
تفاق وقف اطالق النارا   
الدیباجة:   

قد التقیا » الطرفان«حیث أن حكومة السودان، والحركة الشعبیة/ الجیش الشعبي لتحریر السودان 
، في إطار 2004» تموز«یولیو  26وحتى  2004» حزیران«یونیو  27نیفاشا ونیروبي، كینیا، من 

، واھتداء بالتوجھات السیاسیة لالجتماع »إیقاد«عملیة السالم برعایة الھیئة الحكومیة للتنمیة 
وحتى » تشرین األول«أكتوبر  7االستشاري الخامس، الرفیع المستوى، الذي عقد بنیروبي، كینیا من 

، فیما یتعلق بالقضایا المرتبطة بالوقف الدائم إلطالق النار 2004» تشرین األول«أكتوبر  15
أن وقفا كامال إلطالق النار یمكن تحقیقھ من خالل الرجوع وتفاصیل اإلجراءات األمنیة. وإقرارا ب

، واتفاقیة اإلجراءات 2002عام » تموز«یولیو  20وااللتزام ببروتوكول ماشاكوس الموقع في 
، وبروتوكول اقتسام السلطة بتاریخ 2003» أیلول«سبتمبر  25األمنیة خالل الفترة االنتقالیة بتاریخ 

توكول حل النزاع في والیات جنوب كردفان وجبال النوبة والنیل ، وبرو2004، »ایار«مایو  26
، 2004مایو  26، وبروتوكول حل النزاع في منطقة أبیي بتاریخ 2004مایو  26األزرق بتاریخ 

واضعین في االعتبار مذكرة التفاھم حول وقف العدائیات بین حكومة السودان والحركة الشعبیة/ 
 4وملحقھا بتاریخ  2002» تشرین األول«أكتوبر  15لموقعة في الجیش الشعبي لتحریر السودان ا

الذي مھد لفترة من األمن والھدوء، ووعیا بالتأیید الكاسح الذي أفصح عنھ الشعب » شباط«فبرایر 
السوداني لھذه البروتوكوالت الستة، والتي مثلت حال للقضایا العالقة في النزاع السوداني، ولعملیة 

.لالرتداد والحاجة لنھایة موفقة وحكیمة التفاقیة السالم الشاملة السالم غیر القابلة  
وتأكیدا اللتزاماتھما بإبرام اتفاقیة سالم، نھائیة، عادلة وشاملة، وبتوفیر األمن والرفاھیة واالستقرار 

لشعب السودان في إطار عملیة حقیقیة وصادقة للمصالحة الوطنیة; وانتباھا إلى أن اتفاقیات دولیة 
من میثاق األمم المتحدة حول الترتیبات اإلقلیمیة المتعلقة بالمحافظة على السالم  52مثل المادة  أخرى

واألمن العالمیین، بما یناسب األطر اإلقلیمیة، وما نصت علیھ المادة الثالثة من میثاق االتحاد 
ألراضي األفریقي، والذي یوفر لكل الدول، ضمن أشیاء أخرى، حقوقھا في السیادة وسالمة ا

اإلقلیمیة، مھمة جمیعھا لعملیة السالم، شریطة االلتزام الصارم بمقتضیاتھا; ووعیا بحقیقة أن نزع 
سالح، وتسریح ودمج المحاربین القدامى، من أھم عناصر خلق السودان اآلمن والمسالم، یلتزم 

ح ودمج المحاربین الطرفان باتباع عملیات تتسم بالشفافیة والمصداقیة والفعالیة لنزع سالح وتسری
.السابقین، مما یؤھلھم لالنتقال إلى حیاة مدنیة منتجة  

:ویتفق الطرفان على ما یلي  
:الجزء األول  

-1ترتیبات وقف إطالق النار  :مواد عامة   
یتفق الطرفان على أن التملك الوطني لعملیة السالم، واإلرادة السیاسیة، والحوار المتصل، تمثل  1.1

من أجل السالم المستدام. ویلتزم الطرفان بالتعاون في مراقبة واحترام وقف  عناصر ال غنى عنھا
إطالق النار وسیلجآن دوما إلى حكمتھما في احتواء وحل ایة مشكلة یمكن أن تظھر في ھذا اإلطار; 

سیمتنع الطرفان عن أي فعل أو أفعال من شأنھا أن تفسد بأي شكل عملیة السالم. وسیعمدان من  1.2
سیلتزم الطرفان بالحكم الرشید  1.3راخ إلى خلق وتعزیز جو یزدھر فیھ السالم والھدوء; دونما ت

.والدیمقراطیة وتنمیة المجتمع المدني  
یتفق الطرفان على أن اإلجماع ھو جوھر ھذه االتفاقیة ویعمالن على إشراك كل المجموعات  1.4

الم، ولتلعب دورھا وتساھم في دعم المسلحة األخرى والقوى السیاسیة لتصبح جزءا من عملیة الس
.االتفاقیة  

تضمن اتفاقیة وقف إطالق النار أن تكون واضحة وأن تزیل كل مجال للغموض في كل بنود  1.5
.اتفاقیة وقف إطالق النار  



تضمن اتفاقیة وقف إطالق النار الحركة الطلیقة للناس والبضائع والخدمات في كل أنحاء  1.6
.السودان  

فان ویتبادالن، وفي إطار صالحیات اتفاقیة وقف إطالق النار، المعلومات یوفر الطر 1.7
واإلحصائیات حول منعة قواتھما وسالحھا ومعداتھا وكل معلومات أخرى ذات صلة، فیما بینھما 

.ومع بعثة األمم المتحدة المساندة  
الوطنیة تطلق تتعھد األطراف باالطالق الفوري لسراح أسرى الحرب وكدلیل على التسویة  .8 .1

.سراح أي سجناء آخرین اعتقلوا نتیجة الحرب حول المصادقة على اتفاقیة السالم الشامل  
تشرك األطراف ، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر في عملیة ترتیب اطالق سراح اسرى  .9 .1

.الحرب واألشخاص اآلخرین الذین اعتقلوا نتیجة الحرب  
یل المساعدة االنسانیة عبر ایجاد الظروف التي تؤدي الى تقدیم تتعھد األطراف بتیسیر وتسھ .10 .1

المساعدة االنسانیة العاجلة لألشخاص المشردین والالجئین واألشخاص اآلخرین المتأثرین وحقھم في 
.العودة  

تتفق األطراف على ابالغ أفراد قواتھا المسلحة كوسیلة لجعل اتفاقیة وقف اطالق النار اكثر  .11 .1
.مقبولیة  

تتعھد األطراف بأن تقوم جمیع القوى والقوات التي تحت امرتھا والقوى المتحالفة معھا  .12 .1
.والتابعة لھا في مختلف المستویات ومن سائر الصنوف بوقف كامل الطالق النار وایقاف النزاعات  

كذلك قواه تسعى األطراف الى تعزیز ونشر ثقافة السالم واجراءات بناء الثقة بین الشعب و .13 .1
.كجزء ال یتجزأ من ترتیبات وقف اطالق النار وتعزیز السالم  

تتفق األطراف على عدم تسلیح أو تدریب أو ایواء أشخاص في مناطق سیطرتھا أو تقدیم أي  .14 .1
.شكل من اشكال المساعدة الى عناصر خارجیة ھدامة أو جماعات مسلحة داخلیة  

.یقوض بأي شكل كان السیادة والوحدة االقلیمیة للسودانما من شيء في ھذه االتفاقیة  .15 .1  
:مدخل الى االنجاز .2  

توضع اتفاقیة وقف اطالق النار (یشار الیھا الحقا باالتفاقیة او ھذه االتفاقیة) موضع التنفیذ من تاریخ 
ف اطالق التوقیع على اتفاقیة السالم الشامل (ذلك الیوم الي یشار الیھ الحقا باسم الیوم األول لوق

  . النار
 

 


