

 يعمل كهمزة وصل وتنسيق وكمستشار رئيسي للرئيس فيما يتعلق بتنفيذ هذا  )ب(    
التفاق؛

 تقع عليه المسؤولية الولى في مساعدة الرئيس في كافة القضAAايا المتصAAلة  )ج(    
بدارفور؛

 يقوم بتنسيق صياغة وتنفيذ الخطط والسياسات والبرامج ذات الصلة بدارفور   )د(    
 بما في ذلك إعادة التأهيل والعمار والتنمية في دارفور إضافة إلى تسAAهيل

.عودة اللجئين والنازحين داخليا

   )Aبعد التشاور مع الطراف، يقترح على الرئاسة مرشحين لرئاسة لجنة دارفور  )ه 
 لعادة التأهيل وإعادة التوطين، وصندوق دارفور للعمار والتنمية، ولجنة
 أراضي دارفور، واللجنة المعنية بتنفيذ ترتيبات دارفور المنيAAة، ومجلAAس
 دارفور للسلم والمصالحة، ولجنة دارفور للتعويضات، وأية هيئات أخرى قد
 يتفق عليها الطراف، ويجب على كبير مساعدي الرئيس، لدى تقديم هAAذه
 الترشيحات، أن يأخذ بعين العتبار إختيAAار شخصAAيات بAAارزة تحظAAى

.بالحترام وتكون قادرة على أن تحظى بثقة جميع الطراف



 

 إضافة إلى كبير المساعدين يقوم الرئيس أيضا بتعيين مستشار للرئيAAس مAAن بيAAن    .67
.الدارفوريين

 على إثر النتخابات الوطنية يقوم الحكام المنتخبون في وليات دارفور الثلث بتقديم    .68
 قائمة مشتركة من ثلثة مرشحين لتولي منصب كبير مساعدي الرئيس ورئيAAس سAAلطة

 ويقوم الرئيس بتعيين هؤلء من قائمة المرشAAحين المقدمAAة. دارفور القليمية النتقالية
.إليهم

 

تمثيل دارفور في الجهاز التنفيذي لحكومة السودان
 

 قبل إجراء النتخابات وبغية التعبير عن الحاجة لتحقيق الوحدة والشAAمولية، تضAAمن    .69
 جيAAش تحريAAر السAAودان/حكومة السودان تمثيل فعليا للدارفوريين، بما في ذلك حركة

:وحركة العدل والمساواة كما يلي

 مناصب الوزراء الثلثة ومناصب وزراء الدولة الثلثAAة الAAتي يشAAغلها حاليAAا   )ا(
.الدارفوريون تظل مشغولة بواسطة الدارفوريين

 يتم تخصيص منصب وزير ومنصبين إضافيين لوزيري الدولة لمرشAAحين مAAن  )ب(
.جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة/حركة

 جيAAش تحريAAر/تخصص رئاسة إحدى لجان المجلس الوطني لمرشح من حركة   )ج(
.السودان وحركة العدل والمساواة

.يبذل جهد خاص لضمان تمثيل المرأة في هذه التعيينات    )د(

 

 لدى القيام بتعيينات أخرى نص عليها في الدستور القومي النتقالي أو في هذا التفاق    .70
 يتخذ الرئيس الخطوات المناسبة لضمان تمثيل منصف للدارفوريين بما في ذلك حصAAة

.منصفة للمرأة
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الهيئة التشريعية القومية
 

المجلس القومي
 



 قبل إجراء النتخابات وبغية الوفاء بالحاجة إلى تحقيق الوحدة والشمولية تضمن حكومة    .71
 جيش تحرير السودان/السودان تمثيل للدارفوريين في المجلس القومي بما في ذلك حركة

 وفي هذا الصدد، يخصص ما ل يقل عن إجمالي اثنAAي عشAAر. وحركة العدل والمساواة
 ويوصى بشدة. جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة/مقعدا لمرشحين من حركة

.أن يكون بعض المرشحين من النساء

 

مجلس الوليات
 

 يكون ممثلو وليات دارفور في مجلس الوليات أشخاصا بارزين ليست لهم علقAAة    .72
 ويوافق الطراف على ضرورة إجراء تشاور واسع النطAAاق. حزبية ول إنتماء سياسي

 بين الدارفوريين بشأن تمثيل وليات دارفور في مجلس الوليات وهAAذا سAAوف يكAAون
.الدارفوري والتشاور-موضوع التشاور في الحوار الدارفوري
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الهيئات القضائية القومية
 

 يمثل الدارفوريون على نحو مناسب في المحكمة الدستورية والمحكمة القومية العليAAا    .73
 وغيرها من المحاكم القومية الخرى إضافة إلى اللجنة الوطنية للخدمة القضائية وذلAAك

.بواسطة المحامين الكفاء وذوي الخبرة
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الخدمة المدنية القومية
 

 توافق الطراف على أن تكون الخدمة المدنية القومية، وبخاصة على المستويين العلى    .74
.والوسط، ممثلة للشعب السوداني

 توافق الطراف أيضا على إنشاء مفوضية الخدمة المدنية الوطنية التي سوف تقAAوم،    .75
 وبغية خلAAق. ضمن جملة أمور أخرى، بتصحيح الختللت في الخدمة المدنية القومية

 حس بالوحدة الوطنية وبالنتماء يجري تمثيل الدارفوريين تمثيل منصفا فAAي مفوضAAية
.الخدمة المدنية الوطنية

 على المد الطويل وعلى إثر توقيع هذا التفاق يتم إنشاء فريق من الخبراء تحت رعاية    .76
 مفوضية الخدمة المدنية الوطنية لتحديد مستوى تمثيل الدارفوريين في الخدمAAة المدنيAAة

 وينبغي إشراك الدارفوريين الكفAAاء والمAAؤهلين تعينهAAم. القومية على كل المستويات



.الحركات في أعمال الفريق

 يحدد الفريق أي مجال للختلل حال دون تمثيل الدارفوريين في الخدمة المدنيAAة    )أ
 ويقوم الفريق بوضع توصيات عملية المنحAAى بغيAAة تصAAحيح هAAذه. القومية

.الختللت والتباينات في الخدمة

 لتحديد مشكلة الختللت والتوصية باتخاذ التدابير اللزمة لضمان تمثيل منصف  )ب
:للدارفوريين في الخدمة، ويسترشد الفريق في عمله بما يلي

                                                 i.      حجم السكان على أساس تعداد السكاني لعام 
1993.

                                              ii.      التمييز اليجابي بشأن التوظيف والتدريب 
.والترقية بما في ذلك التدابير الرامية إلى تعزيز التوازن بين الجنسين

                                           iii.      السوابق في اتفاق السلم الشامل.

 يكمل الفريق عمله ويرفع تقريره في وقت ل يتجاوز مدة عام بعAAد توقيAAع هAAذا   )ج
 وعلى إثر ذلك تقوم حكومة السودان باتخاذ الجراءات العلجيAAة خلل. التفاق

.فترة ثلثة أشهر من تاريخ رفع تقرير الفريق

 

 وفي المدى القصير وفي انتظار نتيجة ما يتوصل إليه الفريق، تضمن حكومة السودان    .77
:القيام بالمهام التالية

 تحديد وإنجاز أهداف انتقالية بمشاركة الدارفوريين وبخاصAAة علAAى المسAAتويين  ) أ
 الوسط والعلى في الخدمة المدنية القومية، بما في ذلك وليس قصAAرا علAAى،
 مناصب وكلء الوزارات والسفراء وأعضاء المجالس ورؤساء تلبية شAAواغل

 وسوف تستند هذه الهAAداف. التمثيل المتدني للدارفوريين في بعض المستويات
 التي سيجري استعراضها بعد تقديم تقرير فريق الخبراء، إلى نفس المعايير التي

 ومع مراعاة ضرورة تمثيل الحركات في الخدمAAة). ب (76وردت في الفقرة 
 جيش تحرير/المدنية ينبغي تخصيص هذه المناصب على المرشحين من حركة

.السودان وحركة العدل والمساواة حصرRا

 الحتفاظ ببعض الوظائف في الخدمة المدنية القومية حصرا للنسAAاء المAAؤهلت  ) ب
.وبخاصة اللئي ينتمين إلى أقل المناطق نموا مثل دارفور

 صياغة سياسات واتخاذ إجراءات تمييز إيجابية بشأن التAAدريب والتوظيAAف فAAي ) ج
 الخدمة المدنية القومية للدارفوريين المؤهلين أخذا في العتبار المعايير الواردة

 أعله بهدف ضمان تمثيل منصف فAAي الخدمAAة الوطنيAAة) ب (76في الفقرة 
.ولتحصحيح الختللت السابقة

 بعد السنوات الثلث الولى يجري استعراض التقدم المحرز في تنفيذ السياسAAات    )د
 الموضوعة ووضع أهداف ومقاصد جديدة ووضع ما قد يكون ضAAروريا مAAن

.أهداف ومقاصد مع مراعاة نتيجة التعداد السكاني

 



.تتخذ تدابير خاصة لضمان مشاركة المرأة في الخدمة المدنية    .78
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القوات المسلحة وأجهزة تطبيق القانون والمن القومي
 

 يتعين أن تكون القوات المسلحة السودانية نظامية واحترافية وغير حزبية، علAAى أن    .79
 يكون تمثيل الدارفوريين على جميع المستويات فيها، بما في ذلAAك المناصAAب القياديAAة

.من هذا التفاق 3الكبيرة على نحو منصف، وفقا للفصل 

 يتعين دمج المقاتلين السابقين المؤهلين من قوات الحركات، فAAي القAAوات المسAAلحة    .80
.السودانية وأجهزة تطبيق القانون والخدمات المنية، وفقا للفصل الثالث من هذا التفاق

 يتعين عل حكومة السودان اتخاذ التدابير الملئمة الرامية إلى تصحيح أي خلل توازني    .81
 إن وجد في تمثيل الدارفوريين على مستوى المناصب الكبيرة فAAي القAAوات المسAAلحة

.السودانية بصفة عامة وفي قبولهم في الكاديميات العسكرية بصفة خاصة

 يتعين أن تكون خدمات الشرطة والجمارك والهجرة وحراسة الحدود والسجون والحياة    .82
 البرية مفتوحة لنضمام كافة السودانيين بما في ذلك الدارفوريون بصفة خاصة ومرشحو

.الحركات تعبيرا عن تنوع المجتمع السوداني

 يتعين أن تكون مؤسسة المن القومي تمثيلية للشعب السوداني، على أن يكون أهAAل    .83
.دارفور ممثل فيها على كافة المستويات وعلى نحو منصف
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المؤسسات والمفوضيات القومية الخرى
 

 جيش تحريAAر السAAودان/يتعين أن يتم تمثيل الدارفوريين بما في ذلك أعضاء حركة    .84
 وحركة العدل والمساواة في كافة المؤسسات والمفوضيات القومية الخرى علAAى نحAAو
 كاف وفقا للمنصوص عليه في الدستور والقانون وفي هذا التفاق، مع مراعاة المتطلبات
 الخاصة بالمؤهلت والخبرة والكفاءة بما في ذلك مفوضية المراجعة الدستورية بصAAفة
 خاصة والمفوضية القومية للنتخابات والمجلس القومي للحصائيات السكانية واللجنAAة

.من الشمال إلى الجنوب 1/1/1956الفنية المختصة لترسيم حدود 
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المؤسسات التعليمية
 

 يتعين تمثيل الدارفوريين على نحو منصف فAAي الدارة وفAAي مجAAالس للجامعAAات    .85
 والمؤسسات العامة الخرى للتعليم العالي في العاصمة القومية و في دارفور مع الخAAذ

.في العتبار بالمؤهلت المطلوبة والكفاءة

 تتفق الطراف على الحاجة، كمسألة ذات أولوية، إلى معالجة المشاكل المرتبطة بتردي    .86
 نوعية التعليم والفتقار إلى فرص القبول بالنسبة للدارفوريين علAAى مسAAتويات التعليAAم

 ويجب، من بين أمور أخرى، اعتمAAاد مبAAدإ. البتدائي والمتوسطي والثانوي والجامعي
 التمييز اليجابي لتشجيع المجموعات الدارفورية المحرومة على القبال على التعليم من

:خلل

 مراعاة المرونة في تطبيق معيار الهلية في القبول في الجامعAAات والمؤسسAAات  )أ
الخرى للتعليم العالي في السودان، و

 إلغاء الرسوم المدرسية عن كافة الطلب الجAAدد مAAن دارفAAور علAAى جميAAع  )ب
.المستويات لفترة خمسة أعوام

 

 يتعين على حكومة السودان حين تعتزم وضع وتنفيذ خططها القومية للستثمار فAAي    .87
 المؤسسات التعليمية وتقديم المعونات والمنح الدراسية والتدريب، أن تعطى الولوية في
 إصلح الخلل التوازني فيما يتعلق بالوصول إلى التعليم البتدائي والمتوسAAط والثAAانوي
 والجامعي في دارفور بهدف تمكين دارفور من احتلل مكانتها في المستويات القوميAAة

.للقبول في المؤسسات التعليمية والنجاز على جميع المستويات

 من مجمAAوع% 15وقفا على الوفاء بشروط القبول، يتعين تخصيص ما ل يقل عن     .88
 المقبولين في الجامعات العامة والمؤسسات الخرى للتعليم العالي في العاصمة القوميAAة

 فيما يتعلق بتلك الجامعات والمؤسسات الموجودة فAAي دارفAAور،% 50وما ل يقل عن 
 ول يوجد في هذا الخصوص شAAئ. لصالح طلب دارفور لفترة عشر سنوات كحد أدنى

.يهدف إلى تقييد عدد البرامج الخرى المعدة لفائدة الطلبة الدارفوريين
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العاصمة القومية
 

 قبل إجراء. يتعين أن تعكس إدارة العاصمة القومية، الخرطوم، وحدة وتنوع السودان    .89
 قبAAل. النتخابات، يجب أن تمثل الحركات على نحو منصف في إدارة العاصمة القومية

 جيش تحرير السودان وحركAAة/انتخابات الولية، يجب أن يشغل مرشح واحد من حركة



.العدل والمساواة منصبا وزاريا واحدا في السلطة التنفيذية لحكومة ولية الخرطوم

 يجب أن تكون أجهزة تطبيق القانون للعاصمة القومية تمثيلية للسودانيين جميعAAا وأن    .90
.تتلقى تدريبا جيدا وحساسة للتنوع الثقافي والديني والجتماعي في السودان
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تقاسم السلطة خلل فترة ما قبل النتخابات داخل دارفور
 

 وكجزء من الترتيبAAات. يتعين إجراء النتخابات وفقا لحكام الدستور القومي النتفالي    .91
:التي تسبق النتخابات، تتفق الطراف على ما يلي

 

السلطة التنفيذية
 

 يتعين أن يكون والي إحدى وليات دارفور الثلث ونائبا والي الوليAAتين             )أ 
.جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة/الخريين من مرشحي حركة

 يخصص منصبان وزاريان ومنصب كبير مستشارين واحد فAAي كAAل مAAن       )ب 
 ،)أ (77وليات دارفور الثلث، ووفقا للمبدأ المنصوص عليAAه فAAي الفقAAرة 

 يخصص منصب واحد رفيع المستوى على القل في وزارة من وزارات الدولة
.جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة/لمرشحين من حركة

 

المجلس التشريعي
 

 قبل إجراء لنتخابات الولئية، يتعين زيادة مقاعد كل من وليات دارفور الثلث) ج
 مقعدا في المجلس التشريعي 21ومن بين هذه المقاعد، يخصص . مقعدا 73إلى 

. جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة/في كل ولية لمرشحي حركة

 يجب أن يكون نواب رؤساء المجالس التشريعية لوليAAات دارفAAور مAAن           )د 
.جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة/مرشحي حركة

 يجب أن تجري انتخابات المجلس التشريعي للولية وفقا لحكAAام الدسAAتور القAAومي    .92
.ومن ثم، يجب أن يكون عدد المقاعد وفقا لما يحدده دستور كل ولية. النتقالي

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تقاسم الثروة  :   الفصل الثاني
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المفاهيم والمبادئ العامة لتقاسم الثروة
 

:مبادئ تقاسم الثروة

 

 تتفق الطراف على أن المبادئ التوجيهية والحكام المذكورة أدناه تشكل الساس للنص الشامل حول تقاسم الAAثروة   .93
.بموجب هذا التفاق

 يتم تحديد مفهوم ثروة السودان بمعناها الوسع لتشمل الموارد الطبيعية والبشرية والتراث التاريخي والثقافي والصول   .94
.المالية بما في ذلك الئتمان والقتراض العام والمساعدة والمعونة الدولية

 من ثم، يشAAمل. تشكل الثروة عامل حيويRا يتأثر إنتاجها وتوزيعها بقدر كبير بسياسات وبرامج ومؤسسات الحكومة   .95
 تحديد مفهوم الثروة الوسائل والمؤسسات والسياسات والفرص التي تسهم في خلق الثروة وتوزيعها، بالضافة إلAAى

 وتعتبر المشاركة العادلة في صنع القرار عنصرا أساسيا يؤثر علAAى إنتAAاج. الموارد المادية واليرادات الحكومية
.الثروة وتوزيع الموارد

  .  تشكل تنمية الموارد البشرية وسيلة وهدفا لسياسات التنمية القتصادية والجتماعية          .96

:تكون لجميع مواطني السودان حقوق متساوية في          .97

السلمة من الجوع؛  )أ

كسب وسائل العيش المستدامة؛) ب

الحصول على المياه الصالحة للشرب؛) ج

الحصول على تعليم جيد؛  )د

Aالستفادة من الخدمات الصحية والخدمات الجتماعية الخرى؛) ه

الستفادة من المرافق العامة والبنى التحتية بصفة ملئمة؛  )و

الستفادة من التنمية وفرص العمل بصفة منصفة؛  )ز

حرية الوصول إلى السواق؛  )ح

ضمان سلمة الممتلكات؛  )ط

تعزيز وحماية التراث الثقافي؛  )ي

إعادة الممتلكات إلى المتضررين من النزاع؛   )ك

.المراجعة القضائية للجراءات الدارية التي تؤثر على ظروف المعيشة  )ل

 

  لجميع مستويات الحكم أن تؤدي مسؤولياتها القانونية والدسAAتورية يتم تقاسم ثروة السودان بصفة عادلة حتى يتاح   .98
 وتقوم الحكومة القومية بتحويلت مالية ملئمة لفAAائدة مسAAتوى الحكAAم. والضطلع بواجباتها تجاه أهل السودان

.المناسب في دارفور، وهذا طبقbا لما تتفق عليه الطراف

 إقرارRا بالثار المتراكمة الناجمة عن التخلف والمظالم التي تعرضت لها دارفور زمنا طويل، بالضافة إلى الثAAار   .99
 المدمرة التي خلفتها الحرب، وسعيا إلى معالجة هذه المشكلة، تتفق الطراف على إقامة نظام فعال يتسم بالشAAفافية

 ويتعين اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لمعالجة الوضع من خلل ممارسAAة العمAAل. والمسؤولية يتولى توزيع الثروة
.اليجابي في السياسية القتصادية

 يجب أن يقوم تقاسم وتوزيع الثروة على أساس المنطق المتمثل في أن جميع أجزاء السودان لها الحق في التنميAAة  .100
 وإقرارا بتفشي الفقر في السودان، بصفة عامة وفي دارفور بصفة خاصة، يتعين تبني اسAAتراتيجية قوميAAة. العادلة



.لزالة الفقر، تكون بمثابة إطار لسياسة التنمية في البلد وتحقيق الهداف النمائية لللفية

 وتحقيقbا لهذا الغرض، يجب اتخاذ إجراءات ترمي إلى دفع. تعتبر إعادة تأهيل وإعادة إعمار دارفور من الولويات  .101
 تعويضات إلى أهل دارفور ومعالجة المظالم المترتبة على الخسائر فAAي الرواح، وتعAAرض الممتلكAAات للتلف

.والسرقة والمعاناة الناجمة عن ذلك

 إن دارفور هي في حاجة ماسة وعاجلة إلى إعادة التأهيل وإعادة العمار وتنمية البنى التحتية الجتماعية والمادية  .102
 المتضررة من جراء النزاع، ل سيما فيما يتعلق بالنازحين داخليا واللجئين والشخاص المتضررين من الحAAرب،

.وتأدية الوظائف الحكومية الساسية، وبناء الدارة المدنية

 تتفق الطراف على إجراء تقييم شامل لهذه الحتياجات كمسألة ذات أولوية قصوى، من خلل إنشاء بعثAAة تقييAAم  .103
 .وسيتم تحديد ترتيبات تشكيل هذه البعثة وموعد إنشائها في أقAAرب وقAAت ممكAAن. مشتركة لدارفور لهذا الغرض

 ونظرRا إلى أن المAAوارد الماليAAة. وتعتبر هذه المسألة أولوية تحتاج إلى تنفيذ عاجل بعد التشاور مع جميع المعنيين
 والخبرة المطلوبة لجراء هذه العملية تتجاوز قدرة السودان، توجه الطراف نداءRا حAAارRا إلAAى المجتمAAع الAAدولي
 للمشاركة الكاملة في هذه المبادرة والمساعدة على توفير الموارد والخبرة اللزمة والسهام في تلبيAAة الحتياجAAات

.المحددة لهذه الغاية

 إعادة بناء يجب أن ترقى إلى/تتفق الطراف على أن دارفور جميعا ول سيما المناطق التي هي في حاجة إلى بناء  .104
 وستتم صياغة برنامج لتنمية البنAAى. نفس المستوى الذي يسمح لها ببلوغ الهداف النمائية لللفية على نحو سريع

.التحتية الساسية لدمج دارفور في كامل القتصاد

.ينص هذا التفاق على إنشاء صندوق خاص لعمار وإعادة إعمار وتنمية دارفور    .105

:تتفق الطراف على أن تهدف السياسات والبرامج والخطط الجتماعية والقتصادية القومية إلى ما يلي    .106

 كفالة حياة جيدة وكريمة لجميع المواطنين وتحسين ظروف معيشتهم دون تمييز عنصري أوديني أو تمييز   )أ
قائم على الجنس والعرق واللغة أو على النتماء السياسي والجغرافي؛

 ضمان مشاركة المواطنين، من خلل مستويات الحكم الخاصة بهم والمؤسسات غير الحكومية، في إعداد  )ب
 وتنفيذ السياسات الجتماعية الضرورية لنشاء وتوزيع الثروة، وفي اتخاذ القرارات بشأن إدارة الموارد

وتنميتها؛ 

.ضمان التمثيل المنصف في جميع المؤسسات الحكومية التي تعمل على إنتاج الثروة وتوزيعها  )ج

 
:تهدف السياسات القتصادية والجتماعية القومية إلى تحقيق الهداف التية    .107

  يتماشى مع الحفاظ على اسAAتقرار إنتاج الثروة وتوزيعها على أساس عادل عبر جميع أنحاء السودان بما   )أ
القتصاد الكلي والنمو المستدام؛

ضمان تحصيل الضرائب بصورة عادلة واستخدامها لفائدة الجميع؛ ) ب

لمركزية عملية صنع القرار في مجالت التنمية وتقديم الخدمات وممارسة الحكم؛  )ج

توفير فرص الوصول السليم والمن والمنفتح، إلى السواق والسلع والخدمات؛   )د

Aالعتراف بالتنوع الجتماعي والثقافي؛) ه

تعزيز الرعاية الجتماعية والستقرار؛   )و

ضرورة معالجة التدهور البيئي؛   )ز
تنفيذ مبادئ التنمية المستدامة؛    )ح

.تهيئة الجوX الملئم للستثمار الجنبي   )ط

 

 تتمثل أولى أولويات تنفيذ هذا التفاق في تلبية احتياجات المناطق المتضررة من النزاع، مع إيلء عناية خاصAAة  .108
 للنازحين داخليا والشخاص المتضررين جراء الحرب وضمان الخدمات الساسية والمAAن اللزم لعAAودتهم إلAAى



 ويحدد هذا الفصل مبادئ إعادة الممتلكات لهؤلء المتضررين وتقديم المسAAاعدة لعAAادة. ديارهم بكل أمان وكرامة
 إدماجهم الكامل في مجتمعاتهم، بما في ذلك حقوقهم في امتلك الراضي وتعويضهم عن الضرار والخسائر الAAتي

.لحقت بهم جراء الحرب

 تشارك نساء دارفور في كافة مجالت النشاط ويمثلن الجزء الكبر من القوى العاملة، لسيما في المجال الزراعي  .109
 وإضافة إلى ذلك، فإن النساء هن ربات السر المعيشية في أوساط اللجئيAAن والنAAازحين. ومجال تربية المواشي

 وقد ازدادت أوضاع النساء سوءRا في جميع هذه النواحي نتيجة للحرب، التي ألحقAAت ضAAررا. داخليا والمهاجرين
 ومن ثم، يتعين التركيز بوجه خاص على الوضاع الAAتي تعيشAAها. كبيرا بهن وبالطفال، لسيما بوسائل معيشتهم

 النساء وعلى اتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة شواغلهن؛ فضل عن ضمان مشاركتهن الفعلية والمتكافئة فAAي اللجAAان
.والمفوضيات والهيئات التي سيتم إنشاؤها بموجب هذا التفاق

، والحقوق التاريخيAAة المتعلقAAة)الحواكير(من الهمية بمكان، العتراف بالحقوق التقليدية والعرفية بما في ذلك    .110  
ويرمي هذا التفAAاق إلAAى. بالرض، وذلك على أساس سليم ومستدام لضمان وسائل المعيشة والتنمية في دارفور  

.وضع الليات اللزمة للعتراف بتلك الحقوق وحمايتها

 تتفق الطراف على إنشاء آلية تحدد عمليات كفالة استغلل ومراقبة الراضي والموارد الطبيعية الخرى بشكل  .111
 أو استغلل الموارد الطبيعية، وأخAAذ/مستدام، وتضمن استشارة جميع المواطنين المتضررين من تنمية الراضي و

 آرائهم في الحسبان عند تنفيذ هذه العملية النمائية ، أما الشخاص الذين أتلفت ممتلكاتهم أو تأثرت حيAAاتهم نتيجAAة
.أو الموارد الطبيعية، فلهم الحق في الحصول على تعويضات ملئمة/أعمال تنمية الراضي و

 يتم تطوير هياكل ومؤسسات إدارة الراضي ودعمها قانونيا للنهوض بالتنمية المستدامة ومعالجة مشاكل التدهور  .112
.البيئي

 

18المادة 

 

النظام الفيدرالي المالي والعلقات فيما بين الحكومات
 

تحديد المسؤوليات المالية
 

 تؤكد الطراف أن توزيع المسؤوليات بخصوص المصAAروفات واليAAرادات بيAAن  .113
:مستويات الحكم القومية والولئية ينبغي أن يتم طبقا لما يلي

 تنشأ وظيفة خاصة بالمصروفات تعهد إلى مستوى الحكم الAAذي يعكAAس نطAAاق  )أ 
 ويمكAAن تقAAديم. سلطته بشكل أفضل، المنطقة الجغرافية التي تشملها هذه الوظيفة

 ، على وجه الحصر، من جانب أحAAد مسAAتويات)تنفيذ المصروفات(خدمة معينة 
الحكم أو بالشتراك بين مستويين أو أكثر؛

 على الحكومات الولئية سداد قيمة الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين في ولية )ب 
 تنفيAAذ( جغرافية معينة بواسطة اليرادات المحصل عليها فAAي هAAذه الوليAAة 

).اليرادات

 

  في تحديد هيكل قاعدة اليAAرادات ومسAAتوى يكون لمستويات الحكم الولئية الحق  .114
 الرسوم، وكذلك معدل الضريبة المحدد على هذا السAAاس، دون تAAدخل الحكومAAة



.من هذه الوثيقة 118القومية، وذلك وفقا لما جاء في الفقرة 

 

تحديد قواعد الدخل
 

 إن كافة اليرادات المحصلة على المستوى القومي أو من جانب الحكومة السودانية،  .115
 بما في ذلك إيرادات أي وزارة أو إدارة أو حصة الحكومة من أرباح أيAAة مؤسسAAة
 أوشركة أو أي كيان آخر، الناتجة عن نشاط تجاري أو غيره، تAAدفع فAAي حسAAاب

 ويشمل هAAذا الصAAندوق كافAAة. صندوق الدخل القومي الذي تديره الخزينة القومية
 الحسابات بما فيها الحسابات الفرعية التي تجمع وتودع وتقيد فيها الموال المستحقة

.للحكومة القومية

 والمصاريف الخاصة بكافة مستويات الحكم) الضريبية وغيرها(إن جميع اليرادات   .116
.تقيد في الميزانية، ويتم العلن عنها

 يجوز للحكومة التحادية سنX قانون لتحصيل اليرادات وجمAAع الضAAرائب مAAن    .117
:المصادر التية

الضريبة القومية على الدخل الفردي؛   ) أ

الضريبة على أرباح المؤسسات والشركات؛  ) ب

الرسوم الجمركية ورسوم الستيراد؛  ) ج

 والمطارات؛ دخل الموانئ   ) د

Aرسوم الخدمات؛ ) ه

اليرادات البترولية؛   ) و

إيرادات مؤسسات ومشاريع الحكومة القومية؛   ) ز

 رسوم القيمة المضافة ورسوم المبيعات بالجملة وبالتجزئة وغيرها من الرسوم  ) ح
.المطبقة على السلع والخدمات

الضرائب غير المباشرة؛  ) ط
القروض بما فيها القتراض من بنك السودان المركزي ومن المواطنين؛ ) ي

العانات المقدمة من جانب الدولة والمساعدات المالية الجنبية؛  ) ك

.رسوم أخرى يتم تحديدها من قبل الهيئة التشريعية القومية   ) ل

 

 وفقا للدستور القومي النتقالي، يكون لوليات دارفور الحق في تحصيل وإدارة ما    .118
:يلي

الرسوم العقارية وضرائب الملكية؛  ) أ



تكاليف الخدمات الولئية؛ ) ب

رسوم إصدار الرخص؛ ) ج

الضرائب المطبقة على الدخل الفردي على المستوى الولئي؛  ) د

Aالضرائب المتعلقة بالسياحة؛) ه

 الحصة الولئية من دخل البترول والموارد الطبيعية الخرى المنتجة في  ) و
وليات دارفور؛

مشاريع الحكم الولئي والمحميات الطبيعية؛  ) ز
إيرادات الدمغة؛  ) ح

الرسوم الزراعية؛  ) ط

الضرائب غير المباشرة؛ ) ي

 القروض والستدانة المحلية والجنبية وفقا للجدارة الئتمانية للحكومات  ) ك
الولئية وانسجاما مع إطار سياسة القتصاد الكلي القومية؛

العانات المقدمة من جانب الدولة والمساعدات المالية الجنبية؛ ) ل

أعله؛ 115مخصصات صندوق اليرادات القومية كما وردت في الفقرة   ) م

 جميع العتمادات اللزمة لنشاء صندوق إعادة إعمار وتنمية دارفور وفقا  )ن
للمبادئ العامة المتفق عليها من قبل الطراف؛

 أية ضرائب أو رسوم تحت سلطتها يتم تشريعها بين الحين والخر من جانب ) س
.السلطات التشريعية

 

 إبرام اتفاقات لرفع مستوى- يجوز لوليات دارفور – ضمن اختصاصاتها وسلطاتها     .119
.حشد الموارد وإدارتها

 

 

 

 

 

إطار التحويلت النقدية فيما بين الحكومات

 

 

 تحقيقا للتوازن المالي تعمل مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد على ضمان تمثيAAل  .120
 مصالح وآراء أهل دارفور، على أساس يتناسب مع مصAAالح الحكومAAات الولئيAAة

 وينبغي هيكلة المفوضية بما يسمح باستخدام وتقاسم الموارد الماليAAة علAAى. الخرى
 نحو ملئم عموديا وأفقيا، وضمان الشفافية والنصاف في تخصيص الموال لفAAائدة



 وليات دارفور وغيرها من وليات البلد، والتأكد من إسAAراع الحكومAAة القوميAAة
 وترفAAع المفوضAAية. بتحويل منح التساوي لفائدة وليات دارفور والوليات الخرى

.تقارير إلى الهيئة التشريعية القومية

 حتى تتمكن المفوضية من آداء مهامها يقوم الرئيس بتعيين فريAAق مAAن الخAAبراء  .121
 ويتألف. المستقلين، بناء على توصية من المفوضية وموافقة الهيئة التشريعية القومية

 هذا الفريق من اقتصاديين ذوي الكفاءة العالية وخبراء آخرين من مؤسسات جامعيAAة
 ويقترح الفريق صيغا للتخصيص الرأسي للموارد بين. وحكومية ومن القطاع الخاص

 ويAAبرز هAAذا. الحكومة القومية والوليات، ومعايير التخصيص الفقي بين الوليات
 وتقوم المفوضية كAAذلك. القتراح أو التقرير أيضا الهمية التي تكتسيها هذه المعايير

.بتحديد صلحيات الفريق

 يقوم الفريق بتقديم تقريره إلى الرئيس عن طريق المفوضية في موعد ل يتجاوز ستة  .122
 ويعرض الرئيس التقرير بعد ذلك علAAى الهيئة التشAAريعية. شهور من تاريخ تشكيله

 وفي حالة المصادقة على. القومية للموافقة عليه في غضون شهر من تاريخ استلمه
 هذا التقرير، يتعين على المفوضية تنفيذ الصAAيغ والمعAAايير المتعلقAAة بتخصAAيص

.الموارد، على نحو ما ورد في التقرير

 تتفق الطراف على أن تكون المفوضية مستقلة وقادرة على إنجاز عملها بطريقAAة  .123
 ومن أجل القيام بعملها على نحو متواصل ومستقل يتم تعيين رئيس المفوضية. فعالة

 ولتمكين اللجنة من القيAAام. لفترة معينة ول يجوز إقالته من منصبه دون مبرXر مقبول
 بعملها بشكل فعال، يتم إنشاء أمانة فنية تشتمل على موظفين محترفين ذوي الكفAAاءة

.وتتخذ المفوضية قراراتها بتوافق الراء. العالية

 تتخذ الحكومة القومية كافة الخطوات اللزمة لضمان تفعيل مفوضAAية تخصAAيص  .124
 وقيامها بعرض توصياتها بشأن صAAيغة 2006ومراقبة الموارد خلل السنة المالية 

 التخصيص الفقي والتخصيص العمودي، على الرئاسة والهيئة التشريعية لدراجهAAا
 وتحقيقا لذلك، يتم تعيين فريق خبراء فور التوقيAAع. 2007في الميزانية القومية لعام 

 وفي حالة عدم قيام الفريق بإعداد التقرير عن المفوضAAية أو عAAدم. على هذا التفاق
 ، تقوم اللجنة بAAإقتراح صAAيغة2006الموافقة عليه من جانب الهيئة التشريعية خلل 

 ترتكز على المؤشرات الولية التي يعدها فريق الخبراء حتى يتسنى للحكومة القومية
 تخصيص حصة من الدخل القومي لفائدة الوليات ، بصرف النظAAر عAAن وليAAات

 ويجوز لوليات شمال السودان التفاوض على أساس جماعي لجAAل. جنوب السودان
 وتقوم. الحصول على مستويات أعلى من المخصصات الرأسية من الحكومة القومية

 مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد أيضا بتحديد صيغة التخصيص الفقي بالنسAAبة
 للوليات، اللزم إدراجه في الميزانية التي ستقدمها الرئاسة إلAAى الهيئة التشAAريعية

.2007للسنة المالية 

 من الضروري قيام الحكومة التحادية بتحويلت مالية للوفاء باحتياجAAات وليAAات  .125
 وتتفق الطراف على اعتماد إجراءات التسوية المالية كمAAا. دارفور من المصروفات

:وينبغي لهذه الجراءات. حددتها مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد



 أل تحدX من الصلحيات التي تمارسها السAAلطات المحليAAة فAAي نطAAاق    )أ
مسؤوليتها؛

 أن تدعم كافة أشكال التحويلت، كالتي تتعلق بالمشاريع والعتمAAادات   )ب
المالية المشروطة؛

.أن تضمن، دون تمييز، حياة كريمة وظروفا معيشية جيدة لجميع السكان   )ج

 

 تعمل مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد على تنفيذ عملية شفافة يتم من خللها دفع  .126
 التحويلت إلى وليات دارفور وإلى الحكومات الفرعية الخرى، كما ستتفق عليAAه
 الطراف وذلك بناءRا على التوقعات وحسب مواعيد محدXدة، مع ضمان عAAدم قيAAام

.الحكومة الفيدرالية بإحتجاز أموال دارفور أو أية حكومة فرعية أخرى

 يجوز لوليات دارفور رفع دعاوى أمام المحكمة الدستورية في حالة قيام الحكومAAة  .127
.القومية بإحتجاز الموال المستحقة لها

 تتفق الطراف على ضرورة استحداث نظام اعتمادات لتأدية أغراض محددة سعيا إلى  .128
.تحقيق الهداف النمائية لللفية، المتمثلة في إزالة الفقر والنهوض بالمرأة

 

 

  :  مستحقات دارفور المالية
 

:في إطار النظام الفيدرالي يحق لمستوى الحكم المناسب في دارفور الستفادة مما يلي    .129

 التحويلت من اليرادات المحصلة على الصعيد القومي، وفقا للمعايير المبينة    ) أ
أعله؛

حشد اليرادات وجمعها على النحو المبين أعله؛  ) ب

التمثيل الملئم في مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد؛   ) ج
موارد الصندوق القومي لعادة العمار والتنمية في دارفور؛    ) د     

Aمنح موارد من صندوق الئتمان المتعدد المانحين؛ ) ه

 التحويل الكامل وفي الوقت المناسب للعتمادات المالية من صندوق اليرادات   ) و
.القومية

 

مصادر التمويل الخارجية

 

 يمكن لوليات الستفادة من القتراض من السواق الرأسمالية القليميAAة والدوليAAة  .130
 شريطة أن يتم ذلك بكيفية منسجمة مع سياسة القتصاد الكلي وأن تحظى الحكومAAة

 ودون الخلل باستقللية بنك السودان المركAAزي وفAAي. الولئية بالجدارة الئتمانية
 حدود قدرة الحكومة القومية أو بنك السودان المركزي أو كليهما على تقديم ضمانات



 سيادية على القروض الممنوحة للوليات، فإن أولوية الحصول على هذه الضAAمانات
.ستعطي لدارفور والمناطق المتضررة من الحرب والمناطق القل نموا

 تحيل حكومة وليات دارفور تقريرRا إلى الحكومة القومية يتضمن المبالغ المستلمة في  .131
.إطار التمويل الخارجي والمعونة

 

تعزيز القدرات
 

 تعمل الحكومة الفيدرالية، فور التوقيع على هذا التفاق، على مساعدة دارفور علAAى  .132
 وضع وتنفيذ برنامج واسع وشامل لبناء القدرات في مجال المالية العامة والعلقAAات

.الحكومية، بما في ذلك إدارة المصروفات بما يضمن المساءلة

 

المراقبة والمساءلة
 

 ربع(تتعاون وليات دارفور مع الحكومة القومية على إعداد تقارير مرحلية شاملة   .133
 الرسAAوم(حول مبالغ كافة مصAAروفاتها وإيراداتهAAا ) سنوية، نصف سنوية وسنوية

 ويجب أن تكون هذه النفقات واليAAرادات مدرجAة فAAي). الضريبية وغير الضريبية
 ويتم تحديد شكل إعداد هذه التقارير وفقا لمعAAايير شAAفافية الحكAAم علAAى. الميزانية

  التقارير يساعد على تحديد ومن البديهي أن هذا السلوب في إعداد. المستوى القومي
.قيمة التحويلت المالية القومية من جانب الحكومة القومية

:تشمل المؤسسات المسؤولة عن مراقبة عملية تنفيذ هذا التفاق ما يلي    .134

رئاسة الجمهورية؛   )أ

الهيئات التشريعية القومية؛   )ب

مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد؛  ) ج

غرفة مراجعة الحسابات القومية؛  ) د

Aالهيئات التشريعية الولئية؛ ) ه

.المحكمة الدستورية العليا   ) و
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السياسة القتصادية لعادة العمار والستثمار والتنمية
 

:سياسات القتصاد الكلي

 

 من ثم، فإن الهدف الرئيسي. تعتبر السياسة القتصادية إحدى المهام الرئيسية للحكومة  .135
 للسياسة القتصادية، هو السعي إلى توفير العمالة الكاملة من خلل اتبAAاع سياسAات
 سليمة تركز على استقرار السعار ومستويات العمالة والنمو القتصAAادي المسAAتدام

 وتشكل مثل هذه السياسات إطارا لسياسة القتصاد الكلي القومي الAAذي. لفائدة الفقراء
.يتم من خلله صياغة وتنفيذ السياسات القتصادية على المستويات الولئية

 لهذا، فإن إطار سياسة القتصاد الكلي القومي، يوفر وسيلة مهمة لمكافحAAة الفقAAر  .136
.والتهميش في السودان خلل الفترة التي تعقب النزاع

 يتعين صياغة سياسات القتصاد الكلي القومية بشكل يدعم الحياة الكريمة والظروف  .137
 المعيشية الجيدة لجميع المواطنين في السودان بدون تمييز يقوم على العنصر أوالعرق

.أوالدين أو اللغة أوالنتماء الجغرافي أو السياسي أو نوع الجنس

 يتعين مراجعة السياسات المالية والنقدية ول سيما فيما يتعلق بالنظام المصرفي سعيRا إلى الوفاء بمتطلبات النمAAو  .138
.المستدام والتنمية العادلة وزيادة فرص الوصول إلى السواق الرأسمالية الدولية

 تناشد الطراف بنك السودان المركزي تبني أساليب ووسائل مبتكرة كفيلة بتكثيف جهود التنمية في وليات دارفور  .139
.والقاليم المحرومة الخرى في السودان

 يؤدي دورRا حاسما في التنمية، يتعين على السياسات القتصAAادية) القومي والجنبي(إقرارRا بأن القطاع الخاص   .140
.القومية أن تسعى إلى تهيئة جو موات لمشاركته الفعالة في تنمية وليات دارفور خلل فترة ما بعد النزاع

.يتعين تشجيع ودعم البحوث والتنمية ول سيما التنمية التكنولوجية    .141

 يكتسب القطاع الزراعي بما في ذلك تربية المواشي أهمية خاصة في القتصاد وفي حياة كافة مواطني السودان  .142
 من ثم يتعين على السياسات الهادفة إلى تحقيق التنمية إيلء الولوية لهذا القطAAاع،. لسيما أهل وليات دارفور

.والتركيز على تنميته

.يجب بذل الجهود لوضع قاعدة صلبة للتنمية الصناعية مع تركيز خاص على الصناعة الزراعية    .143

.يجب توجيه السياسات القتصادية القومية نحو تشجيع التصدير من السودان إلى السواق القليمية والدولية  .144

 
سياسات تنمية دارفور

 

 كافة أنحاء تأكيد حقتتفق الطراف على أن سياسة التنمية القومية ينبغي أن تقوم على   .145
 السودان في تنمية عادلة وعلى ضرورة منح هذه السياسات أولوية خاصة للوليAAات

الكثر حرمانا بما في ذلك وليات دارفور؛

 في هذا الطار تسعى وليات دارفور إلى تحقيق أهدافها القصيرة والمتوسطة المدى  .146



 المتمثلة في إعادة التأهيل وإعادة العمار والبناء والتنمية مع مراعAAاة الحتياجAAات
 وستمنح عناية خاصة للبرامAAج. الملحة وضرورة وضع الساس لتنمية طويلة المدى

 والمشروعات التي تسمح لوليات دارفور بأن تنتقل بسرعة من مرحلة طلب الغاثة
إلى مرحلة تحقيق التنمية؛

 إن الهداف الستراتيجية الرئيسي لوليات دارفور في مجال النهوض القتصAAادي  .147
 والتنمية خلل فترة ما بعد النزاع ضمن السياسة القتصادية القومية الشاملة المشAAار

:-إليها آنفا تتمثل في

 تنشيط اقتصاد وليات دارفور بما يتيح لها الندماج في القتصاد القAAومي   ) أ
وتعزيز التجارة فيما بين القاليم؛

 إعادة تأهيل الخدمات الجتماعية الساسية مثل توفير التعليAAم والصAAحة  ) ب
والمياه؛

 تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية عادلة واستقرار اجتمAAاعي وتحسAAين  ) ج
فرص الوصول إلى الخدمات الجتماعية؛

القضاء على الفقر وزيادة القدرة القتصادية وتعزيز الوعي؛   ) د

Aتوفير فرص العمالة بشكل مناسب؛ ) ه

 تنمية القدرات الفردية والمؤسسية اللزمة للحكم الرشيد وتعزيز المسAAاءلة  ) و
والشفافية؛

 تنمية البنى التحتية المادية الكفيلة بتحسين فرص وصول وليات دارفAAور  ) ز
 إلى أسواقها الرئيسية فضل عن أسواق بقية أنحAAاء السAAودان والبلAAدان

المجاورة؛

 بناء القدرات الفنية والتحليلية في المجالت الرئيسية مثل الدارة  ) ح
القتصادية والدارة المالية والمشتريات؛

.تشجيع إنتاج مصادر الطاقة البديلة ومعالجة أسباب تدهور البيئة   )ط

 

 تقر الطراف بأن وليات دارفور باعتبارها تاريخيا منطقة محرومة وعانت الكثير  .148
:من الدمار جراء الحرب، في حاجة ماسة، إلى ما يلي

.استعادة السلم والمن والستقرار الجتماعي  ) أ

.تنفيذ المهام الحكومية على نحو فعال ) ب

.دعم الدارة المدنية ) ج

 إعادة التأهيل وإعادة العمار وبناء البنى التحتية المادية والمؤسسية  ) د
.والجتماعية خلل فترة ما بعد النزاع

 

 هناك مشكل هام يتمثل في تنافس الرعاة الرحل والمزارعين المستقرين على المراعي  .149



 وستتم معالجة هذا المشكل بكيفية شاملة، من خلل وضع سياسات تسAAتهدف. والمياه
 الحدX من التدهور البيئي ووقف انخفاض إنتاج المحاصيل الزراعية، وحمل الرعAAاة
 تدريجيا على الهتمام بالكيف بدل من الكم، وتوفير إطار لتكAAافؤ فAAرص وصAAول
 مختلف مستخدمي الراضي إلى الموارد المائية، فضل عن تنمية القدرة على إجراء

.بحوث في هذه المجالت

 تتفق الطراف على بذل الجهود من أجل إرتقاء وليات دارفور إلى المعدل القومي  .150
.من التنمية البشرية في أقرب وقت ممكن بهدف تحقيق الهداف النمائية لللفية

 

 

 

إعادة العمار والستثمار والتنمية
 

 تقر الطراف بأن وليات دارفور في حاجة إلى فترة انتقالية للنتقال بسرعة مAAن  .151
 الحرب إلى السلم ومن ثم تهيئة بيئة تسمح بالتحول من مرحلة المساعدات النسAAانية

.إلى مرحلة النهوض القتصادي والتنمية

 دعما للفترة النتقالية هذه، وتحقيقا للهداف السالفة الذكر، تحتاج وليات دارفور إلى  .152
 موارد تفوق بكثير مستوى قدرتها على حشد الموارد على الصعيد القتصادي المحلي

 ولذا ستتم مساعدتها في جهودها عن طريق تحويلت مالية هامAAة. في مستقبل قريب
 صندوق اليرادات القومية، وكذلك عAAن/ ومضمونة ومنتظمة يقوم بتنفيذها صندوق 

.طريق موارد قومية أخرى فضل عن المعونة الجنبية

 تتفق الطراف على أنه، إضافة إلى حصة دارفور من تحويلت مفوضية تخصيص  .153
 ومراقبة الموارد من صندوق اليرادات القومية، تقوم الحكومة القوميAAة بتخصAAيص

 لصAAندوق دارفAAور) ثلثمائة مليون دولر أمريكي (300,000,000مبلغ أولي قدره 
 وتلتزم الحكومة القومية أيضا بتخصيص المبالغ. 2006لعادة العمار والتنمية لعام 

:التالية لهذا الصندوق

 للسنة الواحدة خلل) مائتي مليون دولر أمريكي (200,000,000مبلغ ل يقل عن    )أ
 وتتم تسوية هذا المبلغ بناء على نتائج بعثة التقييAAم 2008و  2007السنتين 

.المشتركة

 حصتها من التزاماتها تجاه بعثة التقييم المشتركة ويتم تحديد هذه الحصة للفترة  )ب
 التي تقرها بعثة التقييم المشتركة خلل مؤتمر إعلن التبرعات الذي سAAيعقد

  أن تتم تسوية هذه الحصAAة وفقAAا بعد نهاية مهة بعثة التقييم المشتركة، على
.لهذا القرار

 المبالغ اللزمة لستكمال المشاريع النمائية التي حددتها بعثة التقييم المشتركة  )ج
 بالنسبة لدارفور إذا لم تكن هذه المشاريع مستكملة في نهاية ولية بعثة التقييم

 كجزء من العملية الشاملة الرامية إلى تحقيAAق 2015المشتركة، حتى نهاية 



.الهداف النمائية لللفية

 

صندوق دارفور لعادة العمار والتنمية
 

 تتفق الطراف على إنشاء صندوق خاص لعادة التأهيل وإعادة العمAAار والبنAAاء  .154
".صندوق دارفور لعادة العمار والتنمية"والتنمية في وليات دارفور، يدعى 

 يسعى صندوق دارفور لعادة العمار والتنمية إلى طلب المAAوال وحشAAدها   )أ
 وجمعها من المانحين المحليين والدوليين على أن تصرف هذه المAAوال فAAي
 .عمليات إعادة التوطين وإعادة التأهيل وإعادة دمج اللجئين والنازحين داخليا

 كما يسعى إلى تصحيح أوجه الختلل في مجال التنمية لسيما على صAAعيد
.البنى التحتية

 تتم إدارة صندوق دارفور لعادة العمAAار والتنميAAة بأسAAلوب الحAAتراف  )ب
 وضمانا للمساءلة والشفافية والعدل والنصاف في استغلل الموال. والشفافية

.يتعين قيام هذا الصندوق بوضع نظام فعال للمراقبة والتقييم

 يكون صندوق دارفور لعادة العمار والتنمية مسAAؤول عAAن إدارة مAAوارده  )ج
 ويحق له حشد أموال إضافية عن طريق هبAAات مAAن البلAAدان. ومصروفاته

 أو هيئات أخAAرى لغAAرض إعAAادة/الجنبية والمنظمات الدولية والقليمية و
.العمار والبناء والتنمية في وليات دارفور

 .يقوم صندوق دارفور بإنشاء آليات تمويل لتلبية الحتياجات الخاصة بالنسAAاء   )د

 وتشمل هذه الليات، دون الحصر، توفير فرص الستثمار، وتعزيز القAAدرات
.النتاجية، ومنح القروض وعناصر النتاج، وبناء القدرات لفائدة النساء

Aة) هAAة القوميAAن الحكومAAيشمل هيكل إدارة صندوق دارفور ممثلين عن كل م 
 ويتم تحديد كيفية تسيير هذا الصندوق في إطAAار. ووليات دارفور والمانحين

.آليات التنفيذ والضمانات

 

بعثة التقييم المشتركة لوليات دارفور
 

 تتفق الطراف على التعجيل بإنشاء بعثة التقييم المشتركة بغية تحديد وتقدير احتياجات  .155
 برنامج النهوض القتصادي والتنمية وإزالة الفقر في فترة ما بعد النزاع في وليات

 وستعرض هذه الحتياجات على المانحين خلل مؤتمر المAAانحين المقAAرر. دارفور
 وفي هذا الشأن، تدعو الطAAراف .عقده بعد ثلثة أشهر من التوقيع على هذا التفاق

 البنك الدولي للعمار والتنمية والمم المتحدة والبنك الفريقي للتنمية إلى القيام بدور
 رائد في توجيه أنشطة بعثة التقييم المشتركة وذلك بالتعاون مAAع البنAAك السAAلمي



 للتنمية والتحاد الفريقي وجامعة الدول العربيAAة والصAAناديق العربيAAة والتحAAاد
.الوروبي والوليات المتحدة المريكية وكافة البلدان والطراف الخرى المعنية

 

  20  المادة 
 

تنمية وإدارة الراضي والموارد الطبيعية
 

الحقوق التقليدية والتاريخية المتعلقة بالرض
 

 يكون تنظيم ملكية الراضي واستغللها وممارسة الحقوق المتعلقة بAAالرض مAAن  .156
.الختصاصات المشتركة التي يتم ممارستها على المستوى الملئم من الحكم

 إن الحقوق المتعلقة بالرض التي تمتلكها الحكومة القومية داخل دارفور تتم ممارستها  .157
.من جانب مستوى الحكم الملئم أو المحدد

 والحقوق التاريخية في) الحواكير(يجب إقرار وحماية حقوق ملكية الراضي القبلية   .158
 ويتعيAAن. الرض، وفي طرق المواشي التقليدية والعرفية، وفي الحصول على المياه

 على كافة مستويات الحكم تبني عملية تهدف إلى تطوير وتعديل القوانين ذات الصلة
 بصورة تدريجية بغية تضمين القوانين العرفية والممارسات التقليديAAة والتوجهAAات

.والممارسات الدولية، وحماية التراث الثقافي

 يستعيد كافة النازحين داخليا وسائر الشخاص الخرين حقوقهم فAAي الرض الAAتي  .159
 ول يجوز تجريد أي شخص أو مجموعة. انتزعت منهم بشكل تعسفي وغير مشروع

 من الشخاص من حقهم التقليدي والتاريخي في ملكية الرض والوصول إلى الميAAاه
.إل بعد إجراء مشاورات أو تقديم تعويضات لهم على أساس عادل

 تتفق الطراف على أن الراضي المشار إليها في هذا التفاق بدارفور تكون حدودها  .160
.من هذا التفاق 1من الفصل  61الشمالية هي الحدود المشار إليها في الفقرة 

 

الموارد الطبيعية
 

 تتفق الطراف على أن الوليات التي تنتج النفط والموارد المعدنية لها الحAAق فAAي  .161
.التفاوض بشأن هذه الموارد واستلم النصيب المتفاوض عليه من الدخل الناتج عنها

 

الصلح القانوي
 

 أعله، على إقرار وحماية الحقوق التقليدية أو 158تنص القوانين المعدلة وفقا للفقرة   .162



.العرفية المتعلقة بالرض

مفوضية الراضي
 

 دون المساس بسلطة المحاكم، يتعين إنشاء مفوضية أراضي دارفور للنظر في الحقوق  .163
 التقليدية والتاريخية المتعلقة بالرض ومراجعة عمليات إدارة واسAAتغلل الراضAAي

.وتنمية الموارد الطبيعية

:يشترط في مفوضية أراضي دارفور ما يلي    .164

أن تكون مستقلة ومحايدة؛   )أ
 أن يمثل أعضاءها مصالح استغلل الراضي في المنطقة الجغرافيAAة الAAتي  )ب

تمارس فيها مفوضية الراضي الولئية سلطتها؛

أن تحدد قواعد الجراءات الخاصة بها؛  )ج

أن يسمح لها بالطلع على كافة السجلت المتعلقة بالرض؛   )د

أن تؤدي مهامها في مواقيت ملئمة؛) ه�

 أن تقوم باتخاذ التدابير المعقولة لضمان مشاركتها الكاملة والفعالة في وضع   )و
قواعد الجراءات الخاصة بها؛

 أن ترفع تقريرRا سنويRا إلى المستوى الملئم مAAن الحكAAم بشAAأن عملياتهAAا   )ز
.ومصروفات ميزانيتها السنوية 

 أن ينظم القانون العضوية والتعيينات وشروط خدمAAة مفوضAAية أراضAAي   )ح
.دارفور

 

:تتولى مفوضية أراضي دارفور المهام التالية    .165

التحكيم في المنازعات حول الحقوق المتعلقة بالرض باتفاق الطراف؛    )أ
 تقديم توصيات إلى المستوى الملئم من الحكم بخصوص سياسات  )ب

 إصلح الراضي واستغللها والعتراف بالحقوق التقليدية و التاريخية
المتعلقة بالرض؛

 الفصل في الطلبات بمراجعة القرارات المتعلقة بتخطيط استغلل الرض والموافقة على تنمية   )ج
الرض وفقا للتشريع الذي تم سنcه طبقbا لهذا التفاق؛

 إنشاء سجلت عن الستخدامات الحالية والتاريخية للرض والحفاظ   )د
عليها؛

Aالقيام ببحوث حول ملكية الرض واستخدامها في المنطقة الجغرافية) ه 
التي تتم فيها ممارسة السلطة؛

 تقديم توصية إلى المستوى الملئم من الحكم حول التدابير المتعلقة بتحسين النظام الخاص   )و
بتخطيط وتنمية الرض والموارد الطبيعية؛

 مراجعة الوثائق الحالية المتعلقة بالرض وإعداد توصية إلى السلطة   )ز
 ذات الصلة، بإدخال التغييرات الضرورية المطلوبة بما في ذلك إعادة



.الحقوق المتعلقة بالرض إلى أصحابها أو دفع تعويضات لهم
 

 تكون لمفوضية أراضي دارفور خلل تأديتها مهمة التحكيم، صلحية تلقي  .166
 الطلبات، ويجوز لها بموافقة من الطراف المتنازعة، أن تطبق القوانين العرفية

 ويكون قرار التحكيم ملزمRا لطراف النزاع،. أو مبادئ العدالة والنصاف/والتقليدية و
.ويمكن أن يوضع موضع التنفيذ من جانب محكمة ذات الختصاص

 تكون لمفوضية أراضي دارفور ملزمة بالقرارات التي تتخذها أية هيئة أو  .167
 سلطة تمنح لها الصلحية من مستوى الحكم الملئم أو تنشأ خصيصRا لذلك بموجب
 هذا التفاق لصدار الحكام المتعلقة بأراضي النازحين داخليا والشخاص الخرين
.المتضررين جراء الحرب

 على اللجنة القومية للراضي واللجنة الولئية للراضي التي أنشئت بموجب  .168
 ودون. هذا التفاق أن تتعاونا وتنdسقا أنشطتهما بغية استخدام مواردهما بصورة فعالة

 وضع قيود على مسائل التنسيق، يمكن أن تتفق اللجنة القومية للراضي واللجنة
:للراضي على ما يلي الولئية 

تبادل المعلومات والقرارات التي يتخذها كل منهما؛   )أ

 إسناد بعض مهام اللجنة القومية للراضي، بما فAAي ذلAAك جمAAع البيانAAات  )ب
والبحوث، إلى اللجنة الولئية للراضي؛

 الكيفية التي يمكن بواسطتها تسوية كل مسألة تتعارض مع نتائج أو توصيات  )ج
أي لجنة من اللجنتين؛

 

 للراضي ومفوضية في حالة وجود تعارض بين نتائج أو توصيات اللجنة القومية   .169
 أراضي دارفور يستعصي الوصول إلى تسوية بالتفاق، يتعين على اللجنتين التوفيق

 وتحال المسألة إلى المحكمة الدستورية لصدار حكمهAAا إذا لAAم يعAAد. بين موقفيهما
.بالمكان التوفيق بين الموقفين

 
تخطيط وتنمية الرض والموارد الطبيعية

 

 على السلطات المختصة التي تعتزم إعتماد عمليات شفافة ومسؤولة لتحديد استغلل  .170
 الراضي وتنمية الموارد الطبيعية في دارفور، إيجاد نظام لوضع خطAAة لسAAتغلل
 الراضي وتنمية الموارد الطبيعية في دارفور بما في ذلك الراضي الAAتي تمتلكهAAا

.الحكومة القومية لتحقيق الهداف والمشاريع النمائية القومية الخرى

 تكون لنظام تخطيط وتنمية الراضي والموارد الطبيعية الذي يقام بمAAوجب هAAذا    .171
:التفاق، الهداف التالية

 الدارة السليمة للموارد الطبيعية وتنميتها وحفظها بما فAAي ذلAAك الراضAAي   )أ
 الزراعية والمناطق الطبيعية والحراج والمعادن والمياه والمدن والبلAAدات
 والقرى، وذلك بهدف تعزيز الزدهار والرفاهية الجتماعيAAة والقتصAAادية

وإيجاد بيئة أفضل؛



 تعزيز وتنسيق العمل القتصادي المنظم لستغلل وتنمية الرض والمAAوارد  )ب
الطبيعية؛

التنمية المستدامة مع سلمة البيئة؛  )ج
حماية التراث الثقافي؛   )د

Aحماية وتوفير وتنسيق التصالت والخدمات؛) ه

توفير الراضي لغراض عامة؛   )و

توفير وتنسيق الخدمات والتسهيلت الجتماعية؛   )ز

 حماية البيئة بما في ذلك حماية وحفظ الحيوانات والنباتات الصلية والنواع  )ح
المهددة بالنقراض والمجتمعات البيئية؛

إعادة تأهيل الراضي التي تعرضت للتلف، وبرامج إعادة التشجير؛   )ط

 دعم المسؤولية المشتركة في التخطيط البيئي بين مختلف مستويات الحكم في   )ي
دارفور؛

 والمشاركة في تخطيط وتقييم البيئة؛ إتاحة فرص النخراط العام  )ك
 إتاحة التشاور مع جميع الشخاص المتضررين من برامج تنمية الراضي  )ل

والموارد الطبيعية؛

 تقديم تعويضات كافية للشخاص الAAذين تضAAررت وسAAائل معيشAAتهم أو   )م
.ممتلكاتهم نتيجة لقرارات تنمية الراضي والموارد الطبيعية

 

 يتعين على مستويات الحكم دون القومية في دارفور، تعزيز وتنفيAAذ خطAAط إدارة  .172
 وعلى. أعله 171 الواردة في الفقرة  الراضي في إطار اختصاصاتها وفقا للهداف

 الدارات المحلية أن تتشاور مع الشخاص المتضررين وتأخذ في العتبار الهداف
 وفي أي قانون عرفي أو تقليدي يمكن تطبيقه فيما يتعلق باتخاذ 171الواردة في الفقرة 

.قرارات حول التنمية في إطار اختصاصاتها

 

 

 

  :  استغلل الرض وتخطيط الموارد الطبيعية
 

 سنX تشريع- يتعين على مستويات الحكم دون القومية في دارفور – وفقا لدساتيرها      .173
 ويجب أن ينAAص التشAAريع الخAAاص. 171ينص على الهداف الواردة في الفقرة 

:بالتخطيط على ما يلي

إنشاء هيئة تخطيط تقوم بتنظيم وتنمية وتنفيذ خطط إدارة استغلل الرض؛  ) أ

 تحديد المتطلبات الجرائية التي يتعين على الحكومات أن تتقيد بها كحد أدنى، ) ب
 في تطوير ووضع خطط إدارة استغلل الرض بما في ذلAAك حكAAم خAAاص



باستشارة الشخاص المتضررين من الخطط المقترحة؛

 تحديد الحد الدنى من محتوى خطط إدارة استغلل الرض، بمAAا فAAي ذلAAك ) ج
 التي يتAAم بموجبهAAا المتطلبات الخاصة بالغايات والسياسات والستراتيجيات 

وضع خطة لتنفيذ أهداف التشريع؛

 ممارسة رقابة على تنمية الرض في دارفور وذلك بتحديد أنواع التنمية الAAتي   )د
ل يجوز تنفيذها أو التي ل يسمح بتنفيذها إل بعد ترخيص؛

Aإنشاء سجل عمومي لكافة خطط إدارة استغلل الرض؛) ه
 

:المراجعة والجراءات الدارية والمساءلة

 

:ينبغي للتشريع الخاص بالتخطيط أن ينص على                .174

 أن تقوم اللجنة الولئية للراضي بمراجعة الصلحية القانونيAAة لخطAAط إدارة  )أ
استغلل الراضي المعدة وفقا لحكامها؛

 أن تقوم اللجنة الولئية للراضي بمراجعة الستحقاق والصAAلحية القانونيAAة) ب
للقرارات المتعلقة بتنمية الرض والموارد الطبيعية؛

 أن تطلب من هيئة التخطيط رفع تقرير سنوي إلى المسAAتوى المناسAAب مAAن) ج
.الحكومة بشأن تنفيذ التشريع الخاص بالتخطيط

 

مشاريع إنمائية رئيسية

 

 في ظروف استثنائية، يجوز للهيئة التشريعية، الولئية في دارفAAور، الAAترخيص    .175
 للحكومة الولئية بإبرام اتفاقات لتنفيذ مشاريع إنمائية رئيسية، ل تتوافق مع أية خطة

 ول يجAAوز للحكومAAة السAAعي إلAAى. لستغلل الرض أو تشريع خاص بالتخطيط
 الحصول على هذا الترخيص إل إذا تضمنت هذه التفاقات أحكامRا مفصلة توضح ما

:يلي

الجراءات التي يتعين تبنيها بموجب التفاق المتعلقة بحماية البيئة؛  )أ

 الخطوات التي تم اتخاذها للتشاور مع جميع الشخاص الذين تأثرت مصالحهم) ب
بالتنمية المقترحة؛

الفوائد المستحقة للمجموعات المحلية ولهل دارفور نتيجة إبرام هذا التفاق؛) ج

 مستوى التعويضات التي تدفع إلى الشخاص الAAذين تضAAررت ممتلكAAاتهم أو  )د
 تأثرت وسائل معيشتهم سلبRا نتيجة هذا التفAAاق، مAAع توضAAيح مAAا إذا كAAان

.الشخاص المتضررون قد وافقوا أم ل على هذا المستوى من التعويضات

 



  21  المادة 
 

 البرامج العاجلة لفائدة النازحين داخليا واللجئين والشخاص الخرين المتضررين
من الحرب والتعويضات المقدمة لهذه الفئة الخيرة

 

المبادئ

 

 يتمتع النازحون والمتضررون من الحرب بنفس الحقوق النسانية والحريات الساسية التي يتمتع بها أي مواطن  .176
 وبصفة خاصة، تتحمل السلطات المختصة مسؤولية ضمان تمتAAع هAAؤلء الشAAخاص. بموجب قوانين السودان

 بحرية الحركة واختيار مكان إقامتهم بما في ذلك العودة والستقرار في أماكنهم الصلية أو القامة في أمAAاكنهم
.المعتادة

 تتم معاملة النازحين والمتضررين من الحرب النازحين من وإلى دارفور بما ينسجم مع القانون النساني الدولي  .177
.وقانون حقوق النسان والمبادئ التوجيهية الواردة في إعلن المبادئ

 وفي هذا الصدد،. في جميع الحالت ينبغي أن تتم إعادة النازحين إلى أماكن أو مناطق نشأتهم، على أساس طوعي  .178
 وتعمل السلطات. ينبغي تيسير حصولهم على معلومات صحيحة وموثوقة حول الظروف السائدة في أماكن نشأتهم

 ذات الصلة، بمساعدة التحاد الفريقي والمجتمع الدولي، على ضمان الحماية المناسبة والمعاملة اللئقة للنازحين
.خلل عودتهم الطوعية وإعادة توطينهم الطوعي وإدماجهم في مكان آخر يختارونه

 فمن أجل بدء النازحين حياتهم الجديAAدة. تتفق الطراف على ضرورة توفير المن اللزم لعودة النازحين داخليا  .179
 وضمان اندماجهم في المجتمع ينبغي توفير مياه الشرب والغذية وهياكل اليواء، فضل عن عناصAAر النتAAاج
 الزراعي اللزمة للمحاصيل وتربية المواشي، والبذور، والنبتات، والخAAدمات البيطريAAة، والدوات والمعAAدات

 وتتطلب عميلAAة النعAAاش. الساسية، بما في ذلك أجهزة صنع لبنات البناء، فضل عن تقديم القروض الصغيرة
. إنشاء مرافق صحية وتعليمية ملئمة/إعادة تأهيل

 تلتزم حكومة السودان بالسهام بموارد للوفاء عاجل بالحتياجات الضرورية لعودة وإعادة توطين النازحين داخليا  .180
. واللجئين

 تسهر لجنة إعادة تأهيل وإعادة التوطين في دارفور، بدعم من السلطات ذات الصلة ومساعدة من التحاد الفريقي  .181
.والمجتمع الدولي، على ضمان هذه الحقوق وغيرها من الحقوق الساسية الخرى وتلبية احتياجات العائدين

الحماية

 

 تنشئ الطراف لجنة لعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور بغية تنفيذ استراتيجيات عمليات مسح أو تقييAAم  .182
 .أورصد أوضاع النازحين والمتضررين من الحرب وإعداد تقارير بشأنهم ترفع إلى المستوى المناسب من الحكم

.ويتعين إفادة المجتمع الدولي بالستراتيجيات وعمليات المسح والتقييمات والمعلومات المتعلقة به

 تجري لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور مشاورات مع النازحين داخليا والعائدين، فضل عن الجهات  .183
.المعنية الخرى

 إن لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور، إنسجاما مع نظمها، تسمح للمم المتحدة والمنظمAAات غيAAر  .184
 الحكومية وغيرهما من الوكالت النسانية، بالوصول إلى النازحين والمتضررين من الحرب، سواء كAAانوا فAAي

 وتتم إحالAAة المنازعAAات المتعلقAAة. أماكن حضرية أو ريفية أو في مخيمات، وذلك وفقا للقانون النساني الدولي
.بإيصال المساعدة النسانية، إلى السلطات القومية الحكومية المعنية

 تتعهد أطراف هذا التفاق، بتوفير الحماية والمن للنازحين والمتضررين من الحرب في جميع مناطق دارفAAور،  .185
 وتبذل السلطات ذات الصلة الجهود اللزمة للستجابة لشكاوى. وذلك بمساعدة التحاد الفريقي والمجتمع الدولي



 انتهاك حقوق النسان ولمعالجة أثر هذه النتهاكات واتخاذ الجراءات اللزمة لضمان العدل بشكل فعAAال وفAAي
.الوقت المناسب

 تولي السلطات ذات الصلة، بمساعدة التحاد الفريقي والمجتمع الدولي، عناية خاصة بالنازحين لحمايتهم من شتى  .186
 وفي إطAAار هAAذه. غير القانونية ومصادرة الممتلكات" الضرائب"أشكال التحرش الجنسي والمضايقات وفرض 

 الجهود، ينبغي إيلء عناية أكبر بالنساء النازحات لحمايتهن من كافة أشكال التحرش الجنسي والستغلل والعنف
.القائم على نوع الجنس

 توفر لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور، الغذية الساسية والمأوى والمياه الصالحة للشرب لفAAائدة  .187
 وتبذل هذه اللجنة جهودRا خاصة لكفالة مشاركة كاملة للنساء في. النازحين وهم يشقون طريقهم نحو مناطق العودة

.تخطيط وتوزيع هذه المواد الساسية

 النشطة الهادفة إلى تحقيق المصالحة وبناء السلم؛ مثل اجتماعات 182تشمل السترتيجيات الواردة في الفقرة   .188
.المصالحة المحلية الرامية إلى تسوية النزاعات المحلية والستعانة بالليات التقليدية لتسوية النزاعات

 تقوم لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور، بالتعاون مع السلطات ذات الصلة، بتقديم المساعدة لنشطة  .189
.إعادة تأهيل وإعادة دمج اليتامى وسواهم من الشخاص ذوي الحتياجات الخاصة

 بناء على طلب من لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور، تقوم السلطات ذات الصلة عند الضAAرورة،  .190
.بإنشاء محاكم متنقلة وآليات أخرى لضمان الوصول عاجل إلى الجهزة القضائية

 

الوثائق الشخصية

 

 تتخذ لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور، بالتعاون مع السلطات ذات الصلة، إجراءات لتيسير عملية  .191
 تسجيل جميع النازحين سواء كانوا في أماكن حضرية أو ريفية أو في المخيمات، وتصدر جميع الوثائق اللزمAAة
 لممارسة حقوقهم الشرعية، مثل جوازات السفر وبطاقات التعريف الشخصية وشهادات الميلد وشهادت الAAزواج

 وتعمل لجنة إعادة التأهيل كذلك على تيسير إصدار الوثائق الجديدة أو استبدال تلAAك الAAتي. وكافة سندات الملكية
 وعند اللزوم يمكن السAAتعانة. ضاعت خلل فترة التشريد، دون فرض شروط أو تكاليف أو مواعيد غير معقولة

.بالدارة التقليدية أو قيادات المجتمع المحلي لثبات الهوية

 ويتم إصدار الوثائق لفائدة النساء. للنازحين من الرجال والنساء حقوق متساوية في الحصول على الوثائق اللزمة  .192
.وتوجه عناية خاصة لليتامى لتزويدهم بالوثائق التي يحتاجون إليها. والفتيات باسمهن الشخصي

 

 

جمع شمل السرة

 

 تتعهد الحكومة القومية والسلطات ذات الصلة في دارفور بحماية سلمة السرة والمجتمع والحق في التمتع بالحياة  .193
 وتبذل جهود خاصة لتسهيل عودة القاصرين اللذين ليس لهم مرافقAAون، إلAAى أسAAرهم أو مجتمعAAاتهم. العائلية
 وتعمل لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور، على تيسير إجراءات تقديم الطلبات التي يقدمها. الصلية

.أعضاء السر، وعلى التعاون مع المنظمات النسانية التي تعمل في مجال المساعدة على لمX شمل السرة

 

إستعادة الممتلكات

 

 ولهم الحق في التعويض. يحق للنازحين استعادة ممتلكاتهم سواء اختاروا أم ل العودة إلى ديارهم أو مناطق نشأتهم  .194
.الكافي عن إتلف ممتلكاتهم، وذلك وفقا للمبادئ الدولية



 تضع لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور بالتعاون مع السلطات ذات الصلة إجراءات استعادة الممتلكات  .195
 وتكون جميع جوانب عملية المطالبة بالستعادة، بما في ذلAAك إجAAراءات. على نحو مبسط وشفاف وقابل للتنفيذ

 وتتضAAمن. الستئناف، عادلة ومحددة زمنيا وميسرة ومجانية وتأخذ في الحسبان خصائص العمر ونوع الجنAAس
.الجراءات تدابير إيجابية لكفالة قدرة النساء على المشاركة في العملية على أساس المساواة الكاملة

 يتم التعويض عن الممتلكات بدل من استعادتها في حالة ثبوت استحالة الستعادة بشكل قاطع وفقAAا للجAAراءات  .196
.الواردة في هذا التفاق

197.   Aلجان"تقوم لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور، بإنشاء لجان مستقلة ومحايدة يشار إليها فيما بعد ب 
 ، وذلك في المناطق الريفية والحضرية لمعالجة كافة المنازعات المتعلقة بالممتلكات أو التي"المطالبة بالممتلكات

 كما يستعان بالليات التقليدية لتسوية المنازعات على أن. قد تنشأ جراء عملية العودة وتتطلب تسوية سريعة محليRا
 وتتولى لجان المطالبة بالممتلكAAات. تكون منسجمة مع مبادئ حقوق النسان ول تمس بالسلطة القضائية للمحاكم

:المهام التية

 تسوية المنازعات المتعلقة بحقوق ملكية الراضي الناجمة عن تشريد السAAكان الصAAليين أو القAAائمين  ) أ
وفي حالة فشل اللجنة تحال المسألة إلى السلطات ذات الختصاص؛. باستغلل الراضي

الحرص على أن تكون مستقلة ومحايدة؛ ) ب

أن يكون العضاء فيها ممثلين لمناطق جغرافية تمارس فيها اللجنة سلطتها؛ ) ج

تحديد قواعد الجراءات الخاصة بها، مسترشدة في ذلك بلجنة إعادة التوطين والتأهيل في دارفور؛  ) د

Aتيسير الطلع على كافة سجلت الرض وغيرها ذات الصلة؛) ه

القدرة على استدعاء الشهود؛  ) و

القيام بمهامها حسب جدول زمني مناسب؛  ) ز

اتخاذ كافة التدابير المعقولة لكفالة المشاركة الكاملة والفاعلة في وضع الجراءات الخاصة بها؛   )ح

عقد جلسات علنية وإصدار قراراتها؛  )ط

 رفع تقارير ربع سنوية عن عمليات ومصروفات ميزانيتها السنوية إلى لجنة إعAAادة التأهيAAل وإعAAادة  )ي
التوطين في دارفور، المنشأة أعله؛

تنسيق عملها مع لجان الراضي المنشأة بموجب هذا التفاق؛  )ك

.إصدار توصيات إلى السلطات المعنية حول تنفيذ قراراتها  )ل

 

.ينظم القانون الشؤون المتعلقة بالعضوية والتعيينات وشروط الخدمة في لجان المطالبة بالممتلكات    .198

 

التعويضات

 

 تتفق الطراف على أن للمتضررين من الحرب في دارفور الحق الثابت في أن تتم معالجة شكاواهم  .199
 وإن عملية إعادة الممتلكات وتقديم التعويضات عن الضرار. بأسلوب شامل يضمن لهم الحصول على تعويضات

.والخسائر تتطلب تعبئة موارد ضخمة
 تتفق الطراف على إنشاء لجنة تعويضات مستقلة ومحايدة لتعالج – دون المساس بسلطة المحاكم –  .200

 المطالبات بالتعويض التي يقدمها أهل دارفور ممن عانوا الذى، بما في ذلك الضرر المادي والعقلي والنفعالي
.أو الخسائر البشرية والقتصادية وغير ذلك مما له علقة بالنزاع

 وستظل تمارس مهامها إلى حين النتهاء من معالجة جميع. يتم إنشاء اللجنة بموجب مرسوم رئاسي  .201
.المطالبات بالتعويض



 تضم عضوية اللجنة أشخاصا تعينهم الطراف وأشخاصا يمثلون المجموعات المتضررة من الحرب  .202
 ويجوز للجنة توظيف. ويتم اتخاذ تدابير خاصة لضمان التمثيل الفعلي للنساء في اللجنة. وقيادات الدارة الهلية

.خبراء والعمل وفقا للتوصيات الصادرة عنهم
 تضع اللجنة قواعد الجراءات الخاصة بها استنادا إلى المبادئ والممارسات الدولية والقانون القومي  .203

 وتسهر على أداء عملها –. ويجوز لها إنشاء فروع محلية وغرف متخصصة. والقوانين والممارسات العرفية
.بصفة شفافة – وتيسير وصول المواطنين إليها ممن يطالبون باستعادة الملكية أو أي تعويض عنها

 وتحيل المنازعات المتعلقة. تبذل اللجنة كل ما في وسعها لتنسيق عملها مع لجان المطالبة بالملكية  .204
 وفي حالة نشوب. بالملكية والناجمة عن عملية العادة، إلى لجان المطالبة بالملكية التي تنشأ بموجب هذا التفاق

 نزاع بين لجان المطالبة بالملكية ولجنة التعويضات تتعذر تسويته من خلل التشاور فيما بين الطرفين، فإن لجنة
 وتقوم لجنة التعويضات أيضا بتنسيق أنشطتها مع. إعادة التأهيل والتوطين في دارفور هي التي تتولى حل النزاع

. لجنة إعادة التأهيل والتوطين في دارفور
 مع الخذ في العتبار لمعاناة أهل دارفور والممارسات العرفية التي تتبعها قبائل دارفور في مجال    .205

 وتراعي اللجنة في. الستعادة، تقوم اللجنة بصياغة مبادئ استعادة الملكية أو التعويض عنها على الوجه السليم
:ذلك، من بين أمور أخرى، العتبارات التالية

المبادئ والممارسات الدولية، والقانون القومي، والقانون العرفي، والممارسات العرفية؛  )أ
مبدأ العادة العادلة والمنصفة للملكية الضائعة أو المتضررة؛  )ب

مبدأ توفير تعويضات أخرى عند استحالة إعادة الملكية؛  )ج
احتياجات الفئات المستضعفة، مثل النساء والطفال؛   )د

Aمبدأ عدم تقديم تعويضات مرتين عن نفس الملكية الضائعة؛) ه
 مبدأ التمييز بين الحكم باستعادة الملكية أو التعويض عنها الصادر بموجب هذا القسم، ومسألة  )و

المعاقبة بموجب القانون الجنائي؛
.قدرة مرتكب أو مرتكبي الجنح على دفع تعويضات نقدية   )ز

 
:تسند إلى اللجنة، من بين أمور أخرى، الصلحيات التالية                .206

 إضفاء الطابع اللزامي لحكام استعادة الملكية أو التعويض عنها، التي تصدرها ضمن   )أ
اختصاصها؛

 تسوية المطالبات بصفة غير رسمية أو عن طريق تطبيق القوانين والممارسات التقليدية أو  )ب
العرفية؛

 إصدار أمر يسند مسؤولية إعادة ملكية أو دفع تعويضات عنها إلى الشخاص الذين ترى اللجنة  )ج
أن لهم المسؤولية المشتركة في ضياع الملكية أو إلحاق الضرر بها، مما يتطلب دفع تعويضات عنها؛

.تحديد موعد دفع التعويضات النقدية التي صدر بشأنها قرار من اللجنة   )د
:تشمل قرارات دفع التعويضات الصادرة عن اللجنة ما يلي                .207

إعادة الممتلكات المسروقة، أو الضائعة أو المتلفة؛    )أ
دفع تعويضات نقدية؛  ) ب

 المحاصيل، تربية المواشي، الدوية البيطرية؛ الدوات الزراعية،(توفير عناصر النتاج    )ج
؛...)الخ

إعادة التأهيل، بما في ذلك الرعاية الطبية والنفسية؛   )د
Aتقديم المساعدة القانونية والخدمات الجتماعية؛) ه

القرار بالمسؤولية وقبولها؛   )و
ضمانات عدم المعاودة؛  ) ز

.تقديم أشكال تقليدية من التعويض  ) ح
 

 ل يجوز للجنة النظر في أية مطالبة بالتعويض يتم تقديمها بعد أزيد من عشر سنوات من تاريخ دخول  .208
.هذا التفاق حيز التنفيذ

:ينص المرسوم المؤسس للجنة التعويضات على ما يلي    .209
إنشاء آليات مراجعة قرارات اللجنة في الشؤون القانونية؛  )أ



 إنشاء آليات تنفيذ قرارات اللجنة بخصوص تقديم تعويضات نقدية أوإعادة الملكية أو دفع تعويضات) ب
.في أشكال أخرى

 
 ويجوز للجنة. تتفق الطراف على إنشاء صندوق تعويضات بعد ثلثة شهور من التوقيع على هذا التفاق  .210

 التعويضات سحب مبالغ مالية منه وفقا لما يصدر عنها من قرارات بدفع تعويضات نقدية بصورة مؤقتة، قبل
. إجراء تحقيق كامل في القضية

 وفي حالة ما إذا تم دفع مبلغ. يوما من إصدار القرار 60ويتم دفع المبالغ المقررة من اللجنة في غضون   .211
 معين للمدعي من صندوق التعويضات، فإنه يخصم من المبلغ النهائي الذي تحدده اللجنة، بعد إجراء تحقيق كامل
.في القضية

 على أن تراعي، من بين أمور أخرى، الليات التقليدية) لدفع التعويضات(وتحدد اللجنة طرق تشغيلها   .212
.لتسوية المنازعات

 مليون دولر أمريكي كمساهمة أولية في صندوق 30أعلنت حكومة السودان أنها ستدفع مبلغ   .213
.التعويضات

 
 

 

وقف إطلق النار الشامل والترتيبات المنية النهائية: الفصل الثالث
 

وقف إطلق النار الشامل: القسم ألف
 

  22  المادة 
 

مبادئ عامة
 

 إقرارا بالثار المدمرة للنزاع المسلح وإدراكا لضرورة التوصل إلى وقAAف إطلق    .214
:النار الشامل، فإن الطراف، بموجب هذا التفاق

 

 تؤكد مجددRا التزامها بتنفيذ جميع التفاقات والبروتوكولت الموقع عليها، لسAAيما- أ
 وبروتوكول أبوجAAا 2004واتفاق أديس أبابا لمايو  2004اتفاق انجامينا لبريل 

 بشأن تعزيز الوضع المني في دارفور، فضل عن إعلن المبادئ 2004لنوفمبر 
.2005الصادر في يوليو 

 تؤكد أن إحلل سلم دائم في دارفور يتم تحقيقه ودعمه، من بين أمور أخAAرى،- ب
 من خلل اتفاق وقف إطلق النار الشامل والترتيبات المنية النهائية التي تعالAAج

.السباب الجذرية ومختلف جوانب النزاع المسلح

 تتعهد بالمتناع عن القيام بأعمال مثل التعبئة أو التجنيد أو إطلق مبادرات مAAن- ج
 شأنها تعريض عملية السلم إلى الخطر، بما في ذلك القيAAام بأعمAAال عسAAكرية
 هجومية وتحركات ونشر قوات والشروع في حملت دعائية عدائية، كتأكيد جديد

.للتزام بتهيئة بيئة مواءمة والحفاظ عليها



.تضمن حرية تنقل الفراد والسلع والخدمات في دارفور- د

Aددا- هAAد مجAAر وتؤكAAتمتنع عن أي عمل قد يعرض العمليات النسانية إلى الخط 
 التزامها بإيجاد ظروف أمنية ملئمة للتدفق الحر للسلع والمسAAاعدات النسAAانية
 وضمان المن في معسكرات النازحين داخليا وتهيئة جوI مواتI للعودة الطوعيAAة

.للنازحين داخليا واللجئين إلى مناطقهم الصلية

 الميليشيات المسلحة انسجاما/تتخذ الجراءات اللزمة لتحييد ونزع سلح الجنجويد- و
 للمم المتحدة وقرارات قمة التحاد الفريقي واتفاق 1564و  1556مع القرارين 

 ، وذلك بما يضمن المن في2004انجامينا وبروتوكول أبوجا الصادر في نوفمبر 
.دارفور

 تتخذ إجراءات بناء الثقة، بما في ذلك إطلق سراح المعتقلين نتيجة النAAزاع فAAي- ز
 دارفور، ما عدا الشخاص الذين تمت إدانتهم نتيجة محاكمة قانونية، وذلك فAAور

.التوقيع على اتفاق السلم الشاملة

 تضمن وجود قوات مسلحة سودانية قوية تعمل على أساس الحتراف والشAAمولية- ح
.وكمؤسسة قادرة على الحفاظ على سيادة المة وسلمة ترابها

 تنشأ آلية تعنى بالتنفيذ الفعال للقوانين وضمان المن الداخلي في دارفور والقرار- ط
 بأن المسؤولية الولى لتطبيق القانون وصون السلم العام تقع ضمن صAAلحيات

.الشرطة المعترف بها التي تؤدي واجبها وفقا للقانون في إطار المعايير المقبولة

 تقوم بصياغة إطار يتيح لجميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني القيAAام- ي
.بدور فعال في تحقيق سلم شامل

 تضع آليات ملئمة لعمليات تسريح المقاتلين السابقين وإعادة دمجهم في المجتمع- ك
.عند عودتهم إلى الحياة المدنية

 تتعهد بأن جميع القوات الخاضعة لقيادتها على كافة المستويات، ستقوم بAAاحترام- ل
.هذا التفاق وتنفيذه وحمايته

 

  23  المادة 
 

الغرض من هذا التفاق
 

 يتناول هذا الفصل – من بين أمور أخرى – وقف إطلق النار الشامل والترتيبAAات    .215
.المنية النهائية

 حول وقف إطلق 2004اتفاق انجامينا لعام : إن التفاقات التي وقعتها الطراف هي    .216
 الAAذي وقعتAAه 2004النار النساني بشأن النزاع في دارفور، واتفاق أديس أبابا لعام 

 الطراف السودانية حول ترتيبات إنشاء لجنة وقف إطلق النار ونشر المراقبين فAAي
 جيAAش تحريAAر/بين حكومة السودان وحركAة 2004دارفور وبروتوكول أبوجا لعام 



 السودان وحركة العدل والمساواة حAول تحسAAين الوضAAع النسAAاني فAي دارفAAور
 جيش تحريAAر السAAودان/بين حكومة السودان وحركة 2004وبروتوكول أبوجا لعام 

 وحركة العدل والمساواة حول تعزيز الوضع المني في دارفور، وفقا لتفاق انجامينAAا
) Aاتفاقات وقف إطلق النار الحالية"يشار إلى هذه التفاقات فيما بعد ب("

 

 

مقاصد هذا التفاق
 

:فيما يلي مقاصد هذا التفاق    .217

.ضمان سريان وقف إطلق النار في دارفور             )أ 

 ضمان عدم تعرض المدنيين لعمال العنف والترهيب والتهديد والتشAAريد       )ب 
.القسري

.ضمان عدم تعرض النساء والطفال للعنف بسبب نوع الجنس  )ج

 ضمان توفير المساعدة النسانية على نحو آمن للنAAازحين داخليAAا والمAAدنيين  )د
.الخرين المحتاجين

Aودة) هAAن العAAا واللجئيAAالمساعدة على تهيئة بيئة ملئمة تتيح للنازحين داخلي 
.الطوعية والمنة إلى أماكنهم الصلية

 ضمان تعاون الطراف مع بعثة التحAAاد الفريقAAي فAAي السAAودان والهيئات  )و
. الخرى لمراقبة وقف إطلق النار والتحقق

 

نطاق هذا التفاق
 

:يشمل هذا التفاق المسائل الرئيسية التالية    .218

)22المادة (المبادئ العامة            -أ 

)23المادة (الغرض      -ب 

)24المادة (النشطة المحظورة - ج

)25المادة (تعزيز آليات مراقبة وقف إطلق النار والتحقق   -د

A26المادة (حماية النازحين داخليا وطرق المدادات النسانية - ه(

)27المادة (فكX الرتباط وإعادة النفتاح والمراقبة المحدودة للسلحة - و

)28المادة (توفير المدادات اللوجستية غير العسكرية للحركات - ز

 

وضع هذا التفاق



 

 يهدف هذا التفاق إلى تعزيز اتفاقات وقف إطلق النار الحالية، عند بروز أي تناقض    .219
 أو تباين بين هذا التفاق واتفاقات وقف إطلق النار الحالية، تكAAون الولويAAة لهAAذا

.التفاق ويصبح ناسخا لغيره

 ليس في هذا التفاق ما يمس حق حكومة السودان على حماية سAAلمتها القليميAAة    .220
.وسيادتها ضد أي عدوان خارجي

.ساعة من توقيع الطراف عليه 72يبدأ سريان مفعول هذا التفاق بعد     .221

 

:تفسير التفاقات وتسوية المنازعات

 

 في حالة نشوب أي نزاع بين الطراف حول تفسير وقف إطلق النار الشامل أو أي    .222
 اتفاق من اتفاقات وقف إطلق النار الحالية، تسعى الطراف إلى تسوية النAAزاع عAAن

.طريق التوافق في إطار اللجنة المشتركة

 إذا تعذر على الطراف تسوية النزاع بالتوافق، فعلى رئيس اللجنة المشتركة إجراء    .223
 مشاورات مع العضاء الدوليين في اللجنة المشتركة وإصAAدار قAAرار نهAAائي بهAAذا

.الخصوص، على أن يكون ذلك ملزمRا للطراف

 

الترويج لهذا التفاق
 

 يتعين على الطراف تعزيز التوعية بهذا التفاق لوقف إطلق النار الشامل وتفهمAAه    .224
.والتقيد بأحكامه، بين قادتها وأعضائها والقوات المتحالفة

 يتعين على بعثة التحاد الفريقي في السودان، بالتعاون مع الطراف، وضع وإدارة    .225
 برامج توعية في دارفور للتأكد من أن المجتمعات المحلية وقادة الطراف الميAAدانيين
 والعضاء والقوات المتحالفة على وعي بتفويض بعثة التحاد الفريقي في السAAودان
 والتزامات الطراف بوقف إطلق النار والنشطة التي تشكل انتهاكا له، على أن تشمل
 هذه البرامج الستفادة من الجتماعات والوسائل العلمية المطبوعAAة واللكترونيAAة

.الصادرة باللغات المحلية

 

  24  المادة 
 

النشطة المحظورة
 

 في ضوء اتفاقات وقف إطلق النار الحالية، تمتنع الطراف، على نحو صارم، عن    .226
:القيام بالنشطة التالية



 كافة أنواع العتداءات ضد أفراد ومواقع الطرف الخر، بما في ذلAAك أعمAAال   -أ
 التخريب وأخذ الرهائن والحتجاز وزرع اللغام والستيلء على الممتلكAAات

.والمعدات التابعة للطرف الخر

 كافة العتداءات والتحرش والختطاف والترويع وإيذاء المدنيين، بما في ذلAAك- ب
 النازحون داخليا والعاملون في المجالت النسانية والشخاص الخرون غير

.المقاتلين وأية محاولة للستيلء على معداتهم وممتلكاتهم

 القيام بأية أعمال من شأنها عرقلة أو تأخير عملية المساعدة النسAAانية وتAAوفير  -ج
.الحماية للمدنيين

.وضع أية قيود على حرية وسلمة حركة الوكالت النسانية وسلسة حركتها   -د

 Aأي عمل من أعمال العنف الموجه ضد نوع الجنس- ه.

.فرض أية قيود على حرية تنقل الفراد والسلع   -و

.شن أية هجمات ضد عاملي ومنشآت بعثة التحاد الفريقي واحتجاز معداتها  -ز

 القيام بأنشطة تعرقل جهود بعثة التحاد الفريقي في السودان وترقى إلى مستوى- ح
 عدم التعاون مع البعثة بما في ذلك حظر دوريات بعثة التحاد الفريقي فAAي
 السودان ومنع طائراتها من التحليق فوق أية مواقع حتى في حالAAة فAAرض

.حظر التجول والمرور في مناطق محظورة

 أية محاولة من جانب أي طرف لتمويه معداته أو عامليه أو أنشAAطته، بغAAرض- ط
 نسبها إلى بعثة التحاد الفريقي في السودان ووكالت المم المتحدة أو اللجنة

.الهلل الحمر أو إلى أية منظمة أخرى/الدولية للصليب الحمر

 تحليق أية طائرة عسكرية هجومية في الداخل أو في المجAAال الجAAوي لقليAAم  -ي
.دارفور

 أية محاولة لعادة إنفتاح القوات والمعدات العسكرية أو احتلل مواقع خارجAAة  -ك
 عن مواقع الطراف الخاصة بها أو نشر قوات عسكرية إضافية من جAAانب

.حكومة السودان في دارفور دون موافقة لجنة وقف إطلق النار

 أية محاولة تحريك القوات العسكرية دون إخطار بعثة التحAAاد الفريقAAي فAAي  -ل
.السودان بذلك والحصول على موافقتها

.عملية تجنيد قوات عسكرية في دارفور من جانب أي طرف من الطراف  -م

 سنة من جانب أي طرف 18أي تجنيد للطفال أو الفتيات الذين تقل أعمارهم عن - ن
.من الطراف

.جميع الحملت الدعائية العدائية والتحريض على العمل العسكري  -س

 

 تمتنع الطراف عن القيام بجميع النشطة المحظورة في أقسام أخرى من هذا التفاق    .227
.واتفاقات وقف إطلق النار الحالية



 تمتنع الطراف عن القيام بكافة النشطة التي تعتبرها بعثة التحاد الفريقAAي فAAي    .228
 السودان ولجنة وقف إطلق النار واللجنة المشتركة اختراقAAات لوقAAف إطلق النAAار

.استنادا إلى هذا التفاق واتفاقات وقف إطلق النار الحالية

 

  25  المادة 
 

تعزيز آليات مراقبة وقف إطلق النار والتحقق
 

أحكام عامة
 

:إن الطراف    .229

 

 تقر بأهمية بعثة التحاد الفريقي في السودان ولجنة وقف إطلق                       -أ 
 النار واللجنة المشتركة والوحدة المشتركة لمراقبة وتيسير العمل النسAAاني،
 وذلك بغية الحفاظ على وقف إطلق النار وبناء الثقة وفض المنازعات بين

الطراف؛

 تؤكد الطراف مجددRا التزامها بالتعاون مع آليات مراقبة وقف إطلق                 -ب 
النار والتحقق؛

تدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الليات وتفعيلها؛      -ج

 تدعم توفير تدريب لفائدة أعضاء الليات، بما في ذلك مندوبو الطراف بهAAدف    -د
تعزيز مشاركتهم في الليات؛

Aتدعم مشاركة عدد أكبر من النساء في الليات؛    -ه

 تدعو – بصورة عاجلة – التحاد الفريقي إلى تعزيز التنسيق بين بعثة التحاد    - و
 الفريقي في السودان ولجنة وقف إطلق النار واللجنة المشتركة والوحAAدة

المشتركة لمراقبة وتيسير العمل النساني؛

 تدعو – بصورة عاجلة – هذه الليات إلى تطوير عملية أكثر سAAرعة وكفAAاءة    -ز
 وحزما في التحقيق في الشكاوى ورفع التقارير واتخAAاذ القAAرارات حAAول

.انتهاكات وقف إطلق النار

 

بعثة التحاد الفريقي في السودان
 

 تطلب الطراف من التحاد الفريقي وشركائه الدوليين ضمان توفير مستويات ملئمة    .230
 من القوة البشرية والموارد لبعثة التحاد الفريقي في السودان، بما في ذلك القAAدرات



.الجوية والبرية بغية تمكينها من أداء المهام الموكلة إليها

 تعمل حكومة السودان، بالتعاون مع التحاد الفريقي وشركائه الدوليين، على ضمان    .231
 صيانة تسهيلت الهبوط في مطارات دارفور وتوسيعها للوفاء باحتياجات النقل الجوي

.الستراتيجي لبعثة التحاد الفريقي في السودان

 يتعين تعزيز القوة البشرية والفنية للشرطة المدنية التابعة لبعثة التحاد الفريقي في    .232
.السودان بما يمكنها من أداء مهامها

 يتعين على بعثة التحاد الفريقي في السودان العمل على زيAAادة عAAدد مراقبيهAAا    .233
 العسكريين، لسيما من جهة الطراف وزيادة مواقع مراقبتها العسكرية بغية تمكينهAAا
 من القيام، على نحو أفضل، بتغطية أراضي دارفور والوصول إلى المنAAاطق النائيAAة

.وإجراء التحقيق في كافة الشكاوى، على نحو أسرع

 يتم نشر الشرطة المدنية لبعثة التحاد الفريقي في السودان في معسكرات النازحين    .234
 وتقوم هذه الشرطة أيضا بوضع. داخليا والمناطق السكانية التي تسيطر عليها الحركات

.خطة انتشار بالتنسيق مع ضباط اتصال للشرطة من الحركات

 يتعين على بعثة التحاد الفريقي في السودان زيادة عدد مترجمي اللغات المحليAAة    .235
 لسيما المترجمات بغية تحسين قدرتها على جمع المعلومات الخاصة بAAالنزاع وإنفAAاذ

.القانون والتفاعل مع المجتمعات المحلية

 يتعين على بعثة التحاد الفريقي في السودان تبني سياسة عدم التسامح المطلق فيما    .236
.يتعلق بالعنف القائم على أساس نوع الجنس والساءة إلى النساء والطفال

 يرخص للشرطة المدنية للتحاد الفريقي بزيارة المحتجزين في السجون والمعتقلت    .237
.بسبب نزاع دارفور المسلح دون أية عوائق

 يتعين على الطراف توفير حرية التنقل دون إعاقة لبعثة التحاد الفريقي في السودان    .238
.في جميع المناطق وفي جميع أوقات الليل والنهار

 يتعين على بعثة التحاد الفريقي في السودان إبلغ ممثلي الطراف في لجنة وقف    .239
 إطلق النار وقادة الطراف الميدانيين بأن أي طرف يعمد إلى منAAع بعثAAة التحAAاد
 الفريقي في السودان من الوصول إلى أية منطقة تحت مراقبته، سيعتبر منتهكا لوقف

.إطلق النار

 

لجنة وقف إطلق النار
 

 يرأس قائد قوة بعثة التحاد الفريقي في السودان لجنة وقف إطلق النار ويكون نائب    .240
 وفي حالة غياب قائد قوة بعثAAة. قائد هذه القوة نائبا أول لرئيس لجنة وقف إطلق النار

 .التحاد الفريقي في السودان يفوض لنائبه القيام بمهام منصبه، بصفته رئيسا للجنAAة

 ويكAAون. ويكون ممثل التحاد الوروبي نائب رئيس ثان للجنة وقAAف إطلق النAAار
 مفوض الشرطة المدنية التابعة لبعثة التحاد الفريقي في السودان عضوا فAAي لجنAAة

.وقف إطلق النار



.يعمل كل من ممثلي التحاد الفريقي والوليات المتحدة والمم المتحدة كمراقبين    .241

 .تقدم الطراف لقائد القوة الدعم اللزم لقيامه بمهامه كرئيس لجنة وقف إطلق النار    .242

 كما تخول الطراف السلطة المطلوبة لممثليها في لجنة وقف إطلق النار حتى يتسنى
.لهم اتخاذ القرارات اللزمة

 ينشئ قائد قوة بعثة التحاد الفريقي في السودان لجانا فرعية لوقف إطلق النار في     .243
 كل قطاع عسكري من قطاعات بعثة التحاد الفريقي في السودان في دارفور، بغيAAة

 ويرأس اللجAAان الفرعيAAة لوقAAف. ضمان السراع بدورة التحقيق ورفع التقارير عنه
.إطلق النار قادة القطاعات العسكرية لبعثة التحاد الفريقي في السودان

.يقدم رئيس لجنة وقف إطلق النار تقارير أسبوعية إلى اللجنة المشتركة    .244

 يتعين على رئيس لجنة وقف إطلق النار إنشاء أمانة اللجنة، على نحو ملئم، على أن    .245
 يقوم بتجهيزها وتزويدها بالعاملين ذوي الكفاءات المناسبة؛ وذلك بعAAد إبلغ حكومAAة

.السودان بهذا المر وفقا للتفاق المتعلق بصفة البعثة

 عندما يتعذر على الطراف التوصل إلى توافق حول مسألة معروضة على لجنة وقف    .246
 وعلAAى. إطلق النار، يقوم رئيس هذه اللجنة بإحالة الموضوع إلى اللجنة المشAAتركة

.الطراف التقيد بالحكم الذي ستصدره هذه الخيرة

 يصدر رئيس لجنة وقف إطلق النار بيانات صحفية منتظمة حول اختراقات وقAAف    .247
 ويعلن عن هذه البيانAAات مAAن خلل. إطلق النار بعد إجراء التحقيقات حول الحوادث

 موقع النترنت للتحاد الفريقي و بعثة التحاد الفريقي في السودان كما يقوم بإرسال
.نسخ من هذه البيانات إلى الطراف

 

اللجنة المشتركة
 

 ريثما تتم تهيئة الظروف الملئمة لعقد اجتماعاتها في الفاشر، تعقد اللجنة المشتركة    .248
 ويرأس اللجنة المشAAتركة الممثAAل. اجتماعاتها في مقر التحاد الفريقي في أديس أبابا

.الخاص لرئيس مفوضية التحاد الفريقي

 يتعين على اللجنة المشتركة عقد اجتماعاتها شهريا ورفع تقارير بعد كل اجتماع، على    .249
 أن يتلقى أعضاؤها جدول العمال والوثائق قبل سبعة أيام على القAAل مAAن انعقAAاد

 وعلى اللجنة المشتركة أن تعقد اجتماعات طارئة كلما دعت الضرورة إلAAى. الجتماع
.ذلك

 وتتضمن. تقوم اللجنة المشتركة باتخاذ إجراء حاسم بشأن انتهاكات وقف إطلق النار    .250
:هذه الجراءات واحدا أو أكثر من الخيارات التالية

العلن عن النتهاك مع ذكر الطرف الذي ارتكبه،    -أ

 إصدار توصية بملحقة الفراد الذين قاموا بخرق وقف إطلق النAAار، عAAن   -ب
 طريق إجراءات تأديبية ملئمة بما فيها المثول أمام المحكمة العسAAكرية أو



.من خلل إجراءات المحاكمة الجنائية أو من خلل إجراءات دولية

التوصية باتخاذ إجراءات ملئمة في حالت النتهاك الخطيرة،    -ج

.تقديم توصيات إضافية بشأن الجراء العقابي إلى التحاد الفريقي لبحثه   -د

 

 تقوم الطراف بتنفيذ توصيات اللجنة المشتركة بشأن التAAدابير التأديبيAAة المتعلقAAة    .251
.بانتهاكات وقف إطلق النار

 تقوم اللجنة المشتركة برفع جميع تقاريرها إلى التحاد الفريقAAي لبحثهAAا واتخAAاذ    .252
.الجراءات بشأنها، عند الضرورة

.تقوم الطراف بتوزيع تقارير اللجنة المشتركة على أعضائها وتشكيلتها    .253

 وفي حالة تعذر الوصول إلى توافق،. تسعى اللجنة المشتركة لتخاذ القرارات بالتوافق    .254
.تصدر اللجنة تقريرا يعكس وجهات نظر كل الطراف

 إضافة إلى ذلك، وعند استحالة توصل اللجنة المشتركة إلى توافق، فإن رئيس اللجنة    .255
 .يجري مشاورات مع العضاء الدوليين وفقا للقواعد والجراءات المتعAAارف عليهAAا

 ويصدر قرارا بهذا الشأن إذا رأى في ذلك ضرورة تخدم مصالح حفظ وقAAف إطلق
.وتكون الطراف ملزمة بالمتثال لهذا القرار. النار

 يقوم رئيس اللجنة المشتركة بإصدار بيانات عامة منتظمة بشأن انتهاكات وقف إطلق    .256
 ويتم إدراج هذه البيانات في موقع النترنت. النار والتقدم المحرز في تنفيذ هذا التفاق

 للتحاد الفريقي وبعثة التحاد الفريقي في السودان وتوزيع نسخ من هAAذه البيانAAات
.على الطراف

 

الوحدة المشتركة لمراقبة وتيسير العمل النساني
 

 مع تفادي ازدواجية الجهود القائمة المبذولة على الصعيد الدولي في مجال التنسAAيق    .257
 والمساعدة وعدم عرقلتها، تقوم بعثة التحاد الفريقAAي فAAي السAAودان علAAى وجAAه

 حAAول 2004الستعجال وحسب النهج المنصوص عليه في البروتوكول الصادر في 
 تحسين الوضع النساني في دارفور، بإنشاء الوحدة المشتركة لمراقبة وتيسير العمAAل

 يوما من التوقيع 14النساني في الفاشر واستكمال اختصاصاتها وترتيباتها في غضون 
.على هذا التفاق

 تضم الوحدة المشتركة لمراقبة وتيسير العمل النساني كل من بعثة التحاد الفريقي    .258
 في السودان والمم المتحدة وممثلي الطراف وسواهم من ممثلي المجتمع الدولي الذين

.يدعوهم التحاد الفريقي

 يتولى رئيس بعثة التحاد الفريقي أو نائبه توجيه الدعوة إلAAى عقAAد الجتماعAAات    .259
 المنتظمة للوحدة وتحديد أجندة الجتماع بعد التشاور مع الطراف ودعAAوة أعضAAاء

.الوحدة إلى المشاركة في الجتماعات



:تشمل أدوار ومسؤوليات الوحدة ما يلي    .260

 

مراقبة المساعدة النسانية والظروف المعيشية؛           -أ 

 مراقبة سلمة واحترام حقوق النسان المتعلقة بالنازحين داخليا والمدنيين الخرين     -ب 
والمدادات النسانية؛

 رفع تقارير شهرية إلى اللجنة المشتركة، عن طريق لجنة وقف إطلق النار، حAAول- ج
التقدم المحرز والصعوبات التي تمت مواجهتها؛

 إصدار التوصيات اللزمة ورفعها إلى اللجنة المشتركة ولجنة وقAAف إطلق النAAار  -د
 وبعثة التحاد الفريقي في السودان ومديري معسكرات النازحين داخليا مع منسقي

المساعدات النسانية في المعسكرات والمنظمات النسانية والطراف؛

Aال- هAAة إيصAAومي بغيAAدولي والقAAاني الAAتوفير الدعم للليات القائمة للتنسيق النس 
 بما في ذلك المم المتحدة بالتشاور مع(المساعدات إلى معسكرات النازحين داخليا 

؛)ممثلي النازحين داخليا

توفير الدعم لقائد قوة بعثة التحاد الفريقي في السودان وفق طلباته؛  -و

دعم المم المتحدة وجميع المنظمات النسانية العاملة في دارفور؛  -ز

 دعم مفوضية المم المتحدة السامية لشؤون اللجئين في تيسAAير العAAودة الطوعيAAة- ح
والمنة للجئين إلى أماكنهم الصلية؛

 في عملية تيسير العودة- دعم المنظمات النسانية ذات الصلة – بناء على طلب منها - ط
الطوعية والمنة للجئين إلى أماكنهم الصلية؛

 دعم الجهود التي تبذلها المنظمات ذات الصلة لجل حلZ مشAAاكل الطفAAال الجنAAود- ي
والطفال المختفين والطفال المعتقلين وغيرهم من أطفال دارفور؛

.تحديد طرق نزع فتيل التوتر بين المجتمعات وبناء الثقة والوئام في دارفور- ك

.يومRا من تاريخ إنشائها 90تقوم الوحدة بمراجعة مهامها واختصاصاتها خلل     .261

 

  26  المادة 
 

حماية النازحين داخليا وطرق المدادات النسانية
 

اللتزامات العامة
 

 انسجامRا مع اتفاقات وقف إطلق النار الحالية، تؤكد الطراف مجددRا على اللتزامات    .262
:التالية



 

.احترام حقوق النازحين داخليا   -أ

 الكف عن النشطة التي من شأنها تقويض سلمة ورعاية وأمAAن النAAازحين- ب
.داخليا

 الكف عن النشطة التي من شأنها تقويض أو تعريض العمليات النسانية في  -ج
.دارفور للخطر

 تهيئة بيئة ملئمة للعودة الطوعية للنازحين داخليا واللجئيAAن إلAAى أمAAاكنهم   -د
.الصلية

 Aتوفير حماية خاصة للنساء والطفال والمستضعفين والمعاقين- ه.

 المتعلق بإنشاء مساعدات إنسانية في 2004المتثال لبروتوكول انجامينا لعام   -و
 حول تحسAAين 2004نوفمبر  9دارفور ولبروتوكول أبوجا الصادر في 

.الوضع النساني في دارفور

 

المناطق منزوعة السلح حول معسكرات النازحين داخليا
 

 بالتشاور مع الطراف، يقوم رئيس لجنة وقف إطلق النار بإنشاء مناطق منزوعAAة  .263
 السلح حول معسكرات النازحين داخليا في دارفور، مع مراعاة المناطق المنة الAAتي
 تم تحديدها في خطة العمل التي وقعتها كل من حكومة السودان والمم المتحAAدة فAAي

.2004أغسطس 

:تكون المنطقة منزوعة السلح عبارة عن مساحة تطبق عليها القواعد التالية    .264

 ل يجوز تواجد أية قوات لي من الطراف أو أية مجموعة مسلحة أو ميليشيات   -أ 
 أخرى في هذه المنطقة إل بإذن أو مرافقة من بعثAAة التحAAاد الفريقAAي فAAي

السودان؛

 ل يجوز لي شخص ليس عضوا في بعثة التحاد الفريقي في السودان حمAAل  -ب
السلح، إل بإذن ومرافق من بعثة التحاد الفريقي؛

 في المناطق التي تسيطر عليها حكومة السودان تجري الشAAرطة التابعAAة لهAAذه  -ج
 أمAAا. الحكومة عملية حفظ النظام بمراقبة من بعثة التحاد الفريقي في السودان

 في المناطق التي يقر هذا التفاق أنها خاضعة للحركات، فإن هذه العملية تتAAم
 على يد ضباط اتصال للشرطة من الحركات؛ وذلك بمراقبة من بعثة التحAAاد

.الفريقي في السودان

 

 ل تتضمن مساحة منطقة منزوعة السلح أية منطقة من المناطق الحضرية أو الماكن  .265
 وفي المناطق التي تسAAيطر. المجاورة للمطارات أو مواقع مخططات المن الحضري

 عليها حكومة السودان، يتم رسم هذه الحدود على خرائط تتفق عليهAAا بعثAAة التحAAاد



 أما في المناطق التي يقر هAذا التفAAاق أنهAا. الفريقي في السودان وحكومة السودان
 خاضعة لسيطرة الحركات فإن هذه الحدود يتم تحديدها على خرائط تتفق عليها بعثAAة

.التحاد الفريقي والحركات

 278ل يجوز لي طرف أو لي شخص آخر أن يحيد عن القواعد المذكورة في الفقرة   .266

 ما عدا الشخص الحاصل على ترخيص خطيX من رئيس لجنة وقف إطلق النAAار أو
 يجAAوز. شخص مفوض منه، على أل يتجاوز الحدود المنصوص عليها في الترخيص

 لكل طرف أو أي شخص آخر لديه أسباب مشروعة في الحصول على هذا الترخيص،
.أن يقدم طلبRا خطيRا لهذا الغرض

 تضطلع لجنة وقف إطلق النار بالمسؤوليات التالية المتعلقة بالمناطق منزوعة السلح  .267
:المحيطة بمعسكرات النازحين داخليا

 يتعين على رئيس اللجنة رسم حدود المناطق منزوعAAة السAAلح وإجAAراء   -أ
 المشاورات اللزمة مع مفوض شرطة بعثة التحاد الفريقي وحكومAAة
 السودان والحركات، وعند القتضاء، مع آليAAات تنسAAيق المسAAاعدات
 الوطنية والدولية القائمة التي تعمل في معسكرات النازحين داخليا ومAAع

).بما في ذلك، التشاور مع ممثلي النازحين داخليا(المم المتحدة 

 يتعين على رئيس اللجنة أن يقرر، بالتشاور مع العضاء، مAAا إذا كAAانت  -ب
 عملية إعادة انتشار القوات التابعة لي طرف أمرRا ضروريRا على ضوء

 كما يتعين عليه أن يقرر الجراءات الخاصة بإعAAادة أي. ترسيم الحدود
.انتشار مطلوب إضافة إلى الجدول الزمني الخاص بهذا النتشار

 تعتبر لجنة وقف إطلق النار كل خرق للقواعد الخاصة بالمناطق منزوعة  -ج
.السلح، انتهاكا لوقف إطلق النار

 

 يجب على بعثة التحاد الفريقي في السودان أن تضطلع بالمسؤوليات التالية المتعلقة  .268
:بالمناطق منزوعة السلح المحيطة بمعسكرات النازحين داخليا

 

 يعمل قائد قوة بعثة التحاد الفريقي في السودان، بالتنسيق مع كل من مفAوض   -أ 
 الشرطة المدنية لبعثة التحاد الفريقي في السودان وشرطة حكومة السAAودان
 في المناطق الخاضعة لمراقبة حكومة السودان وضباط اتصال الشرطة فAAي
 الحركات في المناطق التي يقر هذا التفاق أنها خاضعة للحركات، يعمل على
 تطوير خطة خاصة بمراقبة المناطق منزوعAAة السAAلح حAAول معسAAكرات

.النازحين داخليا وتنظيم الدوريات فيها والشراف على تنفيذ هذه الخطة

 ففي المناطق منزوعة السلح الواقعة في الراضي التي تسيطر عليها حكومة  -ب 
 السودان فإن أمر القيام بالدوريات تسند إلى وحدات تضم المراقبين العسكريين
 لبعثة التحاد الفريقي في السودان وشرطتها المدنية ووحدات حماية قوتهAAا

 وتتولى هذه الخيAAرة المهAAام التنفيذيAAة. والشرطة التابعة للحكومة السودانية
.المتعلقة بالحفاظ على النظام، تحت مراقبة بعثة التحاد الفريقي في السودان



 أما في المناطق منزوعة السلح الواقعة في الراضي التي يقر هذا التفاق بأنها- ج
 خاضعة للحركات، فإن أمر القيام بالدوريات تسند إلى وحدات تضم المراقبين
 العسكريين لبعثة التحاد الفريقي في السودان وشرطتها المدنيAAة ووحAAدات

.حماية قوتها وضباط اتصال للشرطة من الحركات

 

.تناط بالطراف المسؤوليات التالية المتعلقة بالمناطق منزوعة السلح    .269

 

.يتعين على الطراف التقيد بالقواعد الخاصة بالمناطق منزوعة السلح   -أ

 يتعين على الطراف التأكد من أن قادتها الميدانيين علAAى معرفAAة جيAAدة- ب
.بالحدود والقواعد المعمول بها في المناطق منزوعة السلح

 تمارس شرطة حكومة السودان صلحيات تنفيذ الحفاظ على النظAAام فAAي  -ج
 المناطق منزوعة السلح الواقعة في الراضي التي تسيطر عليها حكومة

 وتتم ممارسة هذه الصلحيات تحت رقابة بعثة التحاد الفريقي. السودان
.في السودان، وفقا لحكام هذا الفصل

 في المناطق التي يقر هذا التفاق أنها خاضعة لرقابAة الحركAات، يتAAولى   -د
 ضباط اتصال للشرطة من الحركات مهام الحفاظ على النظام بمراقبة من

.بعثة التحاد الفريقي في السودان

 

المن الداخلي في معسكرات النازحين داخليا
 

 تقوم الشرطة المدنية لبعثة التحاد الفريقي في السودان بمراقبة سلمة في معسكرات    .270
.النازحين داخليا

 تقوم كل من الشرطة المدنية لبعثة التحاد الفريقي في السAAودان وشAAرطة حكومAAة  .271
 السودان بوضع الترتيبات المنية في كل معسكر يقع في المناطق التي تسيطر عليهAAا

  آليات تنسيق المساعدات القومية والدولية القائمAAة فAAي حكومة السودان، بالتنسيق مع
 بما في ذلك، التشاور مع ممثلي هAAؤلء(معسكرات النازحين داخليا ومع المم المتحدة 

 وفي معسكرات النازحين داخليا الواقعة في المناطق التي يقر هذا التفAAاق). النازحين
 بأنها خاضعة لسيطرة الحركات، تقوم الشرطة المدنية لبعثة التحAAاد الفريقAAي فAAي
 السودان بالتنسيق مع ضباط اتصال للشرطة من الحركات بوضع خطط مماثلة استنادا

.إلى نفس المبادئ

 في معسكرات النازحين داخليا الواقعة في المناطق الخاضعة للحكومة السودانية، تقوم  .272
 الشرطة المدنية لبعثة التحاد الفريقي في السودان، بالتنسيق مAAع شAAرطة حكومAAة

 وتقوم هذه الخطة. السودان، بوضع خطة لنشاء وبناء قدرات شرطة مجتمعية وتدريبها
 على مبادئ يختار بموجبها مجتمع النازحين داخليا أنفسهم الشرطة المجتمعيAAة الAAتي
 تعمل، بتعاون وثيق، مع قيادات المجتمع وتفوض لها الصلحيات مAAن قبAAل شAAرطة



 حكومة السودان وتحيل حالت التحقق التي تقوم بها إلى السلطات القضائية، بمراقبAAة
 وفي المناطق التي يقر هذا التفاق بأنها خاضعة. من بعثة التحاد الفريقي في السودان

 لسيطرة الحركات، فإن الشرطة المدنية لبعثة التحاد الفريقي فAAي السAAودان تقAAوم،
 بالتعاون مع ضباط اتصال للشرطة من الحركات، بصياغة خطط مماثلة، بالستناد إلى

.نفس المبادئ المبينة أعله

 تقوم الشرطة المدنية لبعثة التحاد الفريقي في السودان، بالتنسيق مAAع الطAAراف،  .273
 بتدريب شرطة المجتمع المدنية المحلية في معسكرات النازحين داخليAا الواقعAAة فAي
 المناطق التي تسيطر عليها حكومة السودان، لتمكينها من أداء مهامها الخاصة بحفAAظ
 النظام في المعسكرات على أن تشكل الساس لقوة شرطة المجتمع بالنسبة للنAAازحين

.داخليا عند عودتهم إلى ديارهم

 تقدم الشرطة المدنية لبعثة التحاد الفريقي في السودان في كل معسكر تقارير منتظمة  .274
 وتتضAAمن التقAAارير هAAذه. إلى اللجنة المشتركة، عن طريق لجنة وقف إطلق النار

 مستوى المن في المعسكر وموجزا عن الحوادث المسجلة والجاري التحقيAAق فيهAAا؛
.وذلك بمراقبة الشرطة المدنية لبعثة التحاد الفريقي في السودان

 

حماية النساء والطفال
 

 تقوم الطراف بإطلق سراح جميع الصبية والبنات المرتبطين بالقوات والمجموعات  .275
 ويتم دعوة كل من منظمة اليونيسيف والمنظمة السامية للمم المتحدة لشؤون. المسلحة

 اللجئين واللجنة الدولية للصليب الحمر للمساعدة على تحديد هوية الطفال وفصAAلهم
.عن القوات والمجموعات المسلحة وإعادتهم إلى أسرهم وإعادة دمجهم

 تعمل الطراف، بالتنسيق مع الشرطة المدنية لبعثة التحاد الفريقي في السودان وآليات  .276
 تنسيق المساعدات النسانية الوطنية والدولية التي تعمل حاليا في معسكرات النAAازحين

 ، تعمل على)بما في ذلك التشاور مع ممثلي النازحين داخليا(داخليا ومع المم المتحدة 
.ضمان حماية النساء والطفال من كافة أشكال العنف

 في المناطق التي تسيطر عليها حكومة السودان، تقوم شرطة حكومة السودان بالتحقيق  .277
 وتسAAعى لضAAمان. في كافة الجرائم، بما في ذلك تلك المرتكبة ضد النساء والطفAAال

 ملحقة مرتكبيها وحماية الضحايا، مع السهر على تيسير وصول الشرطة المدنية لبعثة
.التحاد الفريقي في السودان إلى المعلومات اللزمة لمراقبة هذه النشطة

 تقوم شرطة حكومة السودان، جنبا إلى جنب مع الشرطة المدنية لبعثة التحاد الفريقي  .278
 في السودان وضباط اتصال للشرطة من الحركات، كل في المنطقAAة الAAتي يراقبهAAا،
 .بإنشاء وحدات شرطة منفصلة للبلغ عن الجرائم المرتكبة ضد النسAAاء والطفAAال

.ويكون الموظفون في هذه الوحدات من النساء الشرطيات

 يتعين توظيف عدد أكبر من النساء في كل من شرطة حكومة السودان وضباط اتصال  .279
 ول بد من. للشرطة من الحركات والشرطة المدنية لبعثة التحاد الفريقي في السودان

 .تشغيلهن في وحدات متخصصة في مسائل الجنسين للتعامل مAAع النسAAاء والطفAAال



.ويتعين أن تشمل فرق الشرطة التي تقوم بالتحقيقات والمراقبة إمرأة واحدة على القل

 

 

استعراض التفاق من قبل الوحدة المشتركة لمراقبة وتيسير العمل النساني
 

 بعد مائة يوم من توقيع هذا التفاق، تقوم الوحدة المشتركة لمراقبة وتيسAAير العمAAل  .280
 النساني بتقييم فعالية الجراءات المنية الواردة في الجزاء السابقة من هذه الوثيقAAة

.والمتعلقة بمعسكرات النازحين داخليا وحماية النساء والطفال

 لدى القيام بهذا الستعراض، تقوم الوحدة بتقييم الوضاع في المعسكرات والتشاور مع  .281
 الوكالت النسانية ذات الصلة بهدف تذليل العقبات التي تحول دون توفير المسAAاعدة

.النسانية والخدمات الساسية

 

نزع السلح في طرق مختارة من طرق المدادات النسانية
 

 تمتنع الطراف عن عرقلة حرية حركة سلع وسيارات المسAAاعدة النسAAانية وتنقAAل  .282
.العاملين فيها، داخل دارفور

 بالتشاور مع الطراف، يقوم رئيس لجنة وقف إطلق النار بإنشاء مناطق منزوعAAة  .283
 ولهAAذا. السلح على طول طرق مختارة من طرق المدادات النسانية فAAي دارفAAور

 الغرض يتم اختيار طرق المدادات النسانية لتصبح طرق منزوعة السAAلح، علAAى
 مناطق إعادة النفتاح التابعة لمختلAAف/أساس مرورها عبر أو بجوار المناطق المراقبة

 وتعود المسؤولية عن أمن مسلك المدادات النسانية الذي يقع، على وجAAه. الطراف
 منطقة إعادة النفتاح التابعة لطرف ما، إلى هذا الطرف/الحصر، داخل منطقة المراقبة

.ذاته

 يتعين رسم الطرق المختارة ومنزوعة السلح للمدادات النسانية بشكل واضح على  .284
.خرائط تتفق عليها الطراف

 264و  266يتم تطبيق القواعد التي تحكم المناطق منزوعة السلح والمحددة في الفقرات   .285

 ويجوز لقائد قوة بعثة التحاد الفريقي في السودان – بناء على. من هذا الفصل 265و 
 طلب من المنظمات النسانية – توفير المرافقة العسكرية للسAAيارات النسAAانية عAAبر

.الطرق منزوعة السلح من طرق المدادات النسانية

 يجوز لرئيس لجنة وقف إطلق النار إنشاء طرق إضافية منزوعة السلح للمدادات  .286
.النسانية حسب ما يراه ضروريا، وذلك بالتشاور مع الطراف

 

مسارات هجرة السكان الرحل
 



 تمتنع الطراف عن عرقلة حرية تنقل الشخاص والسلع والخدمات فAAي دارفAAور أو  .287
.الحيلولة دون قدرة أهل دارفور على العيش بسلم حسب تقاليدهم

 تقوم بعثة التحاد الفريقي في السودان بالتنسيق مع الطراف بوضع خطAAة عاجلAAة  .288
 وتعالج هذه الخطة الجانب. لتنظيم هجرة السكان الرحل على طول المسارات التاريخية

 كما تشAAمل. المني لضمان سلمة المهاجرين من دارفور، بمن فيهم الرحل التقليديون
.إعداد خرائط مفصلة تبيXن هذه المسارات

 تقوم بعثة التحاد الفريقي في السودان، بالتنسيق مع الطراف، برصد تنفيذ الخطAAة  .289
 ومن ثم، تتخذ أية خطوات إضافية لزمة لضمان أمAAن. 293المشار إليها في الفقرة 

.هجرة السكان الرحل في دارفور، بما في ذلك الرحل التقليديون

 

  27  المادة 
 

فكP الرتباط وإعادة النفتاح والمراقبة المحدودة للسلحة
 

أحكام عامة
 

 تحقيقا لمصداقية وقف إطلق النار، فإن الطراف ترى أن ذلك يحتاج إلى عمليAAات  .290
.ملئمة لفكX الرتباط العسكري وإعادة النفتاح للقوات والمراقبة المحدودة للسلحة

 وسعيا إلى تحقيق وقف إطلق نار ذي مصداقية، من شأنه أن يعمل على تعزيز المن  .291
 وبناء الثقة، يجب أن يتم ذلك وفقا لخطوات تدريجية متبادلة مع توفير ضمانات أمنيAAة

 وتقAAوم. ملئمة واردة في اتفاقات يتم التوصل إليها من خلل لجنة وقف إطلق النار
.بعثة التحاد الفريقي في السودان بالتحقق من ذلك

 يضطلع رئيس لجنة وقف إطلق النار بمسؤولية تخطيط وتنسAAيق وإدارة ومراقبAAة  .292
.العمليات، ويشرف على تنفيذ المقررات والتفاقات

:-تجري العمليات حسب الترتيب التالي    .293

.التحضير لفكX الرتباط وإعادة النفتاح بما في ذلك التحقق             )أ 

فكX الرتباط؛: المرحلة الولى       )ب 

إعادة النفتاح؛: المرحلة الثانية  -ج

.المراقبة المحدودة للسلحة: المرحلة الثالثة   -د

 

 يتعين على الطراف إبلغ قوادها الميدانيين عن جوانب الخطط والقواعد المتعلقة بهذه  .294
.المراحل وضمان التقيد بهذه القواعد

 يتعين على الطراف إبلغ رئيس لجنة وقف إطلق النار عن مواقAAع قواتهAAا بدقAAة  .295



 وتوضيحها بصورة جلية على الخرائط على أن تكون هذه المواقع خاضعة للتحقق من
 ول يتم إفشاء هAAذه المعلومAAات للطAAراف. جانب بعثة التحاد الفريقي في السودان

.الخرى

 على الطراف اللتزام بالخريطة الرئيسية الصلية التي تحددها في المقام الول وساطة  .296
 التحاد الفريقي وتوافق عليها الطراف وهي قابلة للتغيير حسب ما يراه رئيس لجنة

.وقف إطلق النار ضروريا للتعديل بالتشاور مع الطراف

 يتعين على رئيس لجنة وقف إطلق النار تزويد الطراف بالخرائط المعدلة الخاصAAة  .297
 بالمناطق الخاضعة للطراف والمناطق منزوعة السلح وطرق المAAدادات النسAAانية

.منزوعة السلح ومناطق إعادة النفتاح

 يتعين على الطراف التقيد بالقواعد الرئيسية المتعلقة بتحرك الجنود والسلحة والمؤن  .298
:والمدادات وفقا للنظام التالي

 في حالة تحرك الجنود المسلحين وتناوب واستبدال الوحدات أوسحب الوحدات   -أ 
 من المنطقة، يتعين إخطار بعثة التحاد الفريقي في السAAودان سAAلفا بAAذلك

 ساعة على أن توافق عليه بعثة التحاد الفريقAAي فAAي 72وإعطاؤها مهلة 
.السودان

 إلAAى) ذخيرة ونظم أسAAحلة] (الصنف الخامس والصنف السابع[في حالة نقل   -ب 
 منطقة، داخلها أو منها، يتعين إخطار بعثة التحاد الفريقي في السودان سلفا

 ساعة، على أن توافق بعثة التحاد الفريقي 72بذلك وإعطاؤها مهلة قدرها 
.في السودان عليه

 الغذيAAة(الصAAنف الول : فيما يتعلق بتوصيل مؤن عادية إلى منطقة ومنهAAا  -ج
 الوقAAود(الصAAنف الثAAالث ) المعدات والمواد الطبية(الصنف الثاني ) والمياه

 يتم إخطار بعثAAة التحAAاد) مواد البناء( والصنف الرابع ) والزيوت والشحوم
.ساعة عند القتضاء 72الفريقي في السودان فقط وإعطاؤها مهلة قدرها 

 

 سيعتبر أي إخلل بالقواعد المتعلقة بعمليات فك الرتباط وإعادة النفتAاح والمراقبAة  .299
.المحدودة للسلحة الواردة في هذا الفصل، خرقا لوقف إطلق النار

 يتعين عدم عرقلة تمركز وإعادة انتشار القوات واستخدام طرق الوصول من أجل حماية  .300
.الحدود في دارفور على أن يتم إخطار بعثة التحاد الفريقي في السودان بذلك سلفا

 

الطار الزمني
 

:يجب تنفيذ المراحل حسب المواعيد المحددة أدناه    .301

 يجب الشروع في التحضيرات بما في ذلك التحقق بعد مرور أسبوع واحAAد      )أ 
.يومRا 30من التوقيع على هذا التفاق على أن يستكمل خلل 



 بشأن فك الرتباط، تبدأ فور استكمال التحضيرات وتنتهي: المرحلة الولى      )ب 
.يوما 45خلل مدة 

 حول إعادة النفتاح، تبدأ فور استكمال المرحلة الولى وتنتهي: المرحلة الثانية   -ج
.يوما 45خلل مدة 

 حول المراقبة المحدودة للسلحة تبدأ فور اسAAتكمال المرحلAAة: المرحلة الثالثة   -د
.يوما 30الثانية وتنتهي خلل مدة 

 

 تضطلع بعثة التحاد الفريقي في السودان بمسؤولية التحقق فيما يتعلAAق باسAAتكمال    .302
.المراحل

 يجوز لرئيس لجنة وقف إطلق النار وبالتشاور مع الطراف تبديل تواريAAخ البAAدء  .303
 وقد يشمل ذلك السراع في تنفيذ المراحAAل. والمواعيد النهائية، إذا رأى ذلك ضروريا

.في أي قطاع معين وتنفيذ المراحل على نحو متواصل إذا كان ذلك ممكنا

 على رئيس لجنة وقف إطلق النار أن يرفق المواعيد النهائية بمختلف النشطة الAAتي  .304
.يجب القيام بها في كل مرحلة من مراحلها

 

التحضير لفكX الرتباط وإعادة النفتاح
 

صنع القرار والتصال
 

 فيما يتعلق بالتحضير لعملية فكX الرتباط وإعادة النفتاح، يتعين على لجنة وقف إطلق  .305
.النار بذل الجهود في صنع القرارات وحل المنازعات بتوافق الراء

 عند إخفاق الطراف في التوصل إلى التوافق، يتعين على رئيس لجنة وقف إطلق النار  .306
 رفع المنازعة إلى اللجنة المشتركة بغية اتخاذ قرار خدمةb للمصالح العليا فيما يتعلAAق

.بعملية فكX الرتباط وأمن المدنيين في دارفور وعلى الطراف التقيد بهذه القرارات

 على رئيس لجنة وقف إطلق النار التأكد من أن جميع القرارات والتفاقات المتعلقAAة  .307
 بالمناطق منزوعة السلح والمناطق العازلة والمناطق الخاصة بAAالطراف ومنAAاطق
 إعادة النفتاح، تم رسمها بوضوح على الخرائط مرفقا بإحداثيات دقيقة وفقAAا للنظAAام

 و يجب عليه التأكد كذلك من أن في حAوزة الطAراف نفAAس. العالمي لتحديد المواقع
.الخرائط مع نفس الترسيمات الخرائطية المرفق بها

.على لجنة وقف إطلق النار تدوين مقرراتها في ملحق ترفق بهذا التفاق    .308

 يتعين على قائد قوة بعثة التحاد الفريقي في السAAودان إقامAAة نظAAام للتصAAالت  .309
 والجراءات بغية إيجاد اتصال فعال وموثوق به بين بعثة التحاد الفريقي في السودان

.والطراف

 



التحقق
 

 يتعين على بعثة التحاد الفريقي في السودان تقييم المعلومات التي توفرها الطراف  .310
 والتحقق منها حسبما وردت إلى وساطة التحاد الفريقي ولجنة وقف إطلق النار فيما

 ويجAAب أن. ويجب التحقق من الموقع المحدد لكل وحدة. يتعلق بمواقع قوات كل طرف
 يحتفظ رئيس لجنة وقف إطلق النار بهذه المعلومات بصAAورة سAAرية طAAوال فAAترة

.مرحلتي التحضير وفكX الرتباط

 

الخطط
 

  تشكيل فريق عمل للتنفيذ، على يتعين على قائد قوة بعثة التحاد الفريقي في السودان  .311
  وممثلAAي الطAAراف أن يتألف هذا الفريق من بعثة التحاد الفريقي فAAي السAAودان

 مع عضو مAAن الطAAرف(والشركاء الدوليين الملئمين، ويقوم الفريق بزيارة المواقع 
 الخاضعة لسيطرة قوات حكومة السودان المكونة من كتيبة أو أكثر وزيارة) الملئم فقط

 مراكز قيادة جميع الحركات بغية توفير المعلومات لضباط حكومAAة السAAودان وقAAواد
.الحركات الميدانيين والتخطيط لتنفيذ هذا التفاق

 يتعين على الطراف رفع قائمة إلى لجنة وقف إطلق النار بشأن المجموعات المسلحة  .312
 والميليشيات الخرى التي تنتسب إليها والخاضعة لنفوذها على أن توضح مواقع هAAذه

.أو تحييد فعالية الميليشيات غير المنضبطة/المجموعات والتدابير المتخذة للسيطرة و

 يتعين على حكومة السودان تقديم خطة لعادة النفتاح إلى لجنة وقAAف إطلق النAAار  .313
.تتضمن جميع مراحل تنفيذ وقف إطلق النار

 يتعين على حكومة السودان تقديم خطة شاملة إلى لجنة وقف إطلق النار خاصة بتحييد  .314
 ميليشيات الجنجويد ونزع سلحها والميليشيات المسلحة وتحديد الجراءات التي ستتخذ

 وتقدم هذه الخطة قبAAل ابتAAداء المرحلAAة. خلل جميع مراحل تنفيذ وقف إطلق النار
 وتنفذ طبقAAا للتAAوقيت) يوما من التوقيع على هذا التفاق 37أي في غضون (الولى 

.الزمني في هذا التفاق

 تتضمن هذه الخطة أهدافا محددة يتعين على حكومة السودان إنجازها والتصديق عليها  .315
 من جانب بعثة التحاد الفريقي في السودان وفقا للطر الزمنية المنصوص عليها في

:وتتضمن هذه الهداف، ضمن ما تتضمن، ما يلي. هذا التفاق

 الميليشAAيات المسAAلحة/فرض حكومة السودان قيودا على حركة جميع الجنجويد   -أ 
 وتتخذ. وقوة الدفاع الشعبي من مقارهم وحامياتهم ومواقع تجمعهم أو مجتمعاتهم

 خطوات أخرى لحتواء تهديدات هذه القوات والحد منها إلى أن يتAAم القضAAاء
.عليها في نهاية المطاف

.قيام حكومة السودان بنزع السلحة الثقيلة للقوات المذكورة آنفا     -ب 

 ، ضAAمان حكومAAة السAAودان عAAدم تمثيAAل457، الفقAAرة 30وفقAAا للمAAادة  - ج



 الميليشيات المسلحة أي تهديد على عمليات تجميAAع ونAAزع سAAلح/الجنجويد
.الحركتين

 تتضمن هذه الخطة مسؤولية حكومة السودان عن منع إنتهاكات وقف إطلق النار من  .316
.جانب القوات المذكورة آنفا، بما في ذلك، نزع السلح الفوري لهذه القوات وتسريحها

 تتخذ حكومة السودان بمساندة من بعثة التحاد الفريقي في السودان جميع الخطAAوات  .317
 الميليشيات المسAAلحة/الخرى المطلوبة للقضاء تماما على التهديد الذي يمثله الجنجويد

.على السكان المدنيين وضمان المتثال لوقف إطلق النار

 تقوم لجنة وقف إطلق النار برسم خرائط تشير إلى مواقع محددة في المناطق العازلة  .318
 والمناطق منزوعة السلح ومناطق الرقابة ومناطق النتشار الخاصAAة بهAAا بالنسAAبة

.لمختلف مراحل تنفيذ وقف إطلق النار

 بعد التشاور مع المم المتحدة والطراف، يتعين على قائد قوة بعثة التحاد الفريقي في  .319
. لزالة اللغام في أثناء عملية فكX الرتباط وإعادة النفتاح السودان وضع خطة

 

 

 

 

شرطة الحفاظ على المن والنظام
 

 يتعين على حكومة السودان بعد التشاور مع بعثة التحاد الفريقي في السودان، وضع  .320
 خطة لنشر شرطة للقيام بدوريات في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة السودان فAAي

 على أن يضع مفوض الشرطة المدنية التابعة لبعثة التحAAاد الفريقAAي فAAي. دارفور
 السودان وبالتنسيق مع ضباط اتصال للشرطة من الحركات، خطAAة لنشAAر الشAAرطة
 للحفاظ على المن في المناطق التي يقر هذا التفاق بأنها خاضعة لمراقبة الحركAAات،
 وعلى بعثة التحاد الفريقي في السودان بالتنسيق مع شرطة حكومة السودان وضباط
 شرطة التصال التابعين للحركات، وضع خطة لنشر الشرطة للحفAAاظ علAAى المAAن

 ويجب علAAى بعثAAة التحAAاد. والنظام في المناطق العازلة والمناطق منزوعة السلح
.الفريقي في السودان أن تتولى مراقبة هذه الخطط

:-تتضمن هذه الخطط ما يلي    .321

 الستراتيجيات الشرطية التي تأخذ بعين العتبار العوامل الجتماعيAAة             )أ 
والقتصادية والسياسية

 إعداد الترتيبات لتوفير خدمة شرطية للمجتمع المحلي أثناء مرحلة تنفيAAذ       )ب 
هذا التفاق؛

استراتيجيات للتعامل مع مشكلة العنف ضد النساء والطفال؛  )ج  

 أدوار شرطة حكومة السودان وضباط اتصAAال للشAAرطة مAAن الحركAAات  )د 



 والشرطة المدنية التابعة لبعثة التحاد الفريقي في السودان وحماية قوة بعثة
 التحاد الفريقي في السودان وشرطة المجتمع والهيئات الخرى المتعلقAAة

بهذه الستراتيجيات؛

Aاستراتيجية للتعامل مع اللصوص المسلحين والخارجين على القانون؛) ه

.المهام التي يضطلع بها شرطة المجتمع في معسكرات النازحين داخليا   )و

.أدوار الزعماء التقليديين والسلطات المحلية   )ز

 

:-تقوم الشرطة بالنشطة التنفيذية في المناطق التالية وبالكيفية التالية    .322

 

 في المناطق منزوعة السلح الخاضعة لسيطرة حكومة السAAودان، يتعيAAن علAAى  )أ 
 شرطة حكومة السودان تنفيذ النشطة الشرطية تحAAت إشAAراف بعثAAة التحAAاد

 ويقوم ضباط اتصال للشرطة مAAن الحركAAات بوظAAائف. الفريقي في السودان
 شرطية في المناطق منزوعة السلح في المناطق التي يقر هAAذا التفAAاق بأنهAAا

خاضعة لمراقبة الحركات؛

 في المناطق العازلة التي تفصل بين حكومة السودان والحركات، علAAى شAAرطة )ب 
 حكومة السودان ممارسة سلطاتها في تنفيذ النشطة الشرطية وفقا للخطة المتفAAق
 عليها بإشراف بعثة التحاد الفريقي في السودان وبالتنسيق مع ضAAباط اتصAAال

 يتم القيام بدوريات مشتركة بين شرطة حكومة السAAودان. [الشرطة في الحركات
 وضباط اتصال للشرطة من الحركات تحت إشراف الشرطة المدنية لبعثة التحاد

؛]الفريقي في السودان

 تقوم الشرطة المدنية التابعة لبعثة التحاد الفريقي في السودان بدوريات بالتنسيق) ج
 مع ضباط اتصال للشرطة من الحركات في المناطق منزوعة السلح والمنAAاطق
 التي يقرX هذا التفاق بأنها خاضعة لمراقبة الحركات والمناطق العازلة التي تفصل

.بين قوات الحركات المختلفة

 

  فكX الرتباط  :   المرحلة الولى
 

موجز الخطوات الرئيسية
 

:يتعين أن تتضمن عملية فك الرتباط الخطوات الرئيسية التالية    .323

 

 أن تكون تحركات وأنشطة قوات الطراف مقصورة على المناطق                   )أ 
المختصة بالطراف؛

 من هذا التفاق، يتعين على رئيس لجنة وقAAف 26وفقا لما ورد في المادة     )ب 



 إطلق النار إقامة المناطق منزوعة السلح حول معسكرات النازحين داخليا
وعلى طول مسار المدادات النسانية المختار؛

 بعد التشاور مع الطراف، يتعين على رئيس لجنة وقف إطلق النار إقامAAة    )ج
المناطق العازلة في المناطق التي تحتدم فيها المنازعات؛

 يتعين على بعثة التحاد الفريقي في السودان مراقبة المناطق العازلة والقيام     )د
بالدوريات بها؛

Aي   )هAAيات فAAيتعين على الطراف التأكد من أن المجموعات المسلحة والميليش 
.المناطق المختصة بها، تتقيد بوقف إطلق النار

 

 

:ورد وصف لهذه الخطوات أدناه بصورة أوسع    .324

 

الحصر داخل مناطق السيطرة المختصة
 

 خدمة لمصالح فك الرتباط وبناء الثقة وتحسين المن، يتعين على الطراف حصAAر  .325
.قواتها وأنشطتها العسكرية ضمن المناطق المختصة بها فقط

 على الطراف إنشاء مركز قيادة ضمن المناطق المختصة بها على أن تكون مسؤولة  .326
 عن قيادة ومراقبة القوات المتواجدة في تلك المنطقة، وعلى أن يتمتع مركAAز القيAAادة

.بقدرات ضرورية في مجالي التصال والتنسيق

 خلل الستعدادات لعملية فك الرتباط وإعادة النفتاح، يتعين على رئيس لجنة وقAAف  .327
 إطلق النار، بعد التشاور مع الطراف، تعيين الحدود بين مناطق الطراف المختصة

.ويجب أن ترسم الحدود بصورة واضحة على الخرائط. بها

 

إنشاء المناطق العازلة
 

 تحقيقا لهدف فك الرتباط وبناء الثقة وتحسين المن، يتعين على رئيس لجنAAة وقAAف  .328
 إطلق النار، بعد التشاور مع الطراف، إنشاء مناطق عازلة في أشد مناطق النAAزاع

.ويجب أن ترسم الحدود بصورة واضحة بما فيه الكفاية على الخرائط. حدة

:-تكون المنطقة العازلة مساحة تنطبق عليها القواعد التالية    .329

 ل يجوز أن تكون فيها أية قوات تابعة لي طرف ول مجموعAAات                   )أ 
مسلحة أوميليشيات أخرى؛

 ل يجوز لي طرف أن يقوم بأية أنشطة عسكرية هناك أو أن تنشئ بها أيAAة    )ب 
مجموعة مسلحة أو ميليشيات؛



 ل يجوز حمل السلحة داخلها من جانب أي شخص ل ينتمي إلى بعثة التحاد    )ج
 الفريقي في السودان باستثناء الحكام الخاصة بدوريات الشرطة المتضمنة

.في هذا التفاق

 على بعثة التحاد الفريقي في السودان مراقبة أنشطة شرطة حكومة السودان    )د 
 باستثناء المناطق العازلة المقامة خصيصا للفصل بيAAن قAAوات الحركAAات
 المختلفة، وفي هذه الحالة يجب أن تقوم بالدوريات تحت إشراف الشAAرطة
 المدنية لبعثة التحاد الفريقي في السودان مع ضباط اتصال للشرطة مAAن

.الحركات

 

 

مسؤوليات بعثة التحاد الفريقي في السودان
 

 يتعين على بعثة التحاد الفريقي في السودان مراقبة تقيد الطراف بقواعد فك الرتباط  .330
.والقواعد التي تحكم المناطق العازلة

 يتعين على قائد قوة بعثة التحاد الفريقي في السودان وضع خطة للقيAAام بAAدوريات  .331
.ومراقبة المناطق العازلة والشراف على تنفيذ الخطة

 يجب القيام بدوريات للمناطق العازلة ومراقبتها من جانب فرق المراقبة المشتركة التي  .332
.تضم مراقبي بعثة التحاد الفريقي في السودان ومراقبي الطراف

 يتعين على شرطة حكومة السودان، بالتنسيق مع الشرطة المدنية التابعة لبعثة التحاد  .333
 الفريقي في السودان وضباط اتصال للشرطة من الحركات، وضAAع خطAAة للعمAAل
 الشرطي في المناطق منزوعة السلح وتقوم شرطة بعثة التحاد الفريقي في السودان

.بمراقبة تنفيذ الخطة

 

 ضرورة تقيد المجموعات المسلحة الخرى والميليشيات التي ليست طرفا في هذا التفاق، بوقف
إطلق النار

 

 فيما يتعلق بالمناطق المختصة بها، على الطراف بذل الجهود عبر الوسAAائل غيAAر  .334
 العسكرية لضمان تقيد المجموعات المسلحة والميليشيات التي ليست طرفا فAAي هAAذا
 التفاق بوقف إطلق النار، بما فيها المفاوضات والوساطة والشكال التقليديAAة لحAAل
 النزاع والستعانة بدعم القيادات التقليدية للزعمAAاء التقليAAديين والسAAلطات المحليAAة؛
 وأساليب ضبط السلحة بما فيها تسجيل السلحة، تخزين السلحة وفرض قيود علAAى

.حمل السلح

 تقوم الطراف بعرض تقارير شهرية تستعرض نشاطها داخل لجنة وقف إطلق النار  .335
 وتتضمن الشارة إلى المجموعات والميليشيات المسلحة التي وافقAAت علAAى اللAAتزام

.بوقف إطلق النار وتلك التي رفضته



 بالتشاور مع الطراف، يقوم رئيس لجنة وقف إطلق النار بتحديد أنسب الستراتيجيات  .336
 .الصالحة للتعامل مع المجموعات المسلحة والميليشيات التي لتلتزم بوقف إطلق النار

 ويرفع هذه الخطة إلى اللجنة المشتركة للموافقة عليها وتقديمها إلAAى مجلAAس السAAلم
.والمن التابع للتحاد الفريقي للبت فيها

 إضافة إلى الوسائل غير العسكرية المذكورة أعله، تشمل هذه الستراتيجيات حظAAر  .337
 المدادات بالسلحة والذخيرة وإنشاء مناطق عازلة إضافية ونشر العاملين فAAي بعثAAة
 التحاد الفريقي في السودان بشكل مركز وتعزيز قدرات بعثة التحاد الفريقي فAAي
 السودان ونزع السلح الجباري وتقوية مهمة بعثة التحاد الفريقي في السودان فAAي

.حماية المدنيين والمنظمات النسانية وطرق المدادات النسانية

 

  الميليشيات المسلحة   /  الجراءات التي تتخذ ضد الجنجويد
 

 الميليشيات المسلحة المتواجدة في المناطق/تقوم حكومة السودان بتحييد فعالية الجنجويد  .338
 التي تسيطر عليها حكومة السودان، وتشمل الجراءات حصرها والتحكم في حركتهAAا

 وستزود بعثة التحاد الفريقي في السودان بتفاصيل. ضمن مواقع محددة ومقيدة بحزم
.هذه النشطة

 بالتنسيق مع بعثة التحاد الفريقي في السودان ولجنة وقف إطلق النار، يتعين علAى  .339
 الميليشيات المسلحة/حكومة السودان اتخاذ إجراء قوي ضروري لكبح جماح الجنجويد

.وفقا للخطة التي تم اعتمادها

 الميليشيات/تقوم بعثة التحاد الفريقي في السودان بالتحقق من تحييد فعالية الجنجويد  .340
.المسلحة وفقا للخطة المتفق عليها

 

المقاتلون الجانب في دارفور
 

 تقوم حكومة السودان بالوفاء بمسؤوليتها وهي التأكد من احترام كل المقاتلين الجانب  .341
 الموجودين على الراضي السودانية لتفاق وقف إطلق النار في جميع الوقAAات مAAا

.داموا في دارفور

 ولسيما فيما 2006فبراير  8تأخذ الطراف علما بأحكام اتفاق طرابلس الموقع عليها في   .342
 التي تنص على أن على حكومة السودان منع العناصر المتمردة مAAن 4يتعلق بالمادة 

.جمهورية تشاد من البقاء في الراضي السودانية

 تقدر الطراف التهديد الذي تمثله المجموعات الجنبيAAة المتمAAردة علAAى أمAAن  )أ 
واستقرار السودان والبلدان المجاورة؛

 تعمل الطراف جنبRا إلى جنب على تنفيذ عمليات نزع سلح هAAذه المجموعAAات )ب 
.وإعادة توطينها أو طردها في أقرب وقت ممكن

 



 تقوم بعثة التحاد الفريقي في السودان بفحص أية تقارير تتعلق بخرق وقAAف إطلق  .343
 ويجب إحاطة آلية طرابلAAس علمAAا بنتAAائج هAAذه. النار من جانب المقاتلين الجانب

.التحقيقات

 تمشيا مع مقرر مجلس السلم والمن التابع للتحاد الفريقي، تقوم بعثة التحاد الفريقي  .344
.في السودان بدعم فريق العمل الذي تم تشكيله سعيا إلى تنفيذ اتفاق طرابلس

 

 

  إعادة النفتاح  :   المرحلة الثانية
 

موجز النشطة الرئيسية
 

:-تشمل عملية إعادة النفتاح النشطة الرئيسية التالية    .345

 يقوم رئيس لجنة وقف إطلق النار، بالتشاور مع الطراف، بإنشAAاء منAAاطق   -أ
عازلة ومناطق إعادة إنفتاح القوات؛

 تقوم الطراف بإعادة إنفتاح قواتها وأسلحتها بعيدا عAAن المنAAاطق العازلAAة  -ب
وداخل مناطق إعادة إنفتاح القوات الخاصة بها؛

 تراقب بعثة التحاد الفريقي في السودان المنAAاطق العازلAAة وتقAAوم فيهAAا  -ج
بالدوريات؛

 يطلق سراح الشخاص المحتجزين لسباب مرتبطة بالنزاع المسلح والطفال   -د
المجندين في دارفور؛

Aزع/يستمر التحكم في الجنجويد- هAAالميليشيات غير المنضبطة مع الشروع في ن 
الميليشيات المسلحة؛/سلح الجنجويد

.تبدأ إعادة تقديم الخدمات الساسية   -و

 

.فيما يلي وصف مستوف لهذه النشطة    .346

 

مناطق إعادة النفتاح والمناطق العازلة
 

 يتم رسم مناطق إعادة النفتاح والمناطق العازلة بصورة واضحة على الخرائط الAAتي  .347
.اتفقت عليها الطراف

 بالتشاور مع الطراف، يقوم رئيس لجنة وقف إطلق النار بتعيين حدود مناطق إعادة  .348
.النفتاح المختصة بالطراف على نحو دقيق كما يحق له تعديلها لحقا

 يقوم رئيس لجنة وقف إطلق النار بإنشاء مناطق عازلة بين مناطق إعادة إنفتاح القوات  .349



 وقد تAAم أعله تحديAAد القواعAAد. الخاصة بالطراف، وذلك بالتشاور مع هذه الخيرة
.المطبقة في المناطق العازلة

 تقوم حكومة السودان بسحب قواتها إلى مواقع مستوى كتيبة واحدة باستثناء المنشAAآت  .350
 وتنسحب الحركات مAAن أيAAة. والبنى التحتية الرئيسية والحدود المنية الخاصة بالمدن

.مواقع خارج مناطق إعادة النفتاح الخاصة بها

 تقوم الطراف بإعادة إنفتاح قواتها بعيدة عن المناطق العازلة إلى داخل مناطق إعادة  .351
.النفتاح الخاصة بها

 يتعين على حكومة السودان التأكد من أن أية منطقة مخصصة للحركات لعادة النفتاح  .352
 الميليشيات المسلحة محيدة الفعالية تماما وتقوم بعثة التحAAاد/فيها، تكون فيها الجنجويد

.الفريقي في السودان بالتحقق

 يتعين تحديد منطقة إعادة النفتاح باعتبارها منطقة جغرافية تكون قوات وأسلحة طرف  .353
 ول. محصورة فيها لفترة مؤقتة ريثما يتم تنفيذ جميع مراحل الترتيبات المنية النهائية

 يجوز لي طرف الدخول في منطقة إعادة النفتاح الخاصة بطرف آخAAر بAAدون إذن
:-مسبق ومشروط بالقواعد التالية

 ل يجوز لطرف نشر قواته وأسلحته خارج منطقة إعادة النفتاح الخاصة بها بدون    )أ 
.إذن مكتوب من قبل قائد قوة بعثة التحاد الفريقي في السودان أو من يكلفه بذلك

 ل يجوز لي فرد مسلح أو لمن يرتدي زيgا رسميا تابعا لطرف أن يدخل منطقAAة  )ب 
 إعادة النفتاح الخاصة بطرف آخر بدون الموافقة الصريحة من ذلAAك الطAAرف

 ويجوز لقائد قوة التحاد الفريقي أن. وقائد قوة بعثة التحاد الفريقي في السودان
 يصر على أن يصحبه في الدخول مرافق من عناصر بعثة التحاد الفريقي فAAي

.السودان

 

 تقوم حكومة السودان بإعادة إنفتاح مدفعيتها وإعادة إنفتاح العربات المدرعة لنقل الجنود  .354
 وتراقAAب. والسلحة المضادة للدبابات، ومدافع الهاون على مستوى مركز قيادة اللواء

 جيش تحريAAر السAAودان/وتقوم حركة. بعثة التحاد الفريقي في السودان هذه المواقع
 وحركة العدل والمساواة بسحب مدفعيتهما وأسلحتهما المضادة للدبابات، ومدافع الهاون

 وتراقب بعثة التحاد الفريقي في. التي بحوزتها، إلى مركز القيادة الخاص بكل منهما
.السودان هذه المواقع

 في. الميليشيات المسلحة وفقا لهذا التفاق/تتعهد حكومة السودان بنزع سلح الجنجويد  .355
 354حالة ما إذا ما رغبت حكومة السودان نقل المعدات المشار إليها أعله في الفقAAرة 

.يتعين عليها إخطار بعثة التحاد الفريقي في السودان مسبقا

 تقوم الطراف، ضمن مناطقها لعادة النفتاح، بإنشاء مركز تسند إليه مسؤولية قيادة  .356
 ومراقبة القوات المتواجدة في هذه المنطقة، على أن تكون له القAدرات اللزمAAة فAي

.مجالي التصال والتنسيق

 



تعيين حدود المناطق
 

 عند رسم حدود المناطق لعادة إنفتاح القوات والمناطق العازلة أو تعديلها، يراعAAي  .357
:رئيس لجنة وقف إطلق النار والطراف ما يلي

 أماكن تواجد التجمعات البشAAرية الرئيسAAية، طAAرق المAAدادات النسAAانية،   -أ
 المسارات التاريخية لهجرة الرحل وأماكن معسكرات النAAازحين داخليAAا،

.والمناطق منزوعة السلح، واعتبارات إنسانية أخرى

 ضرورة فصل المناطق لعادة إنفتاح القوات التابعAAة لمختلAAف الطAAراف،  -ب
.بواسطة مناطق عازلة متباعدة بما فيه الكفاية

.ضرورة التقليل من كل المخاطر المنية التي تمثلها عملية إعادة النفتاح  -ج

.ضرورة بناء ثقة الطراف في عملية إعادة النفتاح   -د

 

 يتم رسم حدود المناطق لعادة إنفتاح القوات والمناطق العازلة على الخرائط بصورة    .358
.واضحة

 

بعثة التحاد الفريقي في السودان
 

 تقوم بعثة التحاد الفريقي بالتحقق من التزام الطراف بالتفاقات والقرارات المتعلقة  .359
.بعملية إعادة النفتاح

 تتابع بعثة التحاد الفريقي امتثال الطراف للقواعد المطبقة في المناطق لعادة إنفتاح  .360
.القوات والمناطق العازلة

 يقوم قائد قوة بعثة التحاد الفريقي بوضع خطة للمراقبة وتنظيم الدوريات في المناطق  .361
.العازلة والشراف على تنفيذ هذه الخطة

 تقوم فرق المراقبة المشتركة التي تضم مراقبين عسكريين من بعثة التحاد الفريقي في  .362
.السودان ومن الطراف، بمراقبة المناطق العازلة وتنظيم الدوريات فيها

 

تنظيم النشطة الحدودية
 

 مراعاة للتزامات حكومة السودان والدول المجاورة باحترام جميع أحكام القانون الدولي  .363
 ذات الصلة بما في ذلك على وجه الخصوص، الحظر على إباحة استخدام الراضAAي
 القليمية لشن هجمات عسكرية ضد دولة أخرى ومنع مرور السلحة عAAبر الحAAدود
 الدولية، فإن حكومة السودان تؤكد على حقها السيادي في مراقبة حدودها القومية وفي
 ممارسة هذا الحق بطريقة تتمشى مع اللتزامات التي تتضمنها هذا التفاق، علAAى أن
 تخضع التدابير التي تتخذها حكومة السودان في حماية حدودها الدولية لخطار بعثAAة



.التحاد الفريقي في السودان مسبقا

 

إطلق سراح المحتجزين 
 

 تقوم الطراف بدون شرط، باطلق سراح جميع الشخاص المحتجزين لسباب مرتبطة  .364
 بالنزاع في دارفور، باستثناء الشخاص الذين تمت إدانتهم بموجب القانون، كما هAAو

 الصادر عن مجلس المن للمم المتحدة 1556من القرار رقم  6منصوص في الفقرة 
.2004عام 

 تقوم لجنة وقف إطلق النار بتيسير الفراج عن المحتجزين لسباب مرتبطة بالنزاع  .365
.المسلح في داروفر وتطلب مساعدة اللجنة الدولية للصليب الحمر

 

  الميليشيات المسلحة   /  نزع السلح الجزئي للجنجويد
 

 الميليشيات المسلحة والمتواجدة في المناطق/تضمن حكومة السودان عدم قيام الجنجويد  .366
 الخاضعة لسيطرة حكومة السودان بأي نشاط في مناطق سكنى المدنيين ومعسAAكرات
 النازحين داخليا أو أن تنتقل إلى المناطق التي يقر هذا التفاق بأنها خاضعة لمراقبAAة

.الحركات من شأنه عرقلة إعادة إنفتاح قوات الحركات

 الميليشيات/تقوم حكومة السودان بتنفيذ مراحل خطتها ذات الصلة بتحييد فعالية الجنجويد  .367
 وتتم عملياتهAAا. المسلحة والسيطرة عليها ونزع سلحها في المناطق التي تسيطر عليها

 بالتنسيق مع بعثة التحاد الفريقي في السودان وبعد إخطار مسبق للجنة وقAAف إطلق
:وستشمل هذه المرحلة من الخطة ما يلي. النار

عمليات التطبيق تتم في مواقع مختارة بهدف الحتجاز ونزع السلحة؛             )أ 

 مصادرة أنظمة السلحة الثقيلة والبعيدة المدى والسلحة التي تديرها الطقAAم  )ب 
.وكذلك السلحة والسيارات

.إجراءات المحاكمة وإنزال العقوبات على العناصر المجرمة  )ج

 وأي إجراء مماثل وفقا لما ورد في الخطة التي تتفق عليها لجنة وقAAف إطلق   )د
.النار

 

.تقوم بعثة التحاد الفريقي في السودان بالتحقق من الجراءات المذكورة أعله    .368

 

 

 

 

 



 

 

إعادة تقديم الخدمات الساسية
 

 تتولى حكومة السودان مسؤولية توفير العاملين وتمويل الخدمات الحكومية في المناطق  .369
 التي انقطعت عنها هذه الخدمات جراء النزاع، بما في ذلك التعليم والصAAحة والميAAاه
 والخدمات البيطرية والتوسع الزراعي والغابات وصيانة الطرق والمراكز والتصالت

 ويAAأتي هAAذا. السلكية واللسلكية مع تركيز خاص على الحتياجات الخاصة بالنسAAاء
 على أن تتعاون الحركات في استعادة مثل. منسجما مع أحكام الفصل حول تقاسم الثروة

. تلك الخدمات

 

:-  المراقبة المحدودة للسلحة  :   المرحلة الثالثة

 

 في أعقاب إعادة إنفتاح قوات الطراف في مناطق إعادة النفتاح الخاصة بها وتنفيAAذ  .370
 الميليشيات الخارجة/مراحل الخطة ذات الصلة بغية تحييد فعالية ونزع سلح الجنجويد

 على القانون وإبطال نشاط الميليشيات غير المنضبطة والسيطرة عليها، تودع الطراف
 أنظمة أسلحتها البعيدة المدى والمدافع الثقيلة والسلحة التي تديرها الطقAAم والAAذخيرة
 ذات الصلة، في أماكن آمنة خاضعة للتفتيش من جانب بعثة التحAAاد الفريقAAي فAAي

 ويجب القيام بزيارة مقر قيادة اللواء والفرفAAة العسAAكرية. السودان على مستوى وحدة
 ويجب كذلك زيارة المقار الرئيسية ومقار القطاعاعا التابعAAة. التابعة لحكومة السودان

.للحركات

 بالتشاور مع الطراف، يقوم رئيس لجنة وقف إطلق النار بالشراف علAAى عمليAAة  .371
 مراقبة السلحة وتحديد السلحة والذخيرة التي يتم إيداعها بدقة وذلك لتمكيAAن بعثAAة
 التحاد الفريقي في السودان من تفتيشAAها وتعييAAن المAAاكن وتحديAAد الحتياجAAات

.والجراءات لليداع والتفتيش والزيارة

 يقوم رئيس لجنة وقف إطلق النار، بالتشاور مع الطراف، باختيار مناطق تجميAAع  .372
 قوات الحركات، ويشرع في التحضيرات المتعلقة بتجميع مقاتلي الحركات كمAAا ورد

.من هذا الفصل" باء"بالتفصيل في القسم 

 

عمليات التحقق المنوطة ببعثة التحاد الفريقي في السودان
 

 خلل جميع مراحل التحضير وفكX الرتباط وإعادة النفتAAاح والمراقبAAة المحAAدودة  .373
 للسلحة، تكون بعثة التحاد الفريقي في السودان مسؤولة عن التحقAAق مAAن الAAتزام
 الطراف بالتفاقيات والقرارات الصادرة عن لجنة وقف إطلق النار وقرارات رئيس

.اللجنة



 تقدم بعثة التحاد الفريقي في السودان بصفة منتظمة تقارير عن عمليات التحقق إلى  .374
 لجنة وقف إطلق النار، وتخبرها على الفور بما يجري مAAن خروقAAات للقواعAAد أو

.انتهاكات لوقف إطلق النار

 تقوم بعثة التحاد الفريقي في السودان بمراقبة التزامات حكومة السودان بالكف عن أي  .375
 وفي هذا الطار تAAدخل صAAفة. تحليق جوي عسكري هجومي داخل أو فوق دارفور

 اتفاق البعثة التي تجيز الوصول إلى جميع المطارات والتسAAهيلت ذات الصAAلة فAAي
.دارفور

 وتعتبر. تلتزم الطراف بعدم استعمال شارة وأعلم بعثة التحاد الفريقي في السودان  .376
 لجنة وقف إطلق النار أي إخلل باللتزامات في هذا النطاق انتهاكا خطيAAرا للغايAAة

.لوقف إطلق النار

 

  28  المادة 
 

الدعم اللوجستي غير العسكري للحركات
 

 عندما يتم إعادة إنفتاح قوات الحركتين، يجوز للحركتين أن تطلبا دعما لوجستيا غير  .377
 وعلى لجنة وقف إطلق النار بحث مثAAل. عسكري ومعدات التصال لصالح قواتهما

.هذه الطلبات

 بناءا على طلب اللجنة المشتركة، يتعين على التحاد الفريقي التماس وحشد الدعم من  .378
 المانحين والمنظمات الدولية سعيا إلى الحصول على مؤن لوجستية غير عسكرية مAAن

.أجل تمويل مثل تلك المدادات لقوات الحركتين

 يجوز للحركتين طلب دعم لوجستي غير عسكري عندما تتعهدان بتأدية النشطة التالية  .379
.التي تحظى برضى قائد قوة بعثة التحاد الفريقي في السودان

إعادة إنفتاح قواتهما وأسلحتهما؛           -أ 

 إيداع أنظمة أسلحتهما البعيدة المدى والمدافع الثقيلة والسلحة التي تAAديرها  -ب 
 الطقم والذخيرة ذات الصلة، في أماكن آمنة وخاضعة لتفتيش بعثة التحاد

.الفريقي في السودان

 تسجيل أسماء مقاتليهما وتحديد أرقام وأعمار ونوع جنس المقاتلين الAAذين  -ج
.يحتاجون للدعم

 

 يجوز لقائد قوة بعثة التحاد الفريقي في السودان تعليق وصول المدادات إلAAى أيAAة  .380
 ويحال هذا المر بسرعة إلى لجنAAة وقAAف. منطقة ثبت فيها خرق وقف إطلق النار

.إطلق النار للبت فيه

 تقوم بعثة التحاد الفريقي في السودان بإنشاء لجنة للتنسيق اللوجستي تتولى مسؤولية  .381



 وترفع هذه اللجنة تقاريرها. مراقبة وتنسيق الدعم اللوجستي المقدم إلى قوات الحركتين
.إلى لجنة وقف إطلق النار

:تشمل اختصاصات لجنة التنسيق اللوجستي ما يلي    .382

.جمع وتقييم البيانات المتعلقة بالمستلزمات اللوجستية لقوات الحركتين  -أ

.تسلم المدادات اللوجستية من المانحين وتخزينها- ب

 تقديم طلبات الحصول على المدادات اللوجستية بالنسب الملئمة مAAن- ج
 حيث الكمX والنوع، إلى كبير المديرين في بعثة التحاد الفريقي في

.السودان المسؤول عن المشتريات

 توزيع المدادات اللوجستية على قوات الحركتين، عن طريAAق نقAAاط  -د
.ومراكز التوزيع

Aتحديد القواعد والجراءات التي تحكم توفير المدادات اللوجستية غير- ه 
.العسكرية لفائدة قوات الحركتين

 

 ورئيس مركز العملية) رئيس اللجنة(تضم لجنة التنسيق اللوجستي، نائب قائد القوات   .383
 اللوجستية المشتركة وموظف رئيسي للشؤون الدارية وممثل الطAAراف والمAAانحين

.والمم المتحدة

 تتعاون الطراف مع لجنة التنسيق اللوجستي و بعثة التحاد الفريقي في السودان وأي  .384
.جهاز آخر يشارك في توفير الدعم اللوجستي للحركتين

 تقوم لجنة التنسيق اللوجستي بتحديد احتياجات الحركتين من الدعم اللوجستي والتحقق  .385
:منها، بالنسبة لما يلي

العاشة    -أ

المياه  -ب

المأوى  -ج

المدادات الطبية   -د

Aالكسوة- ه
 

 تيسيرا لعملية تقديم الدعم اللوجستي، تقوم لجنة التنسيق اللوجستي، بإنشاء نقاط ومراكز  .386
.التوزيع في المناطق لعادة إنفتاح القوات الخاصة بالحركتين

 تضمن الطراف عدم تعرض طرق إيصال الدعم اللوجستي التي اسAAتحدثتها لجنAAة  .387
 وتقوم هذه اللجنة بإبلغ الطراف بحركة المدادات. التنسيق اللوجستي للعمال الدائية

.في الموعد المطلوب

 تقوم بعثة التحاد الفريقي في السودان بتوفير حراس لمرافقة قوافل المدادات انطلقا  .388
.من المخازن إلى نقاط ومراكز التوزيع



 

 

 

 

الترتيبات المنية النهائية لدارفور: القسم باء
 

  29  المادة 
 

الغرض 
 

 ينص هذا القسم على الدمج ونزع السلح والتسAAريح وإعAAادة الدمAAج الجتمAAاعي    .389
.والقتصادي وعلى إصلح مؤسسات أمنية قومية مختارة

 

دمج المقاتلين السابقين في المؤسسات المنية القومية
 

مفوضية تنفيذ الترتيبات المنية لدارفور
 

 يتعين على سلطة دارفور القليمية النتقالية إنشاء مفوضية تنفيذ الترتيبات المنيAAة    .390
 لدارفور على الفور على أن تكون جهازا فرعيا لسلطة دارفAAور القليميAAة النتقاليAAة

.وتنسيق تنفيذ ما جاء في هذا القسم

 يتعين على مفوضية تنفيذ الترتيبات المنية لدارفور إنشاء هيئات فرعية كتلك الAAتي    .391
 تعتبرها ضرورية للقيام بمهامها الرامية إلى دمج قوات المن ونزع سAAلح المقAAاتلين

.السابقين وتسريحهم وإعادة دمجهم على الصعيد الجتماعي والقتصادي

 تشمل العضوية في مفوضية تنفيذ الترتيبات المنية لدارفور ولة وليAAات دارفAAور    .392
 الثلثة وممثل عن رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية وممثل عن المجلAAس
 القومي لتنسيق نزع السلح والتسريح وإعادة الدمج وثلثة ممثلين ترشحهم الحركتAAان
 وممثلين عن بعثة التحاد الفريقي في السودان ورئيس الفريق الستشAAاري للشAAؤون

 وعلى رئاسة. المنية المشار إليه أدناه وأشخاصا آخرين يطلب منهم تنفيذ عملية الدمج
 ويتم تعييAAن رئيAAس. الجمهورية تعيين رئيس مفوضية تنفيذ الترتيبات المنية لدارفور

 من الفصAAل) هA (66، الفقرة 8مفوضية تنفيذ الترتيبات المنية لدارفور وفقا للمادة 
.الول

 تشمل عضوية أية هيئات فرعية قد تنشئها مفوضية تنفيذ الترتيبات المنية لAAدارفور    .393
 ممثلين من المجموعات التي تتكون منها عضوية مفوضية تنفيAAذ الترتيبAAات المنيAAة

.لدارفور



 يكون التمثيل النسوي في مفوضية تنفيذ الترتيبات المنية لدارفور وفي أية هيئة فرعية    .394
 وتقوم هذه الهيئات بوضع آليات لضمان القAAدر الملئم. قد تنشئها اللجنة تمثيل منصفا

 من مساهمات النساء في التحاور حول مسائل ذات الهتمام الخاص بالنسAAبة للنسAAاء
.والطفال

الفريق الستشاري للشؤون المنية
 

 سعيا إلى بناء الثقة وضمان النصاف، تقوم حكومة السودان بالتنسيق مع الطراف    .395
 الخرى بإنشاء فريق استشاري للشؤون المنية يتكون أعضاؤه من الخبراء الفنيين من
 دولة أو دول مقبولة لدى الطراف أو من منظمة دولية أو إقليمية وتعمل علAAى دعAAم
 دمج المقاتلين السابقين ومراقبته والشراف عليه بالضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسات

.المنية المختارة

 توفر حكومة السودان الدعم المالي واللوجستي بصورة كافية للفريAAق الستشAAاري    .396
 للشؤون المنية ويجوز لها السعي إلى تعبئة المجتمع الدولي بغية المساعدة في تAAوفير

.مثل ذلك الدعم

 يتعين أن يرأس الفريق الستشاري للشؤون المنية جنرال عسكري للقيAAام بالAAدعم    .397
 والستشارة لمفوضية تنفيذ الترتيبات المنية لدارفور في الصياغة والتخطيط والتنفيAAذ
 والدارة والشراف والتحقق فيما يتعلق بدمج المقاتلين السابقين في المؤسسات المنية

 وعلى الفريق الستشاري للشؤون المنية القيام بأنشطته بالتشاور مع بعثAAة. المختارة
.التحاد الفريقي في السودان وهيئات ملئمة أخرى

 يكون الفريق الستشاري للشؤون المنية مستعدا لمساعدة مفوضية تنفيذ الترتيبAAات    .398
 المنية لدارفور في التوسط في أية منازعة قد تنشأ بين الطAAراف بخصAAوص دمAAج

.المقاتلين السابقين

 

  .  مبادئ دمج المقاتلين السابقين في المؤسسات المنية لدارفور
 

 تقوم مفوضية تنفيذ الترتيبات المنية لدارفور، بالتعاون مع الطراف، بإنشاء اللجنة    .399
 الفنية للندماج بهدف صياغة وتخطيط وتنفيذ وإدارة عملية دمج المقAAاتلين السAAابقين

 يوما 60ومتابعتهم وتقوم هذه اللجنة بوضع خطة دمج المقاتلين السابقين في غضون 
 وتضم عضوية اللجنة ممثلين عن الحركات والقوات السAAودانية المسAAلحة. من إنشائها

 والفريق الستشاري المني وبعثة التحاد الفريقAAي فAAي السAAودان وغيرهAAم مAAن
 ويعمAAل. المستشارين الفنيين الذين تختارهم مفوضية تنفيذ الترتيبات المنية لAAدارفور

 ممثلو الحركات والقوات السودانية المسلحة كرؤساء، بالشتراك، فAAي اللجنAة الفنيAAة
.للندماج

 تتم صياغة عملية الدمج وتنفيذها بطريقة تساعد في تعزيز مهنية وشمولية وقدرات    .400
 وتستكمل عملية الدمج. المؤسسات المنية السودانية دون تمييز على أساس نوع الجنس



 شهرا بما في ذلك التدريب التقليدي باستثناء التدريب الساسAAي الخAAاص 18خلل 
.بالمنصب أو رفع مستواه

 توفر حكومة السودان المناصب لصالح المقاتلين السابقين على أساس هيكل الرتAAب    .401
 ويشمل ذلك المناصب الكبيرة عند الضرورة، مع الخذ في العتبار لفرص التAAدريب
 السريع المتاحة لفراد الجيش، توصي اللجنة الفنية للندماج بأن يتقلد عدد معين مAAن
 المقاتلين السابقين مناصب عالية ومناصب خدمات الدعم على مستوى القيAAادة العليAAا
 للقوات السودانية المسلحة ومقر القيادة العليا في المنطقAAة الغربيAAة التابعAAة للقAAوات
 السودانية المسلحة ووزارة الدفاع، ومديرية الستخبارات العسكرية ومقر القيادة العليا
 للشرطة المماثلة؛ وذلك على أساس المؤهلت والخبرة والحتياجات المؤسسAAية مAAع

.المراعاة، بصفة خاصة في هذا الصدد، لدمج المقاتلت السابقات

 يتعين على حكومة السودان ترتيب أو توفير دعم وتدريب المقاتلين السابقين بما في    .402
 ذلك التدريب المستعجل إن كان ذلك ضروريا ضمانا لسAAتيفائهم متطلبAAات رتبهAAم

.ومهامهم واحتمال ترقيتهم إلى مناصب أعلى

 يحق لحكومة السودان أن تطلب من التحاد الفريقي والدول العضAAاء والشAAركاء    .403
 الدوليين إتاحة فرص التدريب في مؤسساتها التدريبية لصالح المقاتلين السابقين بما في
 ذلك كبار الضباط وضباط الصف والجنود وقوات المن المعينة الخرى عند القتضاء

.لزيادة خبراتها المهنية

 بعد دمجهم يتعين إرسال أو نشر المقاتلين السابقين إلى الوحدات العاملة في دارفور،    .404
.لفترة خمسة أعوام على القل فور دمجهم

 ل يجوز إبعاد المقاتلين السابقين المندمجين حديثا، من الخدمة الحكومية نتيجة ليAAة    .405
 تخفيضات لمستوى القوة تكون متزامنة مع إصلحات قد تتم في القطاع المني أو أية

.متطلبات أخرى لتخفيض القوات خلل فترة الخمسة العوام الولى من الخدمة

 يعطى المقاتلون السابقون الذين خدموا سابقا كضباط شرطة، الفضلية في المعاملAAة    .406
.تشجيعا لهم على العودة إلى قوة الشرطة متمتعين برتبهم السابقة

 سنة في أية مؤسسة من 18لن يقبل مقاتلون وغير مقاتلين سابقون تقل أعمارهم عن     .407
.المؤسسات المنية القومية السودانية

 

خطة إدماج المقاتلين السابقين 
 

 تتفق الطراف على أن تنص خطة إدماج المقاتلين السابقين على الدمج المبني على    .408
:معيار معقول وعادل للهلية فيما يتعلق بالعمر واللياقة للخدمة

 من المقاتلين السابقين لقوات الحركAAتين فAAي القAAوات 4000يتم إدماج            -أ 
 ويتم الدمج على أساس متسلسل بحسAAب قطاعAAات بعثAAة. السودانية المسلحة

 التحاد الفريقي في السودان، ووفقا لجراءات التسلسل التي تقوم بها اللجنAAة
 وتعطى هذه الجراءات الولوية للدمج في المناطق التي كانت. الفنية للندماج



.تسكن فيها سابقا أغلبية النازحين داخليا واللجئين الحاليين

 تعطى الولوية لعادة استيعاب المقاتلين السابقين الذين خدموا في القAAوات     -ب 
 المسلحة السودانية سابقا والذين تركوا الخدمة أو فصلوا عنها نتيجة النزاع في

 ويدخل هؤلء المقاتلون السابقون في القوات السودانية المسلحة مAAع. دارفور
.الحتفاظ بالرتبة التي كانوا عليها سابقا

 من المقاتلين السابقين من الحركتين في قوة الشرطة القوميAAة 1000يتم دمج    -ج
 السودانية وغيرها من المؤسسات المنية الخرى السودانية، ولسيما حAAرس

 وفي ظروف استثنائية، يجوز دمج قوات مشكلة. الحدود وقوات الدفاع الشعبية
.في مثل هذه المؤسسات المنية

 

 من المقاتلين السابقين عن 3000بالضافة إلى العداد المشار إليها أعله، يتم دعم     .409
 ويتم. طريق تقديم برامج تعليمية وتدريبية محددة، يتم تطويرها بالتنسيق مع الحركتين

 وضع وتفعيل هذه البرامج وفقا للحكام المتعلقAAة بالAAدعم القتصAAادي والجتمAAاعي
.الضروري لعادة الدمج كما وردت في هذا الفصل

 وفAAي بعAض. من الكتائب المدمجة مؤخرا% 33يضم عدد المقاتلين السابقين نحو     .410
 من الكتAAائب المدمجAAة% 50الجوانب يتم التفاق عليها، يبلغ عدد المقاتلين السابقين 

 ويتم إدماج جميع المقاتلين السابقين في هذه الكتائب حسب مجموعات يAAتراوح. مؤخرا
.من المقاتلين السابقين 150- 100عددها ما بين 

 يتم إنشاء قيادات عليا مدمجة بالنسبة للفرق العسكرية واللواءات والكتائب عن طريق    .411
 %20ويضم عدد المقاتلين السابقين نحو . تعيين ضباط فرادى وضباط الصف والجنود

.من عاملي القيادات العليا

يختار قائد لواء واحد من بين المقاتلين السابقين؛                   )أ 

 يكون واحد من بين ثلثة قادة الكتائب من المقاتلين السAAابقين؛ ويكAAون             )ب 
 نائب قائد كل كتيبة يقودها حاليا موظفو القAAوات المسAAلحة السAAودانية مAAن

.المقاتلين السابقين، والعكس بالعكس

 يتم توفير تدريب فردي وجماعي لمدة تتراوح بين أربعة إلى ستة شهور لفائدة عاملين    .412
معينين في كل كتيبة

 وتتم. ل يجوز زيادة مجموع العاملين في القوات المسلحة السودانية نتيجة عملية الدمج    .413
.447و  446مراجعة حجم القوات المسلحة السودانية وقدرتها وصلحيتها وفقا للفقرتين 

 تنص خطة دمج المقاتلين السابقين على قيام القوات المنية ذات الصلة بوضع خطة    .414
 الدمج والرشادات والجداول الزمنية الخاصة بها؛ على أن تخضع خطط الدمAAج هAAذه

.لمراجعة من لجنة تنفيذ الترتيبات المنية لدارفور قبل إعتمادها

 في حالة ادماج الوحدات التي تم تشكيلها في المؤسسات المنية المشار إليهAAا أعله،    .415
 يتعين أن تشمل خطة دمج المقاتلين السابقين الرشادات بشأن التنفيذ والجداول الزمنية
 الخاصة بإعادة هيكلة الوحدات التي تم تشكيلها لتحويلها إلى وحدات تقليدية ونشرها في



.حاميات حكومة السودان

 يتعين على الخطة الخاصة بدمج المقاتلين السابقين الخذ في العتبAAار لحتياجAAات    .416
.المقاتلت السابقات

 

.تجميع المقاتلين السابقين ونزع سلحهم وتسريحهم

 

أحكام عامة
 

 يتعين أن يبدأ تجميع قوات الحركتين فور استكمال المرحلة الثالثة من اتفاق وقAAف    .417
 إطلق النار الشامل والترتيبات المنية النهائية وقفا على قيام بعثة التحاد الفريقي في

 على أن يستكمل تجميع. الميليشيات المسلحة/السودان بالتحقق من نزع سلح الجنجويد
.يوما فور استكمال المرحلة الثالثة 60القوات في غضون 

 تجري عملية تجميع قوات الحركتين لغراض نزع سلحها وتسريحها بالموازاة مع    .418
.البدء في برامج إصلح مؤسسات أمنية مختارة

 من اتفاق تعزيز وقف إطلق 3تقوم بعثة التحاد الفريقي في السودان خلل المرحلة     .419
:النار، وبالتشاور مع الطراف، بوضع خطة تتضمن مواقع التجميع التي تشمل ما يلي

حجم وعدد مواقع تجميع قوات الحركتين؛                   )أ 

 المواصفات المطلوبة لمواقع التجميع، مع مراعاة الحتياجات الخاصة             )ب 
للنساء المقاتلت سابقا؛

.الدعم اللوجستي لمواقع التجميع    )ج

                    

عملية توفر حكومة السودان التمويل الكافي والدعم اللوجستي غير العسكري لدعم    .420   
 ويجوز لها السعي لتعبئة مساعدات لدى المنظمAAات الدوليAAة. تجميع المقاتلين السابقين

 الملئمة بغية ضمان الدعم المالي والفني واللوجستي وغير ذلك مAAن أشAAكال الAAدعم
.اللزم للقيام بعمليات تجميع القوات ونزع سلحها وتسريحها

 تقوم بعثة التحاد الفريقي في السودان بنقل المقاتلين السابقين إلى مواقع تجميع نهائية    .421
 وتتفق الطراف على منح البعثة حرية الوصAAول بAAدون. ومراقبة هذه المواقع نفسها

.عائق إلى جميع مواقع التجميع

 تتحمل الحركتان المسؤولية عن شؤون الدارة والنضباط والمن الداخلي للمقاتلين    .422
.السابقين في مواقع التجميع

 قبل استكمال عملية نزع السلح، ل يسمح للفراد من المقاتلين السابقين بحمل السلح    .423
 ويتعين على الوحدات المقاتلة السابقة والراغبة في التنقل خارج. خارج مواقع التجميع

 Aساعة على 72مواقع التجميع إخطار بعثة التحاد الفريقي في السودان بهذا المر ب 
.ويجب أن توافق البعثة على هذا الشأن. القل قبل القيام بذلك



 

عمليتا نزع السلح والتسريح
 

 تقوم مفوضية تنفيذ الترتيبات المنية لدارفور أو أي جهاز فرعي تنشئه، بوضع خطة    .424
.تحدد مواقيت وتسلسل مراحل عمليتي نزع سلح المقاتلين السابقين وتسريحهم

 تقوم الحركتان بنزع السلح والتسريح بمساعدة من بعثة التحاد الفريقي في السودان    .425
.والشركاء الدوليين

 تقوم الطراف بضمان تجميع المقاتلين السابقين مع الحرص على أن تجري عمليتAAا    .426
:نزع السلح والتسريح وفقا لما يلي

 توعية وتحسين وتدريب القيادات والقوات التي تشرف عليهAAا فAي                   )أ 
 مجال نزع السلح والتسريح وإعادة الدمج وعملية السلم وتوعيتها بأدوارها

.ومسؤولياتها

 تتفق الطراف على معايير الهلية لعملية نزع سلح المقاتلين الذين ل             )ب 
.يتم دمجهم، كما ورد ذلك في الملحق لهذا التفاق

 في انتظار تدمير السلحة، يتم تخزينها في حاويات توضع في أماكن معينAAة   )ج
 وتغلق بقفلين أحدهما بيد الحركتين والثاني مودع لدى بعثة التحاد الفريقي

.في السودان

.تجري عملية تسجيل قوات الحركتين وفرزها وتصنيفها قبل تسريحها   )د

Aتبدأ عملية تسريح وإعادة دمج المقاتلين المعوقين، على الفور   )ه.

 

 يتم الشروع في عملية التسريح بعد عملية نزع السلح، على أن تكون عملية التسريح    .427
 ويتAAم تنفيAAذ هAAذه. هذه مرتبطة بعملية الندماج على الصعيد الجتماعي والقتصادي

.العملية في مواقع تجميع الحركتين بمراقبة من بعثة التحاد الفريقي في السودان

.تشمل عملية التسريح المقاتلين السابقين، بمن فيهم المقاتلت السابقات    .428

 والمتعلقAAة 2004تقوم حكومة السودان باستكمال العملية التي بدأت في أغسAAطس     .429
 بتخفيض عدد أفراد قوات الدفاع الشعبية ووحدات الحراسة على الحدود وهي العمليAAة

 وتقوم أيضا بنزع سلح وتسريح أفAAراد. التي تم تسخيرها استجابة للنزاع في دارفور
 الوحدات التي تم تخفيضها فضل عن كشفها لحجم قوام هذه القوات حAAتى أغسAAطس

 وإبلغ لجنة وقف إطلق النار بهذا المر، باعتبار ذلك أحد المعايير القياسAAية 2004
.اللزمة للمراقبة

 سنة إلى 18تتفق الطراف على عدم نقل المقاتلين السابقين الذين تقل أعمارهم عن     .430
 كما تتفق على ضرورة. مواقع التجميع، بل يجب نزع سلحهم وتسريحهم على انفراد

.البدء في نزع سلح الطفال وتسريحهم فور التوقيع على التفاق

 



.إعادة الدمج الجتماعي والقتصادي للمقاتلين السابقين

 

أحكام عامة
 

 بمساعدة الشركاء الدوليين تكفل حكومة السودان لجميع المقاتلين السابقين الراغبين في    .431
 العودة إلى الحياة المدنية والذين ل تتوفر لهم المؤهلت المطلوبة لللتحAAاق بAAالقوات
 العسكرية السودانية والمؤسسات المنية المختارة، تكفل لهم الAAدعم اللزم مAAن خلل

.برامج إعادة الدمج الجتماعي والقتصادي

 تضمن حكومة السودان أيضا الدعم الملئم لجميع الفراد مAAن أصAAل دارفAAوري    .432
 والمسرحين من القوات المسلحة السودانية والمسرحين من المؤسسات المنية المسلحة،

.وذلك من خلل برامج إعادة الدمج الجتماعي والقتصادي

 عند تحديد أهلية حصول المقاتلين السابقين على المساعدة، يجب التحلي بالنصAAاف    .433
.والشفافية والمساواة والستقامة

 تتم معاملة المقاتلين السابقين على قدم المساواة، بغض النظر عن انتماءاتهم السAAابقة    .434
 ويتم تمكينهم ودعمهم عن طريق توفير التدريب والمعلومات. لي حركة من الحركات

 .لهم بحيث يصبحون قادرين على اختيار طريقهم نحو النAAدماج، بصAAورة طوعيAAة

 وينبغي أن تقوم عملية إعادة الدمج على المجتمع ويستفيد منهAAا كAAل مAAن العAAائدين
.والمجموعات المحلية

 .تستهدف الجهود التي تبذل في مجال إعادة الدمج تحقيق الستدامة على المدى البعيد    .435

 وتشمل هذه الجهود اتخاذ إجراءات المتابعة والرصد وتدابير الدعم المستمر، بحسب ما
.هو مطلوب

 تشجع برامج إعادة الدمج مشاركة المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني بهدف    .436
 تعزيز قدرتها على الضطلع بدورها في تحسين واستدامة إعAAادة دمAAج المقAAاتلين

.السابقين على الصعيدين الجتماعي والقتصادي

 توفر حكومة السودان الدعم المالي واللوجستي الكافي لعادة دمج المقاتلين السابقين    .437
.وتسعى لحشد هذا الدعم لدى المجتمع الدولي

 يتم حشد موارد خاصة وتوجيهها لتلبية احتياجات النساء الخاصة في مجAAال إعAAادة    .438
 وتتم إدارة هذه الموارد على حدة بواسطة آلية قادرة على أداء هذه المهمة على. الدمج

.أكمل وجه

 

المؤسسات والتخطيط لعادة الدمج
 

 تقوم مفوضية تنفيذ الترتيبات المنية لدارفور أو أية هيئة فرعية تنشؤها، بوضع خطة    .439
 لعادة الدمج تكون ذات صلة وثيقة بالخطط التي تم إعدادها بالنسAAبة لنAAزع سAAلح



.المقاتلين السابقين وتسريحهم

:تعالج خطة إعادة الدمج ما يلي    .440

 أهداف برنامج إعادة الدمج كعنصر من الخطة السAAتراتيجية القوميAAة             )أ 
.لتحقيق مصالحة وإعادة العمار والتنمية

.إطار البرنامج وآلياته ومواقيته والدعم الفني المقدم لعمليات إعادة الدمج       )ب 

.الحتياجات الخاصة في مجال إعادة الدمج، كما هي مبنية أدناه    )ج

 

 تقوم مفوضية تنفيذ الترتيبات المنية لدارفور أو أي جهاز فرعي تنشAAأه، بتنسAAيق    .441
 ويجوز لهAAا أن تلتمAAس. جهودها مع صندوق دارفور لعادة التأهيل وإعادة العمار

.الدعم من المانحين الدوليين

 

 

الحتياجات الخاصة في مجال إعادة الدمج
 

 في إطار خطة إعادة الدمج يتم تطوير برامج محددة لفائدة المقاتلين السابقين اللذين تقل    .442
.سنة والمقاتلت السابقات والمقاتلين السابقين المعوقين 18أعمارهم عن 

 يتم وضع برامج محددة لتلبية الحتياجات الخاصة للطفال، لسيما يتامى المقاتلين،    .443
.في مجال إعادة الدمج

 يتم توجيه دعوة إلى منظمة اليونيسيف وغيرها من منظمات حماية الطفال لكي تقدم    .444
 الدعم والمساعدة في عمليات تحديد هوية الطفAAال المرتبطيAAن بAAالقوات المسAAلحة

.والمجموعات المسلحة، بهدف إبعادهم عنها ولمX شمل أسرتهم وإعادة دمجهم

 يتم وضع برامج محددة لمواجهة الحتياجات الخاصة للنساء، لسيما أرامل المقاتلين    .445
.السابقين، في مجال إعادة الدمج

 

 

إصلح مؤسسات أمنية مختارة
 

أحكام عامة
 

 يشمل الصلح، دون أن يقتصر عليها، المؤسسات المنية التالية؛ لسيما تلك الAAتي    .446
.توسعت أو تغير تشكيلها أو تفويضها خلل النزاع في دارفور

قوات الدفاع الشعبية؛              )أ 

وحدات الستخبارات على الحدود؛        )ب 



 وإداراتها الفرعية، بما فيها الشرطتين التاليتين،) حكومة السودان(شرطة الولية   )ج
:دون القتصار عليهما

الشرطة الشعبية       §

الشرطة الظاعنة       §

.القوات المسلحة السودانية  ) د

:يتم إصلح مؤسسات أمنية مختارة وفقا لما يلي    .447

 يتم تحديد حجم وقدرة وتفويض المؤسسات بما ينسجم مع المهام التي             )أ 
.وتوجه عناية خاصة لحتياجات دارفور. تؤديها

.تتم إدارتها على أساس الحيدة والحتراف       )ب 

 تكون العضوية فيها على أساس الجدارة والهلية بغض النظر عن العنصAAر   )ج
.أو النتماءات السياسية، مع التمثيل المنصف لجميع الفئات

.أن تخضع للرقابة المدنية والمساءلة القانونية     )د

Aة   )هAAم. أن تتضمن العضوية فيها النساء من جميع الطبقات الجتماعيAAوتض 
 وحدات محددة تعنى بتلبية الحتياجات الخاصة للنساء والطفال في مجAAال

.المن الشخصي وإنفاذ القانون

 يؤدي أفرادها مهامهم بطريقة تنال الثقة من كافة المجموعات التي يخدمونها   )و
.وأهل دارفور

 

المؤسسات وتخطيط الصلح
 

 سعيا للحد من حالت الخروج على القانون ودعما لسيادة القانون في دارفور، تقAAوم    .448
 مفوضية تنفيذ الترتيبات المنية لدارفور بمراجعة كل مؤسسة أمنية وتقديم توصAAيات

.بشأنها إلى السلطة القليمية النتقالية لدارفور

 تقوم حكومة السودان، بالتنسيق مع الحركات، بتنفيذ تلك التوصيات التي أقرتها السلطة    .449
القليمية النتقالية لدارفور

 

 

بناء قدرات الشرطة
 

 تكون قوة شرطة حكومة السودان في وليات دارفور الثلث محترفة ومحايدة وممثلة    .450
).دوليا(للمجموعات السكانية في دارفور، وتباشر عملها وفقا للمعايير المتبعة 

 يوما من توقيع هذا التفاق، تشرع مفوضية تنفيذ الترتيبات المنية لدارفور في 60بعد     .451
 مراجعة شاملة لضبط النظام في دارفور، بهدف تقديم توصيات محددة إلAAى السAAلطة



 القليمية النتقالية لدارفور لتحسين مستوى فعالية واحتراف الشرطة، لسيما قAAدرتها
.على الستجابة للحتياجات الخاصة للنساء ومراعاتها

 تعالج المراجعة الشاملة الهياكل التنظيمية والدارة والمراقبAAة والتحكAAم والتAAدريب    .452
 والتوظيف والتنمية المهنية ومسائل حقوق النسان والمساءلة والعلقة بيAAن الشAAرطة

 وتتم إحالة التوصيات الناجمة عن المراجعة إلى السلطة القليمية النتقالية. والمجتمعات
.لدارفور والحكومات الولئية لتخاذ إجراءات بشأنها

 

مراقبة أسلحة المدنيين والجماعات المحلية
 

 كجزء من التزامها بإحلل سلم دائم وثابت في دارفور، تواصل الطراف جهودها    .453
 ويتعين. طويلة المد في مجال مراقبة السحلة التي هي بحوزة المدنيين وأفراد المجتمع

.الدارفوري والتشاور-إدراج هذه العملية كبند يتم بحثه في إطار الحوار الدارفوري

 

  30  المادة 
 

تسلسل العمليات ومواقيتها
 

إرشادات خاصة بتسلسل العمليات ومواقيتها
 

.إن الترتيب الصحيح للنشطة أمر أساسي لضمان بناء الثقة المتبادلة بين الطراف    .454

 ولذا يتعيAAن. إن المجتمعات السكانية في دارفور لها دور هام في عملية إعادة الدمج    .455
.استشارتها على نطاق واسع

 ينبغي أن تتضمن الخطط المفصلة التي تقوم بوضعها مفوضية تنفيذ الترتيبات المنية    .456
.لدارفور الترتيب النهائي والمواقيت المحددة لنجاز البرامج الواردة في هذا التفاقذ

 

 

 

 

المراحل والمواقيت    .457
 

).تبدأ فور استكمال المرحلة الثالثة وتنتهي بعد شهرين( المرحلة الرابعة   )أ

.الميليشيات المسلحة/نزع السلح الكامل للجنجويد  )ب

 تجميع قوات الحركتين عند نهاية المرحلة الثالثة من اتفاق وقف إطلق         )ج 



.النار

 16تبدأ فور استكمال المرحلة الرابعة وتنتهي بعAAد (المرحلة الخامسة            )د 

.شهرا

Aة  )هAAدمج المقاتلين السابقين في القوات السودانية المسلحة والمؤسسات المني 
.التابعة للحكومة السودانية

 إصلح بعض المؤسسات المنية المختارة في دارفور، بما في ذلك                )و 
.تخفيض عدد المقاتلين السابقين وإعادة دمجهم

 البدء في توظيف وتدريب قوات الشرطة الحكومية التي جAAرى إصAAلحها   )ز
.لتحسين فاعليتها وأدائها الحترافي

 الشروع في عمليات نزع السلح والتسريح وإعادة الدمج علAAى الصAAعيدين   )ح
.الجتماعي والقتصادي

 تبدأ فور استكمال المرحلة الخامسة وتنتهي بعAAد(المرحلة السادسة                )ط 
).شهرا 12

 استكمال عملية دمج المقاتلين السابقين على الصعيدين الجتمAAاعي              )ي 
.والقتصادي

.استكمال عمليات إصلح بعض المؤسسات المنية المختارة              )ك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدارفوري والتشاور-الحوار الدارفوري: الفصل الرابع
 

  31  المادة 



تعريف
 

 الدارفوري والتشاور هو مؤتمر يمكcن ممثلي كل أصحاب الشأن- الحوار الدارفوري    .458
 الدارفوريين من الجتماع لمناقشة تحديات إعادة السAAلم لرض دارفAAور، وتجAAاوز

.النقسامات بين المجتمعات المحلية، وحلZ كل المشاكل الحالية لبناء مستقبل مشترك

 

المبادئ العامة
 

 إنطلقا من حقيقة أن إيجاد حل عادل ودائم للنزاع في دارفور يقتضي تحقيق مصالحة    .459
 مجتمعية تتجاوز بكثير كل ما يمكن تحقيقه في المحادثات بين الطراف السودانية بشأن
 النزاع في دارفور المنعقدة في أبوجا وما تفضي إليه مAAن اتفAAاق، يشAAكل الحAAوار

 الدارفوري والتشاور آلية ربط هذا التفاق بالقضايا الجتماعية والسياسAAية_الدارفوري
 في دارفور مما يمكن الليات الجتماعية التقليدية المعنية بحل المنازعات من النهوض

 الدارفوري فرصة-ويشكل الحوار الدارفوري. بدورها في إقرار سلم إجتماعي مستدام
 للحركات لتقديم جدول أعمالها السياسي لشعب دارفور وبذلك تحقAAق اسAAتثمارا فAAي

 الAAدارفوري-وفضل عن ذلك يوسع الحوار الAAدارفوري. التطورات السياسية السلمية
 والتشاور نطاق التمثيل غير الكافي للدارفوريين في أبوجا مما يتيح الفرصة لطAAراف

.أخرى لتصبح جزءا من اتفاق سلم لدارفور

 5الدارفوري والتشاور وفقا لعلن المبادئ المبرم بتاريخ -وينتظم الحوار الدارفوري    .460

 يجب عرض التفاقات التي يتم التوصل إليها: "والذي ينص على ما يلي 2005يوليو 
-بين الطراف على أهل دارفور لضمان دعمهم لها من خلل حوار وتشاور دارفوري

".دارفوري

 الدارفوري والتشاور آلية لحشد التأييد لهذا التفاق وتنفيAAذه،-يمثل الحوار الدارفوري    .461
:وذلك عن طريق

نشر هذا التفاق والتعريف به وعدم إعادة فتح مفاوضات إضافية بشأنه؛             )أ 

تعميق هذا التفاق لمجابهة تحديات السلم المحلية وقضايا المصالحة؛       )ب 

 مناقشة وإيجاد توافق جماعي حول القضايا الساسية العالقة الخاصة بسكان دارفور  )ج
 وأسباب النزاع وانعدام المن وإعادة بناء النسيج الجتماعي ومسAAتقبل مشAAترك

للجميع؛

 توفير منتدى للطراف للمشاركة في الضطلع بمسؤولياتها أثناء تنفيذ التزاماتها   )د
الواردة في هذا التفاق؛ و

Aام) هAAع إيلء اهتمAAور مAAإشراك ذوي الشأن الخرين في عملية السلم حول دارف 
.خاص للمشاركة النشطة والظاهرة من جانب النساء والشباب

 



 الدارفوري والتشاور أن يسعى إلى حشد التأييد لهAAذا-يجب على الحوار الدارفوري    .462
.التفاق وضمان آليات لتنفيذه فيما بين أبناء دارفور من خلل تبنيهم لهذا التفاق

 الدارفوري والتشاور أن يضع أسسا للمشاركة والتمثيل-يجب على الحوار الدارفوري    .463
.بصفة ديموقراطية لشعب دارفور

 الدارفوري والتشاور جزء ل يتجزأ مAAن-تؤكد الطراف على أن الحوار الدارفوري    .464
 الدارفوري والتشاور-وعلى الطراف أن تحترم الحوار الدارفوري. عملية أبوجا للسلم
 وعليها أن تمتنع عن استخدامه كأداة لتحقيق مكاسب سياسية علAAى. بضمان استقلليته

 الدارفوري والتشاور منظAAم-وعليها أيضا التأكد من أن الحوار الدارفوري. أمد قصير
.بطريقة نزيهة

 وتكون صلحيات اتخاذ. الدارفوري والتشاور آلية استشارية-يشكل الحوار الدارفوري    .465
 ومAAن. القرار مقتصرة على بعض المجالت المحددة في اتفاق السلم حول دارفAAور

 مهامها تقديم المشورة والنصح حول جملة من القضايا الخرى التي لم تنAAص عليهAAا
.وذلك بالبحث عن توافق بين أصحاب المصالح. اتفاق السلم

 الدارفوري والتشاور إلى تمثيل حقيقي لكل الدارفوريين بقطع-يسعى الحوار الدارفوري    .466
.النظر عن انتماءاتهم السياسية وبذلك يصبحوا متمتعين بسلطة أخلقية وسياسية

 توافق الطراف على أن يكون العنصر النسائي ممثل بصفة منصفة في كل الجهزة    .467
.الدارفوري والتشاور-واللجان المنبثقة عن الحوار الدارفوري

 

الولية
 

 الدارفوري والتشاور وليته من إعلن المبAAادئ الصAAادر-يستمد الحوار الدارفوري    .468
 9وتكون الولية متطابقة مع روح اتفاق السلم الشامل بتاريخ . 2005يوليو  5بتاريخ 

.2005يناير 

.الدارفوري والتشاور آلية للتشاور والتيسير-يمثل الحوار الدارفوري    .469

 الدارفوري والتشAAاور توصAAيات وملحظAAات للسAAلطات-يقدم الحوار الدارفوري    .470
.الدارفورية والسلطات القومية، بما في ذلك الزعماء المحليون

.الدارفوري والتشاور تحت إشراف التحاد الفريقي-يعقد الحوار الدارفوري    .471

 

اللجنة التحضيرية
 

 في غضون ثلثين يوما من توقيع هذا التفاق يقوم التحاد الفريقي بالتشAAاور مAAع    .472
.الدارفوري-الطراف بتشكيل لجنة تحضيرية للحوار الدارفوري

 ل يتجاوز عدد أعضاء اللجنة التحضرية خمسة وعشرين عضوا وتتألف من ممثلي    .473
 جيش تحرير السودان وحركAAة العAAدل والمسAAاواة وممثلAAي/حكومة السودان وحركة



 منظمات المجتمع المدني وزعماء القبائل وممثلي التحاد الفريقAAي والمAAم المتحAAدة
 والتحاد الوروبي وجامعة الدول العربية، ويرأس ممثل التحAAاد الفريقAAي اللجنAAة

.التحضيرية

 تجري اللجنة التحضيرية مشاورات موسعة بين أطياف عريضة من ذوي المصAAالح    .474
 وترفع اللجنة. وتسهل هذه العملية وضع أجندة عريضة. الدارفوريين في مراحل مناسبة

 الدارفوري والتشاور على أن يتم-التحضيرية توصية بإختيار رئيس الحوار الدارفوري
.تعيينه بالتشاور مع الطراف ويجب أن يكون من الشخصيات الفريقية المرموقة

 

أدوار الطراف
 

 يرشح كل طرف أعضاء في اللجنة التحضيرية للقيام بدور فAAي صAAياغة الجنAAدة    .475
 ويجب على الطراف بذل جهد كAAبير. واختيار الرؤساء ولجنة الخبراء والمانة العامة
.لتحقيق تمثيل عادل للمرأة في هذه الترشيحات

 وعلى الطراف أن ترشح ممثليها في الحوار كمراقبين أو مشاركين حسب ما يقتضي    .476
.ويعتبر التمثيل العادل للمرأة والشباب أمرا إلزاميا. المر

 الدارفوري والتشAAاور-لجميع الطراف دور هام في تأمين نزاهة الحوار الدارفوري    .477
.وعدم التلعب به وعليهم اللتزام بالتعاون لجعل هذا الحوار حوارا حقيقيا

 

الصلحيات
 

 الدارفوري والتشاور على مجالين اثنيAAن وهمAAا المجAAال-يركز الحوار الدارفوري    .478
-ويعقAAد الحAAوار الAAدارفوري. السياسي والمجال الجتماعي القتصAAادي والتقليAAدي

".بناء السلم والمصالحة في دارفور: "الدارفوري والتشاور تحت شعار

 

 

 

 

 

الوظيفة السياسية
 

 الدارفوري والتشاور التعريف بهذا التفاق وحشد-تكون أول وظيفة للحوار الدارفوري    .479
 وهذا يتضمن النقاش والتفاهم ونشر. الدعم والمساندة له من قبل ذوي الشأن في دارفور

.الجزاء المختلفة من هذا التفاق

 وبالضافة إلى ذلك قد تنص بعض البنود المحددة في هذا التفAAاق علAAى تخويAAل    .480



 الدارفوري والتشاور النظAAر أو اتخAAاذ قAAرارات عنAAد-الصلحية للحوار الدارفوري
:وتشمل هذه القرارات. القتضاء في قضايا معينة

العمل كآلية نهائية لمعالجة الحالت المستعصية؛        )أ 

وضع آليات محلية لمنع النزاعات وتشجيع المصالحة  )ب 
 

 الدارفوري والتشاور أن يشكل فرصة مبكرة تمكcن الطراف-على الحوار الدارفوري    .481
.من عرض رؤاهم لشعب دارفور في منتدى مفتوح

 الدارفوري والتشاور تقديم النصح حول أفضل السبل لتنفيذ-يمكن للحوار الدارفوري    .482
.عناصر محددة في هذا التفاق

 

الوظيفة التقليدية والجتماعية
 

 تتم دعوة ممثلي المجتمعات المحلية إلى تحمXل المسؤولية فيما يتعلق بالمصالحة فيما    .483
.بين القبائل والوئام المجتمعي في مجال إعادة بناء المجتمع الذي دمرته الحرب

 الدارفوري والتشاور تقديمها ما-ومن بين النقاط التي ينبغي على الحوار الدارفوري    .484
:يلي

إجراءات للتعريف بهذا التفاق وتطبيقه؛             )أ 

مصالحة داخل المجتمعات المحلية وداخل القبائل وفيما بينها؛       )ب 

العودة المنة للجئين والنازحين داخليا؛  ) ج

الرض والماء والموارد الطبيعية ومواقع وتنظيم طرق انتقال الرحXل؛ ) د

Aالمن النساني والمواضيع القتصادية والجتماعية؛) ه

 مراقبة السلحة الصغيرة والتنظيم النتقالي لمجموعات الدفاع المحلية بعد القيAAام ) و
بنزع السلح النهائي؛

 ضمان معالجة الخلفات السياسية من خلل الطرق المدنيAAة السياسAAية ل عAAن ) ز
.طريق العنف

المركز القانوني للدارة الهلية وسلطاتها؛  )ح

التدابير الكفيلة بالحفاظ على تعددية العرقيات في دارفور؛  )ط

.التدابير الكفيلة بمعالجة المسائل الخاصة بالنساء وانشغلتهن  )ي

 

 في حالة عدم التمكن من استيفاء هذه المسائل حقها خلل الزمن المتاح قد يوصAAى    .485
 الدارفوري والتشاور بأن تدرسها جمعيات الوليات التشريعية فAAي-الحوار الدارفوري

.أو تعالجها كيانات السلم والمصالحة التي سيتم إنشاؤها) أو لجانها(دارفور 



 الدارفوري والتشاور السعي إلى تحقيق توافق حول كافة-يتعين على الحوار الدارفوري    .486
.المسائل

 

لجنة الخبراء
 

 يتعين على رئيس اللجنة التحضيرية بالتشاور مع الطراف والشركاء الدوليين، إنشاء    .487
.الدارفوري والتشاور-لجنة خبراء للحوار الدارفوري

 يتعين أن يتكون أعضاء لجنة الخبراء أساسا، من الخبراء السودانيين على أن تضAAم    .488
 أيضا عند القتضاء، الخبراء الدوليين، مع إيلء اهتمام خاص لشراك خAAبراء حAAل

.المنازعات ونوع الجنس

 على لجنة الخبراء أن تعقد اجتماعا للسهام في تقديم المقترحات بشأن جميع جوانب    .489
 الدارفوري والتشاور إلAAى اللجنAAة التحضAAيرية وإلAAى الحAAوار-الحوار الدارفوري

.الدارفوري والتشاور عند عقد دوراته-الدارفوري

 

المقر والدعم اللوجستي والتمويل
 

 على اللجنة التحضيرية أن تبت، بالتشاور مع الطراف، في موضوع مقر الحAAوار    .490
.الدارفوري والتشاور والمشاورات التمهيدية داخل دارفور-الدارفوري

 الدارفوري والتشاور علAAى أسAAاس-يتعين تنظيم الدعم اللوجستي للحوار الدارفوري    .491
 ثلثي بين حكومة السودان والتحاد الفريقي والشركاء الدوليين، بما في ذلAAك المAAم

.المتحدة

 الدارفوري والتشاور بالتعاون مع-على حكومة السودان توفير المن للحوار الدارفوري    .492
.بعثة التحاد الفريقي في السودان

 الAAدارفوري-يتعين على حكومة السودان السهام جزئيا في تكلفة الحوار الدارفوري    .493
 والتشاور على أن توجه الدعوة إلى المجتمع المحلي الدارفوري للسAAهام فAAي تقAAديم

 كما ينبغي أن يوجه نداء إلى التحAAاد الفريقAAي والAAدول العضAAاء. أموال إضافية
 ويجب الحتفاظ بهذه الموال في صAAندوق. والشركاء الدوليين للسهام في هذا الصدد

.إئتمان خاص يتم إنشاؤه لهذا الغرض

 

 

 

التمثيل
 

 الدارفوري والتشاور-على اللجنة التحضيرية أن تقرر التمثيل في الحوار الدارفوري    .494



:وفقا للخطوط الرشادية التالية

 الدارفوري والتشاور مAAن منAAدوبين يبلAAغ-يتعين أن يتكون الحوار الدارفوري  )أ
.مندوب بالضافة إلى المراقبين1000إلى  800عددهم ما بين 

 ويجب أن تمثAAل. مندوبا على أساس تمثيل مجتمعي وقبلي% 60يتعين اختيار ) ب
 ويجب أن يشمل هذا التمثيل زعماء القبائل المعروفيAAن. كافة قبائل دارفور فيها

 بما في ذلك اللجئون والنازحون. والممثلين الذين تختارهم كافة الفئات المحلية
 ويجب تشكيل آليات خاصة للتأكد مAAن أن القبAAائل الصAAغيرة وغيAAر. داخليا

.الدارفوريين القاطنين في دارفور ممثلون أيضا فيها

 مندوبا من أجل تمثيل ذوي الشأن الخرين في اللجنة، بما في% 40يتم اختيار ) ج
 ذلك الحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقيادات الدينيAAة وزعمAAاء

.رجال العمال وأعضاء الشتات والتحادات النقابية والمهنيين

.يجب ضمان تمثيل كاف وفعال للنساء والشباب  )د

Aاد) هAAاطة التحAAودان ووسAAيجب أن يأتي المراقبون من أجزاء أخرى من الس 
 الفريقي والمسهلين وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر السلمي وتجمAAع

.والمم المتحدة والمجتمع الدولي) إيجاد(و) ص-س(الساحل والصحراء 

 

الرؤساء
 

 الدارفوري والتشاور من حيث المهام-يتعين أن يكون رئيس لجنة الحوار الدارفوري    .495
 السياسية، من الشخصيات الفريقية المرموقة ويختاره التحاد الفريقي بالتشاور مAAع

.الطراف

 

 الدارفوري والتشاور قد يعين-بالنسبة للمهام الجتماعية والتقليدية للحوار الدارفوري    .496
.الرئيس فريقا من الشيوخ الذين سيشغلون منصب الرئيس المشارك بالتناوب

 

المانة
 

 بناءا على توصية اللجنة التحضيرية، ينشئ التحاد الفريقي والمم المتحدة والشركاء    .497
 الدوليون الخرون، عند القتضاء، أمانة تتكون عضويتها من مجموعة خبراء فنييAAن

 وفAAي. وتتمثل مهمة المانة بداية، في خدمة اللجنة التحضيرية ولجنة الخبراء. وخبراء
 الدارفوري والتشاور نفسه على المانة تقAAديم خAAدمات-حالة انعقاد الحوار الدارفوري

.ويتعين توجيه دعوة إلى الشركاء الدوليين للتعاون في دعم المانة. للرؤساء

 على المانة التقدم بطلب إلى الخبراء بخصوص إعداد الخطوط الرشAAادية بشAAأن    .498
.المسائل التي سيتم نقاشها



 على التحاد الفريقي الضطلع بمسوؤلية تقديم الحاطات العلمية حAAول هAAذا    .499
.التفاق والمسائل ذات الصلة

 الدارفوري والتشاور-سيقوم التحاد الفريقي بالمشاركة مع رؤساء الحوار الدارفوري    .500
.بوضع جدول العمال لمناقشة هذه المسائل بما في ذلك تحديد المتحدثين الرئيسيين

 يتعين أن تكون لدى المانة استراتيجية إعلمية للتأكد من أن المعلومات عن الحوار    .501
 الدارفوري والتشاور تم نشرها على أوسع نطاق وفي متناول أيدي الجميع-الدارفوري

.داخل دارفور ومناطق أخرى في السودان وعلى المستوى الدولي

 

النتائج
 

 الدارفوري والتشاور إلى سلطات دارفور ذات-يتعين إحالة نتائج الحوار الدارفوري    .502
.الصلة والسلطات القومية الخرى

 الدارفوري والتشاور إنشاء مجلس السلم والمصالحة باعتباره-على الحوار الدارفوري    .503
.آلية دائمة لتحقيق السلم والمصالحة في دارفور وفقا لحكام اتفاق السلم لدارفور

 

 

 

أحكام عامة: الفصل الخامس
 

  32  المادة 
 

 يدمج هذا التفاق في الدستور القومي النتقالي، وتحقيقا لهذا الغرض وكمسAAألة ذات    .504
 أولوية، على المفوضية القومية للمراجعة الدستورية القيام بإعداد نص ملئم دسAAتوريا

.لعتماده وفقا للجراءات المحددة في الدستور القومي النتقالي

 تتفق الطراف على أن تقوم – فور التوقيع على هذا التفاق، بإنشاء لجنة دارفAAور    .505
 وفي هذا الصدد، تدعو الطراف المجتمع الدولي إلAAى تقAAديم. للغاثة وإعادة التأهيل

 الدعم الفني والمادي والمالي إلى هذه اللجنة بغية تمكينها من البدء في عملياتهAAا فAAي
.أقرب وقت ممكن

 توجه الطراف نداء إلى المجتمع الدولي ليوفر الرصدة الولية للجنة دارفور للغاثة    .506
 وإعادة التأهيل بغية النطلق في تنفيذ برامج ذات تأثير سريع وبنAAاء القAAدرات فAAي
 مجالت رئيسية مثل الدارة القتصادية والبنى التحتية المادية والمؤسسAAية المرتبطAAة

.بعمليات الغاثة

 تناشد الطراف معا المجتمع الدولي ككل بما فيه المنظمات والدول المشAAاركة فAAي    .507
 التفاوض حول هذا التفاق بصفة خاصة على أن يجدد دعمAAه الكامAAل للتفAAاق وأن



 يشارك على نحو وافI في النشطة الواردة في هذا التفاق بالسلوب الذي سيتم توخيه
.والمساعدة في توفير الموارد والخبرات الضرورية بغية التنفيذ الكامل والناجح للتفاق

 تتفق الطراف على تسوية أي خلف أو منازعة تنشأ عند تطبيق هذا التفاق بالوسائل    .508
 كما تتفق الطراف على أنه في حالة المنازعة بشأن تفسير أو تطAAبيق هAAذا. السلمية

.التفاق يجب عليها إحالة المسألة إلى مفوضية التحاد الفريقي

 يدخل التفاق حيز التنفيذ فور توقيع الطراف عليه ومن ثم، على الطراف اتخAAاذ    .509
 الخطوات العاجلة للوفاء بالتزاماتها المذكورة أدناه بما في ذلك الخطوات ذات الصAAلة

 وعلى الطراف التعهد بأن. بإضفاء الصبغة القانونية على الترتيبات المتفق عليها فيها
 كافة المؤسسات والهيئات والمفوضيات واللجان والكيانات الخرى التابعة لها بما فAAي

.ذلك أعضاؤها، تراعي شروط هذا التفاق

 على رئيس مفوضية التحاد الفريقي تسجيل هذا التفاق لدى المين العAAام للمAAم    .510
.المتحدة

طرق ومواعيد التنفيذ: الفصل السادس
 

  33  المادة 
 

طرق التنفيذ بالنسبة لتقاسم السلطة
 

التقييم
 

 تنشأ في غضون ثلثة شهور من تاريخ التوقيع على هذا التفاق لجنة مستقلة للتقييم    .511
.بغية تعزيز تنفيذ هذا التفاق على نحو كامل وحسن التوقيت) اللجنة(في دارفور 

:تشتمل اللجنة على    .512

 ثلثة ممثلين من حكومة السودان، بمن فيهم مستشار الرئيAAس               )أ (
.للشؤون المرتبطة بدارفور

 جيش تحرير السودان وحركAAة العAAدل/ثلثة ممثلين من حركة          )ب (
.والمساواة

 

 زيادة على ذلك، تدعو الطراف الدول والمنظمات التالية إلى تعيين ممثليهAAا      1.505
:كأعضاء

.من التحاد الفريقي) 1(ممثل واحد    )أ(

.ممثلين من الدول والمنظمات) 5(خمسة ) ب(



 ثلثة ممثلين إضافيين على الكثر من دول أخرى أو هيئات إقليميAAة أو) ج(
.دولية تتفق عليهم الطراف

 

 ، حسب ما تتفق عليAAه)1 (505يرأس اللجنة أحد الممثلين المشار إليهم في الفقرة     .513
.الطراف

.تحدد اللجنة نظامها الداخلي ويجوز لها توظيف عاملين ضروريين لنجاز عملها    .514

:تمارس اللجنة المهام التالية    .515

متابعة تنفيذ هذا التفاق باستمرار؛       )ت 

 تقييم الصعوبات التي تطرأ خلل التنفيذ وتيسير تذليل هذه الصعوبات فAAي       )ث 
الوقت المناسب؛

 القيام، عند القتضاء، بالتشاور والتنسيق مع أجهزة المراقبAAة الخAAرى أو         )ج 
آليات التنفيذ التي ينص عليها هذا التفاق؛

 البقاء على اتصالت وثيقة مع الطراف لتعزيز المتثال الكامل لجميAAع           )د 
.أحكام هذا التفاق وتيسير الجهود التي تبذلها الطراف في هذا الغرض

Aذ) هAAالتنسيق، عند اللزوم، مع المنظمات والوكالت القليمية والدولية المعنية بتنفي 
هذا التفاق؛

 النهوض بالتعاون الكامل مع الطراف والمنظمات والوكالت القليمية والدوليAAة ) و
أأأأايتينتني.المشاركة في تنفيذ هذا التفاق

 

 

 

 

 

 

 

 الوسائل، الجراءاتالموقعالتكوينموارد التمويلالهيئة المنفذةالتوقيتالنشاط
والمعايير

 إعادة حدود
 دارفور إلى

 الوضع الذي كانت
 يناير 1عليه في 

1956

 بعد التوقيع على
اتفاق السلم

 حكومةالرئاسة
السودان

 إنشاء فريق فني مختصل ينطبقل ينطبق
لترسيم الحدود كما يجب

كما اتفقت عليه الطرافالخرطوم حكومة السودان، حكومةالرئاسة بعد التوقيع على إنشاء لجنة



 مختصة لترسيم
الحدود

 جيش/حركةالسوداناتفاق السلم
 تحرير السودان
 وحركة العدل

والمساواة

 إنشاء السلطة
 القليمية النتقالية

لدارفور

 بعد التوقيع على
التفاق

 حكومةالرئاسة
 السودان

 وصناديق
 المانحين
الدوليين

 حكومة السودان
 جيش/وحركة

 تحرير السودان
 وحركة العدل

والمساواة

 بناءا على قواعددارفور
 إجراءاتها التي تم

إنشاؤها

 الستفتاء حول
وضع دارفور

 يتم إجراؤه خلل
 شهرا بعد 12

 إجراء
 النتخابات

 العامة حسبما
 ورد في التفاق

 على أن ل
 يتجاوز شهر

2010يوليو 

 لجنة الستفتاء
 التي ستنشئها

 المفوضية
 القومية

للنتخابات

 المفوضية
 القومية

للنتخابات

 حكومة السودان،
 جيش/حركة

 تحرير السودان
 وحركة العدل

 والمساواة وعلى
 المفوضية القومية
 للنتخابات تقرير

 إشراك الهيئات
الخرى

 وفقا لقواعد المفوضيةدارفور
القومية للنتخابات

 التمثيل في مؤسسة
الرئاسة

 بعد التوقيع على
التفاق

 حكومةالرئاسة
السودان

 /مرشحو حركة
 جيش تحرير

 السودان وحركة
 العدل والمساواة
 لمنصب مساعد
 أول واحد تعيين

 المستشار ل
 يتطلب ترشيحا من

الحركات

 بتعيين من قبل رئيسالخرطوم
الجمهورية

 التمثيل في
الجمعية الوطنية

 بعد التوقيع على
التفاق

 حكومةالرئاسة
السودان

 /مرشحو حركة
 جيش تحرير

 السودان وحركة
 العدل والمساواة

Aمقعدا  12ل

 بتعيين من قبل رئيسالخرطوم
الجمهورية

 

 

 التمثيل في الجهاز
التنفيذي

 بعد التوقيع على
التفاق

 حكومةالرئاسة 
السودان

 جيش/ حركة
 تحرير السودان

 بتعيين من قبل رئيسالخرطوم
الجمهورية



 وحركة العدل
 والمساواة لوزير

واحد ووزير دولة

 إنشاء لجنة خبراء
 تابعة لمفوضية
الخدمة المدنية

 بعد التوقيع على
التفاق

 حكومةالرئاسة 
السودان

 جيش/ ممثلو حركة
 تحرير السودان
 وحركة العدل

 والمساواة يكونون
أعضاء

بتعيين رئاسيالخرطوم

 تقاسم السلطة في
 دارفور قبل إجراء

النتخابات 

 

 الجهاز    )أ 
التنفيذي

 الجهاز) ب
التشريعي

 بعد التوقيع على
التفاق

 حكومةالرئاسة
السودان

 جيش/حركة
 تحرير السودان
 وحركة العدل

 والمساواة
Iتخصيص وال 
 واحد ونائبين

 للوالي ستة وزراء
 وثلثة مستشارين

 في الوليات
 الثلث ثمانية عشر
 معقدا في المجلس

 التشريعي لكل
.ولية في دارفور

بتعيين رئاسيالفاشر

 

 

آليات التنفيذ والضمانات لتقاسم الثروة
 

الفيدرالية المالية والعلقات الحكومية

لجنة تخصيص الموازنة والعتمادات المالية والمراقبة

 الوسائل والجراءات والعملية وأوالتكوينمصادر التمويلالهيئة المنفذةالتوقيتالنشاط 
المعايير

 تشغيل لجنة. 1
 تخصيص
 الموازنة

 والعتمادات
المالية والمراقبة

 الن، تم إنشاؤها
 رسميا ولكن

 أعضاؤها ليسوا
.عاملين بعد

 الحكومة
 الوطنية
 وحكومة
 السودان

 الحكومة
 الوطنية

 حكومة(
 )السودان

 بموافقة ميزانية

 وفقا للمنصوص
 عليه في الدستور
 النتقالي واتفاق
.السلم لدارفور

هيئة مستقلة تحدد قواعدها وإجراءاتها
 بما في ذلك رفع الميزانية(للعمليات 

 إلى المجلس التشريعي واليوميات
 على أن توافق عليها). والتوظيف



 

 التفاصيل
 التشغيلية بما فيها

 الموازنة تكون
 جاهزة في موعد

 إبريل 15أقصاه 
 على أن. 2006

 يوافق الجتماع
 المبدئي على

 الميزانية
 والقواعد

 والجراءات
 ويتم تعيين لجنة
 الخبراء بحلول

2006إبريل  15

والوليات

 

 لجنة تخصيص
 الموازنة

 والعتمادات
 المالية

والمراقبة

 لجنة تخصيص
 الموازنة

 والعتمادات
 المالية

 والمراقبة
 بحلول يوليو

2006

 

 الرئاسة تعين
رئيسا 

 

 وتعين لجنة
 تخصيص
 الموازنة

 والعتمادات
 المالية والمراقبة

.هيئة الخبراء

 

.الرئاسة

 

 تتخذ لجنة تخصيص الموازنة
 والعتمادات المالية والمراقبة قراراتها

. بالتوافق

 

رفع تقارير ربع سنوي إلى الرئاسة

 

 المبلغ الرأسي الجديد والعتمادات
 الفقية التي اعتمدتها لجنة تخصيص

 الموازنة والعتمادات المالية والمراقبة
 يجب تنفيذها اعتبارا من السنة المالية

).أول يناير (2007

 الوسائل والجراءات والعملية وأوالتكوينمصادر التمويلالجهة المنفذةالتوقيتالنشاط 
المعايير

 ل يتجاوز ثلثةالختصاصات. 2
 أشهر بعد التوقيع

 على تقاسم
الثروة

 لجنة تخصيص
 الموازنة

 والعتمادات
 المالية

والمراقبة

 وضع صيغة لحجم ورصد الموارد حكومة السودان
 لوليات الشمال بما في ذلك وليات

 والتأكد من تحويل الموارد. دارفور
 وفقا لما تم التفاق عليه والمراقبة

 لضمان الشفافية والنصاف في رصد
 الموال إلى حكومة السودان والوليات

 وفقا للصيغ التي تم إنشاءها بما في
 ذلك منح المعادلة من صندوق اليراد

.القومي

 هيئة مناقشة. 3
 عامة من ثلثة

خبراء

 يعين واحد. 1
 خلل مدة ل
 تتجاوز ثلثة

 أشهر بعد التوقيع
 على بروتوكول

.تقاسم الثروة

 تقرير لتقديم. 2
 توصيات

 لتخصيص قسط
 رأسي وأفقي

 يعين الرئيس
 أعضاء هيئة

 المناقشة
.العامة

 

 

 

 لجنة تخصيص
 الموازنة

 والعتمادات
 المالية

والمراقبة

 )5(خمسة 
أعضاء

 أعضاء مؤهلين اقتصاديا بما فيه
 الكفاية وخبراء ملئمين آخرين من

 المؤسسات الكاديمية والحكومية
 وغيرها من القطاع الخاص ويرفع
 التقارير إلى الرئيس بواسطة لجنة

 تخصيص الموازنة والعتمادات المالية
 وإذا اعتمدت اللجنة التقرير. والمراقبة

.سيكون ملزما لتطبيق أحكامه



 للميزانية وصيغة
 6التعادل خلل 

 شهور من
.التعيين

 قيام الرئيس. 3
 بعرض التقرير

 على المجلس
 التشريعي

 الوطني خلل
 شهر واحد من

.رفعه إليه

 

هيئة الخبراء

 

 

 

 

 

 

 

 

الرئيس

 أمانة فنية للجنة. 4
 تخصيص
 الموازنة

 والعتمادات
المالية والمراقبة

 3مة لتتجاوز 
 أشهر بعد التوقيع
 على بروتوكول

تقاسم الثروة

 رؤساء اللجنة
 يعينون موظفي

المانة

 لجنة تخصيص
 الموازنة

 والعتمادات
 المالية

والمراقبة

تعيين مهنيين ذوي كفاءات عالية 

 فور التوقيع علىتعزيز القدرة. 5
اتفاق السلم

 حكومة
السودان

 مساعدة دارفور في التنمية وتنفيذ  
 برنامج متطور وشامل إلى درجة بناء

القدرة

 تنفيذ مراقبة. 6
 لمركزية الموازنة

السنوية

الرئاسة الراهن

 هيئات المجلس
الوطني

 ولجنة
 تخصيص
 الموازنة

 والعتمادات
 المالية

والمراقبة 

 المجالس
 التشريعية

   



الفرعية 

 المحكمة
 الدستورية

العليا

 

 

 

السياسات القتصادية لعادة العمار والستثمار والتنمية

 

صندوق دارفور لعادة العمار والتنمية. 1

 الوسائل والجراءات والعملية وأوالتكوينمصادر التمويلالجهة المنفذةالتوقيتالنشاط 
المعايير

 إنشاء صندوق
 دارفور لعادة

العمار والتنمية

 يوما بعد 30
 التوقيع على
اتفاق السلم

 لجنة. الرئيس
الشراف

 المانحون في
 حساب اليراد

القومي

 هيكل الحكم
 ممثلو الحكومة

 الوطنية ووليات
 دارفور

والمانحون

 مرسوم رئاسي لتسمية الختصاصات
 يعين الرئيس لجنة. وفقا لتفاق السلم

 الشراف، يتكون أعضاء لجنة
:الشراف من

 ممثل واحد من كل ولية من       
 الذين اختارتهم(الوليات الثلث 

)الهيئة التشريعية الملئمة

ممثلين من الوزارات القومية 3  )ب 
 تتخذ قرارات لجنة الشراف

 تضع اللجنة قواعدها. بالتوافق
 على. وإجراءاتها الخاصة بها

 اللجنة تعيين الهيئة التنفيذية
 لصندوق دارفور لعادة العمار

والتنمية

 

صندوق إئتمان دارفور المتعدد الطراف. 2

 إنشاء نافذة
 دارفور في إطار

 يوما بعد 30
 التوقيع على

 إدارة صندوق
 إئتمان دارفور

 نفس لجنةالمانحون
 الشراف الخاصة

 مؤتمر تعهد المانحين لدارفور صندوق
. إئتمان دارفور المتعدد المانحين



 صندوق إئتمان
 دارفور المتعدد

المانحين

 المتعدداتفاق السلم
المانحين

 بصندوق دارفور
 لعادة العمار

 والتنمية بالضافة
 إلى ممثلي
.المانحين

 الموال إثر مؤتمر تعهد المانحين
 انظر المذكرات بموجب بعثة التقييم(

.المشتركة

 

تدفق الموال من خلل بنك السودان

 

بعثة التقييم المشتركة    .

 الوسائل والجراءات والعملية وأوالتكوينمصادر التمويلالجهة المنفذةالتوقيتالنشاط 
المعايير

 يتفق على. 1
 الغرض والحيز

واليوميات

 فور التوقيع على
اتفاق السلم

 الحكومة
 الوطنية

 وحركة العدل
 جيش/وحركة

تحرير السودان

 المانحون
 وحكومة
السودان

 يكون أعضاء
 لجنة الشراف
 نفس العضاء

 لصندوق دارفور
 لعادة العمار

 ويشمل. والتنمية
 من كل من 1

 البنك الدولي
 والمم المتحدة

 والبنك الفريقي
للتنمية

 على لجنة الشراف والمانحين تحديد
 الختصاصات للمانة التي تكون

.مكاتبها في الخرطوم ودارفور

 بدء التحضير. 2
 لبعثة التقييم

المشتركة

 فور التوقيع على
 بروتوكول تقاسم

الثروة

 البنك الدولي،
 المم المتحدة

 والبنك
 الفريقي

للتنمية

 البنك الدولي،
 المم المتحدة

 وحكومة
السودان

 تشكيل فرق تقوم
 بإعداد بعثة التقييم

لدارفور

 

 إعداد التقرير. 3
 لعرضه على

مؤتمر المانحين

 بعد إنهاء تقرير
 بعثة التقييم

 المشتركة تتفق
 حكومة السودان

 أيضا على
 اقتسام التكلفة

 الكاملة للتقديرات
 المالية لبعثة

 التقييم المشتركة
 فيما يتعلق بإعادة

 المانحونلجنة الشراف
 وحكومة
السودان

تقوم بعثة التقييم المشتركة بتعيين 
 تحديد النتائج الرئيسية التي ستتحقق

والتكاليف التقريبية لنجاز هذه النتائج



العمار والتنمية

 البنك الدوليثلثة أشهرالمانحون. 4
والمم المتحدة 

 البنك الدولي،
المم المتحدة 

دعوة إلى المؤتمر السلميالمانحون

 بعد التوقيع علىالمؤتمر السلمي
سلم دارفور

 البنك الفريقي
 للتنمية

 وحكومة
السودان

 البنك الفريقي
 للتنمية وحكومة

السودان

 البنك السلمي للتنمية والتحاد 
 الفريقي وجامعة الدول العربية

 والصناديق العربية والتحاد الوروبي
 والوليات المتحدة وأن بلدان أو

 أطراف أخرى مهتمة بالمسائل وتعين
 الحتياجات وكميتها من النتعاش
 القتصادي وبرنامج التنمية وإزالة

.الفقر

 

 

 

 

 

 

تنمية وإدارة الرض والموارد الطبيعية

مفوضية أراضي دارفور. 1

 الوسائل والجراءات والعملية وأوالتكوينمصادر التمويلالجهة المنفذةالتوقيتالنشاط 
المعايير

 إنشاء مفوضية
أراضي دارفور

 بعد التوقيع على
اتفاق السلم

 الهيئة
 التشريعية
للولية 

 الهيئة التشريعية
للولية

 العضوية تعكس
 مصالح استخدام

 الرض في
الولية

 تكون الختصاصات وفقا لتفاق سلم
 دارفور القانون هو الذي ينظم التعيين

.وصلحيات وشروط الخدمة

استخدام الرض وتخطيط الموارد الطبيعية    .

 كل تشريع. 1
 حول الرض

 وتخطيط الموارد

 بعد التوقيع على
اتفاق السلم

 الهيئة
 التشريعية

 الهيئة التشريعية
للولية

 كالمنصوص عليه
 من قبل الهيئة

 التشريعية

 تعد الهيئة التنفيذية التشريع وتقدمه إلى
الهيئة التشريعية للولية



للوليات للوليةالطبيعية والتنمية

تطور و. 2

 تنفيذ خطط إدارة
الرض

بعد

 التوقيع على
 اتفاق السلم
 وسن تشريع

التخطيط

ولية

 الملكيات
المحلية

الوليات، 

 إدارة المحليات،
المانحين 

لجان التخطيط

 التي أنشأتها
 الوليات

والملكيات المحلية

 الحكومة والملكيات والخطار والتشاور
 مع الدوائر الشعبية؛ الحكومات

والملكيات

 لتحديد استخدام الرض والمعلومات
 ذات الصلة بتخطيط استخدام الرض

.على سبيل المثال

 استخدام الراضي التابعة للمجموعات
 المحلية ودراسة فن الخضرار

 واستخدام وإعداد الرض والمسحات
البيئية وخطط المسحات الجوية

 3تطبيق المادة . 3
 الحقوق: من القسم
 التقليدية

 والتاريخية
.للرض

 أية محاولةوفقا للمتطلبات
 ذات صلحية

 للبت في
 المنازعات

 حول الرض
 وأو التفاقيات

 الخاصة
بالممتلكات

 المحكمة المؤهلةالوليات
وذات الصلة

من ثم مؤهلة بصلحيات ملئمة

 

 برامج عاجلة للنازحين داخليا واللجئين والشخاص الخرين المتأثرين بالحرب والتعويضات للشخاص
المتضررين جراء الحرب

لجنة دارفور لعادة التأهيل وإعادة التوطين. 1

 الوسائل والجراءات والعملية وأوالتكوينمصادر التمويلالجهة المنفذةالتوقيتالنشاط 
المعايير

 يوما بعد 30إنشاء اللجنة
 التوقيع على
اتفاق السلم

 تعيين رئيسحكومة السودانالرئيس
 اللجنة من قبل

.الرئيس

 

 وتعيين العضاء
 من قبل رئيس

اللجنة

 المرسوم الرئاسي إلى لجنة
اختصاصات الولية وفقا لتفاق السلم
 يعين الرئيس رئيس اللجنة بالتشاور مع

.الوالي أو محافظ الولية

 

 وسيشمل العضاء ممثلين من
 الوزارات القومية وممثلين من حكومة



 الولية والمؤسسات ذات الصلة
.الخرى

 

 صلحيات لجنة دارفور لعادة التأهيل
 وإعادة التوطين التي أنشئت على أساس

.اتفاق السلم

 

 وتنشئ اللجنة قواعدها وإجراءاتها
 ولجنة مستقلة تنشأ لكل منطقة تحت

 صلحية اللجنة كما وضعتها
.الختصاصات

 

 وتنشئ لجنة دارفور لعادة التأهيل
 وإعادة التوطين الخطوط الرشادية لكل

.لجنة

 

 وتحدد اللجان إجراءاتها المبنية على
 الخطوط الرشادية التي وضعتها لجنة
دارفور لعادة التأهيل وإعادة التوطين

 

 بالنسبة للمسائل تحت صلحية وكالت
 الحكومة الخرى، تكون تلك الهيئات

.الجهة المنفذة

 

 

لجان الدعاوي الخاصة بالملكية. 2

 الوسائل والجراءات والعملية وأوالتكوينمصادر التمويلالجهة المنفذةالتوقيتالنشاط 
المعايير

 يوما بعد 60إنشاء لجنان
 التوقيع على

التفاق

 لجنة دارفور
 لعادة التأهيل

 وإعادة

 حكومة السودان
والوليات

 تقرره لجنة
 دارفور لعادة
 التأهيل وإعادة

 تنشئ لجنة دارفور لعادة التأهيل
 وإعادة التوطين لجانا مستقلة في



 التوطين
 والهيئة

 التشريعية
للولية

.مناطق تقام دعاوي بملكيةالتوطين

 وتضع لجنة دارفور لعادة التأهيل
 وإعادة التوطين الخطوط الرشادية لكل

 لجنة وتقرر اللجان إجراءاتها المبنية
 على الخطوط الرشادية التي وضعتها

 لجنة دارفور لعادة التأهيل وإعادة
.التوطين

 ويجب أن يشمل أعضاء اللجان
 المختلفة ممثلين من اللجان حيث تعمل

.اللجان

مفوضية التعويضات. 3

 يوما بعد 60إنشاء مفوضية
 التوقيع على
اتفاق السلم

 بمرسوم
رئاسي

 تقررها لجنةحكومة السودان
 دارفور لعادة
 التأهيل وإعادة

.التوطين

 تنشئ المفوضية قواعد الجراءات
وتضع المبادئ لتحديد التعويضات

 

وتنسق المفوضية أعمالها مع

 لجان دعاوي أو مطالبات بالملكية
 وتنشئ لجنة دارفور لعادة التأهيل
 وإعادة التوطين آليات مع صندوق

 دارفور لعادة العمار والتنمية بتقاسم
 المعلومات حول التعويضات وبرامج

 صندوق دارفور لعادة العمار
.والتنمية

 وتقيم صندوق
اللجنة

 أشهر بعد 3
 التوقيع على
اتفاق السلم

 حكومة
السودان

 مفوضية
التعويضات

 من 2ترشح 
 حكومة السودان

 جيش/وحركة
 تحرير السودان
 وحركة العدل

 والمساواة اثنين
 4من العضاء و

 أعضاء من جانب
وليات دارفور 

 يكون العضاء المرشحين ممثلين الذين
 ترشحهم وليات دارفور من

 المجموعات المتضررة وزعماء الدارة
.الهلية

 

 

الجداول الزمنية لوقف إطلق النار الشامل والترتيبات المنية النهائية



 

 الزمن المفتوحالنشطة الرئيسيةالتسلسل
للستكمال

ملحظاتالجهة المسؤولة

)ه�()د()ج()ب()أ(

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 تسلم الطراف إلى وساطة
 التحاد الفريقي قائمة بمواقع

 وجود قواتها وجميع المجموعات
 المسلحة والميليشيات المتحالفة

.معها ومواقع الجنجويد المعروفة

 

 نزود الطراف وساطة التحاد
 الفريقي بالمعلومات عن أماكن

.اللغام

 

 ترشيح أعضاء فريق التنفيذ
.ولجنة التنسيق اللوجستي

 قبل اليوم
المتفق عليه

 

 

 

 

 

 قبل اليوم
المتفق عليه

 

 

 قبل اليوم
المتفق عليه

كل الطراف

 

 

 

 

 

 

كل الطراف

 

 

 

 بعثة التحاد
الفريقي

 على كل الطراف التوقيع على أوراق
 رسم الخرائط الذي يتحقق من مواقعها
 وأماكن حقول اللغام بالتفصيل بما في

 ذلك اللغام المزعجة والتوقيع على
.شهادة باللغام

 

 

 يجبأن تشمل المعلومات المرفوعة
 الجراء المتخذة للتحكم في إبطال
فاعلية الميليشيات غير المنضبطة

 

 تأسيس سلطة مقر قوة بعثة التحاد
الفريقي

بعد التوقيع على اتفاق سلم دارفر

4.

 

 

 

5.

 

 دخول اتفاق سلم دارفور حيز
.التنفيذ

 

 

 الفراج عن المحتجزين والجنود
الطفال

 

 وقف العمال العدائية وسريان

 فور التوقيع على
 اتفاق سلم
 دارفور يوم

الفصل

يوم الفصل

 

 

 يوم الفصل زائد

جميع الطراف

 

 

جميع الطراف

 

 

 

 

 

 

 البدء في تسليم المحتجزين إلى لجنة
.الصليب الحمر



 

6.

 

مفعول اتفاق سلم دارفور

 

 72(أيام  3
).ساعة

 

 

جميع الطراف

التحضيرات لفك الرتباط وإعادة النفتاح

7.

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

 إعادة تشكيل لجنة وقف إطلق
النار على مستوى مقر القوة

 

إنشاء فريق التنفيذ

 

 

 

إنشاء لجنة تنسيق اللوجستي

 

 

 

 وضع استراتيجية تثقيفية ونشر
اتفاق السلم لدارفور

 

 

 وضع خطة لنشر الشرطة في
 مناطق سيطرة الطراف وفي

 المنطقة العازلة ومنزوعة
.السلح

 

 -الستعداد لبدء المرحلة الولى 
3

 يوم الفصل رائد
أيام  3

 

 5+ يوم الفصل 
أيام

 

 

 5+ يوم الفصل 
أيام

 

 

 5+ يوم الفصل 
أيام فصاعدا

 

 

 6+يوم الفصل 
أيام

 

 

 

 7+ يوم الفصل 
أيام

 بعثة التحاد
الفريقي

 

 بعثة التحاد
 لجنة/ الفريقي

 وقف إطلق
.النار

 بعثة التحاد
الفريقي

 

 بعثة التحاد
 /الفريقي 

الطراف جميعا

 

 

 بعثة التحاد
 لجنة/ الفريقي 

 وقف إطلق
النار

 

الطراف

 

 

 بعثة التحاد

 تستخدم بعثة التحاد الفريقي كوسيلة
 للتصال بين بعثة التحاد الفريقي

.والطراف

 

 

 

 

 على لجنة التنسيق اللوجستي بدء جمع
.قاعدة بيانات من الحركتين

 

 

 هذا يشمل الحملت العلمية مع
 استخدام كل من المطبوعة

 واللكترونية وكذلك التصالت
.الشخصية

 

 

 

 

 

 

 



 

12.

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

 

15 .

 

 

 

16.

 

 

17 .

 

 

 

18.

 

 إنشاء قطاع فرعي لوقف إطلق
.النار

 

 

 التحقق من مواقع قوات
.الطراف

 

 

 

 إنشاء السلطة القليمية النتقالية
.لدارفور

 

 

 إنشاء لجنة دارفور لتنفيذ
الترتيبات المنية

 

 قدرة/تقدم حكومة السودان وضع
 1قواتها حسب وجودها يوم 

 إلى لجنة وقف 2004أغسطس 
إطلق النار

 

 تقدم الطراف خطط إعادة
 انتشار القوات لجميع مراحل

 وقف إطلق النار إلى لجنة وقف
.إطلق النار

 

 رفع خطة شاملة لنزع سلح
الميليشيات المسلحة/الجنجويد

 

 7+ يوم الفصل 
أيام

 

 

 7+ يوم الفصل 
37+ أيام 

 

 

 

 أن ل يتجاوز يوم
 21+ الفصل 

يوما

 

 30+ يوم الفصل 
يوما

 

 30+ يوم الفصل 
يوما

 

 

 

 30+ يوم الفصل 
يوما

 

 

 37+ يوم الفصل 
يوما

 لجنة/ الفريقي 
 وقف إطلق

النار

 

 بعثة التحاد
 لجنة/ الفريقي 

 وقف إطلق
النار

 

حكومة السودان

 

 

 

حكومة السودان

 

 

حكومة السودان

 

 

 

 

الطراف

 

 

 

حكومة السودان

 

 تضع بعثة التحاد الفريقي وممثلي
.الطراف والشركاء الدوليين

 

 

 يتم الحتفاظ بسرية مواقع الطراف
 من قبل رئيس لجنة وقف إطلق

.النار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بما في(يجب أن يشمل قدرة القوات 
 ذلك القوات شبه العسكرية مع قدرة

 لتسهيل المراقبة(خطة تخفيض 
)والتحقق

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

19 .

 

 

 

 

20.

 

 

 

21.

 

 

 

 

22.

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 إنشاء فريق استشاري للشؤون
المنية

 

 

 إنتاج الخريطة النهائية التي تشير
 إلى مناطق السيطرة والعازلة

 ومنزوعة السلح وإعادة
.النفتاح

 

 وضع خطة للقيام بدوريات
.لمراقبة المناطق منزوعة السلح

 

 الترسيم المادي لمناطق المراقبة
 المعنية والعازلة ومنزوعة

 السلح وقوات بعثة التحاد
الفريقي

 

 تسحب الطراف القوات خارجة
 المناطق منزوعة السلح

والعازلة إلى مواقع سيطرتها

 

 

 

 

 أن ل يتجاوز يوم
 45+ الفصل 

يوما

 

 

 37+ يوم الفصل 
يوما

 

 

 37+ يوم الفصل 
يوما

 

 

 37+ يوم الفصل 
يوما فصاعدا

 

 

 37+ يوم الفصل 
يوما 82إلى 

 

 

 

 

 

 حكومة السودان
 بالتنسيق مع(

)الطراف

 

 

 بعثة التحاد
الفريقي

 

 

 بعثة التحاد
الفريقي

 

 

 

 بعثة التحاد
الفريقي

 تقديم المعلومات عن مواقع الجنجويد
 الميليشيات المسلحة بما فيها مناطق/

 تخييمها ونزع سلحها بما فيها الدعم
 المالي واللوجستي باعتباره أمرا

.أساسيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بناء على توفير اللوجستيات
 والتفاصيل المبينة العلمة على

الخريطة الرئيسية



 

 

 

24.

فك الرتباط – 1المرحلة 

25.

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

28.

 

 

 /إحباط فاعلية الجنجويد 
الميليشيات الخرى

 

 

 

 إنشاء مفوضية تنفيذ الترتيبات
 المنية لدارفور ولجنة الحوار
 الدارفوري – الدارفوري أو

 الدارفوري- الحوار الدارفوري
والتشاور

 

إنشاء مراكز قيادة الحركة

 

 

 

 

 على الحركتين رفع احتياجاتهما
 اللوجستية إلى لجنة تنسيق الدعم
 اللوجستي بواسطة بعثة التحاد

الفريقي

 

 

 اختصار أنشطة الطراف على

 37+ يوم الفصل 
 إلى يوم الفصل

يوما 65+ 

 

 45+ يوم الفصل 
يوما

 

 

 

 45+ يوم الفصل 
 إلى يوم الفصل

يوما 52+ 

 

 

 45+ يوم الفصل 
 يوما إلى يوم

 52+ الفصل 
يوما

 

 50+ يوم الفصل 
 يوما إلى يوم

 77+ الفصل 
يوما

حكومة السودان

 

 

 

 

 مفوضية تنفيذ
 الترتيبات المنية

لدارفور 

 

 

الحركتان

 

 

 

 

 

الحركتان

 

 

 

 ويؤدي هذا كحد أدنى لتقييد أنشطة
.الجنجويد إلى مناطق معينة

 

 

 

.على أن تقام في الفاشر 

 

 

 

 

 يجب أن تكون لمركز القيادة قدرات
.التصالت اللزمة والرتباط

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

29.

 

 

 

 

30.

 

 

 

 

31.

 

 

 

 

 

 

32.

المناطق المخصصة لها للمراقبة

 

 

 

 مزيد من انتشار قوات بعثة
 التحاد الفريقي للتحكم في
 المناطق العازلة ومنزوعة

.السلح

 

 تشكيل لجان ضرورية من جانب
 مفوضية تنفيذ الترتيبات المنية

 لدارفور للتوصية باصلح قطاع
المن

 

 

 

 

 إنشاء نقاط لتوزيع الدعم
اللوجستي

 

 

 

 

 45+ يوم الفصل 
يوما 66+ يوما 

 

 

 60+ يوم الفصل 
يوما

 

 

 

 

 

 69+ يوم الفصل 
يوما

 

 

الحركتان

 

 

 

 

 

 بعثة التحاد
الفريقي

 

 

 

 مفوضية تنفيذ
 الترتيبات المنية

لدارفور 

 

 

 

 

 لجنة تنسيق
الدعم اللوجستي

 

 

 ويعتبر هذا إجراءا متبادل لبطال
الميليشيات المسلحة/فاعلية الجنجويد 

 

 

إنشاء المزيد من مواقع المجموعات
 الفرق للمراقبين العسكريين وإعادة
 تحديد مواقع الموجودة وكذلك القيام
 بدورية قوية للسيطرة على المناطق

.منزوعة السلح

 

 اللجان المفردة للتوصية بالصلحيات
 في تنظيم شرطة الولية بما فيها

 الشرطة الشعبية والشرطة إلى قوة
.الدفاع الشعبية وحرس الحدود

 

 

 بعثة التحاد الفريقي ببدء بناء
مخزونات التموين اللوجستية

المرحلة الثانية – إعادة النفتاح

33.

 

 إعادة انتشار قوات حكومة
 السودان إلى مواقع مستوى كتيبة

.واحدة داخل مناطق سيطرتها

 38+ يوم الفصل 
يوم 100إلى 

 

حكومة السودان

 

 ما عدا القوات التي تحرس المنشآت
الرئيسية

 



 

 

 

34.

 

 

 

 

35.

 

 

36.

 

 

 

 

37.

 

 

 

 

38.

 

 

 

 

 إعادة انتشار قوات الحركتين إلى
مواقع النتشار

 

 

 

توزيع الدعم اللوجستي للحركتين

 

 

نزع سلح الجنجويد جزئيا

 

 

 

 تشكيل وتسليم خطة نزع السلح
 والتسريح وإعادة الدمج إلى

 مفوضية تنفيذ الترتيبات المنية
لدارفور

 

 تشكيل وتسليم خطة إعادة الدمج
 من جانب لجنة نزع السلح
 والتسريح وإعادة الدمج إلى

 مفوضية تنفيذ الترتيبات المنية
.لدارفور

 

 تشكيل وتسليم خطة المقاتلين
.السابقين المدمجين

 

 

 تحديد المواقع ليداع السلحة

 86+ يوم الفصل 
 يوما إلى يوم

 116+ الفصل 
يوما

 

 +يوم الفصل 
فصاعدا  86

 

 

 86+ يوم الفصل 
 يوما إلى يوم

100+ الفصل 

 

 90+ يوم الفصل 
يوما

 

 

 

 90+ يوم الفصل 
يوما

 

 

 

 

 90+ يوم الفصل 
يوما

 

 

 

 

 

الحركتان

 

 

 

 لجنة تنسيق
الدعم اللوجستي 

 

 

 

حكومة السودان

 

 

 

 لجنة نزع السلح
 والتسريح وإعادة

الدمج

 

 لجنة نزع السلح
 والتسريح وإعادة

الدمج

 

 

 مفوضية تنفيذ
 الترتيبات المنية

 

 

 لجنة وقف/بعثة التحاد الفريقي 
 إطلق النار لمراقبة التقدم من خلل

.الفريق المختص المشترك

 

 

وقفا على التقيد بخطة إعادة النفتاح

 

 

 

 نزع السلح بما في ذلك الحتجاز
 الثقيلة/ومصادرة السلحة الصغيرة

 والسيارات على أن تشمل الخطة
متطلبات التدريب والجداول الزمنية

 

 

 

 

 

 

 بما في ذلك الخطوط الرشادية للتنفيذ
.والوسائل

 

 

 

 تشمل الخطة الخطوط الرشادية



 

 

39.

 

 

 

40.

 

 

 

 

41.

 

 

 

42.

 

 

 

 

 

 

 

 

.الثقيلة

 

 

 

 

إعاة نشر السلحة الثقيلة

 

 

 

 

 رفع التوصيات حول إصلحات
 القطاع المني من جانب

 مفوضية تنفيذ الترتيبات المنية
 لدارفور إلى السلطة القليمية
 والتقليدية لدارفور لدراستها

.وتنفيذها

 90+ يوم الفصل 
يوما 111+ 

 

 +يوم الفصل 
 يوم إلى يوم 101

 128+ الفصل 
يوما

 

 

 +يوم الفصل 
يوما 120

.لدارفور

 

 بعثة التحاد
الفريقي

 

 

 

 بعثة التحاد
الفريقي

 

 

 

 مفوضية تنفيذ
 الترتيبات المنية

 /لدارفور 
حكومة السودان

.للتنفيذ والوسائل

 

 

 

.يتم هذا بمساعدة الطراف

 

 

 

 على حكومة السودان إعادة إنفتاح
 أسلحتها الثقيلة إلى القيادات العليا

 الفرق العسكرية– بينما تعيد/للواء
 الطراف نشرها إلى القيادات العليا

.الخاصة بها

 

 يجب أن تشمل هذه التوصيات التنفيذ
والخطوط الرشادية وطرق التنفيذ

المرحلة الثالثة – المراقبة المحدودة للسلحة



43.

 

 

 

 

 

44.

 

 

 

 

 

45.

 إيداع السلحة الثقيلة في الماكن
 المحددة المنة تحت إشراف بعثة

.التحاد الفريقي في السودان

 

 

 اختيار أماكن التجمعات لقوات
.الحركتين

 

 

 

 

النزع الكامل لسلح الجنجويد

+يوم الفصل 
 يوما إلى 129

 +يوم الفصل 
يوما 150

 

 +يوم الفصل 
 يوما إلى 130

 +يوم الفصل 
يوما 159

 

 

 +يوم الفصل 
يوما 159

جميع الطراف

 

 

 

 

 

 بعثة التحاد
 الفريقي في

 جميع/ السودان
الطراف

 

 

حكومة السودان

 تشرف بعثة التحاد الفريقي في
 السودان على مراقبة السلحة خلل

زيارات متقطعة إلى مواقع التجمعات

 

 

 الختيار المادي لمناطق التجمع
ووضع علمات على الخريطة

 

 

 

 

 يتحقق من جانب لجنة وقف إطلق
.النار

التجمع- المرحلة الرابعة 

 تجميع قوات الحركتين والسلحة.46
 الثقيلة في مناطق تجميع

مواقع/مختارة

 +يوم الفصل 
 يوما إلى 160

 +يوم الفصل 
يوما 219

 الطراف ولجنة
 وقف إطلق

.النار

 

.المرحلة الخامسة – الندماج وإعادة الهيكلة والبدء في لجنة دارفور لنزع السلح

47.

 

 

 

 

 دمج المقاتلين السابقين في 
 القوات المسلحة السودانية

 ومؤسسات حكومة السودان
.المنية

 

 

 +يوم الفصل 
 إلى يوم 220

 700+ الفصل 
يوما

 

 

 مفوضية تنفيذ
 الترتيبات المنية
 لدارفور والفريق

 الستشاري
 للشؤون المنية

.والطراف

 

 



 

 

48.

 

 

 

 

49.

 

 

 

 

50.

 

 إصلح مؤسسات أمن دارفور
 المختارة بما في ذلك تخفيض
 عدد المقاتلين السابقين وإعادة

.دمجهم

 

 التجنيد الولى وتدريب قوات
 شرطة حكومة السودان التي تم

 إصلحها بغية تعزيز الفعالية
.والمهنية

 

 البدء في نزع السلح والتسريح
 وإعادة الدمج الجتماعي

.والقتصادي للمقاتلين السابقين

 

 +يوم الفصل 
يوما 220

 

 

 +يوم الفصل 
 يوما 220

فصاعدا

 

 

 +يوم الفصل 
فصاعدا 220

حكومة السودان

 

 

 

حكومة السودان

 

 

 

 

 مفوضية تنفيذ
 الترتيبات المنية

.لدارفور

المرحلة السادسة – استكمال نزع السلح والتسريح وإعادة الدمج وإصلح المؤسسات المنية المختارة

51.

 

 

 

 

52.

 استكمال دمج المقاتلين السابقين
.الجتماعي والقتصادي

 

 

 

 استكمال عملية إصلح
.المؤسسات المنية المختارة

 بحلول يوم الفصل
يوما 1065+ 

 

 

 بحلول يوم الفصل
يوما 1065+ 

 مفوضية تنفيذ
 الترتيبات المنية

 /لدارفور 
.الطراف

 

 مفوضية تنفيذ
 الترتيبات المنية

 /لدارفور 
حكومة السودان

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

:الملحظة

 

 على بعثة التحاد الفريقي في السودان القيام بالتحقق في نهاية كل مرحلة للشراف    .1
 على تقيد الطراف بالتفاقيات وقرارات لجنة وقف إطلق النار وكذلك قرارات رئيAAس

.اللجنة وقرارات اللجنة المشتركة

 على بعثة التحاد الفريقي في السودان رفع التقارير إلى لجنة وقAAف إطلق النAAار،    .2
 بصورة منتظمة وأن تبلغ فورا اللجنة عن أي خرق للقواعد وأو انتهAAاك لوقAAف إطلق

.النار

 بالتشاور مع المم المتحدة والطراف، على قائد قوة بعثة التحاد الفريقي في السودان    .3
.وضع خطة لزالة اللغام خلل فك الرتباط وإعادة النفتاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، فقد وقع ممثلو الطراف المفوضون حسب الصول، هذا التفاق، بحضور الشهودوإثباتا لذلك
:المذكورين أدناه

 



 في ثلثة نصوص أصلية 2006مايو من سنة  05، في يوم الجمعة هذا، حرPر في أبوجا، نيجيريا
.متساوية الحجية باللغات العربية والنجليزية والفرنسية

 

 

عن حكومة السودان
 

الدكتور محجوب الخليفة، 

رئيس وفد جمهورية السودان
 

 

..................

 

 

جيش/ عن حركة                                            جيش /عن حركة

تحرير السودان                                                تحرير السودان
 

 

.........................                                       مينى آركو ميناوي

الرئيس
 

عن حركة العدل والمساواة
 

......................

 

:بشهادة من كل من

 

الدكتور سالم أحمد سالم، 

المبعوث الخاص للتحاد الفريقي وكبير الوسطاء
 

 

........................

فخامة الرئيس دنيس ساسونغيسو



............................                        الرئيس الحالي للتحاد الفريقي

 

 

فخامة الرئيس أولوسيغون أوباسانجو

............................                      رئيس جمهورية نيجيريا التحادية

 

 

فخامة البروفيسور ألفا عمر كوناري

............................                        رئيس مفوضية التحاد الفريقي

 

 

الدكتور علي تريكي

............................                   ممثل قائد الجماهيرية العربية الليبية

 

 

السيد روبرت زوليك

نائب وزيرة الخارجية 

............................                             الوليات المتحدة المريكية

 

 

السيد هيلري بان

............................                           وزير الدولة للتنمية الدولية،

                                       المملكة المتحدة
 

 

السيد يان برونك

............................                               ممثل خاص للمين العام 

                             للمم المتحدة في السودان
 

 

باكا حافيستو

............................                                       التحاد الوروبي



المستشار زيد الصبPان

............................                                   جامعة الدول العربية

حجPاج. السفير أحمد أ

............................               المبعوث الخاص لجمهورية مصر العربية

 

 

السفير آلن روك

............................                                             ممثل كندا

 

 

الدكتور كيال حودنيبو

...........................                                          ممثل النرويج

 

 

السفير هانري دي كوانياك

...........................                               المبعوث الخاص لفرنسا

 

 

السيدة آنياس فان آردان

...........................                               وزيرة التعاون النمائي، 

                                                هولندا
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