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 نص االتفاقیة بین حكومة جمھوریة السودان والتجمع الوطني الدیمقراطي
 

مبادئ عامة: - 1  

یقوم النظام السیاسي في السودان على أساس الدیمقراطیة التعددیة، والتداول السلمي الدیمقراطي للسلطة، وإتاحة  1ـ  1
السیاسیة، وتصحیح مسارات الحیاة السیاسیة الحریات واحترام حقوق اإلنسان، وخلق المناخ المالئم للممارسة 

واالقتصادیة واالجتماعیة ضماناً لالستقرار.  

المواطنة ھي أساس الحقوق والواجبات العامة، وتأسیسا على حق المواطنة تكفل المساواة بین المواطنین واحترام  2ـ  1
عرق أو الجنس أو الثقافة أو أي سبب آخر.معتقداتھم وتقالیدھم وعدم التمییز بینھم بسبب الدین أو المعتقد أو ال  

االلتزام باحترام حقوق اإلنسان والحریات األساسیة المنصوص علیھا في العھود والمواثیق الدولیة، على أن تكون  3ـ  1
مواد حاكمة في الدستور االنتقالي.  

والدیمقراطیة والتنمیة في البالد،  یؤمن الطرفان على أن المرأة السودانیة تلعب دورا أساسیا في تحقیق السالم 4ـ  1
ویؤكدان على إشراكھا في مواقع اتخاذ القرار على كافة المستویات.  

االعتراف بدور الحركة النقابیة في تحقیق السالم والتنمیة والدیمقراطیة، والتأكید على استقاللیتھا وحریة نشاطھا  5ـ  1
وفق قانون دیمقراطي.  

ة االنتقالیة على أساس الحكم الرئاسي والنظام الالمركزي (الفیدرالي) وفق نصوص اتفاقیة یحكم السودان في الفتر 6ـ  1
السالم التي تحقق المشاركة في السلطة والتوزیع المتوازن للثروة، وتمكین أھل المناطق المختلفة من إدارة شؤون 

میق الدیمقراطیة فیھا وتوسیع الالمركزیة مناطقھم، وذلك عبر تقویة أجھزة ومؤسسات النظام الفیدرالي في السودان وتع
بتنزیل المزید من السلطات للوالیات مقرونة بكفایة الموارد وعدالة توزیعھا المبني على معاییر علمیة ومدروسة ونافذة، 

وبالتمییز اإلنمائي للمناطق المتخلفة نسبیاً حتى تتم مساعدتھا للوصول إلى مستویات متقدمة نسبیاً.  

ام بقیام الحكم الرشید والمحاسبة والشفافیة وترسیخ الدیمقراطیة وسیادة حكم القانون على كافة مستویات االلتز 7ـ  1
الحكم.  

یلتزم الطرفان باتخاذ كل التدابیر الالزمة لتحقیق الوحدة وجعلھا خیاراً جاذباً. 8ـ  1  

لیة، وتلتزم بتنفیذه حكومة القاعدة العریضة تتفق كافة األطراف على برنامج لإلجماع الوطني یحكم الفترة االنتقا 9ـ  1
وكافة األجھزة االنتقالیة، كما تھتدي بھ األحزاب المختلفة في ممارستھا السیاسیة تنفیذاً لالتفاقیة وتحقیقاً للوحدة.  

تحقیق مصالحة وطنیة تقوم على رفع المظالم ودفع الضرر . 10ـ  1  

المبذولة في منبر أبوجا بنیجیریا برعایة االتحاد اإلفریقي لحل النزاع في یعمل الطرفان على تعضید جھود السالم  11ـ  1
دارفور، ویؤكدان دعمھما لما یخلص إلیھ من قرارات وقفاً لنزیف الدم في اإلقلیم وتحقیقا لتطلعات أھلھ المشروعة.  

جماع الوطني حول اتفاقیات یؤمن الطرفان على ضرورة حشد كافة القوى السیاسیة السودانیة من أجل تحقیق اإل 12ـ  1
السالم وتعزیز الوحدة الوطنیة وفق آلیة یتم االتفاق علیھا.  
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اتفق الطرفان على حریة العمل السیاسي في البالد وعودة تنظیمات التجمع الوطني للداخل والتزام الطرفین بمبدأ  13ـ  1
ن التي سیتم االتفاق علیھا.نبذ العنف ودعم الحوار الوطني وممارسة عمل التنظیمات وفقاً للقوانی  

ـ التحول الدیمقراطي: 2  

رفع حالة الطوارئ المعلنة والتي اقتضتھا ضرورات الحرب والنزاعات المختلفة، وفقا التفاقیة السالم. 1ـ  2  

 تعدیل كافة القوانین الساریة بإلغاء النصوص التي تتعارض مع حریة التنظیم والتعبیر والصحافة وكافة الحقوق 2ـ  2
األساسیة لضمان اتساقھا مع نصوص اتفاقیة السالم والمعاھدات الدولیة المصادق علیھا.  

تشكیل مفوضیة لحقوق اإلنسان وفق قانون یضمن استقاللھا وقومیتھا ویحدد صالحیتھا وآلیات عملھا وفق المعاییر  3ـ  2
الدولیة، على أن ینص على ذلك في الدستور االنتقالي.  

رسة السیاسیة في البالد من خالل قانون تبتدره القوى السیاسیة.تنظیم المما 4ـ  2  

تصحیح الممارسة السیاسیة في السودان یحتاج إلى تقدیم المثال والقدوة في ممارسة العمل السیاسي. 5ـ  2  

ا یسمح األحزاب السیاسیة مؤسسات عامة مفتوحة للجمیع، وفق برامجھا ولوائحھا، تمارس الدیمقراطیة داخلھا بم 6ـ  2
بتداول القیادة فیھا، وتضع في المقام األول مصالح البالد العلیا.  

ـ االنتخابات: 3  

اتفق الطرفان على إصدار قانون انتخابات دیمقراطي بمشاركة كافة القوى السیاسیة. 1ـ  3  

القضاء المستقل.اتفق الطرفان على تشكیل مفوضیة لالنتخابات تخضع قراراتھا وإجراءاتھا وقانونھا لرقابة  2ـ  3  

اتفق الطرفان على إجراء االنتخابات التشریعیة على كافة مستویاتھا بعد الفراغ من التعداد السكاني، وذلك قبل نھایة  3ـ  3
السنوات األربع األولى من الفترة االنتقالیة، واالنتخابات الرئاسیة في نھایة السنة الرابعة، وفق ما نصت علیھ اتفاقیة 

السالم.  

اتفق الطرفان على تمثیل التجمع الوطني الدیمقراطي بكل فصائلھ والقوى السیاسیة األخرى  1ـ  4القضایا الدستوریة: ـ  4
ومؤسسات المجتمع المدني في اللجنة القومیة إلعداد الدستور االنتقالي، على أن تتاح الفرصة لكل األطراف لتقدیم ما لدیھم 

من خبرات ووثائق ومقترحات .  

فق الطرفان على أن ینص الدستور االنتقالي على خضوع الدولة للدستور وحكم القانون.ات 2ـ  4  

اتفق الطرفان على أن یتضمن الدستور االنتقالي المبادئ التالیة: 3ـ  4  

أ ـ نظام الحكم في السودان دیمقراطي تعددي یقوم على كفالة الحریات وحقوق اإلنسان واستقالل القضاء وسیادة حكم 
ن والفصل بین السلطات، وذلك طبقاً للمبادئ والقواعد الواردة في المواثیق والعھود الدولیة المعنیة بحقوق اإلنسان.القانو  

ب ـ كل المبادئ والمعاییر المعنیة بحقوق اإلنسان والمضمنة في المواثیق والعھود الدولیة لحقوق اإلنسان تعتبر جزءا ال 
تعلق بالحقوق والحریات العامة ینظم وال یحد أو یتغول على تلك الحقوق.یتجزأ من دستور السودان، وأي قانون ی  

ج ـ یكفل القانون المساواة الكاملة بین المواطنین تأسیساً على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقالید وعدم التمییز بین 
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خر.المواطنین بسبب الدین أو المعتقد أو العرق أو الجنس أو الثقافة أو أي سبب آ  

د ـ ینص الدستور على تعدد األدیان وكریم المعتقدات والعمل على تحقیق التعایش والتعامل السلمي والمساواة والتسامح 
بین األدیان والمعتقدات ویسمح بحریة الدعوة السلمیة لألدیان ویمنع اإلكراه أو أي فعل أو إجراء یحرض على إثارة 

یة في السودان.النعرات الدینیة أو الكراھیة أو العنصر  

ھـ ـ یكفل الدستور استقالل وحیدة القضاء وكل ما من شأنھ أن یحقق ھذا الھدف، وفقاً لإلرث والفقھ القانوني السوداني 
الراسخ.  

و ـ ینص الدستور على استقالل القضاة ووضع كافة ضمانات تحقیق ھذا االستقالل بما في ذلك إجراءات عزلھم.  

دة واستقالل القضاء ویدعمان ما جاء في اتفاقیة السالم حول الھیئة القضائیة من ترتیبات یؤكد الطرفان على حی 5ـ  4
یكفل لمھنة المحاماة وللمحامین االستقالل الكامل وتعضید دورھم في حمایة حكم القانون وتعزیز  6ـ  4ألوضاعھا ونظمھا. 

إدارة العدالة في البالد وفق قانون جدید یكفل تلك الحقوق.  

اتفق الطرفان على أن النظام الفدرالي ھو النظام األمثل لحكم السودان الذي یمكن أھل  1ـ  5حكم الالمركزي: ـ ال 5
السودان من حكم أنفسھم وإدارة شؤونھم ویعمالن على دعمھ بما جاء في الجداول الملحقة باتفاقیة قسمة السلطة تأكیداً 

یة.للمشاركة وتوسیعاً للتنمیة وتعضیداً لسلطات الوال  

اتفق الطرفان على تعمیم نموذج اتفاقیة السالم حول الحكم الفدرالي في بروتكولي السلطة والثروة على والیات  2ـ  5
السودان كافة، بما فیھا الشرق والغرب.  

اتفق الطرفان على تكوین لجنة قومیة لتقییم وتقویم تجربة الحكم الالمركزي. 3ـ  5  

یؤكد الطرفان تمسكھما بوحدة الوطن الطوعیة  1ـ  6ظ على وحدة البالد الطوعیة: ـ العمل المشترك من أجل الحفا 6
القائمة على الدیمقراطیة واإلرادة الحرة، وعلى االعتراف بالتنوع وبأن السودان بلد متعدد األعراق والدیانات والثقافات 

ات وفق المعاییر المضمنة في الدستور واللغات، وتتأسس وحدتھ على حق المواطنة وعلى المساواة في الحقوق والواجب
والمواثیق الدولیة لحقوق اإلنسان.  

یلتزم الطرفان مع بقیة القوى السیاسیة بصیاغة برنامج وطني للحكم في الفترة االنتقالیة یعین على تنفیذ بنود ھذه  2ـ  6
م الطرفان بأن تخطط الحكومة االنتقالیة االتفاقیة ومرجعیاتھا بما یحقق االستقرار السیاسي ویؤمن وحدة البالد، كما یلتز

وتضع موضع التنفیذ التدابیر الالزمة بحیث تقود ممارسة حق تقریر المصیر إلى دعم خیار الوحدة.  

وافق الطرفان على تشكیل لجنة من القوى السیاسیة المختلفة ومنظمات المجتمع المدني یناط بھا ابتداع الخطاب  3ـ  6
ا التعزیز واالنتصار للوحدة خیاراً للوطن والشعب.واألسالیب التي من شأنھ  

) من بروتوكول قسمة السلطة 6ـ  2یؤكد الطرفان على االلتزام بما جاء في المادة ( 1ـ  7ـ قومیة الخدمة المدنیة:  7
قالل وحیدة الموقع بین حكومة السودان والحركة الشعبیة لتحریر السودان والمتعلق بشأن الخدمة العامة، وذلك صوناً الست

الخدمة العامة تأكیداً لدورھا الفاعل.  

اتفق الطرفان على تكوین لجنة قومیة لدراسة ومراجعة قوانین الخدمة المدنیة وھیاكلھا ومجالسھا وأجھزتھا  2ـ  7
المتخصصة بغرض تطویرھا وتفعیلھا بما یضمن قومیتھا وحیدتھا وفعالیتھا وكفاءتھا واستقاللیتھا.  

یؤمن الطرفان على أن الحل السلمي والتسویة  1ـ  8ت المسلحة والقوات النظامیة األخرى وجھاز األمن: ـ قومیة القوا 8
الشاملة یقتضیان التأكید على قومیة ومھنیة القوات المسلحة والقوات النظامیة األخرى وجھاز األمن، وعدم انحیازھا 

فاقیة السالم الموقعة بین حكومة جمھوریة السودان والحركة سیاسیاً وفقا لما جاء في اتفاق جدة اإلطاري وما جاء في ات
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الشعبیة لتحریر السودان في ھذا الشأن.  

اتفق الطرفان على أن یكون جھاز األمن جھازاً قومیاً مھنیاً غیر منحاز حزبیاً، یمثل كافة أبناء السودان، مھنیا في  2ـ  8
ور األمن القومي ویحدد ذلك القانون.تكوینھ وأدائھ ، ویقوم بتقدیم المشورة للدولة في أم  

ن الحكومة االنتقالیة اآللیات المناسبة لتحقیق ما ورد في الفقرتین أعاله وفقا لما جاء في اتفاقیات السالم. 3ـ  8 تكوِّ  

 یؤكد الطرفان بأن رفع المظالم ودفع الضرر یمثل عنصراً ھاماً لتحقیق المصالحة 1ـ  9ـ رفع المظالم ودفع الضرر:  9
الوطنیة، بما یؤكد أھمیة المعالجة التي من شأنھا أن تساعد على تحقیق االستقرار وتمتین الوحدة الوطنیة.  

اتفق الطرفان على تكوین اللجنة القومیة لرفع المظالم ودفع الضرر بالتراضي واالتفاق على تحدید مھامھا  2ـ  9
نشاطھا، على أن تتلقى اللجنة وتدرس الشكاوى المقدمة من  واختصاصاتھا ونطاق ومعینات عملھا والجدول الزمني لبدایة

األفراد والمؤسسات واألحزاب ومعالجتھا بما یضمن رفع المظالم ودفع الضرر الناتج عن أي تجاوزات لحقوق اإلنسان أو 
أي ممارسات مادیة أو معنویة سالبة.  

أحیلوا للصالح العام أو ألسباب سیاسیة في جمیع  اتفق الطرفان على تشكیل لجان مختصة لدراسة أوضاع كل الذین 3ـ  9
أجھزة الدولة بال استثناء.  

اتفق الطرفان على تشكیل مفوضیة قومیة ُتعنى بمعالجة أوضاع النازحین والالجئین، وفق ما جاء في اتفاقیة السالم. 4ـ  9  

یؤكد الطرفان على أن  1ـ  10اوض: ـ معالجة أوضاع كافة تنظیمات التجمع الوطني الدیمقراطي وفق مرجعیات التف 10
معالجة كافة أوضاع تنظیمات التجمع الوطني الدیمقراطي تأتي في إطار اإلتفاق على حریة العمل السیاسي في البالد وعودة 

تنظیمات التجمع الوطني الدیمقراطي إلى الداخل والتزام الطرفین بمبدأ نبذ العنف ودعم الحوار الوطني وممارسة عمل 
اتفق الطرفان على تشكیل لجنة مشتركة بینھما لرد ممتلكات  2ـ  10مات وفقاً للقوانین التي سیتم االتفاق علیھا. التنظی

ومنقوالت كافة تنظیمات التجمع الوطني الدیمقراطي، وكذلك األفراد، التي طالتھا أي قرارات أو تأثرت بأي إجراءات إداریة، 
ض.والعمل على معالجة ذلك بالرد أو التعوی  

اتفق الطرفان على تكوین لجنة مشتركة لتوفیق أوضاع حاملي السالح في تنظیمات التجمع الوطني الدیمقراطي،  3ـ  10
على أن تبدأ اللجنة أعمالھا بوضع المبادئ واألسس لھذه العملیة فور التوقیع لھذا االتفاق، وأن تنجز اللجنة كامل أعمالھا 

ـ القضایا االقتصادیة: 11وفقا التفاقیة السالم. (أنظر الملحق)  Pre-interim periodقبل نھایة الفترة قبل االنتقالیة   

اإلقرار بأن االستقرار االقتصادي والتنمیة المتوازنة والعدالة االجتماعیة تشكل القاعدة األساسیة لالستقرار  1ـ  11
السیاسي والسالم الشامل والدائم في السودان.  

زالة الفقر وذلك من خالل االعتراف بأبعاده ومسبباتھ وإحكام التدخالت اإلستراتیجیة لتطویقھ تبني إستراتیجیة إل 2ـ  11
ومعالجة جذور مسبباتھ، وتوجیھ السیاسات مع نصیب مقدر من الموارد لالنحیاز نحو القطاعات الفقیرة كضمانة لمواصلة 

اإلصالح االقتصادي.  

خالل إستراتیجیات قطاعیة تھدف إلى التركیز على التنمیة الریفیة وتحدیث مواصلة برامج اإلصالح االقتصادي من  3ـ  11
القطاع الزراعي التقلیدي بشقیھ النباتي والحیواني للتكامل بین اإلنتاج الزراعي واإلنتاج الحیواني في الزراعة والغابات 

طاع الصناعي وقطاع الخدمات االجتماعیة المطریة التقلیدیة والمشاریع الزراعیة الكبرى، وتحریك القدرات العاطلة في الق
لتحقیق التوازن التنموي الذي یشكل التریاق األساسي للنزاعات والصراع من خالل محاربة الفقر، والتأكد من نظام تسلیفي 

یتسم بالعدالة والمشاركة في المخاطرة، والتركیز على االستثمار المنتج.  

دي واإلقلیمي والمحلي المرتكز على المشاركة الحقیقیة للقواعد كأداة أساسیة اعتماد تكامل التخطیط القومي القاع 4ـ  11
لتحقیق التنمیة المتوازنة والعادلة بین األقالیم وداخل كل إقلیم، أي التنمیة بالمشاركة كما نص علیھا برنامج األمم التحدة 
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كانت سیاسیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة. للتنمیة والتي تتطلب قدرا عالیا من احترام حقوق اإلنسان األساسیة سواء  

دفع التنمیة واالنتاج بخطط علمیة واقعیة والتعویل على دعم النھضة الذاتیة وتطویر قاعدة الموارد المحلیة  5ـ  11
والتمسك بدور الدولة لمقابلة االحتیاجات الخدمیة الملحة خصوصا في مجاالت الصحة والتعلیم على أن تكون األولویة 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعبئة  6ـ  11ومیاه الشرب النقیة، وأن یكون تعلیم األساس شامال وإجباریا ومجانیا.  للصحة
الفائض االقتصادي الحقیقي والكامن من خالل إصالح القطاع التقلیدي ومراجعة التركیبة الضریبیة وإعادة النظر في 

ار استثماري مرن وعملي لالستثمار في قطاع الخدمات التي تلبي عالقات العمل في مشاریع القطاع الحدیث وتبني معی
االحتیاجات األساسیة للمواطنین.  

التقییم الجاد والحذر آلثار العولمة من خالل تحدید نقاط القوة والضعف لالقتصاد السوداني عند تكاملھ مع  7ـ  11
لقطاعات، وكذلك مراجعة خطوات الخصخصة.االقتصادات العالمیة مع الدراسة الدقیقة آلثار العولمة على كل ا  

اإلقرار بالحاجة الماسة لدراسة شاملة للبنیات التحتیة من طرق وجسور وخطوط السكك الحدیدیة ومرافق النقل  8ـ  11
النھري والموانئ البحریة وتنظیم الري ومحطات تولید الكھرباء والتي تحتاج إلى إصالحات أو تجدیدات كبیرة لتواكب 

ت التنمویة المنشودة مع ضرورة تحدید األولویات اإلستراتیجیة لتطویر مرافق جدیدة للبنیة األساسیة.التطلعا  

التأكید على االھتمام بالمناطق المتأثرة بالحرب وإعادة تأھیلھا من خالل صنادیق اإلعمار وفق ما تم اعتماده في  9ـ  11
تى ال ینتج عن ذلك أي خلل ھیكلي قد یؤدي إلى تأجیج الصراعات بروتوكول السالم مع حفظ التوازن مع المناطق األخرى ح

مرة أخرى.  

بناء قاعدة متینة لتنمیة العنصر البشري ورفع قدراتھ لمواكبة متطلبات التنمیة وتجوید األداء وذلك من خالل  10ـ  11
النظر في نظم االختیار ومعاییر تخصیص موارد مقدرة للتأھیل والتدریب ودعم مراكز التنمیة البشریة القائمة مع إعادة 

الحراك الوظیفي وتقویم األداء.  

تأكید دور الدولة في التخطیط والتوجیھ والرقابة وإیجاد التوازن المدروس بین آلیة السوق ودور الدولة في  11ـ  11
ص ووضع الخطط المشروعات القومیة الكبرى بھدف إعادة التوازن التنموي والنأي عن المنافسة الضارة للقطاع الخا
والبرامج مع المؤسسات الدولیة إلرجاع الكوادر السودانیة المنتشرة في العالم على أسس تحفیزیة.  

توزیع العبء الضریبي بعدالة وتوجیھ السیاسات النقدیة لخدمة االقتصاد وتوفیر التمویل الكافي حسب األولویات  12ـ  11
وأن یكون التمویل متاحاً وعادالً مع إعادة النظر في ھیكلة البنوك بغرض بما یخدم نمو االقتصاد ویحافظ على استقراره، 

تقویة المصارف والتزامھا بموجھات المصرف المركزي وزیادة مواردھا وإعدادھا للمنافسة واستقطاب الموارد الخارجیة 
اریة والسعي لتطویر البنوك لخدمة التنمیة وتوفیر التمویل للطفرة االقتصادیة المتوقعة وتوسیع قاعدة المشاركة اإلد
التنمویة المتخصصة في الزراعة والصناعة وتمویل صغار المنتجین واألعمال الصغیرة.  

موازنة الدولة ھي اآللیة التي یتم في إطارھا تحدید الموارد وتنمیتھا والمحافظة علیھا وتوظیفھا وفق األولویات  13ـ  11
طاعات والمواطنین وضبط اإلنفاق العام وترشیده وعدالة توزیعھ وحسن إدارتھ التي تحقق عدالة التوزیع بین المناطق والق

والتأكید على والیة وزارة المالیة على المال العام وعدم الصرف والتصرف خارج الموازنة والنأي عن الجبایات غیر 
القانونیة أو تجنیب اإلیرادات.  

لرقابة اإلداریة والمالیة والمحاسبة.اعتماد مبدأ الشفافیة واإلفصاح والمسؤولیة وا 14ـ  11  

إنشاء آلیة یتفق حولھا قومیاً یلجأ إلیھا المواطن المتضرر من الدولة. 15ـ  11  

تأكید المشاركة الفاعلة لكل األطراف في آلیات التخطیط والتنفیذ والمتابعة للسیاسات االقتصادیة، على أساس  16ـ  11
ق علیھا.قومي، لضمان الوصول إلى األھداف المتف  



6	
	

ـ آلیة تنفیذ االتفاق: 12  

اتفق الطرفان على تكوین لجنة مشتركة بینھما، خمسة من كل طرف، لإلشراف على تنفیذ ھذه االتفاقیة وفق جدول زمني 
یتم التوافق علیھ.  

وهللا الموفق وھو المستعان..  

م. 2005ینایر  16ھـ الموافق 1425ذو الحجة  6القاھرة : جمھوریة مصر العربیة في یوم األحد   

د. نافع علي نافع .. عن حكومة جمھوریة السودان الفریق عبد الرحمن سعید .. عن التجمع الوطني الدیمقراطي السید 
الوزیر عمر سلیمان .. عن جمھوریة مصر العربیة.  

بسم هللا الرحمن الرحیم.  

»)أ«(ملحق   

جمادى األولى  11والتجمع الوطني الدیمقراطي القاھرة في یوم * آلیات تنفیذ االتفاقیة بین حكومة جمھوریة السودان 
م استناداً على االتفاق الموقع بین التجمع الوطني الدیمقراطي وحكومة جمھوریة 2005یونیو  18ھـ الموافق 1426

فین الخاصة بتكوین لجنة مشتركة من الطر» 12«م، وبعد اإلطالع على المادة 16/1/2005السودان في القاھرة یوم 
یونیو  16یونیو حتى الخمیس  12لتنفیذ االتفاق المشار إلیھ، فقد اجتمعت اللجنة بالقاھرة في الفترة من یوم األحد 

، وأقرت اآلتي:2005  

أوالً:  

رفع حالة الطوارئ بعد إجازة الدستور االنتقالي.  

یشارك التجمع الوطني الدیمقراطي في المفوضیة القومیة للمراجعة الدستوریة.  

دم التجمع الوطني الدیمقراطي رؤیتھ حول مشروع الدستور القومي االنتقالي إلى المفوضیة القومیة للمراجعة الدستوریة یق
وذلك بھدف إدراجھا في مشروع الدستور قبل فراغ المفوضیة من أعمالھا. التشاور بین الطرفین وبقیة القوى السیاسیة 

تور االنتقالي.حول تكوین المفوضیات المنصوص علیھا في الدس  

تمثیل المرأة في كافة المؤسسات التشریعیة والتنفیذیة بما یتناسب مع دورھا في المجتمع وتعزیز مساھمتھا في التنمیة.  

) من االتفاق كلجنة علیا لإلشراف على متابعة تنفیذ 12ثانیاً: اتفق الطرفان على أن تستمر اللجنة الوارد ذكرھا في المادة (
تشكیل ثالث لجان متخصصة ھي: ھذا االتفاق عبر  

ـ اللجنة السیاسیة.  

ـ اللجنة القانونیة.  

ـ لجنة رفع المظالم ودفع الضرر.  

اللجنة السیاسیة: تتولى متابعة تنفیذ المھام التالیة:  

) 9 ـ 1صیاغة برنامج لإلجماع الوطني، وحشد كافة القوى السیاسیة حولھ وحول اتفاقیات السالم وتعزیز الوحدة. المواد (
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).3ـ  6)، (2ـ  6)، (12ـ  1، (  

).3ـ  5متابعة تكوین اللجنة القومیة لتقییم تجربة الحكم الفیدرالي في السودان. (  

متابعة ما أتفق علیھ حول تأكید قومیة القوات المسلحة والقوات النظامیة األخرى وجھاز األمن، وذلك عبر اآللیات التي 
).3ـ  8)، (2ـ  8) ، (1ـ  8غرض. المواد (ستشكلھا الحكومة اإلنتقالیة لھذا ال  

).5ـ  4وضع رؤیة مشتركة لترتیب أوضاع ونظم الھیئة القضائیة بما یحقق استقالل القضاء. (  

).11متابعة تنفیذ ما تم االتفاق علیھ حول القضایا االقتصادیة (المادة   

الساریة بغرض تعدیل أو إلغاء كل ما یتعارض من  ـ مراجعة القوانین 1ـ اللجنة القانونیة: وتقوم بالمھام التالیة:  2
نصوصھا مع حریة التنظیم والصحافة وكافة الحقوق األساسیة لضمان اتساقھا مع اتفاقیات السالم والمعاھدات الدولیة 

).2ـ  7) ، (2ـ  2المصادق علیھا. (  

ل الدیمقراطي وتكفل حریة التنظیم والتعبیر ـ ابتدار مشروعات قوانین جدیدة من شأنھا تعزیز حسن إدارة العدالة والتحو 2
والعمل النقابي وكافة أشكال العمل السیاسي الراشد.  

ـ تتشاور اللجنة مع القوى السیاسیة األخرى. 3  

ـ ترفع مشروعات القوانین المتفق علیھا إلى الجھات المختصة بغرض إصدارھا. 4  

التالیة:لجنة رفع المظالم ودفع الضرر: وتتولى المھام   

اقتراح تشكیل اللجنة القومیة لرفع المظالم ودفع الضرر وفق أمر تأسیس یمكن اللجنة من أداء مھامھا بالصورة الفاعلة، 
وأن تكون قراراتھا ملزمة.  

تختص اللجنة القومیة لرفع المظالم ودفع الضرر بالنظر في:  

ع أجھزة الدولة، واتخاذ قرار بشأن كل حالة إما بإرجاع كل ـ قضایا كل الذین أحیلوا للصالح العام ألسباب سیاسیة في جمی
).2ـ  9من ثبت فصلھ سیاسیا إلى الخدمة أو بالتوفیق المرض ألوضاعھ (  

).1ـ  9ـ رفع المظالم ودفع الضرر الناتج عن أي تجاوزات لحقوق اإلنسان أو أي ممارسات مادیة أو معنویة سالبة (  

ات وأفراد التجمع الوطني الدیمقراطي، التي طالت ممتلكاتھا أي قرارات أو تأثرت بأي ـ متابعة توفیق أوضاع كافة تنظیم
إجراءات إداریة والعمل على معالجة ذلك بالرد أو التعویض.  

ثالثا:  

تبدأ اللجان أعمالھا فور التوقیع على ھذا االتفاق على أن تقوم اللجنة العلیا لإلشراف بوضع جدول زمني ألعمال ھذه 
اللجان.  

رابعا:  

ـ مشاركة التجمع الوطني الدیمقراطي في أجھزة الحكم االنتقالي االتحادیة والوالئیة:  
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، وإلى 18/6/2005استنادا إلى االتفاق الموقع بین حكومة السودان والتجمع الوطني الدیمقراطي في القاھرة بتاریخ 
، والدستور 9/1/2005السودان في نیروبي بتاریخ  اتفاقیة السالم الموقعة بین حكومة السودان والحركة الشعبیة لتحریر

االنتقالي المؤسس على ذلك..  

وانطالقا من ضرورة استكشاف جوانب تعزیز المشاركة في الحكم وتوسیعھا بما یجعلھا فاعلة ویؤمن األھداف الوطنیة 
ویحقق االستقرار واألمن ویلبي رغبات المواطنین..  

ارة البالد یجب أن تستند إلى برنامج للحكم یقوم على ترسیخ السالم وتعزیز التحول وإیمانا بأن المشاركة في الحكم وإد
الدیمقراطي والحفاظ على وحدة البالد ومخاطبة القضایا المعیشیة للمواطنین .. ومع األخذ باالعتبار ما طرحھ وفد الحكومة 

أوال: اتفق الطرفان على أن یسعیا معا من اجل حول الضرورات التي أملت صیغة المشاركة الواردة في اتفاقیة السالم .. 
إشراك كافة القوى السیاسیة السودانیة في أجھزة الحكم االنتقالي.  

ثانیا: اتفق الطرفان على ضرورة أن ترتكز حكومة الوحدة الوطنیة ذات القاعدة العریضة على برنامج انتقالي متفق علیھ 
نتقالیة. ثالثا: اتفق الطرفان على أن تضطلع اللجنة العلیا لمتابعة تنفیذ االتفاق خالل الثالث سنوات األولى من عمر الفترة اال

بتعزیز المشاركة من حیث الكم والنوع .  

رابعا: اتفق الطرفان على أن یشارك التجمع الوطني الدیموقراطي في أجھزة الحكم االنتقالي بمستویاتھ المختلفة التالیة :  

ة الدستوریة .ـ المفوضیة القومیة للمراجع 1  

ـ مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنیة ذات القاعدة العریضة . 2  

ـ المجلس التشریعي االتحادي . 3  

ـ حكومات ومجالس الوالیات . 4  

ـ المعتمدون . 5  

ـ المفوضیات القومیة . 6  

بسم هللا الرحمن الرحیم.  

الملحق (ب)  

الوطني الدیمقراطي.* حول توفیق أوضاع حاملي السالح في تنظیمات التجمع   

م.2005یونیو  18ھـ الموافق 1426جمادى األولى  11القاھرة في یوم   

ـ اكد الطرفان تمسكھما بقومیة القوات المسلحة والقوات النظامیة االخرى وجھاز االمن. 1  

امیة.ـ أمن الطرفان على ما تضمنتھ اتفاقیات السالم بعدم وجود أي قوة مسلحة خارج منظومة القوات النظ 2  

ـ اتفق الطرفان على ان یتم توفیق اوضاع حاملي السالح من التجمع الوطني الدیمقراطي على النحو التالي: 3  

أ ـ االستیعاب في مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وفق المؤھالت واالسس التي تحكم عمل ھذه المؤسسات.  
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ل.ب ـ یتم الحصر والتجمیع في مواقع یتفق علیھا بالداخ  

ج ـ تتم معالجة حاالت افراد حاملي السالح من تنظیمات التجمع الوطني الدیمقراطي.  

یوما من تاریخ توقیع االتفاق  21ـ اتفق الطرفان على تشكیل لجنة فنیة مشتركة (خمسة اعضاء من كل طرف) خالل  4
ع فترة ممكنة.على ان تبدأ عملھا فور تكوینھا وتستمر في انفاذ المھام الموكلة الیھا في اسر  

ـ اتفق الطرفان على ان یتم اصدار القرارات التي تمكن اللجنة من انفاذ االتفاق. 5  

ـ اتفق الطرفان على ان تقوم جھات االختصاص باصدار التوجیھات الالزمة لتوفیر المیزانیات والمعینات الفنیة التي  6
یتطلبھا عمل اللجنة .  

بسم هللا الرحمن الرحیم.  

الملحق (ج)  

م.2005یونیو  18ھـ الموافق 1426جمادى األولى  11* سریان االتفاقیة القاھرة في یوم   

تسري ھذه االتفاقیة لتصبح نافذة بعد االتفاق بین االستاذ / علي عثمان محمد طھ النائب األول لرئیس جمھوریة السودان، 
تور/ جون قرنق رئیس الحركة الشعبیة لتحریر والسید / محمد عثمان المیرغني رئیس التجمع الوطني الدیمقراطي، والدك

السودان حول :  

نسب مشاركة التجمع الوطني الدیمقراطي في السلطة التنفیذیة والتشریعیة على المستوى المركزي والوالئي وكافة 
المؤسسات والمفوضیات.  

توفیق أوضاع قوات التجمع الوطني الدیمقراطي.  

یتم ذلك في أسرع وقت ممكن.  

الرحمن الرحیم.بسم هللا   

الملحق (ج / أ)  

* سریان االتفاقیة  

* اتفق الطرفان على البدء في تنفیذ ما تم االتفاق علیھ في الملحق (أ) المتعلق بآلیات تنفیذ االتفاقیة، فیما عدا ما استثني 
یة لمراجعة الدستور ) من الملحق (ج) وذلك بمشاركة التجمع الوطني الدیمقراطي في المفوضیة القوم2و  1في النقطتین ( 

) تسعة أعضاء، (على أن یقتصر ھذا اإلجراء على المفوضیة القومیة لمراجعة الدستور فقط) مع استمرار الحوار 9بعدد (
بین طرفي االتفاق الستكمال إجراءات تنفیذ ما ورد بالملحق (ج) من االتفاقیة الموقعة بین الطرفین.  

وهللا الموفق وھو المستعان..  

علي عثمان محمد طھ النائب األول لرئیس جمھوریة السودان ـ نیابة عن حكومة السودان * األستاذ  

* السید محمد عثمان المیرغني رئیس التجمع الوطني الدیمقراطي ـ نیابة عن التجمع الوطني الدیمقراطي  
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* د. جون قرنق دي مبیور رئیس الحركة الشعبیة لتحریر السودان  

20/6/2005* القاھرة في یوم االثنین   

 

	


