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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمة
 نحن شعب السودان،

 حمدًا هللا العظیم الذي وھبنا الحكمة واإلرادة إلنجاز اتفاقیة السالم الشامل التي وضعت حدًا قاطعًا ألطول نزاع في القارة األفریقیة،

 وبعد اجتیازنا للعواقب المأساویة التي نجمت عن ذلك النزاع المنھك،

 وإدراكًا منا للتنوع الدیني والعرقي واإلثني والثقافي في السودان،

 والتزامًا منا بإقامة نظام المركزي ودیمقراطي تعددي للحكم یتم فیھ تداول السلطة سلمیًا،

 وبإعالء قیم العدل والمساواة وحفظ كرامة اإلنسان ومساواة الرجال والنساء في الحقوق والواجبات،

والتزامًا منا بضرورة التوجھ بالحكم في المرحلة المقبلة من مسیرتنا السیاسیة نحو تعزیز النمو االقتصادي، وتوطید التوافق 
 االجتماعي، وتعمیق التسامح الدیني، وبناء الثقة بین أھل السودان جمیعًا،

، والتجارب الدستوریة السابقة منذ 1998بدستور السودان لعام واستھداًء  2005والتزامًا باتفاقیة السالم الشامل الموقعة في ینایر 
 االستقالل، والتجارب األخرى ذات الصلة،

وتقدیرًا لمؤتمرات الحوار ومبادرة الحوار الشعبي الشامل واتفاقیات السالم والمصالحة الوطنیة، خاصة اتفاقیة القاھرة الموقعة في 
 وتباشیر االتفاقیات األخرى المنھیة للنزاعات في البالد، 2005یونیو 

 .نعلن بھذا اعتمادنا لھذا الدستور قانونًا أعلى ُتحكم بھ جمھوریة السودان خالل الفترة االنتقالیة ونتعھد باحترامھ وحمایتھ

 الدولة والدستور والمبادئ الموجھة: الباب األول

 الدولة والدستور: الفصل األول

16.2.1 مواعید االنتخابات  
16.2.2 االستفتاء  
16.2.3 شرط التقدم لالنتخاب 

17 حق تقریر المصیر لجنوب السودان: الباب السادس عشر 
17.1 إقرار حق تقریر المصیر لمواطني جنوب السودان  
17.2 مفوضیة االستفتاء لجنوب السودان  
17.3 مفوضیة التقویم  
17.4 االستفتاء على تقریر المصیر 

18 أحكام متنوعة: الباب السابع عشر 
18.1 نفاذ ھذا الدستور  
18.2 تعدیل الدستور  
18.3 تضمین اتفاقیة السالم الشامل  
18.4 أحكام انتقالیة ومتنوعة 

19 الجداول 
19.1  أ(الجدول(  
19.2  ب(الجدول(  
19.3  ج(الجدول(  
19.4  د(الجدول(  
19.5  ھـ(الجدول(  
19.6  و(الجدول( 

20 شھادة 
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 طبیعة الدولة

جمھوریة السودان دولة مستقلة ذات سیادة، وھي دولة دیمقراطیة المركزیة تتعدد فیھا الثقافات واللغات وتتعایش فیھا ) 1( -1
 .العناصر واألعراق واألدیان

تلتزم الدولة باحترام وترقیة الكرامة اإلنسانیة، وُتؤسس على العدالة والمساواة واالرتقاء بحقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة ) 2(
 .وتتیح التعددیة الحزبیة

 .السودان وطن واحد جامع تكون فیھ األدیان والثقافات مصدر قوة وتوافق وإلھام) 3(

 السیادة

 .السیادة للشعب وُتمارسھا الدولة طبقًا لنصوص ھذا الدستور والقانون دون إخالل بذاتیة جنوب السودان والوالیات -2

 حاكمیة الدستور القومي االنتقالي

الدستور القومي االنتقالي ھو القانون األعلى للبالد، ویتوافق معھ الدستور االنتقالي لجنوب السودان ودساتیر الوالیات وجمیع  -3
 .القوانین

 المبادئ األساسیة للدستور

 :ُیؤسس ھذا الدستور على المبادئ التالیة ویسترشد بھا -4

ُتؤسس وحدة السودان على اإلرادة الُحرة لشعبھ وسیادة حكم القانون والحكم الدیمقراطي الالمركزي والمساءلة والمساواة ) أ(
 واالحترام والعدالة، 

 األدیان والمعتقدات والتقالید واألعراف ھي مصدر القوة المعنویة واإللھام للشعب السوداني، ) ب(
 التنوع الثقافي واالجتماعي للشعب السوداني ھو أساس التماسك القومي، وال یجوز استغاللھ إلحداث الفرقة، ) ج(
ُتستمد سلطة الحكم وصالحیاتھ من سیادة الشعب وإرادتھ التي ُتمارس عن طریق االستفتاء واالنتخابات الُحرة المباشرة ) د(

 .والدوریة التي ُتجرى في اقتراع سري عام لمن بلغ السن التي یحددھا القانون

 مصادر التشریع

 .تكون الشریعة اإلسالمیة واإلجماع مصدرًا للتشریعات التي ُتسن على المستوى القومي وُتطبق على والیات شمال السودان) 1( -5

یكون التوافق الشعبي وقیم وأعراف الشعب السوداني وتقالیده ومعتقداتھ الدینیة التي تأخذ في االعتبار التنوع في السودان، ) 2(
 .مصدرًا للتشریعات التي ُتسن على المستوى القومي، وُتطبق على جنوب السودان أو والیاتھ

) أ) (1(26في حالة وجود تشریع قومي معمول بھ حالیًا، أو قد ُیسن، ویكون مصدره دینیًا أو ُعرفیًا، یجوز للوالیة، وفقًا للمادة ) 3(
 :في حالة جنوب السودان، التي ال یعتنق غالب سكانھا ذلك الدین أو ال یمارسون ذلك العرف أن

 تسن تشریعًا یسمح بممارسات أو ینشئ مؤسسات في تلك الوالیة تالئم دین سكان الوالیة وأعرافھم، أو ) أ(
تحیل التشریع إلى مجلس الوالیات إلجازتھ بوساطة ُثلثي جمیع الممثلین في ذلك المجلس أو یبتدر إجراءات لسن تشریع ) ب(

 .قومي تنشأ بموجبھ المؤسسات البدیلة المالئمة

 الحقوق الدینیة

 :تحترم الدولة الحقوق الدینیة التالیة -6

 العبادة والتجمع وفقًا لشعائر أي دین أو معتقد، وإنشاء أماكن لتلك األغراض والمحافظة علیھا، ) أ(
 إنشاء وصون المؤسسات الخیریة واإلنسانیة المناسبة، ) ب(
تملك وحیازة األموال الثابتة والمنقولة وصنع وحیازة واستعمال األدوات والمواد الالزمة المتعلقة بطقوس أو عادات أي ) ج(

 دین أو معتقد، 
 كتابة وإصدار وتوزیع المطبوعات الدینیة، ) د(
 تدریس الدین أو المعتقد في األماكن المناسبة لھذه األغراض، ) ھـ(
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 استقطاب واستالم المساھمات المالیة الطوعیة أو أي مساھمات أخرى من األفراد أو المؤسسات الخاصة أو العامة، ) و(
 تدریب أو تعیین أو انتخاب أو استخالف الزعماء الدینیین المناسبین حسبما تتطلبھ مقتضیات ومعاییر أي دین أو معتقد، ) ز(
 مراعاة العطالت واألعیاد والمناسبات وفقًا للعقائد الدینیة، ) ح(
 .االتصال باألفراد والجماعات فیما یتعلق بأمور الدین والعقیدة على المستویین المحلي والعالمي) ط(

 المواطنة والجنسیة

 .تكون المواطنة أساس الحقوق المتساویة والواجبات لكل السودانیین) 1( -7

 .لكل مولود من أم أو أب سوداني حق ال ینتقص في التمتع بالجنسیة والمواطنة السودانیة) 2(

 .ینظم القانون المواطنة والتجنس، وال یجوز نزع الجنسیة عمن اكتسبھا بالتجنس إال بقانون) 3(

 .یجوز ألي سوداني أن یكتسب جنسیة بلد آخر حسبما ینظمھ القانون) 4(

 اللغة

 .جمیع اُللغات األصلیة السودانیة لُغات قومیة یجب احترامھا وتطویرھا وترقیتھا) 1( -8

 .العربیة ھي اللغة القومیة األوسع انتشارًا في السودان) 2(

تكون العربیة، باعتبارھا لُغة رئیسیة على الصعید القومي، واإلنجلیزیة، اللغتین الرسمیتین ألعمال الحكومة القومیة ولغتي ) 3(
 .التدریس في التعلیم العالي

یجوز ألي ھیئة تشریعیة دون مستوى الحكم القومي أن تجعل من أي لغة قومیة أخرى، لغة عمل رسمیة في نطاقھا وذلك إلى ) 4(
 .جانب اللغتین العربیة واإلنجلیزیة

ال یجوز التمییز ضد استعمال أي من اللغتین العربیة أو اإلنجلیزیة في أي مستوى من مستویات الحكم أو في أي مرحلة من ) 5(
 .مراحل التعلیم

 
 الشعارات الوطنیة

 .یحدد القانون العلم الوطني والشعار الوطني والنشید الوطني والخاتم العام واألوسمة واألعیاد والمناسبات الوطنیة للدولة -9

 
 المبادئ الھادیة والموجھات: الفصل الثاني

 االقتصاد الوطني

تكون األھداف األشمل للتنمیة االقتصادیة ھي القضاء على الفقر وتحقیق أھداف ألفیة التنمیة وضمان التوزیع العادل للثروة ) 1( -10
 .وتقلیص التفاوت في الدخول وتحقیق مستوى كریم من الحیاة لكل المواطنین

تطور الدولة االقتصاد الوطني وتدیره بغرض تحقیق الرخاء عن طریق سیاسات تھدف لزیادة اإلنتاج وبناء اقتصاد كفء معتمد ) 2(
 .على ذاتھ وتشجیع السوق الُحر ومنع االحتكار

 .تعزز الدولة التكامل االقتصادي اإلقلیمي) 3(

 
 البیئة والموارد الطبیعیة

ألھل السودان الحق في بیئة طبیعیة نظیفة ومتنوعة، وتحافظ الدولة والمواطنون على التنوع الحیوي في البالد وترعاه ) 1( -11
 .وتطوره
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ال تنتھج الدولة سیاسات أو تتخذ أو تسمح بأي عمل من شأنھ أن یؤثر تأثیرًا سالبًا على وجود أي نوع حیواني أو صنف نباتي أو ) 2(
 .على بیئتھما الطبیعیة أو الُمختارة

 .تطور الدولة، بموجب التشریع، االستغالل األمثل للموارد الطبیعیة وأنجع األسالیب إلدارتھا) 3(

 
 العدالة االجتماعیة

تضع الدولة استراتیجیات وسیاسات تكُفل العدالة االجتماعیة بین أھل السودان كافة، وذلك عن طریق تأمین ُسبل كسب ) 1( -12
 .العیش وفرص العمل وتشجع التكافل والعون الذاتي والتعاون والعمل الخیري

ال ُیحرم أي شخص مؤھل من االلتحاق بأي مھنة أو عمل بسبب اإلعاقة، ولجمیع األشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنین ) 2(
 .الحق في المشاركة في المناشط االجتماعیة أو المھنیة أو اإلبداعیة أو الترفیھیة

 
 التعلیم والعلوم والفنون والثقافة

ترقي الدولة التعلیم على كافة مستویاتھ في جمیع أنحاء السودان، وتكفل مجانیة التعلیم وإلزامیتھ في مرحلة األساس ) أ) (1( -13
 .وبرامج محو األمیة

یحق ألي فرد أو جماعة إنشاء ورعایة المدارس الخاصة والمؤسسات التعلیمیة اُألخرى في كل المستویات حسب ) ب(
 .الشروط والمعاییر التي یحددھا القانون

 .ُتعبئ الدولة الموارد والطاقات العامة والخاصة والشعبیة من أجل التعلیم وتطویر البحث العلمي وخاصًة البحث من أجل التنمیة) 2(

 .تشجع الدولة وتطور الحرف والفنون وتساعد على رعایتھا من ِقبل المؤسسات الحكومیة والمواطنین) 3(

تعترف الدولة بالتنوع الثقافي في السودان وتشجع الثقافات المتعددة على االزدھار المنسجم والتعبیر عن نفسھا عبر وسائط ) 4(
 .اإلعالم والتعلیم

تحمي الدولة التراث السوداني واآلثار واألماكن ذات األھمیة القومیة أو التاریخیة أو الدینیة من التخریب والتدنیس واإلزالة غیر ) 5(
 .المشروعة والتصدیر بوجھ غیر قانوني

 .تكفل الدولة الحریة األكادیمیة في مؤسسات التعلیم العالي وتحمي حریة البحث العلمي في إطار الضوابط األخالقیة للبحث) 6(

 النشء والشباب والریاضة

تضع الدولة السیاسات وتوفر الوسائل لرعایة النشء والشباب وضمان تنشئتھم على وجھ صحي بدنیًا وأخالقیًا وحمایتھم ) 1( -14
 .من االستغالل واإلھمال المادي واألخالقي

 .ترعى الدولة الریاضة وتمكن الشباب من تنمیة مھاراتھم) 2(

 .تحمي الدولة وتدعم المؤسسات الریاضیة األھلیة وتضمن استقاللیتھا) 3(

 األسرة والزواج والمرأة

األسرة ھي الوحدة الطبیعیة واألساسیة للمجتمع ولھا الحق في حمایة القانون، ویجب االعتراف بحق الرجل والمرأة في ) 1( -15
 .الزواج وتأسیس األسرة وفقًا لقوانین األحوال الشخصیة الخاصة بھما، وال یتم أي زواج إّال بقبول طوعي وكامل من طرفیھ

تضطلع الدولة بحمایة األمومة ووقایة المرأة من الظلم وتعزیز المساواة بین الجنسین وتأكید دور المرأة في األسرة وتمكینھا في ) 2(
 .الحیاة العامة
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 القیم والطھارة العامة

تسن الدولة القوانین لحمایة المجتمع من الفساد والجنوح والشرور االجتماعیة وترقیة المجتمع كلھ نحو القیم االجتماعیة ) 1( -16
 .الفاضلة بما ینسجم مع األدیان والثقافات في السودان

 .تسن الدولة القوانین وتنشئ المؤسسات للحد من الفساد والحیلولة دون إساءة استخدام السلطة ولضمان الطھارة في الحیاة العامة) 2(

 السیاسة الخارجیة

 :ُتوظَّف سیاسة السودان الخارجیة لخدمة المصالح الوطنیة وُتدار باستقالل وشفافیة لخدمة األھداف التالیة -17

ترقیة التعاون الدولي، خاصة في إطار أسرة األمم المتحدة والمنظمات الدولیة واإلقلیمیة اُألخرى، وذلك من أجل تعزیز ) أ(
 السالم العالمي واحترام القانون الدولي وااللتزامات التعاھدیة وتطویر نظام اقتصادي عالمي عادل، 

تحقیق التكامل االقتصادي األفریقي والعربي، كل في إطار الخطط والمنابر اإلقلیمیة القائمة وتعزیز الوحدة األفریقیة ) ب(
 والعربیة والتعاون األفریقي العربي كما ھو مرسوم في تلك الخطط، 

 ترقیة احترام حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة في المنابر اإلقلیمیة والدولیة، ) ج(
 تشجیع حوار الحضارات وبناء نظام عالمي قائم على العدل ووحدة المصیر اإلنساني، ) د(
 ترقیة التعاون االقتصادي بین دول الجنوب، ) ھـ(
عدم التدخل في شئون الدول اُألخرى، وتعزیز حسن الجوار والتعاون المشترك مع جمیع دول الجوار، والحفاظ على ) و(

 عالقات متوازنة وودیة مع الدول اُألخرى، 
 .مكافحة اإلرھاب والجریمة المنظمة، الدولیة منھا وعبر الوطنیة) ز(

 الدفاع عن الوطن

 .الدفاع عن الوطن شرف وواجب على كل مواطن، وترعى الدولة المحاربین والمصابین في الحرب وأسر الشھداء والمفقودین -18

 الصحة العامة

 .تطور الدولة الصحة العامة وتضمن الرعایة الصحیة األولیة مجانًا لكافة المواطنین -19

 المفروضات المالیة

 .ال ُتفرض ضرائب أو رسوم أو مستحقات مالیة، إال بموجب قانون) 1( -20

 .الزكاة فریضة مالیة على المسلمین، وینظم القانون في الوالیات الشمالیة كیفیة جبایتھا وصرفھا وإدارتھا) 2(

 المصالحة الوطنیة

تبتدر الدولة عملیة شاملة للمصالحة الوطنیة وتضمید الجراح من أجل تحقیق التوافق الوطني والتعایش السلمي بین جمیع  -21
 .السودانیین

 استثناء

ما لم ینص ھذا الدستور على غیر ذلك أو یكفل القانون الحقوق والحریات المشار إلیھا في ھذا الفصل، ال ُتعتبر النصوص  -22
الواردة في ھذا الفصل واجبة النفاذ بذاتھا في المحاكم، ومع ذلك فإن المبادئ الواردة فیھ أساسیة للحكم، والدولة ُملزمة باالھتداء بھا، 

 .خاصة عند وضع السیاسات والقوانین

 الفصل الثالث

 واجبات المواطن

على كل مواطن سوداني أن یدین بالوالء لجمھوریة السودان وأن یمتثل لھذا الدستور ویحترم المؤسسات التي ُأنشئت ) 1( -23
 .بمقتضاه ویحمي سالمة أرض الوطن
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 :على كل مواطن، بوجھ خاص، أن) 2(

 یدافع عن الوطن ویستجیب لنداء الخدمة الوطنیة في حدود ما ینص علیھ ھذا الدستور والقانون، ) أ(
ینبذ العنف ویعمل على تحقیق التوافق واإلخاء والتسامح بین أھل السودان كافة، تجاوزًا للفوارق الدینیة واإلقلیمیة ) ب(

 واللغویة والطائفیة، 
 یحافظ على األموال والممتلكات العامة ویفي بااللتزامات القانونیة والمالیة نحو الدولة، ) ج(
 یجتنب الفساد والتخریب ویحول دون حدوثھما، ) د(
 یشارك بفعالیة في تنمیة البالد، ) ھـ(
 یشارك في االنتخابات العامة واالستفتاءات التي ینص علیھا ھذا الدستور والقانون، ) و(
 یلتزم بالقانون ویتعاون مع األجھزة المختصة على حفظ القانون والنظام، ) ز(
 یحافظ على البیئة الطبیعیة، ) ح(
 .یستھدي ویسترشد، بوجٍھ عام، في أعمالھ بمصالح األمة والمبادئ المنصوص علیھا في ھذا الدستور) ط(

 نظام الحكم الالمركزي: الفصل الرابع

 مستویات الحكم

 :السودان دولة المركزیة، وتكون مستویات الحكم فیھا على الوجھ التالي -24

 مستوى الحكم القومي، الذي یمارس السلطة لیحمي سیادة السودان الوطنیة وسالمة أراضیھ ویعزز رفاھیة شعبھ، ) أ(
 مستوى الحكم في جنوب السودان، الذي یمارس السلطة فیما یتعلق بأھل جنوب السودان ووالیاتھ، ) ب(
مستوى الحكم الوالئي، الذي یمارس السلطة على مستوى الوالیات في كل أنحاء السودان ویقدم الخدمات العامة من ) ج(

 خالل المستوى األقرب للمواطنین، 
 .مستوى الحكم المحلي، ویكون في أنحاء السودان كافة) د(

 تخویل السلطات

 :ُتراعى المبادئ اآلتیة عند تخویل السلطات وتوزیعھا بین كافة مستویات الحكم -25

 االعتراف بذاتیة حكومة جنوب السودان والوالیات، ) أ(
تأكید الحاجة البتداع مبادئ ومعاییر للحكم واإلدارة على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والوالیات تبرز ) ب(

 وحدة الوطن وتؤكد تنوع شعبھ، 
 اإلقرار بواجب الدولة في تعزیز رفاھیة الشعب وحمایة حقوق اإلنسان والحریات األساسیة، ) ج(
االعتراف بأھمیة مشاركة جمیع السودانیین في كافة مستویات الحكم وبوجھ خاص مواطني جنوب السودان تعبیرًا عن ) د(

 الوحدة الوطنیة للبالد، 
تحقیق الحكم الراشد عن طریق الدیمقراطیة والشفافیة والمحاسبة وسیادة حكم القانون على كافة مستویات الحكم، وذلك ) ھـ(

 .توطیدًا للسالم الدائم

 الروابط بین مستویات الحكم

 :تحترم مستویات الحكم، عند إدارة النظام الالمركزي للبالد، المبادئ اآلتیة التي تحكم الروابط فیما بینھا) 1( -26

 یكون التواصل بین الحكومة القومیة والوالیات في جنوب السودان عن طریق حكومة جنوب السودان، ) أ(
ُتراعي كل مستویات الحكم، وعلى وجھ الخصوص المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والمستوى الوالئي، فیما ) ب(

: یتصل بعالقاتھا فیما بینھا أو مع األجھزة الحكومیة اُألخرى، ما یلي
 احترام كل منھا لذاتیة اآلخر، ) أوًال(
 التآزر في أداء أعباء الحكم ومساعدة بعضھا لبعض في الوفاء بالتزاماتھا الدستوریة،) ثانیًا(

: تؤدي أجھزة الحكم على كل المستویات مھامھا وتمارس صالحیاتھا بحیث) ج(
 ال یتغول أي منھا على صالحیات ووظائف المستویات األخرى، ) أوًال(
 ال یتولى أي منھا صالحیات أو وظائف ُمنحت لمستوى آخر إال وفقًا لھذا الدستور، ) ثانیًا(
 ترقي التعاون بین كل مستویات الحكم، ) ثالثًا(
 تنمي التواصل واالنفتاح بین كل مستویات الحكم، ) رابعًا(
 تقدم المساعدة والدعم للمستویات اُألخرى، ) خامسًا(
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 تعزز تنسیق المھام الحكومیة، ) سادسًا(
 تلتزم بإجراءات التعامل بین مستویات الحكم، ) سابعًا(
 تشجع التسویة الودیة للنزاعات قبل اللجوء إلى التقاضي، ) ثامنًا(
 تحترم مستویات الحكم اُألخرى ومؤسساتھا،) تاسعًا(

یكون التفاعل بین مستویات الحكم المختلفة مشتركًا ومتسقًا ویتم في إطار الوحدة الوطنیة بھدف تحقیق حیاة أفضل ) د(
 للجمیع،

 .یجوز لوالیتین أو أكثر االتفاق على آلیات أو ترتیبات للتنسیق أو التعاون فیما بینھا) 2(

 وثیقة الحقوق: الباب الثاني
 ماھیة وثیقة الحقوق

تكون وثیقة الحقوق عھدًا بین كافة أھل السودان، وبینھم وبین حكوماتھم على كل مستوى، والتزامًا من جانبھم بأن یحترموا ) 1( -27
حقوق اإلنسان والحریات األساسیة المضمنة في ھذا الدستور وأن یعملوا على ترقیتھا؛ وتعتبر حجر األساس للعدالة االجتماعیة 

 .والمساواة والدیمقراطیة في السودان

 .تحمي الدولة ھذه الوثیقة وتعززھا وتضمنھا وتنفذھا) 2(

تعتبر كل الحقوق والحریات المضمنة في االتفاقیات والعھود والمواثیق الدولیة لحقوق اإلنسان والمصادق علیھا من قبل ) 3(
 .جمھوریة السودان جزًء ال یتجزأ من ھذه الوثیقة

 .تنظم التشریعات الحقوق والحریات المضمنة فى ھذه الوثیقة وال تصادرھا أو تنتقص منھا) 4(

 الحیاة والكرامة اإلنسانیة

لكل إنسان حق أصیل في الحیاة والكرامة والسالمة الشخصیة، ویحمي القانون ھذا الحق، وال یجوز حرمان أي إنسان من الحیاة  -28
 .تعسفًا

 الحریة الشخصیة

لكل شخص الحق في الحریة واألمان، وال یجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، وال یجوز حرمانھ من حریتھ أو تقییدھا إال  -29
 .ألسباب ووفقًا إلجراءات یحددھا القانون

 الُحرمة من الرق والسخرة

 .یحظر الرق واالتجار بالرقیق بجمیع أشكالھ، وال یجوز استرقاق أحد أو إخضاعھ للسخرة) 1( -30

 .ال یجوز إرغام أحد على أداء عمل قسرًا إّال كعقوبة تترتب على اإلدانة بوساطة محكمة مختصة) 2(

 المساواة أمام القانون

الناس سواسیة أمام القانون، ولھم الحق في التمتع بحمایة القانون دون تمییز بینھم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اُللغة أو  -31
 .العقیدة الدینیة أو الرأي السیاسي أو األصل العرقي

 حقوق المرأة والطفل

تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنیة والسیاسیة واالجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة بما ) 1( -32
 .فیھا الحق في األجر المتساوي للعمل المتساوي والمزایا الوظیفیة األخرى

 .تعزز الدولة حقوق المرأة من خالل التمییز اإلیجابي) 2(
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 .تعمل الدولة على محاربة العادات والتقالید الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعیتھا) 3(

 .توفر الدولة الرعایة الصحیة لألمومة والطفولة وللحوامل) 4(

 .تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في االتفاقیات الدولیة واإلقلیمیة التي صادق علیھا السودان) 5(

 الُحرمة من التعذیب

 .ال یجوز إخضاع أحد للتعذیب أو معاملتھ على نحٍو قاٍس أو ال إنساني أو ُمھین -33

 المحاكمة العادلة

 .المتھم برئ حتى تثبت إدانتھ وفقًا للقانون) 1( -34

 .ُیخطر أي شخص عند القبض علیھ بأسباب القبض وُیبلغ دون تأخیر بالتھمة الموجھة ضده) 2(

یكون ألي شخص، ُتتخذ ضده إجراءات مدنیة أو جنائیة، الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادیة مختصة وفقًا ) 3(
 .لإلجراءات التي یحددھا القانون

 .ال یجوز توجیھ االتھام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم یشكل ذلك الفعل أو االمتناع جریمة عند وقوعھ) 4(

 .یكون لكل شخص الحق في أن ُیحاكم حضوریًا بدون إبطاء غیر مبرر في أي ُتھمة جنائیة، وینظم القانون المحاكمة الغیابیة) 5(

یكون للمتھم الحق في الدفاع عن نفسھ شخصیًا أو بوساطة محاٍم یختاره، ولھ الحق في أن توفر لھ الدولة المساعدة القانونیة ) 6(
 .عندما یكون غیر قادٍر على الدفاع عن نفسھ في الجرائم بالغة الخطورة

 الحق في التقاضي

 .یكفل للكافة الحق في التقاضي، وال یجوز منع أحد من حقھ في اللجوء إلى العدالة -35

 تقیید عقوبة اإلعدام

 .ال یجوز توقیع عقوبة اإلعدام إال قصاصًا أو حدًا أو جزاًء على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون) 1( -36

 .ال یجوز توقیع عقوبة اإلعدام على من لم یبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من بلغ السبعین من عمره في غیر القصاص والحدود) 2(

 .ال یجوز تنفیذ عقوبة اإلعدام على الحوامل والمرضعات إال بعد عامین من الرضاعة) 3(

 الخصوصیة

ال یجوز انتھاك خصوصیة أي شخص، وال یجوز التدخل في الحیاة الخاصة أو األسریة ألي شخص في مسكنھ أو في  -37
 .مراسالتھ، إال وفقًا للقانون

 حریة العقیدة والعبادة

لكل إنسان الحق في حریة العقیدة الدینیة والعبادة، ولھ الحق في إعالن دینھ أو عقیدتھ أو التعبیر عنھما عن طریق العبادة  -38
والتعلیم والممارسة أو أداء الشعائر أو االحتفاالت، وذلك وفقًا لما یتطلبھ القانون والنظام العام، وال ُیكره أحد على اعتناق دین ال 

 .یؤمن بھ أو ممارسة طقوس أو شعائر ال یقبل بھا طواعیة

 حریة التعبیر واإلعالم

لكل مواطن حق ال ُیقید في حریة التعبیر وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام ) 1( -39
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 .والسالمة واألخالق العامة، وذلك وفقًا لما یحدده القانون

 .تكفل الدولة حریة الصحافة ووسائل اإلعالم األخرى وفقًا لما ینظمھ القانون في مجتمع دیمقراطي) 2(

تلتزم كافة وسائل اإلعالم بأخالق المھنة وبعدم إثارة الكراھیة الدینیة أو العرقیة أو العنصریة أو الثقافیة أو الدعوة للعنف أو ) 3(
 .الحرب

 حریة التجمع والتنظیم

ُیكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حریة التنظیم مع أخرىن، بما في ذلك الحق في تكوین األحزاب ) 1( -40
 .السیاسیة والجمعیات والنقابات واالتحادات المھنیة أو االنضمام إلیھا حمایًة لمصالحھ

 .ینظم القانون تكوین وتسجیل األحزاب السیاسیة والجمعیات والنقابات واالتحادات المھنیة وفقًا لما یتطلبھ المجتمع الدیمقراطي) 2(

 :ال یحق ألي تنظیم أن یعمل كحزب سیاسي على المستوى القومي أو مستوى جنوب السودان أو المستوى الوالئي ما لم یكن لدیھ) 3(

 عضویة مفتوحة ألي سوداني بغض النظر عن الدین أو األصل العرقي أو مكان المیالد، ) أ(
 برنامج ال یتعارض مع نصوص ھذا الدستور، ) ب(
 قیادة ومؤسسات منتخبة دیمقراطیًا، ) ج(
 .مصادر تمویل شفافة ومعلنة) د(

 حق االقتراع

 .لكل مواطن الحق في المشاركة في الشئون العامة من خالل التصویت حسبما یحدده القانون) 1( -41

لكل مواطن بلغ السن التي یحددھا ھذا الدستور أو القانون الحق في أن َینتِخب وُینتَخب في انتخابات دوریة تكفل التعبیر الُحر ) 2(
 .عن إرادة الناخبین وُتجرى وفق اقتراع سري عام

 حریة التنقل واإلقامة

لكل مواطن الحق في حریة التنقل وحریة اختیار مكان إقامتھ إّال ألسباب تقتضیھا الصحة العامة أو السالمة وفقًا لما ینظمھ ) 1( -42
 .القانون

 .لكل مواطن الحق في مغادرة البالد وفقًا لما ینظمھ القانون ولھ الحق في العودة) 2(

 حق التملك

 .لكل مواطن الحق في الحیازة أو التملك وفقًا للقانون) 1( -43

وال تصادر األموال . ال یجوز نزع الملكیة الخاصة إال بموجب قانون وللمصلحة العامة، وفي مقابل تعویض عادل وفوري) 2(
 .الخاصة إال بموجب حكم قضائي

 الحق في التعلیم

التعلیم حق لكل مواطن وعلى الدولة أن تكفل الحصول علیھ دون تمییز على أساس الدین أو العنصر أو العرق أو النوع أو ) 1( -44
 .اإلعاقة

 .التعلیم في المستوى األساسي إلزامي وعلى الدولة توفیره مجانًا) 2(

 حقوق األشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنین

تكفل الدولة لألشخاص ذوي الحاجات الخاصة كل الحقوق والحریات المنصوص علیھا في ھذا الدستور، وبخاصة احترام ) 1( -45
 .كرامتھم اإلنسانیة، وإتاحة التعلیم والعمل المناسبین لھم وكفالة مشاركتھم الكاملة في المجتمع
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 .تكفل الدولة للمسنین الحق في احترام كرامتھم وتوفر لھم الرعایة والخدمات الطبیة الالزمة وفقًا لما ینظمھ القانون) 2(

 الرعایة الصحیة العامة

تضطلع الدولة بتطویر الصحة العامة وإنشاء وتطویر وتأھیل المؤسسات العالجیة والتشخیصیة األساسیة وعلیھا توفیر الرعایة  -46
 .الصحیة األولیة وخدمات الطوارئ مجانًا لكل المواطنین

 المجموعات العرقیة والثقافیة

یكون للمجموعات العرقیة والثقافیة الحق في أن تنعم بثقافاتھا الخاصة وتطورھا بحریة، وللمنتمین لھذه المجموعات الحق في  -47
 .أن یمارسوا معتقداتھم ویستخدموا لغاتھم ویراعوا أدیانھم وأعرافھم وینشئوا أطفالھم في إطار تلك الثقافات واألعراف

 ُحرمة الحقوق والحریات

من ھذا الدستور، ال یجوز االنتقاص من الحقوق والحریات المنصوص علیھا في ھذه الوثیقة، وتصون  211مع مراعاة المادة  -48
المحكمة الدستوریة والمحاكم المختصة اُألخرى ھذه الوثیقة وتحمیھا وتطبقھا، وتراقب مفوضیة حقوق اإلنسان تطبیقھا في الدولة 

 .من ھذا الدستور 142وفقًا للمادة 

 السلطة التنفیذیة القومیة: الباب الثالث

 السلطة التنفیذیة القومیة واختصاصاتھا: الفصل األول

 تكوین السلطة التنفیذیة القومیة

 .تتكون السلطة التنفیذیة القومیة من رئاسة الجمھوریة ومجلس الوزراء القومي -49

 اختصاصات السلطة التنفیذیة القومیة

) و(و) ھـ(مقروءین مع الجدولین ) د(و) أ(تمارس السلطة التنفیذیة القومیة االختصاصات التنفیذیة الواردة في الجدولین  -50
 .والصالحیات التي یمنحھا ھذا الدستور

 رئاسة الجمھوریة: الفصل الثاني

 تكوین رئاسة الجمھوریة

 .تتكون رئاسة الجمھوریة من رئیس الجمھوریة ونائبین) 1( -51

 .ُتتخذ القرارات في رئاسة الجمھوریة بروح المشاركة والزمالة للحفاظ على استقرار البالد وتنفیذ اتفاقیة السالم الشامل) 2(

 رئیس الجمھوریة

لجمھوریة السودان رئیس ینتخبھ الشعب مباشرة في انتخابات قومیة وفقًا للقانون والنظم التي تضعھا المفوضیة القومیة  -52
 .لالنتخابات

 أھلیة رئیس الجمھوریة

 :یجب أن تتوفر في المرشح لمنصب رئیس الجمھوریة الشروط التالیة -53

 أن یكون سودانیًا بالمیالد، ) أ(
 أن یكون سلیم العقل، ) ب(
 أال یقل عمره عن أربعین عامًا، ) ج(
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 أن یكون ملمًا بالقراءة والكتابة، ) د(
 .أال یكون قد ُأدین في جریمة تتعلق باألمانة أو الفساد األخالقي) ھـ(

 ترشیح وانتخاب رئیس الجمھوریة

یجوز ألي ناخب مؤھل ترشیح من یراه مناسبًا لمنصب رئیس الجمھوریة، ویجب أن یزكي المرشَح عدٌد من الناخبین ) 1( -54
 .المؤھلین یحدده القانون

یكون المرشح لمنصب رئیس الجمھوریة الذي یحصل على أكثر من خمسین بالمائة من جملة أصوات المقترعین في انتخاب ) 2(
 .رئیس الجمھوریة، ھو الرئیس المنتخب

 .، ُتعاد االنتخابات بین المرشحین االثنین اللذین حصال على أعلى األصوات)2(إذا لم تحرز النسبة المئویة الواردة في البند ) 3(

 تأجیل انتخابات رئیس الجمھوریة

عند تعذر انتخاب رئیس الجمھوریة ألي سبب حسبما تقرره المفوضیة القومیة لالنتخابات وفقًا لقانون االنتخابات، یتعین ) 1( -55
على المفوضیة تحدید موعد جدید إلجراء االنتخاب بأعجل ما تیسر، شریطة أال یتجاوز ستین یومًا من الیوم الذي كان مقررًا فیھ 

 .إجراء االنتخابات

یستمر رئیس الجمھوریة شاغل المنصب، رئیسًا بالوكالة، لحین إجراء االنتخابات المؤجلة وتمتد فترتھ تلقائیًا لحین أداء الرئیس ) 2(
 .المنتخب الیمین الدستوریة

 قسم رئیس الجمھوریة

 :یؤدي رئیس الجمھوریة المنتخب، لتولي منصبھ، الیمین التالیة أمام الھیئة التشریعیة القومیة -56

أقسم باهللا العظیم بوصفي رئیسًا لجمھوریة السودان أن أكون مخلصًا وصادقًا في والئي ................... أنا «
لجمھوریة السودان، وأن أؤدي واجباتي ومسئولیاتي بجد وأمانة وبطریقة شوریة لترقیة ورفاھیة وتقدم األمة، وأن 
التزم بالدستور وأحمیھ وأحافظ علیھ وأن أراعي قوانین جمھوریة السودان وأن أدافع عن سیادة البالد، وأن أعمل 

لوحدتھا وأوطد دعائم نظام الحكم الدیمقراطي الالمركزي، وأن أصون كرامة شعب السودان وعزتھ، واهللا على ما 
 .»أقول شھید

 أجل والیة رئیس الجمھوریة

 .یكون أجل والیة رئیس الجمھوریة خمس سنوات تبدأ من یوم تولیھ لمنصبھ ویجوز إعادة انتخابھ لوالیة ثانیة فحسب -57

 اختصاصات رئیس الجمھوریة

رئیس الجمھوریة ھو رأس الدولة والحكومة ویمثل إرادة الشعب وسلطان الدولة، ولھ في ذلك ممارسة االختصاصات التي ) 1( - 58
 :یمنحھا ھذا الدستور واتفاقیة السالم الشامل، ومع عدم اإلخالل بعموم ما تقدم یتولى المھام التالیة

 یصون أمن البالد ویحمي سالمتھا، ) أ(
 یشرف على المؤسسات الدستوریة التنفیذیة ویقدم نموذجًا للقیادة في الحیاة العامة، ) ب(
 . یعین شاغلي المناصب الدستوریة والقضائیة وفقًا لنصوص ھذا الدستور والقانون) ج(
 یرأس مجلس الوزراء القومي، ) د(
 یدعو الھیئة التشریعیة القومیة لالنعقاد أو یؤجل انعقادھا أو ینھي دورتھا، ) ھـ(
 یعلن الحرب وفقًا لنصوص ھذا الدستور والقانون، ) و(
 یعلن وینھي حالة الطوارئ وفقًا لنصوص ھذا الدستور والقانون، ) ز(
 یبتدر التعدیالت الدستوریة والتشریعات ویصادق على القوانین، ) ح(
 . یصادق على أحكام اإلعدام ویمنح العفو ویرفع اإلدانة ویخفف العقوبة وفقًا لنصوص ھذا للدستور والقانون القومي) ط(
 یمثل الدولة في عالقاتھا الخارجیة ویعین سفراء الدولة ویعتمد السفراء األجانب، ) ي(
یوجھ السیاسة الخارجیة للدولة ویشرف علیھا ویصادق على المعاھدات واالتفاقیات الدولیة بموافقة الھیئة التشریعیة ) ك(

 القومیة، 
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 ینشد رأي المحكمة الدستوریة في أي مسألة تنشأ حول الدستور، ) ل(
 .أي مھام أخرى یحددھا ھذا الدستور أو القانون) م(

 :یصدر رئیس الجمھوریة قراراتھ بموافقة النائب األول بشأن المسائل التالیة) 1(دون إخالل بما جاء في أحكام البند ) 2(

 إعالن حالة الطوارئ وإنھائھا، ) أ(
 إعالن الحرب، ) ب(
 من اتفاقیة السالم الشامل، ) 1) (ب(التعیینات التي یجریھا رئیس الجمھوریة حسبما وردت في الملحق ) ج(
 .دعوة الھیئة التشریعیة القومیة لالنعقاد أو تأجیل انعقادھا أو إنھاء دورتھا) د(

 خلو منصب رئیس الجمھوریة

 :یخلو منصب رئس الجمھوریة في أي من الحاالت التالیة -59

 انتھاء أجل والیتھ، ) أ(
 الوفاة، ) ب(
 العلة العقلیة أو البدنیة المقعدة وفقًا لما تقرره الھیئة التشریعیة القومیة بأغلبیة ثالثة أرباع جمیع األعضاء، ) ج(
 التنحیة وفق نصوص ھذا الدستور، ) د(
 .تقدیم استقالتھ للھیئة التشریعیة القومیة) ھـ(

 حصانة رئیس الجمھوریة والنائب األول وتنحیتھما

یتمتع رئیس الجمھوریة والنائب األول بحصانة في مواجھة أي إجراءات قانونیة وال یجوز اتھامھما أو مقاضاتھما في أي ) 1( -60
 .محكمة أثناء فترة والیتھما

أعاله، یجوز اتھام رئیس الجمھوریة أو النائب األول أمام المحكمة الدستوریة في حالة الخیانة ) 1(دون إخالل بأحكام البند ) 2(
الُعظمي أو االنتھاك الجسیم ألحكام ھذا الدستور أو السلوك المشین المتعلق بشئون الدولة، شریطة صدور قرار بذلك من ثالثة أرباع 

 .جمیع أعضاء الھیئة التشریعیة القومیة

 .أعاله ُیعتبر كما لو كان قد تخلى عن منصبھ) 2(في حالة إدانة رئیس الجمھوریة أو النائب األول وفقًا ألحكام البند ) 3(

 الطعن في أعمال رئیس الجمھوریة أو أعمال رئاسة الجمھوریة

 :یجوز لكل شخص متضرر من أعمال رئیس الجمھوریة أو أعمال رئاسة الجمھوریة، الطعن فیھا أمام -61

المحكمة الدستوریة إذا كان الفعل المدعي بھ یتعلق بانتھاك ھذا الدستور أو وثیقة الحقوق أو النظام الالمركزي أو اتفاقیة ) أ(
 السالم الشامل، 

 .المحكمة المختصة إذا كان االدعاء متعلقًا بأي أسباب قانونیة أخرى) ب(

 نائبا رئیس الجمھوریة ومساعدوه ومستشاروه

یعین رئیس الجمھوریة المنتخب نائبین، أحدھما من جنوب السودان واآلخر من الشمال؛ فإذا كان الرئیس المنتخب من ) 1( -62
الشمال، یشغل منصب النائب األول الشخص الذي ُانتخب لمنصب رئیس حكومة جنوب السودان وُیعتبر معینًا من رئیس الجمھوریة 
لھذا المنصب، أما إذا كان الرئیس المنتخب من جنوب السودان فُیعین النائب األول من الشمال بناًء على توصیة الحزب الحائز على 

 .أكبر عدد من المقاعد الشمالیة في المجلس الوطني

 .یجب أن یستوفى نائبا رئیس الجمھوریة شروط األھلیة ذاتھا المقررة لمنصب رئیس الجمھوریة) 2(

 .یجوز لرئیس الجمھوریة أن یعین مساعدین ومستشارین ویحدد مھامھم وأسبقیاتھم) 3(

یؤدي كل من نائبي رئیس الجمھوریة والمساعدین والمستشارین أمام رئیس الجمھوریة، عند تولیھم لمناصبھم، القسم ذاتھ الذي ) 4(
 .یؤدیھ رئیس الجمھوریة
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 مھام نائبي رئیس الجمھوریة

 :یختص النائب األول لرئیس الجمھوریة باآلتي) 1( -63

 القیام بمھام رئیس الجمھوریة في حالة غیابھ وفقًا لنصوص ھذا الدستور، ) أ(
 عضویة مجلس الوزراء القومي، ) ب(
 عضویة مجلس األمن الوطني، ) ج(
 عضویة المجلس الرئاسي في فترة ما قبل االنتخابات، ) د(
 رئاسة المجلس الرئاسي في فترة ما بعد االنتخابات، وذلك في حالة خلو منصب رئیس الجمھوریة، ) ھـ(
 .أي اختصاص أو تكلیف آخر یوكلھ لھ رئیس الجمھوریة) و(

 :یختص نائب رئیس الجمھوریة باآلتي) 2(

 القیام بمھام رئیس الجمھوریة والنائب األول في حالة غیابھما وفقًا لنصوص ھذا الدستور، ) أ(
 عضویة مجلس الوزراء القومي، ) ب(
عضویة المجلس الرئاسي والقائد األعلى للقوات المسلحة السودانیة في حالة خلو منصب رئیس الجمھوریة وذلك وفقًا ) ج(

 من ھذا الدستور،  66و 65للمادتین 
 عضویة مجلس األمن الوطني، ) د(
 .أي اختصاص أو تكلیف آخر یوكلھ لھ رئیس الجمھوریة مع مراعاة التسلسل الھرمي لرئاسة الجمھوریة) ھـ(

 خلو منصب النائب األول

 .عند خلو منصب النائب األول قبل االنتخابات یعین رئیس الجمھوریة نائبًا أول وفق نصوص ھذا الدستور -64

 أحكام انتقالیة لرئاسة الجمھوریة: الفصل الثالث

 رئیس الجمھوریة الحالي والنائب األول

 :قبل االنتخابات التي ُتجرى أثناء الفترة االنتقالیة -65

یكون رئیس الجمھوریة الحالي، أو من یخلفھ، رئیسًا للجمھوریة والقائد األعلى للقوات المسلحة السودانیة وفقًا لھذا ) أ(
 . الدستور

یكون الرئیس الحالي للحركة الشعبیة لتحریر السودان، أو من یخلفھ، النائب األول لرئیس الجمھوریة ویتولى في الوقت ) ب(
 .ذاتھ منصبي رئیس حكومة جنوب السودان والقائد العام للجیش الشعبي لتحریر السودان وفقًا لھذا الدستور

 خلو منصب رئیس الجمھوریة قبل االنتخابات

 :في حالة خلو منصب رئیس الجمھوریة قبل االنتخابات -66

 یتولى مھام رئیس الجمھوریة مجلس رئاسي یتألف من رئیس المجلس الوطني ونائبي رئیس الجمھوریة، ) أ(
 یكون رئیس المجلس الوطني رئیسًا للمجلس الرئاسي، ) ب(
 یتخذ المجلس الرئاسي قراراتھ بتوافق اآلراء، ) ج(
 یكون نائب رئیس الجمھوریة القائد األعلى للقوات المسلحة السودانیة، ) د(
أو أي نص آخر في ھذا الدستور، یتولى منصب رئیس الجمھوریة مرشح حزب المؤتمر  52على الرغم من نص المادة ) ھـ(

 .الوطني خالل أسبوعین من تاریخ خلو المنصب

 خلو منصب رئیس الجمھوریة بعد االنتخابات

 :في حالة خلو منصب رئیس الجمھوریة بعد االنتخابات -67

 ، )أ(66یتولى مھام رئیس الجمھوریة المجلس الرئاسي المشار إلیھ في المادة ) أ(
 یكون النائب األول رئیسًا للمجلس الرئاسي، ) ب(
 یتخذ المجلس الرئاسي قراراتھ بتوافق اآلراء، ) ج(
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 یكون النائب األول أو نائب رئیس الجمھوریة، أیھما كان من الشمال، القائد األعلى للقوات المسلحة السودانیة، ) د(
 .من ھذا الدستور 52یتم شغل منصب رئیس الجمھوریة من خالل انتخابات ُتجرى خالل ستین یومًا وفقًا للمادة ) ھـ(

 خلو منصب النائب األول قبل االنتخابات

في حالة خلو منصب النائب األول لرئیس الجمھوریة قبل االنتخابات، یتولى المنصب مرشح الحركة الشعبیة لتحریر السودان،  -68
 .وذلك خالل أسبوعین من خلو المنصب

 أحكام انتقالیة ألجل والیة رئیس الجمھوریة والنائب األول

إذا جاءت نتیجة االستفتاء حول تقریر المصیر مؤیدة للوحدة، یكمل رئیس الجمھوریة والنائب األول أجل والیتھما وفقًا ) 1( -69
 .من ھذا الدستور 57لنص المادة 

في حالة اختیار مواطني جنوب السودان االنفصال، یستمر رئیس الجمھوریة في منصبھ إن كان من الشمال، أما إذا كان من ) 2(
 .الجنوب فیعتبر مستقیًال، ویتولى النائب األول منصب رئیس الجمھوریة لیكمل أجل الوالیة لحین إجراء االنتخابات القادمة

 مجلس الوزراء القومي: الفصل الرابع

 تكوین مجلس الوزراء القومي وصالحیاتھ

 .یشكل رئیس الجمھوریة بعد التشاور في رئاسة الجمھوریة، مجلسًا قومیًا للوزراء) 1( -70

 .یكون رئیس الجمھوریة ونائباه أعضاء في مجلس الوزراء القومي) 2(

دون اإلخالل باالختصاصات التي یسندھا ھذا الدستور لرئیس الجمھوریة ورئاسة الجمھوریة، تسود قرارات مجلس الوزراء ) 3(
 .القومي على جمیع القرارات التنفیذیة األخرى

یكون مجلس الوزراء القومي السلطة التنفیذیة القومیة في الدولة وفقًا لنصوص ھذا الدستور والقانون ویجیز قراراتھ بتوافق ) 4(
 .اآلراء أو باألغلبیة البسیطة

یعین رئیس الجمھوریة بعد التشاور في رئاسة الجمھوریة وزراء دولة یعاونون الوزراء القومیین، وقد یصرفون أعباءھم عند ) 5(
 .غیابھم

 .یؤدي وزراء الدولة القسم ذاتھ الذي یؤدیھ الوزیر القومي) 6(

 قسم الوزیر القومي

 :یؤدى الوزیر القومي عند تعیینھ الیمین التالیة أمام رئیس الجمھوریة لیتولى مھام منصبھ -71

وقد ُعینت وزیرًا قومیًا، أقسم باهللا العظیم أن أكون في كل األوقات مخلصًا لجمھوریة السودان، وأن ألتزم .................... أنا «
بالدستور وأحترمھ وأصونھ وأن أراعى كل قوانین البالد، وأن أدافع مخلصًا عن استقاللھا، وأن أعمل لوحدتھا وتوطید نظام الحكم 

 .»الدیمقراطي الالمركزي الذي أقامھ الدستور وأن أبذل صادقًا أقصى جھدي في خدمة الشعب والبالد، واهللا على ما أقول شھید

 مھام مجلس الوزراء القومي

 :تكون لمجلس الوزراء القومي المھام التالیة -72

 تخطیط سیاسات الدولة، ) أ(
 إنفاذ اتفاقیة السالم الشامل، ) ب(
 ابتدار مشاریع القوانین القومیة والموازنة القومیة والمعاھدات الدولیة واالتفاقیات الثنائیة والمتعددة األطراف، ) ج(
 تلقي التقاریر حول األداء الوزاري القومي للمراجعة واتخاذ اإلجراء، ) د(
تلقي التقاریر حول األداء التنفیذي للوالیات للعلم أو بھدف التنسیق، على أن یتم تلقي التقاریر في حالة والیة من جنوب ) ھـ(

 السودان عبر حكومة جنوب السودان، 
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من ھذا الدستور، فیما إذا كانت لھ ) و(و) ھـ(تلقي التقاریر بشأن المسائل المشتركة أو المتبقیة والتقریر، وفقًا للجدولین ) و(
فإذا ما قرر اختصاصھ بھا، یقوم بإخطار مستویات الحكم األخرى برغبتھ في ممارسة . صالحیة ممارسة ھذه االختصاصات

وفي حالة االعتراض على ذلك من قبل أي مستوى حكم، تشكل لجنة بوساطة المستویات المعنیة لتسویة . ذلك االختصاص
 المسألة ودیًا قبل اللجوء للمحكمة الدستوریة، 

 .أي مھام أخرى یسندھا لھ رئیس الجمھوریة والقانون) ز(

 اختصاصات الوزیر القومي

الوزیر القومي ھو المسئول األول في وزارتھ وتعلو قراراتھ فیھا على أي قرارات أخرى، ومع ذلك فإنھ یجوز لمجلس ) 1( -73
 .الوزراء القومي مراجعة تلك القرارات، ویجوز لرئیس الجمھوریة تعلیق أي قرار یصدره وزیر قومي لحین مراجعتھ

یتعاون الوزیر القومي مع نظرائھ من وزراء حكومة جنوب السودان والوالیات وینشئون فیما بینھم عالقات للوفاء بالتزاماتھم ) 2(
 .الدستوریة

 .یؤدى أي دور عام أو سیاسي ویتصدى للقیادة في الشئون العامة لتحقیق أھداف السیاسة القومیة) 3(

 .أي مھام أو اختصاصات ُتسند لھ بموجب القانون أو التفویض) 4(

 المسئولیة التضامنیة والفردیة للوزراء القومیین

 .الوزیر القومي مسئول أمام رئیس الجمھوریة ومجلس الوزراء القومي والمجلس الوطني) 1( -74

 .الوزراء القومیون مسئولون مسئولیة تضامنیة وفردیة أمام المجلس الوطني عن أداء مجلس الوزراء القومي) 2(

 .الوزیر القومي ُملزم بقرارات مجلس الوزراء القومي) 3(

 اإلقرار بالذمة المالیة وحظر األعمال الخاصة

یقدم شاغلو المناصب الدستوریة التنفیذیة والتشریعیة وقضاة المحكمة الدستوریة والمحاكم العلیا وقیادات الخدمة المدنیة، ) 1( -75
 .لدى تولیھم مناصبھم، إقرارًا سریًا بالذمة المالیة یتضمن ممتلكاتھم والتزاماتھم بما في ذلك ما یتعلق بأزواجھم وأبنائھم وفقًا للقانون

ال یجوز لرئیس الجمھوریة، أو ألي من نائبیھ أو مساعدیھ أو مستشاریھ أو رئیس حكومة جنوب السودان أو الوزراء القومیین ) 2(
أو أي من شاغلي المناصب الدستوریة والتنفیذیة األخرى، مزاولة أي مھنة خاصة أو ممارسة أي عمل تجاري أو صناعي أو مالي 

أثناء تولیھم لمناصبھم، كما ال یجوز لھم تلقي أي تعویض مالي أو قبول عمل من أي نوع من أي جھة غیر الحكومة القومیة أو 
 .حكومة جنوب السودان أو حكومة والئیة كیفما یكون الحال

 خلو منصب الوزیر القومي

 :یخلو منصب الوزیر القومي في أي من الحاالت اآلتیة -76

 قبول استقالتھ بوساطة رئیس الجمھوریة، ) أ(
 إعفاؤه بوساطة رئیس الجمھوریة بعد التشاور في رئاسة الجمھوریة، ) ب(
 .وفاتھ) ج(

 سریة مداوالت مجلس الوزراء القومي

مداوالت مجلس الوزراء القومي سریة، وال یجوز للوزیر أن یفشي أو ینقل أو یكشف ألي شخص عن تلك المداوالت إال بإذن  -77
 .من المجلس

 الطعن في األعمال الوزاریة

 :یجوز ألي شخص متضرر من أعمال مجلس الوزراء القومي أو الوزیر القومي الطعن فیھا أمام -78
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المحكمة الدستوریة إذا كان الفعل المدعى بھ یتعلق بانتھاك ھذا الدستور أو وثیقة الحقوق أو نظام الحكم الالمركزي أو ) أ(
 . اتفاقیة السالم الشامل

 .السلطة المختصة أو المحكمة إذا كان االدعاء متعلقًا بأي أسباب قانونیة أخرى) ب(

 حكومة الوحدة الوطنیة: الفصل الخامس

 أھداف حكومة الوحدة الوطنیة

من ھذا ) 1 (70ُیشكل رئیس الجمھوریة، قبل االنتخابات وبعد التشاور مع النائب األول، وعلى الرغم من أحكام المادة  -79
الدستور، حكومة وحدة وطنیة لتنفیذ اتفاقیة السالم الشامل، تبرز الحاجة لتوسیع المشاركة وتعزیز الوحدة الوطنیة وحمایة السیادة 

 .الوطنیة

 تخصیص مقاعد حكومة الوحدة الوطنیة

 :یكون التمثیل في حكومة الوحدة الوطنیة طبقًا لنسبة سبعین بالمائة للشمال وثالثین بالمائة للجنوب وذلك على النحو التالي -80

 ، )تسعة وأربعون بالمائة شمالیون وثالثة بالمائة جنوبیون(ُیَمّثل حزب المؤتمر الوطني باثنین وخمسین بالمائة ) أ(
)واحد وعشرون بالمائة جنوبیون وسبعة بالمائة شمالیون(ُتَمّثل الحركة الشعبیة لتحریر السودان بثمان وعشرین بالمائة ) ب(
 ، 
 ُتَمّثل القوي السیاسیة الشمالیة اُألخرى بأربعة عشر بالمائة، ) ج(
 .ُتَمّثل القوي السیاسیة الجنوبیة اُألخرى بستة بالمائة) د(

 اقتسام الحقائب الوزاریة القومیة

من اتفاقیة السالم الشامل الذي یعمل ) د(ُتقتسم الحقائب الوزاریة في مجلس الوزراء القومي وفقًا للقطاعات المبینة في الملحق  -81
 .من ھذا الدستور 80بھ ألغراض حكومة الوحدة الوطنیة فحسب، قسمة منصفة كمًا ونوعًا وذلك وفقًا ألحكام المادة 

 واجبات حكومة الوحدة الوطنیة

 :تقوم حكومة الوحدة الوطنیة بالواجبات التالیة -82

 إدارة وتسییر الدولة ووضع وإنفاذ السیاسات القومیة وفقًا لنصوص ھذا الدستور، ) أ(
إنشاء نظام حكم دیمقراطي المركزي یأخذ في االعتبار التنوع الثقافي واإلثني والعرقي والدیني واللغوي والمساواة بین ) ب(

 الرجل والمرأة، 
إنفاذ اتفاقیة السالم الشامل بالكیفیة التي تجعل وحدة السودان خیارًا جاذبًا، وبخاصة لمواطني جنوب السودان، وتمھید ) ج(

 السبیل لممارسة حق تقریر المصیر وفقًا للباب السادس عشر من ھذا الدستور، 
القیام بحملة إعالمیة في كل أنحاء السودان بكل اللغات القومیة لتعریف الجمھور باتفاقیة السالم الشامل وبھذا الدستور ) د(

 من أجل ترسیخ الوحدة الوطنیة والتصالح والتفاھم المشترك، 
 اتخاذ كل التدابیر الالزمة لیسود السالم واالستقرار في كل ربوع البالد، ) ھـ(
السعي إلیجاد حل شامل للمشاكل االقتصادیة واالجتماعیة في السودان، واستبدال النزاع، لیس بالسالم فحسب، وإنما ) و(

 بالعدالة االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة واحترام الحریات والحقوق األساسیة للشعب السوداني، 
وضع خطة للعودة للوطن واإلغاثة وإعادة االستقرار وإعادة التأھیل واإلعمار والتنمیة تلبي حاجات المناطق المتأثرة ) ز(

 .بالنزاع وتعالج االختالالت في التنمیة وقسمة الموارد

 الھیئة التشریعیة القومیة: الباب الرابع

 تكوین الھیئة التشریعیة القومیة وطریقة عملھا: الفصل األول

 تكوین الھیئة التشریعیة القومیة

 :تتكون الھیئة التشریعیة القومیة من المجلسین التالیین) 1( -83

 المجلس الوطني، ) أ(
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 .مجلس الوالیات) ب(

تؤدي الھیئة التشریعیة القومیة أعمالھا التي یحددھا ھذا الدستور في جلسات مشتركة للمجلسین یرأسھا رئیس المجلس الوطني ) 2(
 .ویكون رئیس مجلس الوالیات نائبًا لھ

 .یكون عد األصوات منفصًال لكل مجلس على حدة ومحكومًا بالنصاب الذي یحدده ھذا الدستور) 3(

 .یعقد كل من المجلسین جلسات منفصلة لتأدیة أعمالھ وفقًا لما یحدده ھذا الدستور) 4(

 .تكون للھیئة التشریعیة القومیة ولكل من مجلسیھا لوائح داخلیة خاصة بكل منھا) 5(

 تكوین المجلس الوطني

 .یتكون المجلس الوطني من أعضاء منتخبین في انتخابات حرة ونزیھة) 1( -84

 .یحدد قانون االنتخابات القومي تكوین المجلس الوطني وعدد أعضائھ) 2(

 تكوین مجلس الوالیات

یتكون مجلس الوالیات من ممثلین اثنین لكل والیة، ینتخبان بوساطة المجلس التشریعي للوالیة وفقًا لقانون االنتخابات ) 1( -85
 .القومي واإلجراءات التي تقررھا المفوضیة القومیة لالنتخابات

 .یكون لمنطقة أبیي مراقبان اثنان في مجلس الوالیات یختارھما مجلس منطقة أبیي) 2(

 األھلیة لعضویة الھیئة التشریعیة القومیة

 :یشترط لعضویة الھیئة التشریعیة القومیة أن یكون المرشح) 1( -86

 سودانیًا، ) أ(
 ال یقل عمره عن واحد وعشرین عامًا، ) ب(
 سلیم العقل، ) ج(
 ملماًَ بالقراءة والكتابة، ) د(
 .لم تسبق إدانتھ خالل السنوات السبع السابقة في جریمة تتعلق باألمانة أو الفساد األخالقي) ھـ(

 .ال یجوز الجمع بین عضویة المجلس الوطني والتمثیل في مجلس الوالیات) 2(

ال یكون أھًال لعضویة الھیئة التشریعیة القومیة كل من أعضاء مجلس جنوب السودان أو حكومتھ أو الوالة أو أعضاء المجالس ) 3(
 .التشریعیة للوالیات أو أعضاء حكوماتھا خالل تولیھم المواقع المشار إلیھا

 .ال یجوز الجمع بین التمثیل في مجلس الوالیات وعضویة مجلس الوزراء القومي) 4(

 سقوط العضویة في الھیئة التشریعیة القومیة

 :تسقط العضویة في الھیئة التشریعیة القومیة بقرار یصدره المجلس المعني في أي من الحاالت التالیة) 1( -87

 العلة العقلیة أو الجسدیة المقعدة، ) أ(
 اإلدانة في جریمة تتعلق باألمانة أو الفساد األخالقي، ) ب(
 الغیاب عن دورة كاملة للمجلس المعني دون إذن أو عذر مقبول، ) ج(
 اإلعالن في المجلس المعني عن تقدیمھ استقالتھ مكتوبًة، ) د(
 تغییر االنتساب السیاسي أو الصبغة السیاسیة أو الحزب الذي انتخب العضو بموجبھ لعضویة المجلس الوطني، ) ھـ(
اإلعفاء بموجب قرار یصدره المجلس التشریعي الوالئي المعني بأغلبیة ثلثي أعضائھ في حالة الممثلین في مجلس ) و(

 الوالیات، 
 تولى منصب وزیر في حكومة جنوب السودان أو منصب والي أو منصب وزیر والئي، ) ز(
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 .الوفاة) ح(

 .عند خلو مقعد عضو أو ممثل، ُینتخب خلفھ خالل تسعین یومًا وفق أحكام ھذا الدستور) 2(

 مقر الھیئة التشریعیة القومیة

تنعقد الھیئة التشریعیة القومیة في مقر المجلس الوطني، ومع ذلك یجوز لرئیسي المجلسین أن یتفقا ألسباب استثنائیة على ) 1( -88
 .عقد جلسة الھیئة التشریعیة القومیة في مكان آخر

 .ینعقد المجلس الوطني في مقره بأمدرمان ویجوز لرئیسھ دعوتھ لالنعقاد استثنائیًا في أي مكان آخر) 2(

یتخذ مجلس الوالیات مقره بأمدرمان، ویجوز لھ أن یعقد جلساتھ في عاصمة جنوب السودان أو في أي والیة حسب قرار رئیسھ ) 3(
 .أو قرار أغلبیة الممثلین

 قسم عضو الھیئة التشریعیة القومیة

 :یؤدي كل عضو في الھیئة التشریعیة القومیة، لتولي مھامھ، الیمین التالیة أمام المجلس المختص -89

ممثًال في مجلس الوالیات، أقسم باهللا العظیم أن أكون صادقًا ومخلصًا / وقد انتخبت عضوًا في المجلس الوطني ................ أنا «
لجمھوریة السودان وشعبھا، وأن ألتزم بدستور البالد وأحترمھ وأن أمتثل للقانون، وأن أؤدي واجباتي عضوًا في الھیئة التشریعیة 

 .»القومیة بصدق وتجرد، وأن أبذل ُقصاري جھدي في خدمة الشعب، واهللا على ما أقول شھید

 أجل الھیئة التشریعیة القومیة

 .یكون أجل كل من مجلسي الھیئة التشریعیة القومیة خمس سنوات تبدأ من یوم انعقاد جلستھ األولى -90

 مھام الھیئة التشریعیة القومیة

تمثل الھیئة التشریعیة القومیة اإلرادة الشعبیة، وعلیھا ترسیخ الوحدة الوطنیة، والقیام بمھام التشریع على المستوى القومي ) 1( -91
 .ومراقبة السلطة التنفیذیة القومیة، وترقیة نظام الحكم الالمركزي

 :، تنعقد الھیئة التشریعیة القومیة لممارسة المھام التالیة)1(دون المساس بعموم البند ) 2(

 224تعدیل ھذا الدستور وإجازة التعدیالت التي تمس اتفاقیة السالم الشامل التي یقدمھا طرفا االتفاقیة، وذلك وفقًا للمادة ) أ(
 من ھذا الدستور، 

 مناقشة خطابات رئیس الجمھوریة، )  ب(
 من ھذا الدستور،  110التصدیق على التخصیص السنوي للموارد واإلیرادات وفقًا للمادة ) ج(
 من ھذا الدستور، ) 2(108إعادة النظر في أي مشروع قانون رفضھ رئیس الجمھوریة وفق أحكام المادة ) د(
 من ھذا الدستور، ) 1 (220إصدار قانون استفتاء جنوب السودان المنصوص علیھ في المادة ) ھـ(
 التصدیق على إعالن الحرب، ) و(
 تأیید إعالن حالة الطوارئ أو إنھائھا، ) ز(
 تنحیة رئیس الجمھوریة أو النائب األول، ) ح(
 .أي مھام أخرى یحددھا ھذا الدستور أو القانون) ط(

 :یكون المجلس الوطني مختصًا باآلتي) 3(

 ، )ب (5تولي التشریع في كل االختصاصات القومیة مع مراعاة البند ) أ(
 اعتماد الخطط والبرامج والسیاسات المتعلقة بالدولة والمجتمع، ) ب(
 إجازة الموازنة السنویة القومیة، ) ج(
 المصادقة على المعاھدات واالتفاقیات الدولیة، ) د(
 مراقبة أداء السلطة التنفیذیة القومیة، ) ھـ(
 إصدار القرارات بشأن المسائل العامة، ) و(
 استدعاء الوزراء القومیین لتقدیم تقاریر عن األداء التنفیذي للحكومة بصورة عامة أو لوزارات بعینھا أو لنشاط معین، ) ز(
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جواز استجواب الوزراء القومیین عن أدائھم أو أداء وزاراتھم، ویجوز لھ أن یوصي لرئیس الجمھوریة، في جلسة ) ح(
 .الحقة، بعزل الوزیر القومي إذا اعُتبر فاقدًا لثقة المجلس الوطني

 :یكون مجلس الوالیات مختصًا باآلتي) 4(

ابتدار التشریعات حول نظام الحكم الالمركزي أو أي مسائل أخرى ذات مصلحة للوالیات، على أن یتطلب إقرار ھذه ) أ(
 التشریعات أغلبیة ثلثي جمیع الممثلین، 

 من ھذا الدستور،  26و 25، 24إصدار قرارات وتوجیھات تسترشد بھا كل مستویات الحكم وفقًا لنصوص المواد ) ب(
 المصادقة بأغلبیة ثلثي جمیع الممثلین على تعیین قضاة المحكمة الدستوریة، ) ج(
بأغلبیة الثلثین أو ابتدار تشریعات قومیة تنص على المؤسسات ) أ) (3(5إجازة التشریعات القومیة المحالة بموجب المادة ) د(

 كلما كان ذلك مالئمًا، ) ب) (3 (5البدیلة الالزمة وفقًا للمادة 
 اإلشراف على الصندوق القومي إلعادة البناء والتنمیة، ) ھـ(
 من ھذا الدستور، ) د) (4(191الفصل في االعتراضات التي تحیلھا مفوضیة البترول القومیة بموجب نصوص المادة ) و(
 .طلب تقاریر من الوزراء القومیین المعنیین حول التطبیق الفّعال للنظام الالمركزي وتخویل السلطات) ز(

 :یراعي أي من المجلسین عند أداء األعمال الواقعة ضمن اختصاصھ القواعد التالیة) 5(

 یودع أي مشروع قانون یقع ضمن اختصاص أي من المجلسین لدى ذلك المجلس، ) أ(
ُیحال أي مشروع قانون وافق علیھ المجلس الوطني إلى اللجنة الدائمة المشتركة للمجلسین لفحصھ والتقریر فیما إذا كان ) ب(

فإذا ما قررت اللجنة أن المشروع یؤثر على مصالح الوالیات ُیحال مشروع القانون لمجلس . ُیؤثر على مصالح الوالیات
 . الوالیات

إذا أدخل مجلس الوالیات أي تعدیالت على مشروع القانون الُمحال بأغلبیة ثلثي الممثلین، أو أجازه كما ھو، ُیرفع ) ج(
 المشروع لرئیس الجمھوریة للمصادقة علیھ دون إعادتھ للمجلس الوطني، 

 .ال یجوز ألي مجلس أن یناقش أي موضوع معروض أمام المجلس اآلخر إلى أن ُیحال إلیھ نھائیًا) د(

 حصانة أعضاء الھیئة التشریعیة القومیة

ال یجوز، في غیر حاالت التلبس، اتخاذ أي إجراءات جنائیة ضد عضو الھیئة التشریعیة القومیة، وال یجوز اتخاذ أي ) 1( -92
 .تدابیر ضبط بحقھ أو بحق ممتلكاتھ دون إذِن من رئیس المجلس المعني

 .یجوز للمجلس المعني، في حالة اتھام العضو أو الممثل بجریمة خطیرة، رفع الحصانة عن العضو أو الممثل المتھم) 2(

 جلسات الھیئة التشریعیة القومیة

یعقد أي من مجلسي الھیئة التشریعیة القومیة جلستھ األولى بعد دعوتھ لالنعقاد من قبل رئیس الجمھوریة، وذلك خالل ) 1( -93
 .ثالثین یومًا من إعالن نتائج االنتخابات، ویرأس الجلسة األولى أكبر األعضاء أو الممثلین الحاضرین سنًا

 .، یحدد كل مجلس بدایة وانتھاء كل دورة من دوراتھ)د) (2 (58دون المساس بسلطات رئیس الجمھوریة الواردة في المادة ) 2(

یجوز لكل مجلس عقد دورة طارئة أو فوق العادة بناًء على طلب نصف األعضاء أو الممثلین أو بناًء على دعوة من رئیس ) 3(
 .الجمھوریة

 قیادات الھیئة التشریعیة القومیة

 .یكون لكل مجلس رئیس ونواب للرئیس ُینتخبون من بین أعضائھ في الجلسة األولى) 1( -94

یتولى رئیس المجلس رئاسة جلسات المجلس وضبط نظامھ واإلشراف على شئونھ اإلداریة ویمثل المجلس داخل السودان ) 2(
 .وخارجھ

ینتخب كل من مجلسي الھیئة التشریعیة القومیة قیاداتھ ورؤساء وأعضاء اللجان المتخصصة فیھ وأي لجان أخرى وفقًا لما ) 3(
 .تحدده اللوائح الداخلیة

یعین رئیس المجلس بموافقة مجلسھ أمینًا عامًا من غیر األعضاء أو الممثلین، ویتولى األمین العام اإلشراف على تحضیر ) 4(
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 .الجلسات والشئون اإلداریة للمجلس تحت إشراف رئیس المجلس

 .یجوز للمجلس الوطني عند تخصیص مناصبھ أن یراعي قاعدة المشاركة العریضة) 5(

 لجان الھیئة التشریعیة القومیة

 .یكون لكل مجلس، حسب لوائحھ الداخلیة، لجان متخصصة دائمة ولجان طارئة) 1( -95

 .یجوز للمجلسین تشكیل لجان مشتركة دائمة أو طارئة لمسائل محددة تھم المجلسین) 2(

 لوائح الھیئة التشریعیة القومیة

 .یصدر كل من مجلسي الھیئة التشریعیة القومیة بمبادرة من رئیسھ، الئحة لتنظیم أعمالھ) 1( -96

 .تصدر الھیئة التشریعیة القومیة اللوائح الداخلیة بمبادرة من رئیسي المجلسین) 2(

 النصاب

یكون النصاب العادي النعقاد المجلس الوطني أكثر من نصف أعضائھ، ویجوز أن تنص اللوائح الداخلیة للمجلس على ) 1( -97
 .نصاب أقل ال یسري على جلسات العرض األخیر لمشاریع القوانین

 .یكون نصاب مجلس الوالیات أكثر من نصف عدد الممثلیٍن) 2(

 علنیة جلسات الھیئة التشریعیة القومیة

تكون جلسات الھیئة التشریعیة القومیة وأي من مجلسیھا علنیًة وُتنشر مداوالتھا، ویجوز بثھا إعالمیًا، ومع ذلك یجوز للھیئة  -98
 .التشریعیة القومیة أو ألي من مجلسیھا أن تقرر سریة بعض المداوالت وفقًا للوائح الداخلیة

 القرارات التشریعیة

ُتتخذ قرارات الھیئة التشریعیة القومیة أو أي من مجلسیھا باإلجماع أو توافق اآلراء متى ما كان ذلك ممكنًا، وإال فُتجاز  -99
 .باألغلبیة البسیطة للحاضرین فیما عدا الحاالت التي ینص علیھا ھذا الدستور خالفًا لذلك

 امتیاز أعضاء الھیئة التشریعیة القومیة

یكون ألعضاء الھیئة التشریعیة القومیة الحق في التعبیر عن آرائھم بحریة ومسئولیة، وذلك دون قید سوى ما تفرضھ أحكام  -100
الئحة المجلس المعني، وال ُتتخذ ضدھم أیة إجراءات قانونیة، وال ُیساءل أي منھم أمام أي محكمة، فقط بسبب اآلراء أو األفكار التي 

 .یبدیھا في سبیل تأدیة مھامھ

 مخاطبة رئیس الجمھوریة

یجوز لرئیس الجمھوریة أن یخاطب الھیئة التشریعیة القومیة أو أیًا من مجلسیھا بشخصھ أو عن طریق رسالة، وعلى الھیئة  -101
التشریعیة القومیة أن تولى ذلك الطلب أسبقیة على أعمالھا األخرى، كما یجوز لرئیس الجمھوریة أن یطلب رأي الھیئة التشریعیة 

 .القومیة في أي موضوع

 مخاطبة نواب رئیس الجمھوریة وبیانات الوزراء القومیین والوالة

یجوز ألي من نائبي رئیس الجمھوریة أو رئیس حكومة جنوب السودان أن یطلب مخاطبة أي من مجلسي الھیئة ) 1( -102
 .التشریعیة القومیة، وعلى المجلس المعني أن یتیح الفرصة لتلك المخاطبة بأعجل ما تیسر

یجوز للوزیر القومي أن یطلب اإلدالء ببیان أمام أي من مجلسي الھیئة التشریعیة القومیة، بینما یجوز للوالي أن یطلب اإلدالء ) 2(
 .ببیان أمام مجلس الوالیات
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 توجیھ األسئلة بوساطة أعضاء الھیئة التشریعیة القومیة

یجوز ألعضاء الھیئة التشریعیة القومیة في أي من المجلسین، وفي إطار صالحیات المجلس المعني ووفق الئحتھ، توجیھ  -103
أسئلة للوزیر القومي حول أي موضوع یتعلق بالمھام المسندة إلیھ، وعلى الوزیر أن یوافي المجلس المعني باإلجابة على وجھ 

 .السرعة

 طلبات اإلحاطة

مع مراعاة الئحة المجلس المعني یجوز ألي من مجلسي الھیئة التشریعیة القومیة أو أي من لجانھما أن یطلب من أي وزیر  -104
 .قومي أن یدلي شخصیًا ببیان حول أي موضوع ذي شأن

 االستدعاء العام

یجوز للمجلس الوطني أو ألي لجنة من لجانھ استدعاء أي موظف عام أو أي شخص آخر باستثناء رئیس الجمھوریة ) 1(-105
 .ونائبیھ، لإلدالء بشھادة أو إبداء رأي للمجلس أو ألي لجنة من لجانھ

 .ال یجوز التحقیق في أیة مسألة تقع ضمن المسئولیة المباشرة للسلطة التنفیذیة القومیة إال بعد إخطار رئیس الجمھوریة) 2(

 تقدیم مشروعات القوانین

یجوز لرئیس الجمھوریة أو رئاسة الجمھوریة أو مجلس الوزراء القومي أو الوزیر القومي أو أي من لجان الھیئة ) 1( -106
 .التشریعیة القومیة تقدیم مشروع قانون ألي من مجلسي الھیئة التشریعیة القومیة مع مراعاة اختصاصاتھما

یجوز ألي عضو من أعضاء الھیئة التشریعیة القومیة تقدیم مشروع قانون بمبادرة خاصة للمجلس الذي یلیھ في أي موضوع یقع ) 2(
 .في نطاق صالحیة ذلك المجلس

إذا كان مشروع القانون بمبادرة خاصة من عضو، فال یجوز عرضھ على المجلس المعني إال بعد إحالتھ للجنة المختصة لتقرر ) 3(
 .فیما إذا كان ینطوي على مصلحة عامة ھامة

 إجراءات عرض ونظر مشروعات القوانین

ُیعرض مشروع القانون المقدم ألي من مجلسي الھیئة التشریعیة القومیة للقراءة األولى بإیراد اسم المشروع وُیعتبر بذلك ) 1( -107
أنھ ُقدم للمجلس المعني، ُیقدم المشروع للقراءة الثانیة للتداول بوجھ عام واإلجازة من حیث المبدأ، فإذا ُأجیز المشروع في القراءة 

الثانیة تكون ھناك قراءة ثالثة للتداول فیھ على وجھ التفصیل إلدخال أي تعدیل علیھ ومن ثم الفصل فیھ، وبعدھا ُیقدم المشروع في 
 .شكلھ النھائي للقراءة الختامیة، وفي ھذه المرحلة ال یكون المشروع ُعرضة للمناقشة وتتم إجازتھ مادة مادة ثم ُیجاز كامًال

یحیل رئیس المجلس المعني مشروع القانون، بعد القراءة األولى، إلى اللجنة المعنیة كي تعد تقریرًا یتضمن تقویمًا عاماًَ ) 2(
یجوز لرئیس . للمشروع تمھیدًا للقراءة الثانیة، كما تقدم اللجنة تقریرًا حول التعدیالت التي أجازتھا أو لم تجزھا عند القراءة الثالثة
 .المجلس أن یحیل المشروع مرًة أخرى للجنة المعنیة إلعداد تقریر حول الصیاغة النھائیة لھ تمھیدًا للقراءة الختامیة

یجوز لرئیس المجلس أو اللجنة المعنیة طلب رأي خبیر حول مشروعیة وحكمة مشروع القانون، كما یجوز دعوة من لھ ) 3(
 .مصلحة في المشروع إلبداء رأیھ في أثر المشروع ومقبولیتھ

 .یجوز للمجلس، بقرار خاص، أن یبت في أي مشروع قانون كلجنة عامة أو بإجراءات إیجازیة) 4(

 مصادقة رئیس الجمھوریة على القوانین

ال یصبح أي مشروع قانون تجیزه الھیئة التشریعیة القومیة قانونًا إال بعد مصادقة رئیس الجمھوریة وتوقیعھ علیھ، فإذا ) 1( -108
 .امتنع رئیس الجمھوریة عن التوقیع دون إبداء أسباب لمدة ثالثین یومًا ُیعتبر القانون مصادقًا علیھ

إذا امتنع رئیس الجمھوریة عن التوقیع على مشروع القانون وأبدى أسباب امتناعھ، ُیعاد المشروع إلى الھیئة التشریعیة القومیة ) 2(
 ).1(للتداول حول مالحظات رئیس الجمھوریة في خالل مدة الثالثین یومًا المحددة في البند 
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یصبح المشروع قانونًا ُمبرمًا إذا أجازتھ الھیئة التشریعیة القومیة مرة أخرى بأغلبیة ثلثي جمیع األعضاء والممثلین في ) 3(
 .المجلسین، وفي ھذه الحالة ال تكون موافقة رئیس الجمھوریة الزمة لنفاذ القانون

 المراسیم المؤقتة

یجوز لرئیس الجمھوریة، إن لم تكن الھیئة التشریعیة القومیة في حالة انعقاد، وألمر عاجل، أن ْیِصدر مرسومًا مؤقتًا ) 1( -109
تكون لھ قوة القانون النافذ، ومع ذلك یجب عرض المرسوم المؤقت على المجلس المعني في الھیئة التشریعیة القومیة حال انعقاده، 
فإذا أجازت الھیئة التشریعیة القومیة المرسوم المؤقت بذات أحكامھ، فیجب سنَّھ كقانون أما إذا رفضھ أي من المجلسین أو انقضت 

 .الدورة البرلمانیة دون إجازتھ یزول مفعولھ دون أثر رجعي

ال یجوز لرئیس الجمھوریة أن ُیصدر مراسیم مؤقتة في المسائل التي تمس اتفاقیة السالم ) 1(على الرغم من نصوص البند ) 2(
الشامل أو وثیقة الحقوق أو نظام الحكم الالمركزي أو االنتخابات العامة أو التخصیص السنوي للموارد واإلیرادات المالیة أو 

 .التشریعات الجنائیة أو المعاھدات واالتفاقیات الدولیة التي ُتعدل حدود الدولة

یتم العمل من جدید بكل قانون تم إلغاؤه أو تعدیلھ بمقتضى أي مرسوم مؤقت زال مفعولھ، ویسري مفعول ذلك القانون من تاریخ ) 3(
 .زوال مفعول المرسوم المؤقت

یجوز للمجلس الوطني، حسبما تقرر لوائحھ الداخلیة، تفویض رئیس الجمھوریة سلطة المصادقة على المعاھدات واالتفاقیات ) 4(
الدولیة إذا لم یكن المجلس في حالھ انعقاد دون الحاجة إلجازة الحقة، ومع ذلك یجب أن ُتودع االتفاقیات والمعاھدات المصادق علیھا 

 .لدى المجلس فور انعقاده

 مشروع قانون تخصیص الموارد واإلیرادات

یعھد رئیس الجمھوریة للجھة المختصة بتقدیم مشروع قانون حول تخصیص الموارد واإلیرادات وفقًا ألحكام ھذا الدستور  -110
 .للھیئة التشریعیة القومیة في وقت مناسب قبل بدایة كل سنة مالیة وعلى الھیئة التشریعیة القومیة عقد جلسة العتماد ذلك المشروع

 مشروع قانون الموازنة القومیة

یعھد رئیس الجمھوریة للجھة المختصة بتقدیم مشروع الموازنة القومیة للدولة إلى المجلس الوطني قبل بدایة السنة ) 1( -111
المالیة، ویشتمل ذلك على تقویم عام للموقف االقتصادي والمالي للبالد، وتقدیرات مفصلة لإلیرادات والمصروفات المقترحة للسنة 

القادمة مقارنة إلى واقع السنة المالیة المنصرمة، وكذلك على بیان حول الموازنة العامة وألي أموال احتیاطیة أو أي تحویالت إلیھا 
أو تخصیصات منھا، وإیضاحات ألي موازنات خاصة أو بیانات مالیة أو سیاسات أو تدابیر تتخذھا الدولة في الشئون المالیة 

 .واالقتصادیة للبالد في إطار الموازنة القومیة

یعھد رئیس الجمھوریة للجھة المختصة بتقدیم مقترحات للمجلس الوطني بجملة المصروفات التي تم إدراجھا بالموازنة ) 2(
كمشروع قانون حول تخصیص االعتمادات والمقترحات، حول الضرائب والرسوم والمبالغ األخرى المفروضة، وكل المقترحات 

 .المتعلقة باالقتراض أو االستثمار أو سندات االدخار الحكومیة وذلك كمشروعات قوانین مالیة

یجیز المجلس الوطني مشروع الموازنة القومیة للدولة بجداولھا فصًال فصًال، ثم یجیز مشروع قانون االعتماد اإلجمالي، فإذا ) 3(
ُأجیز القانون ال یجوز تجاوز التقدیرات المفصلة والمعتمدة في الموازنة القومیة إّال بقانون إضافي، كما ال یجوز إنفاق األموال 

 .الفائضة على تقدیرات اإلیرادات، أو أموال من االحتیاطي القانوني، إال بقانون اعتمادات إضافیة

 مشروعات القوانین المالیة الخاصة المقدمة من األعضاء

ال یجوز لعضو المجلس الوطني، بمبادرة خاصة خارج سیاق مداوالت مشروع الموازنة القومیة، أن یتقدم بأي مشروع قانون  -112
مالي خاص یقتضي فرض أو إلغاء أو إسقاط أو تعدیل أي ضریبة أو رسم أو إیراد عام أو تخصیص أو التزام على المال العام عدا 

 .رسوم الخدمات أو الجزاءات المالیة

 التدابیر المالیة المؤقتة واإلضافیة

، یجوز لرئیس الجمھوریة أن یصدر متى رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، )2(109على الرغم من أحكام المادة ) 1( -113
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مرسومًا جمھوریًا مؤقتًا لھ قوة القانون النافذ ینص على سریان فرض أي ضریبة أو رسم أو تعدیلھا إلى حین عرض مشروع 
القانون الذي یقتضي ذلك على المجلس الوطني، فإذا ُأجیز مشروع القانون المالي أو رفض ینتھي العمل بالمرسوم الجمھوري 

 .المؤقت بدون أثر رجعي لرفض المشروع أو تعدیلھ

إذا تأخرت إجراءات إجازة الموازنة القومیة ومشروع قانون االعتماد عن أول السنة المالیة، تستمر المصروفات وفق تقدیراتھا ) 2(
 .للسنة المنصرمة كما لو كانت قد ُاعتمدت بقانون للسنة الجدیدة

یجوز لرئیس الجمھوریة إذا طرأت ظروف جدیدة، أو شأن یمس مصلحة عامة ال تفي الموازنة القومیة بمقابلتھ، أن یعھد للجھة ) 3(
المختصة بتقدیم مشروع قانون مالي، أو اعتماد إضافي، أو تخصیص من األموال االحتیاطیة، وتسري على ذلك األحكام الواردة في 

 .شأن مشروع قانون الموازنة القومیة

 الحسابات الختامیة

یعھد رئیس الجمھوریة للجھة المختصة خالل األشھر الستة التالیة النتھاء السنة المالیة بتقدیم حسابات ختامیة للمجلس الوطني  -114
عن جمیع اإلیرادات والمصروفات الموضحة في تلك السنة والمصروفات المسحوبة على مال االحتیاطي، ویقدم المراجع العام 

 .للمجلس تقریره عن تلك الحسابات

 تفویض سلطة التشریع الفرعي

یجوز للھیئة التشریعیة القومیة أو أي من مجلسیھا، بموجب قانون، تفویض رئیس الجمھوریة أو مجلس الوزراء القومي أو أي  -115
جھة عامة، سلطة إصدار أي لوائح أو قواعد أو أوامر أو أي تدابیر فرعیة أخرى تكون لھا قوة القانون، على أن ُتودع تلك 

 .التشریعات الفرعیة أمام المجلس المعني وتكون قابلة لإللغاء أو التعدیل بقرار من ذلك المجلس وفقًا ألحكام لوائحھ

 ُحجیة أعمال الھیئة التشریعیة القومیة

ال یجوز ألي محكمة أو سلطة أخرى الطعن في سالمة أعمال الھیئة التشریعیة القومیة أو أي من مجلسیھا بدعوى مخالفتھا  -116
 .للوائح الداخلیة، وُتعتبر الشھادة الموقعة من رئیس المجلس المعني دلیًال قاطعًا على صحة تلك األعمال

 أحكام انتقالیة للھیئة التشریعیة القومیة وأجلھا: الفصل الثاني

 تكوین الھیئة التشریعیة القومیة قبل االنتخابات

لحین إجراء االنتخابات، یتكون المجلس الوطني من أربعمائة وخمسین عضوًا، ویخصص رئیس الجمھوریة بالتشاور مع ) 1( -117
 :النائب األول مقاعد المجلس وفقًا لنسبة سبعین بالمائة إلى ثالثین بالمائة للشمال والجنوب وذلك كما یلي

 ، )تسعة وأربعون بالمائة شمالیون وثالثة بالمائة جنوبیون(ُیَمّثل المؤتمر الوطني باثنین وخمسین بالمائة ) أ(
واحد وعشرون بالمائة جنوبیون، وسبعة بالمائة (ُتَمّثل الحركة الشعبیة لتحریر السودان بثمانیة وعشرین بالمائة ) ب(

 ، )شمالیون
 ُتَمّثل القوي السیاسیة الشمالیة األخرى بأربعة عشر بالمائة، ) ج(
 .ُتَمّثل القوي السیاسیة الجنوبیة األخرى بستة بالمائة) د(

لحین إجراء االنتخابات، یعین رئیس الجمھوریة بعد التشاور في إطار رئاسة الجمھوریة ممثلي الوالیات ومراقبي منطقة أبیي ) 2(
في مجلس الوالیات، وفي حالة جنوب السودان یتم االختیار بناًء على توصیة رئیس حكومة جنوب السودان وبعد تشاوره مع 

 .مؤسسات الوالیات

 أحكام انتقالیة حول أجل الھیئة التشریعیة القومیة

 90إذا جاءت نتائج االستفتاء حول تقریر المصیر مؤكدة للوحدة، تكمل الھیئة التشریعیة القومیة أجلھا وفقًا ألحكام المادة ) 1( -118
 .من ھذا الدستور

في حالة التصویت لالنفصال من قبل مواطني جنوب السودان، ُتعتبر مقاعد األعضاء الجنوبیین في الھیئة التشریعیة القومیة قد ) 2(
 .خلت وُتِكمل الھیئة التشریعیة القومیة بعد إعادة تشكیلھا على ھذا النحو أجلھا لحین االنتخابات القادمة
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 أجھزة القضاء القومي: الباب الخامس

 المحكمة الدستوریة: الفصل األول

 إنشاء المحكمة الدستوریة

ُتنشأ، وفقًا لنصوص ھذا الدستور، محكمة دستوریة تتكون من تسعة قضاة من ذوي الخبرة الكافیة ومشھود لھم بالكفاءة ) 1( -119
 .والنزاھة والمصداقیة والتجرد

تكون المحكمة الدستوریة مستقلة عن السلطتین التشریعیة والتنفیذیة ومنفصلة عن السلطة القضائیة القومیة، ویحدد القانون ) 2(
 .إجراءاتھا وكیفیة تنفیذ أحكامھا

 .یعین رئیس وقضاة المحكمة الدستوریة لمدة سبع سنوات قابلة للتجدید ویحدد القانون مخصصاتھم 121مع مراعاة أحكام المادة ) 3(

 .یؤدى قضاة المحكمة الدستوریة واجباتھم ویطبقون القانون بدون تدخل أو خشیة أو محاباة) 4(

 تعیین رئیس المحكمة الدستوریة وخلو منصبھ

من  121یعین رئیس الجمھوریة بموافقة النائب األول، رئیس المحكمة الدستوریة من القضاة المعینین وفقًا ألحكام المادة ) 1( -120
 .ھذا الدستور ویكون مساءًال لدى رئاسة الجمھوریة

 .یخلو منصب رئیس المحكمة الدستوریة في حالة الوفاة أو االستقالة أو العزل) 2(

ال ُیعزل رئیس المحكمة الدستوریة عن منصبھ إال للعجز أو السلوك الذي ال یتناسب وموقعھ، وال یتم ھذا إال بقرار من رئیس ) 3(
 .الجمھوریة یصادق علیھ ثلثا الممثلین في مجلس الوالیات

 قضاة المحكمة الدستوریة

من ھذا الدستور بناًء على توصیة من ) ج) (2 (58یعین رئیس الجمھوریة قضاة المحكمة الدستوریة وفقًا للمادة ) 1( -121
 .المفوضیة القومیة للخدمة القضائیة وبموافقة ثلثي جمیع الممثلین في مجلس الوالیات

 .ُیمثل جنوب السودان تمثیًال كافیًا في المحكمة الدستوریة) 2(

ال یجوز عزل أي قاض في المحكمة الدستوریة إال بقرار من رئیس الجمھوریة یتخذ بناًء على توصیة من رئیس المحكمة ) 3(
 .الدستوریة، ویوافق علیھ مجلس الوالیات بأغلبیة ثلثي الممثلین

 اختصاصات المحكمة الدستوریة

تكون المحكمة الدستوریة حارسة لھذا الدستور ودستور جنوب السودان ودساتیر الوالیات وتعتبر أحكامھا نھائیة ) 1( -122
 :وملزمة، وتتولى

تفسیر النصوص الدستوریة بناًء على طلب من رئیس الجمھوریة أو الحكومة القومیة أو حكومة جنوب السودان أو ) أ(
 حكومة أي والیة أو المجلس الوطني أو مجلس الوالیات، 

االختصاص عند الفصل في المنازعات التي یحكمھا ھذا الدستور ودساتیر الوالیات الشمالیة بناء على طلب من ) ب(
 الحكومة أو الشخصیات االعتباریة أو األفراد، 

الفصل في االستئنافات ضد أحكام المحكمة العلیا لجنوب السودان في القضایا المتعلقة بالدستور االنتقالي لجنوب ) ج(
 السودان ودساتیر والیات جنوب السودان، 

 حمایة حقوق اإلنسان والُحریات األساسیة، ) د(
الفصل في دستوریة القوانین والنصوص وفقًا لھذا الدستور أو الدستور االنتقالي لجنوب السودان أو دستور الوالیة ) ھـ(

 المعنیة، 
الفصل في النزاعات الدستوریة فیما بین مستویات الحكم وأجھزتھ بشأن االختصاصات الحصریة أو المشتركة أو ) و(

 .المتبقیة
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من ھذا الدستور، ) 2 (60یكون للمحكمة الدستوریة اختصاص جنائي في مواجھة رئیس الجمھوریة والنائب األول وفقًا للمادة ) 2(
كما لھا اختصاص جنائي في مواجھة نائب رئیس الجمھوریة ورئیسي مجلسي الھیئة التشریعیة القومیة وقضاة المحكمة القومیة العلیا 

 .والمحكمة العلیا لجنوب السودان

 السلطة القضائیة القومیة: الفصل الثاني

 والیة القضاء القومي

 .ُتسند والیة القضاء القومي في جمھوریة السودان للسلطة القضائیة القومیة) 1( -123

 .تكون السلطة القضائیة مستقلة عن الھیئة التشریعیة والسلطة التنفیذیة ولھا االستقالل المالي واإلداري الالزم) 2(

 .یعقد للسلطة القضائیة القومیة االختصاص القضائي عند الفصل في الخصومات وإصدار األحكام وفقًا للقانون) 3(

یكون رئیس القضاء لجمھوریة السودان رئیسًا للسلطة القضائیة القومیة ورئیسًا للمحكمة العلیا القومیة، ویكون مسئوًال عن إدارة ) 4(
 .السلطة القضائیة القومیة أمام رئیس الجمھوریة

 .على أجھزة الدولة ومؤسساتھا تنفیذ أحكام وأوامر المحاكم) 5(

 ھیكل السلطة القضائیة القومیة

 :تتكون السلطة القضائیة القومیة على الوجھ التالي -124

 المحكمة القومیة العلیا، ) أ(
 محاكم االستئناف القومیة، )  ب(
 .أي محاكم قومیة أخرى) ج(

 المحكمة القومیة العلیا

 :تكون المحكمة القومیة العلیا) 1( -125

محكمة نقض ومراجعة فیما یتعلق بالمسائل الجنائیة والمدنیة واإلداریة، التي تنشأ عن القوانین القومیة أو بموجبھا، ) أ(
 ومسائل األحوال الشخصیة، 

 ذات اختصاص جنائي على قضاة المحكمة الدستوریة، ) ب(
 مسئولة عن مراجعة أحكام اإلعدام التي تصدرھا أي محكمة في القضایا الناشئة عن القوانین القومیة أو بموجبھا، ) ج(
 .ذات أي اختصاص آخر یحدده ھذا الدستور والقانون) د(

یجوز لرئیس القضاء لجمھوریة السودان أن ُیشكل دوائر للنظر والفصل في المسائل التي تحتاج إلى خبرة متخصصة بما في ) 2(
 .ذلك المسائل التجاریة ومسائل األحوال الشخصیة ومنازعات العمل

 محاكم االستئناف القومیة

 .یحدد القانون عدد واختصاصات وإجراءات محاكم االستئناف القومیة -126

 المحاكم القومیة األخرى

 .تنشأ محاكم قومیة أخرى عند الضرورة وفقًا للقانون -127

 استقالل القضاة

القضاة مستقلون في أداء واجباتھم ولھم الوالیة القضائیة الكاملة فیما یلي اختصاصاتھم وال یجوز التأثیر علیھم في ) 1( -128
 .أحكامھم
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 .یصون القضاة الدستور وحكم القانون ویقیمون العدل بجد وتجرد ودون خشیة أو محاباة) 2(

 .ال تتأثر والیة القاضي باألحكام القضائیة التي یصدرھا) 3(

 المفوضیة القومیة للخدمة القضائیة

تتولى » المفوضیة القومیة للخدمة القضائیة«ُینشئ رئیس الجمھوریة بعد التشاور في رئاسة الجمھوریة مفوضیة تسمى ) 1( -129
 .اإلدارة العامة للقضاء القومي ویحدد القانون تكوینھا ومھامھا وفقًا لما جاء في اتفاقیة السالم الشامل

 .یتولى رئیس القضاء لجمھوریة السودان، بوصفھ رئیسًا للسلطة القضائیة القومیة، رئاسة المفوضیة القومیة للخدمة القضائیة) 2(

تنظم المفوضیة القومیة للخدمة القضائیة العالقة بین السلطة القضائیة القومیة والجھاز القضائي لجنوب السودان واألجھزة ) 3(
 .القضائیة في الوالیات، على أن یتم ذلك في حالة جنوب السودان بالتشاور مع رئیس المحكمة العلیا لجنوب السودان

 تعیین القضاة وشروط خدمتھم

من ھذا الدستور متى كان ذلك ) ج) (2 (58مع مراعاة الكفاءة والنزاھة والمصداقیة یعین رئیس الجمھوریة وفقًا للمادة ) 1( -130
منطبقًا، وبناًء على توصیة المفوضیة القومیة للخدمة القضائیة، كًال من رئیس القضاء لجمھوریة السودان ونوابھ وقضاة المحكمة 

 .القومیة العلیا وكل قضاة السودان

 .یحدد القانون شروط خدمة القضاة ومحاسبتھم وحصاناتھم) 2(

 .ُیمثل جنوب السودان تمثیًال كافیًا في المحكمة القومیة العلیا والمحاكم القومیة األخرى العاملة بالعاصمة القومیة) 3(

 محاسبة القضاة

 .یتولى رئیس القضاء اتخاذ إجراءات المحاسبة في مواجھة القضاة وفقًا للقانون) 1( -131

ال یجوز عزل القضاة إال بسبب السلوك المشین أو عدم الكفاءة أو فقدان األھلیة، وذلك وفقًا للقانون؛ على أّال یتم ذلك إّال بأمر من ) 2(
 .رئیس الجمھوریة بناًء على توصیة من رئیس القضاء وبموافقة المفوضیة القومیة للخدمة القضائیة

 تعیین قضاة جنوب السودان

یعین رئیس حكومة جنوب السودان بعد أسبوع واحد من اعتماد الدستور االنتقالي لجنوب السودان، ودون المساس بأحكام  -132
من ھذا الدستور، رئیس وقضاة المحكمة العلیا لجنوب السودان وقضاة محاكم االستئناف والمحاكم األخرى مع ) 1(130المادة 

 .مراعاة الكفاءة والنزاھة والمصداقیة والتجرد وفق ما یحدده ذلك الدستور والقانون

 النیابة العامة والمحاماة: الباب السادس
 النیابة العامة

تتبع لوزیر العدل القومي النیابات العامة والمستشارون القانونیون للدولة وذلك لتقدیم النصح وتمثیل الدولة في اإلدعاء ) 1( -133
العام والتقاضي والتحكیم واتخاذ إجراءات ما قبل المحاكمة، ولھم التوصیة بمراجعة القوانین والسعي لحمایة الحقوق العامة والخاصة 

 .وتقدیم النصح بشأن المسائل القانونیة وتقدیم المساعدة القانونیة

وزیر العدل القومي ھو المستشار القانوني األول للحكومة القومیة ویتولى سلطة االدعاء العام على المستوى القومي وبالوالیات ) 2(
 .الشمالیة ویؤدي أي مھام أخرى ذات طبیعة قانونیة وفقًا لما ینص علیھ القانون

 .یؤدي المستشارون القانونیون للدولة واجباتھم بصدق وتجرد وفقًا لھذا الدستور والقانون) 3(

 .یتم تحدید مھام وحصانات ومخصصات وشروط خدمة المستشارین القانونیین وفقًا للقانون) 4(
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تنسق وزارة العدل القومیة ووزارة الشئون القانونیة والدستوریة لجنوب السودان فیما بینھما وتتعاونان وتتساعدان في الوفاء ) 5(
بمھامھما، وذلك لمصلحة العدالة وضمانًا للفاعلیة في تنفیذ واجباتھما القانونیة؛ ویجوز لھما، لتحقیق ھذه الغایة، إنشاء اآللیات 

 .والقنوات الالزمة للتنفیذ

 ====المحاماة 

 .المحاماة مھنة خاصة ومستقلة ینظمھا القانون) 1( -134

ویعمل المحامون لدفع الظلم والدفاع عن الحقوق والمصالح . ُتعلى المحاماة الحقوق األساسیة للمواطنین وتحمیھا وترقیھا) 2(
 .القانونیة لموكلیھم ویسعون للصلح بین الخصوم، ویجوز لھم تقدیم العون القانوني للمحتاجین وفقا للقانون

 الخدمة المدنیة القومیة: الباب السابع
 الخدمة المدنیة القومیة

تشمل الخدمة المدنیة القومیة العاملین في مستوى الحكم القومي ویجب علیھم التزام الحیدة في أداء المھام الموكلة إلیھم ) 1( -135
 بموجب القانون،

 .یحدد القانون شروط خدمة العاملین في الخدمة المدنیة القومیة) 2(

 موجھات لالستیعاب في الخدمة المدنیة القومیة

تكون الخدمة المدنیة القومیة، في مستویاتھا العلیا والوسیطة، ممثلًة للشعب السوداني؛ ولتحقیق ذلك یجب مراعاة المبادئ  -136
 :والموجھات التالیة

 معالجة المفارقات وعدم التكافؤ في التعیین، ) أ(
 أھمیة الكفاءة وضرورة التدریب، ) ب(
 عدم ممارسة أي مستوى للحكم التمییز ضد أي سوداني مؤھل على أساس الدین أو العرق أو اإلقلیم أو النوع، ) ج(
 التنافس النزیھ على الوظائف، ) د(
 استخدام التمییز اإلیجابي والتدریب الوظیفي لتحقیق أھداف االستیعاب المنصف خالل مدى زمني محدد، ) ھـ(
 .توفیر فرص تدریب إضافیة للمتأثرین بالنزاع) و(

 المفوضیة القومیة للخدمة المدنیة

 .تنشأ مفوضیة قومیة للخدمة المدنیة وتتكون من أشخاص یتمیزون بالكفاءة والخبرة والنزاھة والتجرد) 1(-137

تتولى مفوضیة الخدمة المدنیة إسداء النصح للحكومة القومیة حول وضع وتطبیق السیاسات ذات الصلة بالتوظیف في الخدمة ) 2(
 .العامة وبالعاملین

 .تعالج المفوضیة القومیة للخدمة المدنیة المفارقات في الخدمة المدنیة القومیة بغرض غرس الشعور باالنتماء القومي) 3(

 المھام االنتقالیة للمفوضیة القومیة للخدمة المدنیة

 :تكون للمفوضیة القومیة للخدمة المدنیة المھام التالیة -138

وضع سیاسات للتدریب والتعیین في الخدمة المدنیة القومیة تھدف إلى تخصیص نسبة من عشرین بالمائة إلى ثالثین ) أ(
بالمائة من الوظائف للمؤھلین لھا من مواطني جنوب السودان، على أن ُتؤكد ھذه النسبة وفقًا لنتیجة التعداد السكاني المشار 

 إلیھ في ھذا الدستور، 
التأكد من شغل ما ال یقل عن عشرین بالمائة من الوظائف في المستویات الوسیطة والعلیا في الخدمة المدنیة القومیة، ) ب(

بما فیھا وظائف الوكالء، بأشخاص مؤھلین من جنوب السودان خالل السنوات الثالث األولى من الفترة االنتقالیة، وتصل 
خالل ) أ(ھذه النسبة إلى خمسة وعشرین بالمائة خالل خمس سنوات على أن تتحقق النسبة األخیرة المشار إلیھا في الفقرة 

 ست سنوات، 
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تقویم ما نتج من تقدم في تنفیذ تلك السیاسات المقرة بعد انقضاء السنوات الثالث األولى من بدایة الفترة االنتقالیة، ) ج(
 .ووضع أھداف وغایات جدیدة حسبما تقتضیھ الضرورة مع أخذ نتائج اإلحصاء السكاني في االعتبار

 دیوان العدالة القومي للعاملین

ینشأ دیوان العدالة القومي للعاملین بالخدمة المدنیة بقانون ویتكون من رئیس وأعضاء یتمیزون بالكفاءة والخبرة والنزاھة ) 1( -139
 .والتجرد

 .یختص الدیوان بالنظر والفصل في تظلمات العاملین بالخدمة المدنیة القومیة وذلك دون المساس بالحق في اللجوء للمحاكم) 2(

 .یشرف رئیس الجمھوریة على دیوان العدالة القومي ویعین رئیسھ) 3(

 المؤسسات والمفوضیات المستقلة: الباب الثامن
 المفوضیة القومیة للمراجعة الدستوریة

 .تستمر المفوضیة القومیة للمراجعة الدستوریة في أداء أعمالھا حسبما حددتھ اتفاقیة السالم الشامل) 1( -140

 .یجوز لرئاسة الجمھوریة إعادة النظر في تكوین ومھام المفوضیة) 2(

 المفوضیة القومیة لالنتخابات

تنشأ خالل شھر واحد من إجازة قانون االنتخابات القومیة مفوضیة قومیة لالنتخابات تتكون من تسعة أشخاص مشھود ) 1( -141
ویتم اختیارھم وتعیینھم بوساطة . لھم باالستقاللیة والكفاءة وعدم االنتماء الحزبي والتجرد، وُیراعى في اختیارھم اتساع التمثیل

 .من ھذا الدستور) ج) (2 (58رئیس الجمھوریة وفقًا ألحكام المادة 

 :تكون المفوضیة القومیة لالنتخابات الجھة الوحیدة التي تتولى المھام التالیة) 2(

 إعداد السجل االنتخابي العام ومراجعتھ سنویًا، ) أ(
تنظیم انتخابات رئیس الجمھوریة ورئیس حكومة جنوب السودان والوالة والھیئة التشریعیة القومیة ومجلس جنوب ) ب(

 السودان والمجالس التشریعیة الوالئیة واإلشراف علیھا وفقًا للقانون، 
من ھذا ) 2 (220و) 3(183تنطیم أي استفتاء وفقًا لھذا الدستور واإلشراف علیھ، دون المساس بأحكام المادتین ) ج(

 الدستور، 
 .أداء أي مھام انتخابیة أخرى ذات صلة یحددھا القانون) د(

یحدد قانون االنتخابات القومیة القواعد العامة واإلجراءات التي تحكم االنتخابات وكذلك مھام وشروط خدمة العاملین في ) 3(
 .المفوضیة القومیة لالنتخابات

 مفوضیة حقوق اإلنسان

ینشئ رئیس الجمھوریة بعد التشاور في رئاسة الجمھوریة مفوضیة لحقوق اإلنسان تتكون من خمسة عشر عضوًا من ) 1( -142
المشھود لھم باالستقاللیة والكفاءة وعدم االنتماء الحزبي والتجرد، ویراعى اتساع التمثیل في اختیارھم وتكون مستقلة في اتخاذ 

 .قراراتھا

 .یشارك ممثلون لألجھزة الحكومیة ذات العالقة في مداوالت المفوضیة بصفة استشاریة) 2(

 .تراقب المفوضیة تطبیق الحقوق والحریات الواردة في وثیقة الحقوق وتتلقى الشكاوى حول انتھاكات الحقوق والحریات) 3(

 .یجوز للمفوضیة إبداء الرأي وتقدیم النصح ألجھزة الدولة بشأن أي مسألة تتعلق بحقوق اإلنسان) 4(

 .یحدد القانون مھام واختصاصات وإجراءات المفوضیة وشروط الخدمة فیھا) 5(

 دیوان المظالم العامة
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ُتنشأ ھیئة مستقلة تسمى دیوان المظالم العامة، یرشح رئیس الجمھوریة رئیسھا وأعضاءھا من ذوي الكفاءة واالستقامة ) 1( -143
 .یكون الدیوان مسئوالًً لدى رئیس الجمھوریة والمجلس الوطني. ویعتمدھم المجلس الوطني

دون المساس بنھائیة األحكام القضائیة، ینظر الدیوان في الشكاوى المتعلقة بمظالم المواطنین من مؤسسات الدولة، وال یجوز ) 2(
 .للدیوان أن ینظر في أي تظلمات إّال بعد أن یستنفد الشاكي كل طرق ومراحل التقاضي

ومع ذلك یجوز للدیوان من تلقاء نفسھ أن یوصي لرئاسة . على الدیوان أن یقدم توصیات أو یقترح التعویض لرئاسة الجمھوریة) 3(
الجمھوریة أو للمجلس الوطني بإجراءات یراھا مالئمة لضمان الفاعلیة والعدالة واالستقامة في أداء مؤسسات الحكومة القومیة وذلك 

 .بالتنسیق مع مختلف أجھزة الدولة

 .ینظم القانون مھام وإجراءات وشروط خدمة أعضاء الدیوان والعاملین فیھ) 4(

 القوات المسلحة، أجھزة تنفیذ القانون، واألمن الوطني: الباب التاسع

 القوات المسلحة القومیة: الفصل األول

 وضع القوات المسلحة

تظل القوات المسلحة السودانیة والجیش الشعبي لتحریر السودان منفصلة وتكون قوات مسلحة نظامیة واحترافیة وغیر ) 1( -144
 .حزبیة وُتعامل معاملة متساویة باعتبارھا القوات المسلحة القومیة السودانیة

تكون مھمة القوات المسلحة القومیة السودانیة حمایة سیادة البالد، وتأمین سالمة أراضیھا، والمشاركة في تعمیرھا، والمساعدة ) 2(
یبین القانون الظروف التي یجوز فیھا للسلطة المدنیة االستعانة بالقوات . في مواجھة الكوارث القومیة وذلك وفقًا لھذا الدستور

 .المسلحة في المھام غیر العسكریة

المدمجة عن النظام الدستوري واحترام سیادة حكم القانون والحكم / تدافع القوات المسلحة القومیة السودانیة والوحدات المشتركة ) 3(
المدني والدیمقراطیة وحقوق اإلنسان األساسیة وإرادة الشعب، وتحمل مسئولیة الدفاع عن البالد في مواجھة التھدیدات الخارجیة 

 .والداخلیة في مناطق انتشارھا وتشارك في التصدي لحاالت الطوارئ المحددة دستوریًا

ینظم القانون الخدمة العسكریة والمحاكم العسكریة والخدمات القانونیة العسكریة للقوات المسلحة السودانیة والجیش الشعبي ) 4(
 .المدمجة/ لتحریر السودان والوحدات المشتركة 

 المدمجة/ الوحدات المشتركة 

مدمجة تتكون من أعداد متساویة من القوات المسلحة السودانیة والجیش الشعبي لتحریر / تشكل وحدات مشتركة ) 1( -145
المدمجة النواة لقوات السودان في مرحلة ما بعد االستفتاء إذا ما أكدت نتیجتھ الوحدة؛ وإال فیتم / السودان؛ وتشكل الوحدات المشتركة 

 .حلھا وتلحق العناصر المكونة لھا بقواتھا األصلیة

 .المدمجة/ تحكم اتفاقیة السالم الشامل طبیعة ومھام وحجم وإعادة انتشار الوحدات المشتركة) 2(

 المدمجة والتنسیق بین القوات المسلحة/ القیادة والسیطرة على الوحدات المشتركة 

المدمجة بوساطة مجلس الدفاع المشترك الذي یتم تشكیلھ وفقًا لما ُأقر / تكون القیادة والسیطرة على الوحدات المشتركة ) 1( -146
 .في اتفاقیة السالم الشامل

 .یتولى مجلس الدفاع المشترك مھمة التنسیق بین القوات السودانیة المسلحة والجیش الشعبي لتحریر السودان) 2(

 الوقف الدائم إلطالق النار

 .ینفذ الوقف الدائم إلطالق النار، المنصوص علیھ في اتفاقیة السالم الشامل، تنفیذًا تامًا) 1( -147
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 .ُیراقب الوقف الدائم إلطالق النار دولیًا ویكون ملزمًا إلزامًا كامًال لكل السودانیین) 2(

 أجھزة تنفیذ القانون: الفصل الثاني

 الشرطة

الشرطة قوة نظامیة خدمیة مھمتھا تنفیذ القانون وحفظ النظام، واالنتماء لھا مكفول لكل السودانیین بما یعكس تنوع وتعدد ) 1( -148
 .المجتمع السوداني، وتؤدى واجباتھا بكل حیدة ونزاھة وفقًا للقانون والمعاییر القومیة والدولیة المقبولة

 :تتكون الشرطة المركزیًا وفقًا التفاقیة السالم الشامل وذلك حسب المستویات التالیة) 2(

 المستوى القومي، ویحدد القانون اختصاصاتھ ومھامھ وفقًا لھذا الدستور، ) أ(
 مستوى جنوب السودان، ویحدد الدستور االنتقالي لجنوب السودان والقانون اختصاصاتھ ومھامھ، ) ب(
 .المستوى الوالئي، وُتحِدد اختصاصاتھ ومھامھ الدساتیر الوالئیة والقانون) ج(

تنسق الشرطة القومیة وشرطة جنوب السودان والشرطة الوالئیة وتتعاون فیما بینھا ویساعد بعضھا بعضًا في أداء مھامھا، ) 3(
 .ولتحقیق ھذه الغایة توصي لرئاسة الجمھوریة، عبر سلطاتھم المختصة، بإنشاء اآللیات المناسبة

 خدمات السجون والحیاة البریة

تنشأ على المستوى القومي وعلى مستوى جنوب السودان والوالیات خدمة للسجون، ویحدد القانون مھامھا وشروط ) أ) (1( -149
 خدمتھا،

السجن تأدیب وتھذیب ویحظر القانون المعاملة القاسیة أو المھینة أو التي تتنافى مع الكرامة اإلنسانیة أو تعرض صحة ) ب(
 .السجناء للخطر، ویعاقب علیھا القانون

من ھذا الدستور، خدمة لحمایة الحیاة البریة، ) 2(11تنشأ على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والوالیات وفقًا للمادة ) 2(
 .ویحدد القانون مھامھا وشروط الخدمة فیھا

 األمن الوطني: الفصل الثالث

 مجلس األمن الوطني

 .ُینشأ على المستوى القومي مجلس لألمن الوطني، ویحدد قانون األمن الوطني تكوینھ ومھامھ) 1( -150

 .یحدد مجلس األمن الوطني استراتیجیة األمن الوطني بناًء على تحلیل أي مھددات ألمن السودان) 2(

 .تنشأ على مستوى حكومة جنوب السودان والوالیات لجان لألمن الوطني، ویحدد قانون األمن الوطني تكوینھا ومھامھا) 3(

 جھاز األمن الوطني

 .ُینشأ جھاز لألمن الوطني یختص باألمن الخارجي والداخلي، ویحدد القانون رسالتھ وواجباتھ ومھامھ وشروط خدمتھ) 1( -151

 .تكون خدمة جھاز األمن الوطني ممثلة لكل أھل السودان وبوجٍھ خاٍص ُیمثل فیھا جنوب السودان تمثیًال عادًال) 2(

 .تكون خدمة األمن الوطني خدمًة مھنیًة وتركز في مھامھا على جمع المعلومات وتحلیلھا وتقدیم المشورة للسلطات المعنیة) 3(

 .تنشأ مكاتب لألمن الوطني في كل أنحاء السودان) 4(

 یكون جھاز األمن الوطني تحت إشراف رئاسة الجمھوریة) 5(
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 العاصمة القومیة: الباب العاشر
 العاصمة القومیة

 .تكون الخرطوم العاصمة القومیة لجمھوریة السودان، وتكون رمزًا للوحدة الوطنیة وتعكس التنوع في البالد -152

 إدارة العاصمة القومیة

 .ُیَراعى التمثیل في إدارة العاصمة القومیة، وُیَمثِّل فیھا طرفا اتفاقیة السالم الشامل تمثیًال كافیًا) 1( -153

 .ُیحدََّد التمثیل الكافي بوساطة رئاسة الجمھوریة بالتشاور مع والي الخرطوم) 2(

 احترام حقوق اإلنسان في العاصمة القومیة

ُتكفل حقوق اإلنسان والحریات األساسیة التي حددھا ھذا الدستور بما في ذلك احترام كل األدیان والعقائد واألعراف، وتكون  -154
 .واجبة النفاذ في العاصمة القومیة التي تكتسب أھمیة خاصة باعتبارھا رمزًا للوحدة الوطنیة

 أجھزة تنفیذ القانون في العاصمة القومیة

ُتَشكل أجھزة تنفیذ القانون في العاصمة القومیة على أساس تمثیلي لكل سكان السودان وتكون مدربة تدریبًا كافیًا بحیث  -155
 .تستشعر التنوع الثقافي والدیني واالجتماعي في السودان

 تصریف العدالة في العاصمة القومیة

دون المساس بصالحیة أي مؤسسة قومیة في إصدار القوانین، یسترشد القضاة وأجھزة تنفیذ القانون عند تطبیق العدالة وتنفیذ  -156
 :أحكام القوانین الساریة في العاصمة القومیة باآلتي

 یكون التسامح أساسًا للتعایش بین السودانیین على اختالف ثقافاتھم وأدیانھم وأعرافھم، ) أ(
یعتبر السلوك الناشئ عن الممارسات الثقافیة واألعراف، الذي ال یسبب إخالًال بالنظام العام واحتقارًا ألعراف األخرین ) ب(

 وال تكون فیھ مخالفة للقانون، ممارسة للحریات الشخصیة في نظر القانون، 
 ال یجوز انتھاك خصوصیة األشخاص وال تقبل أمام المحاكم البینة المتحصل علیھا بانتھاك ھذه الخصوصیة، ) ج(
تراعي المحاكم عند ممارسة سلطاتھا التقدیریة في توقیع العقوبات على غیر المسلمین المبدأ الراسخ في الشریعة ) د(

اإلسالمیة أن غیر المسلمین من السكان ال یخضعون للعقوبات الحدیة المفروضة وُتطبق علیھم عقوبات تعزیریة وفقًا 
 للقانون، 

 .الرأفة وتفسیر الشك لصالح المتھم مبدآن قانونیان مطبقان على نطاق العالم ومطلوبان في ظروف السودان) ھـ(

 المفوضیة الخاصة لحقوق غیر المسلمین

 :تنشئ رئاسة الجمھوریة مفوضیة خاصة لحقوق غیر المسلمین بالعاصمة القومیة وتختص باآلتي) 1( -157

من ھذا  156و 154التأكد من أن حقوق غیر المسلمین محمیة طبقًا للمبادئ العامة المنصوص علیھا في المادتین ) أ(
 الدستور، 

 التأكد من أن غیر المسلمین ال یتضررون من جراء تطبیق الشریعة اإلسالمیة بالعاصمة القومیة،) ب(

 .ترفع المفوضیة الخاصة مالحظاتھا وتوصیاتھا لرئاسة الجمھوریة) 2(

 آلیات الضمانات

 :من ھذا الدستور، وتشمل 156تنشأ آلیات لضمان إعمال أحكام المادة  -158

 منشورات قضائیة إلرشاد المحاكم إلى كیفیة مراعاة المبادئ المذكورة أعاله، ) أ(
 إنشاء محاكم متخصصة إلجراء المحاكمات وفقًا للمبادئ المذكورة أعاله، ) ب(
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 .إنشاء نیابات متخصصة تتولى التحریات وإجراءات ما قبل المحاكمة وفقًا للمبادئ المذكورة أعاله) ج(

 حكومة جنوب السودان: الباب الحادي عشر
 إنشاء حكومة جنوب السودان: الفصل األول

 أجھزة حكومة جنوب السودان

تعرف بحكومة جنوب السودان وتتكون من أجھزة تشریعیة  1956تنشأ حكومة في جنوب السودان بحدوده في األول من ینایر  -159
 .وتنفیذیة وقضائیة

 الدستور االنتقالي لجنوب السودان

تعمل حكومة جنوب السودان وفق أحكام الدستور االنتقالي لجنوب السودان الذي یتعین أن تعده لجنة صیاغة ُیراعى فیھا ) 1( -160
 .التمثیل الواسع، ویجیزه المجلس المؤقت لجنوب السودان بأغلبیة ثلثي جمیع أعضائھ، ویكون متسقًا مع ھذا الدستور

 .یجوز للمجلس التشریعي لجنوب السودان تعدیل الدستور االنتقالي لجنوب السودان بأغلبیة أصوات ثلثي جمیع أعضائھ) 2(

 اختصاصات حكومة جنوب السودان

من ھذا الدستور ) و(و) ھـ(مقروءین مع الجدولین ) د(و) ب(تكون اختصاصات حكومة جنوب السودان وفقًا للجدولین  -161
 .والدستور االنتقالي لجنوب السودان واتفاقیة السالم الشامل

 المسئولیات األساسیة لحكومة جنوب السودان

تكون مسئولیات حكومة جنوب السودان األساسیة ھي ترقیة الحكم الراشد والتنمیة والعدالة وممارسة السلطة فیما یتعلق  -162
بجنوب السودان ووالیاتھ، وتشكیل حلقة وصل بین الحكومة القومیة ووالیات جنوب السودان، وحمایة حقوق أھل جنوب السودان 

 .وتأمین مصالحھم

 الجھاز التنفیذي لجنوب السودان: الفصل الثاني

 رئیس حكومة جنوب السودان

ینتخب رئیس حكومة جنوب السودان مباشرة من قبل مواطني جنوب السودان وفقًا للدستور االنتقالي لجنوب السودان، ) 1( -163
 .وُتجري االنتخابات وفقًا لألحكام المقررة من قبل المفوضیة القومیة لالنتخابات

یكون أجل والیة رئیس حكومة جنوب السودان خمس سنوات تبدأ من تاریخ تولیھ مھام منصبھ، ویجوز إعادة انتخاب ذات ) 2(
 .الرئیس لوالیة ثانیة فحسب

في حالة خلو منصب رئیس حكومة جنوب السودان، ولحین اختیار رئیس آخر عن طریق انتخابات ُتجرى خالل ستین یومًا، ) 3(
 .وأدائھ الیمین، یتولى نائب رئیس حكومة جنوب السودان مھام رئیس حكومة جنوب السودان لحین شغل المنصب

 نائب رئیس حكومة جنوب السودان

 .ُیعین نائب رئیس حكومة جنوب السودان وفقًا للدستور االنتقالي لجنوب السودان -164

 مجلس وزراء جنوب السودان

ینشأ مجلس وزراء لجنوب السودان یعینھ رئیس حكومة جنوب السودان بالتشاور مع نائبھ ویوافق علیھ المجلس ) 1( -165
التشریعي لجنوب السودان مع وضع االعتبار الكافي للحاجة إلى توسیع المشاركة القائمة على احترام التنوع اإلثني والدیني ودور 

 .المرأة
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 .یكون رئیس ونائب رئیس حكومة جنوب السودان أعضاء في مجلس وزراء جنوب السودان) 2(

 مساءلة مجلس وزراء جنوب السودان

یكون مجلس وزراء جنوب السودان مسئوًال أمام رئیس حكومة جنوب السودان والمجلس التشریعي لجنوب السودان عن أداء  -166
 .مھامھ وتجوز إقالتھ باقتراح یؤیده ثلثا جمیع أعضاء المجلس التشریعي لجنوب السودان

 االلتزامات الخاصة لحكومة جنوب السودان

تؤدي حكومة جنوب السودان واجباتھا وتمارس اختصاصاتھا وفق نصوص ھذا الدستور والدستور االنتقالي لجنوب السودان  -167
 .واتفاقیة السالم الشامل وأي اتفاقیة أخرى تتعلق بإعادة التعمیر والتنمیة في جنوب السودان

 المؤسسات والمفوضیات المستقلة بجنوب السودان

تنشئ حكومة جنوب السودان مؤسسات مستقلة وفقًا التفاقیة السالم الشامل وھذا الدستور والدستور االنتقالي لجنوب ) 1( -168
السودان، وتكون لھا صالحیة إنشاء مفوضیات ومؤسسات أخرى وفقًا لسلطاتھا وحسبما تراه ضروریًا لتحقیق رفاھیة مواطنیھا 

 .وإقامة العدل والحكم الراشد

أعاله، ُتنشأ على مستوى جنوب السودان لجنة للخدمة المدنیة لجنوب السودان ) 1(دون إخالل بعموم النص الوارد في البند ) 2(
 .ودیوان للمظالم والتعویضات ودیوان العدالة للعاملین، وینظم القانون مھام ھذه المؤسسات وشروط الخدمة فیھا

 الجھاز التشریعي لجنوب السودان: الفصل الثالث

 إنشاء المجلس التشریعي لجنوب السودان

 .ینشأ المجلس التشریعي لجنوب السودان وفقًا للدستور االنتقالي لجنوب السودان) 1( -169

من ھذا الدستور، مجلس تشریعي مؤقت لجنوب السودان إلجازة الدستور االنتقالي، ) 4 (176ُیشكل قبل االنتخابات، وفقًا للمادة ) 2(
 .ویتحول بعد الفراغ من مھمتھ لیكون المجلس التشریعي لجنوب السودان

 تخویل االختصاصات إلى حكومة جنوب السودان

یخول المجلس التشریعي االنتقالي لجنوب السودان عند وضع الدستور االنتقالى لجنوب السودان االختصاصات المنصوص  -170
 .إلى حكومة جنوب السودان) و(و) ھـ(مقروءین مع الجدولین ) د(و) ب(علیھا في الجدولین 

 اختصاصات المجلس التشریعي لجنوب السودان

تسند السلطة التشریعیة في جنوب السودان للمجلس التشریعي لجنوب السودان، وذلك باستثناء التشریعات القومیة الساریة ) 1( -171
 ).أ(حول المسائل التي تقع حصراًَ تحت سلطة الحكومة القومیة، وفق ما ھو مبین في الجدول 

یحدد المجلس التشریعي لجنوب السودان قواعد إجراءاتھ وینتخب رئیسھ ونائبھ وشاغلي المناصب األخرى وفقًا لما ینص علیھ ) 2(
 .الدستور االنتقالي لجنوب السودان

 الجھاز القضائي لجنوب السودان: الفصل الرابع

 ھیكل السلطة القضائیة لجنوب السودان

 .»السلطة القضائیة لجنوب السودان«ُیسند االختصاص القضائي في جنوب السودان لمؤسسة مستقلة تسمى ) 1( -172

 .یكون القضاء في جنوب السودان مستقًال عن السلطتین التنفیذیة والتشریعیة) 2(

Page 38 of 60 ویكي مصدر - 2005دستور جمھوریة السودان االنتقالي لعام

10/12/2012mhtml:file://C:\Documents and Settings\yosrb\Bureau\دستور جمھوریة السودان االنتقال\دساتیر...



 :تتكون السلطة القضائیة في جنوب السودان على الوجھ التالي) 3(

 المحكمة العلیا لجنوب السودان، ) أ(
 محاكم االستئناف، ) ب(
 .أي محاكم أخرى أو مجالس قضائیة تدعو إلیھا الضرورة وتنشأ وفق الدستور االنتقالي لجنوب السودان والقانون) ج(

 المحكمة العلیا لجنوب السودان

یضمن في الدستور االنتقالي لجنوب السودان نص بإنشاء المحكمة العلیا لجنوب السودان كأعلى محكمة في جنوب ) 1( -173
 .السودان

ترفع للمحكمة العلیا لجنوب السودان االستئنافات ضد األحكام الصادرة من محاكم جنوب السودان والمحاكم الوالئیة أو أي ) 2(
محاكم أخرى في جنوب السودان بشأن المسائل الواقعة تحت القوانین القومیة أو المتعلقة بھا أو بشأن قوانین جنوب السودان أو 

 .قوانین الوالیات، وذلك وفقًا لما یقرره الدستور االنتقالي لجنوب السودان والقانون

 صالحیات المحكمة العلیا لجنوب السودان

 :تكون للمحكمة العلیا لجنوب السودان الصالحیات اآلتیة -174

الفصل بصفة نھائیة في أي دعوى مدنیة أو جنائیة بموجب قانون جنوب السودان أو قانون أي من الوالیات الجنوبیة، ) أ(
ویشمل ذلك التشریع والعرف، على أن تخضع أي أحكام صادرة منھا بموجب القوانین القومیة للمراجعة والفصل من قبل 

 المحكمة القومیة العلیا، 
الفصل بصفة ابتدائیة في أي نزاٍع ینشأ عن الدستور االنتقالي لجنوب السودان ودساتیر والیات جنوب السودان، وذلك ) ب(

 بناًء على طلب من األفراد أو الشخصیات االعتباریة أو الحكومة، 
الفصل في دستوریة القوانین وإلغاء أو إعالن بطالن القوانین أو مواد القوانین التي تتعارض مع الدستور االنتقالي ) ج(

 لجنوب السودان أو دساتیر والیات جنوب السودان، 
 إعادة النظر ونقض األحكام الجنائیة والمدنیة التي تنشأ عن قوانین جنوب السودان أو بموجبھا، ) د(
 االختصاص الجنائي في مواجھة رئیس حكومة جنوب السودان ونائبھ ورئیس المجلس التشریعي لجنوب السودان، ) ھـ(
 مراجعة أحكام اإلعدام التي تصدرھا المحاكم بجنوب السودان بموجب قوانین جنوب السودان، ) و(
 .أي صالحیات أخرى یحددھا الدستور االنتقالى لجنوب السودان أو اتفاقیة السالم الشامل أو القانون) ز(

 قضاة محاكم جنوب السودان

قضاة محاكم جنوب السودان مستقلون ویؤدون مھامھم دون تدخل ویقیمون العدل ویطبقون القانون دون خشیة أو محاباة، ) 1( -175
 .ویحمي استقاللھم الدستور االنتقالي لجنوب السودان والقانون

 .یضع المجلس التشریعي لجنوب السودان أحكامًا للتعیین وشروطًا للخدمة واإلعفاء بالنسبة للقضاة المعینین بجنوب السودان) 2(

 أحكام انتقالیة لجنوب السودان: الفصل الخامس

 :یعمل بالتدابیر التالیة قبل إجراء االنتخابات -176

یكون رئیس الحركة الشعبیة لتحریر السودان، أو من یخلفھ، رئیسًا لحكومة جنوب السودان وقائدًا عامًا للجیش الشعبي لتحریر ) 1(
 .السودان

، إذا خال منصب رئیس حكومة جنوب السودان ُیشغل المنصب بمرشح الحركة الشعبیة )3(163على الرغم من أحكام المادة ) 2(
 .لتحریر السودان خالل أسبوعین

 :یكون التمثیل في حكومة جنوب السودان على النحو التالي) 3(

 ُتمثل الحركة الشعبیة لتحریر السودان بنسبة سبعین بالمائة، ) أ(
 ُیمثل حزب المؤتمر الوطني بنسبة خمسة عشر بالمائة، ) ب(
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 .ُتمثل القوي السیاسة الجنوبیة األخرى بنسبة خمسة عشر بالمائة) ج(

یكون المجلس التشریعي االنتقالي لجنوب السودان مجلسًا تشریعیًا تأسیسیًا وجامعًا، ویتكون من مائة وسبعین عضوًا یعینھم ) 4(
 :رئیس حكومة جنوب السودان بعد التشاور العام مع القوى السیاسیة المعنیة على النحو التالي

 ُتمثل الحركة الشعبیة لتحریر السودان بنسبة سبعین بالمائة، ) أ(
 ُیمثل حزب المؤتمر الوطني بنسبة خمسة عشر بالمائة، ) ب(
 .ُتمثل القوي السیاسیة الجنوبیة األخرى بنسبة خمسة عشر بالمائة) ج(

 الوالیات ومنطقة أبیي: الباب الثاني عشر
 والیات السودان

 .جمھوریة السودان جمھوریة المركزیة وتتكون من والیات) 1( -177

یحدد التشریع القومي عدد الوالیات وأسماءھا وعواصمھا وحدودھا الجغرافیة، على أن یصدر ھذا التشریع وُیعدل بأغلبیة ثلثي ) 2(
بین الشمال والجنوب غیر قابلة  1/1/1956من ھذا الدستور، ومع ذلك تكون حدود ) أ) (4 (91أعضاء مجلس الوالیات وفقًا للمادة 

 .من ھذا الدستور) 4 (183للتعدیل مع مراعاة أحكام المادة 

 أجھزة الوالیة

تنشأ على مستوى الوالیة أجھزة تشریعیة وتنفیذیة وقضائیة تؤدي مھامھا وفقًا لھذا الدستور ودستور الوالیة المعنیة، ) 1( -178
 .وفیما یلي والیات جنوب السودان، بموجب الدستور االنتقالي لجنوب السودان

تعمل الدولة على ترقیة الحكم المحلي وتعزیزه، ویتم تنظیم الحكم المحلي وُتجرى انتخابات مؤسساتھ وفقًا لدستور الوالیة ) 2(
 .المعنیة

 الجھاز التنفیذي للوالیة

یرأس الجھاز التنفیذي للوالیة واٍل ینتخبھ مواطنو الوالیة وفقًا لنصوص ھذا الدستور والدستور االنتقالي لجنوب السودان ) 1( -179
 .متى ما كان منطبقًا، ودستور الوالیة والقانون، على أن یكون ذلك وفقًا لإلجراءات التي تقررھا المفوضیة القومیة لالنتخابات

یجوز للمجلس التشریعي للوالیة، وفق أحكام دستور الوالیة، حجب الثقة عن الوالي بموجب ثالثة أرباع جمیع أصوات ) أ) (2(
 .األعضاء

أعاله یدعو رئیس الجمھوریة الناخبین في الوالیة النتخابات ) أ(إذا قام المجلس بحجب الثقة عن الوالي بموجب أحكام الفقرة ) ب(
مبكرة الختیار الوالي، تجرى خالل ستین یومًا، وإذا كانت الوالیة المعنیة من والیات جنوب السودان یدعو رئیس الجمھوریة 

 .الناخبین بعد تلقیھ طلبًا من رئیس حكومة جنوب السودان

 .یقوم الوالي الذي ینتخب في االنتخابات المبكرة بتكملة الفترة المتبقیة من والیة الوالي الذي ُحجبت عنھ الثقة) ج(

إذا تمت إعادة انتخاب الوالي الذي ُحجبت عنھ الثقة، یعتبر المجلس التشریعي للوالیة المعنیة منحًال، وُتجرى انتخابات خالل ) د(
 .ثالثة أشھر لتكوین مجلس تشریعي جدید لتكملة الفترة المتبقیة للمجلس المنحل

 .ال یجوز حجب الثقة عن الوالي إال بعد أن یمضي اثني عشر شھرًا في منصبھ) ھـ(

 .یعین الوالي مجلس وزراء الوالیة وفقًا لدستور الوالیة) 3(

یكون الوزراء الوالئیون مسئولین فردیًا وتضامنیًا عن أداء مھامھم أمام الوالي والمجلس التشریعي للوالیة، ویتم إعفاؤھم ) 4(
 .بوساطة الوالي أو بناًء على توصیة من ثلثي أعضاء المجلس التشریعي للوالیة

) ھـ(مقروءین مع الجدولین ) د(و) ج(یمارس الوالي، بمشاركة مجلس الوزراء الوالئي، السلطات التنفیذیة للوالیة في الجدولین ) 5(
باإلضافة إلى السلطات التنفیذیة األخرى الممنوحة للوالیة بموجب ھذا الدستور والدستور االنتقالى لجنوب السودان ودستور ) و(و
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 .الوالیة

 المجلس التشریعي الوالئي

یكون لكل والیة مجلس تشریعي یتكون من أعضاء ُینتخبون وفق أحكام دستور الوالیة والقانون وحسبما تقرره المفوضیة ) 1( -180
 .القومیة لالنتخابات

یقوم المجلس التشریعي الوالئي بإعداد وإجازة دستور الوالیة االنتقالي الذي یجب أن یكون متسقًا مع ھذا الدستور، والدستور ) 2(
 .االنتقالي لجنوب السودان، متى كان ذلك منطبقًا، واتفاقیة السالم الشامل

و) ھـ(مقروءین مع الجدولین ) د(و) ج(یختص المجلس التشریعي الوالئي بسن القوانین في المجاالت المدرجة في الجدولین ) 3(
 ).و(

 .یضع المجلس التشریعي الوالئي لوائح إجراءاتھ ویشكل لجانھ وینتخب رئیسھ وشاغلي المناصب األخرى) 4(

 .یكون للوالة وأعضاء مجالس الوزراء والمجالس التشریعیة الوالئیة حصانات یقررھا القانون) 5(

 األجھزة القضائیة الوالئیة

 .ینص دستور الوالیة على إنشاء محاكم والئیة بوساطة األجھزة القضائیة الوالئیة كلما كان ذلك ضروریًا) 1( -181

ینعقد لمحاكم الوالیة االختصاص المدني والجنائي في مجال القوانین الوالئیة وقوانین جنوب السودان، والقانون القومي، على أن ) 2(
یكون حق االستئناف وفقًا لما ینص علیھ ھذا الدستور والدستور االنتقالي لجنوب السودان متى كان ذلك منطبقًا، ومع ذلك تحدد 

التشریعات القومیة اإلجراءات الواجب اتباعھا في الدعاوى المدنیة والجنائیة المرفوعة بموجب القوانین القومیة ووفق نصوص ھذا 
 .الدستور

 :تنص التشریعات الوالئیة على اآلتي) 3(

 تعیین القضاة األھلیین وعزلھم، ) أ(
 .ضمانات استقالل القضاء الوالئي وحیدتھ وحمایة القضاة من التعرض ألي تدخل) ب(

ُتشكل المحاكم الوالئیة بوالیات جنوب السودان وُتحدد اختصاصاتھا وفقًا لنصوص ھذا الدستور والدستور االنتقالي لجنوب ) 4(
 .السودان ودستور الوالیة المعنیة

 والیتا جنوب كردفان والنیل األزرق

دون المساس بأحكام ھذا الدستور واتفاقیة السالم الشامل، ُتطبق على والیتي جنوب كردفان والنیل األزرق اتفاقیة حل ) 1( -182
 .النزاع المبرمة بشأنھما

تخضع اتفاقیة حل النزاع في والیتي جنوب كردفان والنیل األزرق للمشاورة الشعبیة من قبل سكان ھاتین الوالیتین عبر ) 2(
 .المجلسین التشریعیین المنتخبین دیمقراطیًا في كل منھما وفقًا لألحكام الواردة فیھا

 منطقة أبیي

 .دون المساس بأحكام ھذا الدستور واتفاقیة السالم الشامل، ُیطبق على منطقة أبیي بروتوكول حل النزاع المبرم بشأنھا) 1( -183

ُتمنح منطقة أبیي وضعًا إداریًا خاصًا تحت إشراف رئاسة الجمھوریة یكون فیھ سكان منطقة أبیي مواطنین في كل من جنوب ) 2(
 .كردفان وبحر الغزال

یدلي سكان منطقة أبیي بأصواتھم في استفتاء منفصل یتزامن مع استفتاء جنوب السودان، وعلى الرغم من نتائج استفتاء جنوب ) 3(
 :السودان یتضمن االقتراح المطروح لسكان منطقة أبیي الخیارین اآلتیین

 أن تحتفظ منطقة أبیي بوضعھا اإلداري الخاص في الشمال، ) أ(
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 .أن تكون منطقة أبیي جزًء من بحر الغزال) ب(

) 3(غیر قابل للتعدیل إال حسبما یقرر وفقَا للبند  1956یكون الخط الحدودي بین الشمال والجنوب والمقرر في األول من ینایر ) 4(
 .أعاله

 أحكام انتقالیة للوالیات

 :من ھذا الدستور 216لحین إجراء االنتخابات المشار إلیھا في المادة ) 1( -184

یعین رئیس الجمھوریة الوالة بالتشاور مع النائب األول، وفي حالة والیات جنوب السودان یعینھم رئیس حكومة جنوب ) أ(
 السودان بالتشاور مع نائب رئیس حكومة جنوب السودان، 

یكون أحد والة والیات جنوب السودان مرشحًا من حزب المؤتمر الوطني وأحد نواب الوالة في والیة أخرى في جنوب ) ب(
 .السودان أیضًا من مرشحي ذات الحزب

 :، ُتخصص مقاعد السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في الوالیات على النحو التالي)3(دون المساس بأحكام البند ) 2(

یكون لحزب المؤتمر الوطني نسبة سبعین بالمائة من المقاعد في الوالیات الشمالیة وللحركة الشعبیة لتحریر السودان ) أ(
 ذات النسبة من المقاعد في الوالیات الجنوبیة، 

: توزع نسبة الثالثین بالمائة المتبقیة في الوالیات الشمالیة والجنوبیة على الوجھ التالي) ب(
 نسبة عشرة بالمائة في الوالیات الجنوبیة لحزب المؤتمر الوطني، ) أوًال(
 نسبة عشرة بالمائة في الوالیات الشمالیة للحركة الشعبیة لتحریر السودان، ) ثانًیا(
نسبة عشرین بالمائة في كل من الوالیات الشمالیة والجنوبیة لممثلي القوي السیاسیة الشمالیة والجنوبیة ) ثالثًا(

 األخرى على التوالي،

تقسم المقاعد في السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في والیتي جنوب كردفان والنیل األزرق وفق ما نصت علیھ اتفاقیة حل النزاع ) 3(
 .في والیتي جنوب كردفان والنیل األزرق

 المسائل المالیة واالقتصادیة: الباب الثالث عشر

 مبادئ ھادیة للتوزیع العادل للثروة العامة: الفصل األول

تقتسم الموارد والثروة العامة في السودان على أساس عادل بحیث یتمكن كل من مستویات الحكم من اإلیفاء بمسئولیاتھ ) 1( -185
وواجباتھ الدستوریة والقانونیة، وذلك بھدف تأكید ترقیة نوعیة حیاة المواطنین وكرامتھم وأحوالھم المعیشیة دون تمییز على أساس 

 .النوع أو الجنس أو العنصر أو الدین أو االنتماء السیاسي أو العرقي أو اللغة أو اإلقلیم

 .تقتسم الثروة والموارد العامة وتوزع على أساس أن لكل مناطق السودان حقًا في التنمیة) 2(

تلتزم الحكومة القومیة بالوفاء بالتحویالت المالیة لحكومة جنوب السودان، كما تلتزم بتوزیع الموارد المالیة بوجٍھ عادل على ) 3(
 .والیات السودان األخرى ما لم ینص في ھذا الدستور على خالف ذلك

تدرك الدولة أن جنوب السودان وجنوب كردفان والنیل األزرق ومنطقة أبیي وبقیة المناطق المتأثرة بالنزاع تواجھ احتیاجات ) 4(
ملحة، ومن ثم ُتعان لتولي مھام الحكم األساسیة وتأسیس اإلدارة المدنیة وتأھیل وتعمیر البنى التحتیة االجتماعیة والمادیة في سودان 

 .ما بعد النزاع

تنشئ الدولة الصندوق القومي إلعادة البناء والتعمیر وصندوق جنوب السودان إلعادة البناء والتعمیر لالرتقاء بمستوى التنمیة ) 5(
االقتصادیة واالجتماعیة والخدمات العامة في جنوب السودان والمناطق المتأثرة بالنزاع والمناطق األقل نموًا إلى متوسط مستوى 

یبرز اقتسام العائدات االلتزام بتخویل السلطات والمركزیة اتخاذ القرار بشأن التنمیة وتقدیم الخدمات وتصریف ) 6. (التنمیة القومي
 .شئون الحكم

ُتطور البني التحتیة والموارد البشریة والتنمیة االقتصادیة المستدامة والقدرة على تلبیة احتیاجات اإلنسان في إطار حكم خاضع ) 7(
 .للمساءلة والشفافیة
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 .تتبنى الدولة أفضل الممارسات المتعارف علیھا في التوظیف المستدام واإلدارة للموارد الطبیعیة والرقابة علیھا) 8(

یحدد ھذا الدستور أنواع الدخل واإلیرادات والضرائب ومصادر الثروة األخرى التي یستحقھا كل مستوى من مستویات الحكم ) 9(
 .المختلفة

ُتفرض كل الضرائب والرسوم الواردة في ھذا الدستور بقانون، وذلك لتأكید التنسیق والعدالة واإلنصاف والشفافیة لتفادى ) 10(
 .العبء الضریبي الزائد على المواطنین والقطاع الخاص والمستثمرین

وفى حالة النزاع . ال یجوز ألي مستوى من مستویات الحكم حجب أي مخصصات أو تحویالت مالیة مستحقة لمستوى آخر) 11(
یجوز ألي مستوى من مستویات الحكم بعد محاولة التسویة الودیة اللجوء للمحكمة الدستوریة أو المحكمة العلیا لجنوب السودان في 

 .حالة حكومة جنوب السودان

 موارد األراضي: الفصل الثاني

 تنظیم األراضي

 .تكون حیازة األرض واستغاللھا وممارسة الحقوق علیھا صالحیة مشتركة تمارس على مستوى الحكم المعني) 1( -186

 .یتولى ممارسة الحقوق على األراضي التي تملكھا حكومة السودان مستوى الحكم المعني أو المكلف بذلك) 2(

على كل مستویات الحكم بدء عملیة تدریجیة لتطویر وتعدیل القوانین ذات الصلة باألرض لتتضمن الممارسات والقوانین العرفیة ) 3(
 .والتراث المحلي والتوجھات والممارسات الدولیة

 المفوضیة القومیة لألراضي

 :دون المساس باختصاصات المحاكم، تنشأ مفوضیة قومیة لألراضي تكون لھا المھام اآلتیة) 1( -187

 التحكیم بین األطراف المتنازعة الراغبة في االحتكام إلیھا بشأن منازعات األراضي، ) أ(
النظر في االدعاءات حول األراضي في مواجھة الجھة الحكومیة المختصة أو في مواجھة غیرھا من األطراف ذات ) ب(

وتكون أطراف التحكیم ملزمة بقرار مفوضیة األراضي على أساس الرضا المتبادل عند تسجیل قرار . المصلحة في األرض
 التحكیم في المحكمة، 

تطبق القانون المعمول بھ في المنطقة التي تقع فیھا األرض، أو أي قانون آخر یرتضیھ طرفا التحكیم بما في ذلك مبادئ ) ج(
 اإلنصاف، 

تقبل ما یحال إلیھا من أجھزة الحكم المختصة أو ما اطلعت علیھ أثناء النظر في الدعاوى وتوصى بشأنھا للمستوى ) د(
 الحكومي المختص فیما یلي سیاسات إصالح األراضي وقبول الحقوق العرفیة أو القانون العرفي لألراضي، 

 تقدر التعویض المناسب عن األراضي بما في ذلك التعویض النقدي، ) ھـ(
ُتسدي النصح لمختلف مستویات الحكم بشأن تنسیق سیاساتھا تجاه المشروعات القومیة التي تؤثر على األرض، أو على ) و(

 الحقوق فیھا، 
 تجري دراسات وتسجل أوجھ استخدام األراضي في المناطق التي یتم فیھا استثمار للموارد الطبیعیة، ) ز(
 .تعقد جلسات سماع وتضع لوائح إجراءاتھا) ح(

 .تكون المفوضیة القومیة لألراضي مستقلة وُتنشأ على أساس التمثیل لمستویات الحكم المختلفة في السودان) 2(

یحدد القانون عضویة المفوضیة القومیة لألراضي وشروط اختیارھم وخدمتھم، ویعین رئیس الجمھوریة رئیس المفوضیة ) 3(
 .بموافقة النائب األول لرئیس الجمھوریة

 .تكون مفوضیة األراضي القومیة مسئولة أمام رئاسة الجمھوریة عن األداء السلیم لمھامھا وتجیز رئاسة الجمھوریة موازنتھا) 4(

 مفوضیة أراضي جنوب السودان

دون المساس باختصاصات المحاكم، ُتنشأ مفوضیة ألراضي جنوب السودان وتكون لھا المھام المحددة في اتفاقیة السالم  -188
 .الشامل والدستور االنتقالي لجنوب السودان
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 التعاون بین المفوضیة القومیة لألراضي ومفوضیة أراضي جنوب السودان

تتعاون مفوضیة األراضي القومیة ومفوضیة أراضي جنوب السودان وتنسقان جھودھما الستخدام مواردھما استخدامًا ) 1( -189
 .فّعاًال

 :تتفق مفوضیة األراضي القومیة ومفوضیة أراضى جنوب السودان على) 2(

 تبادل المعلومات والقرارات الصادرة عن كل منھما، ) أ(
 .كیفیة إزالة أي تعارض بین النتائج أو التوصیات التي تتوصالن إلیھا) ب(

یجوز للمفوضیة القومیة لألراضي أن توكل لمفوضیة أراضي جنوب السودان أداء بعض مھامھا ویشمل ذلك جمع البیانات ) 3(
 .والبحوث

) ب) (2(في حالة وجود تعارض بین النتائج أو التوصیات التي تتوصل إلیھا المفوضیتان ویتعذر إزالتھ باالتفاق، وفقًا للبند ) 4(
 .أعاله، ُیحال األمر إلى المحكمة الدستوریة

 تطویر إدارة قطاع البترول: الفصل الثالث

 إدارة قطاع البترول وتطویره

 :تشمل اُألسس الحاكمة إلدارة قطاع البترول وتطویره ما یلي -190

: االستغالل األمثل للبترول بوصفھ مصدرًا طبیعیًا غیر متجدد بما یتفق مع) أ(
 المصلحة القومیة والصالح العام، ) أوًال(
 مصلحة الوالیات المتأثرة، ) ثانیًا(
 مصلحة السكان المحلیین في المناطق المتأثرة، ) ثالثًا(
 السیاسات القومیة للبیئة، وأسس المحافظة على التنوع الحیوي ومبادئ حمایة التراث الثقافي،) رابعًا(

تمكین المستویات الحكومیة المالئمة بالتعاون مع المجتمعات المحلیة ذات الصلة، من المشاركة في تنمیة وإدارة ) ب(
 البترول في المراحل المختلفة، وذلك في اإلطار الشامل إلدارة تنمیة البترول، 

إیالء االھتمام الالزم لتھیئة المناخ المناسب لتدفق االستثمارات األجنبیة المباشرة من خالل تقلیص المخاطر المتصلة ) ج(
 بعدم التیقن من نتائج تقریر المصیر في نھایة الفترة االنتقالیة، 

التشاور مع أصحاب الحقوق في األراضي وأخذ أرائھم في االعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة باستثمار موارد باطن ) د(
 األرض في المناطق التي لھم فیھا حقوق، والتي یفترض انتفاعھم من استثمارھا، 

التعویض العادل للذین یستمتعون بحقوق الملكیة في األراضي التي یتم االستیالء علیھا أو استثمارھا الستخراج الموارد ) ھـ(
 الطبیعیة في باطن األرض وذلك عن المنطقة التي لھم فیھا حقوق، 

إشراك المجتمعات التي تباشر في أراضیھا تنمیة موارد طبیعیة في باطن األرض، عبر والیاتھم، في مفاوضات التعاقد ) و(
 على استغالل تلك الموارد، 

على الرغم من النزاع على ملكیة األراضي والموارد الطبیعیة المصاحبة یكون ھناك إطار إلدارة تنمیة البترول في ) ز(
 .السودان خالل الفترة االنتقالیة

 المفوضیة القومیة للبترول

 .تنشأ مفوضیة قومیة للبترول تتخذ قراراتھا بتوافق اآلراء) 1( -191

 :تتكون المفوضیة القومیة للبترول على النحو التالي) 2(

 رئیس الجمھوریة ورئیس حكومة جنوب السودان رئیسان مشتركان، ) أ(
 أربعة أعضاء دائمون یمثلون الحكومة القومیة، )  ب(
 أربعة أعضاء دائمون یمثلون حكومة جنوب السودان، ) ج(
 .ما ال یزید عن ثالثة أعضاء غیر دائمین یمثلون الوالیة أو الوالیات التي سیجرى فیھا استثمار للبترول) د(

 :تكون للمفوضیة القومیة للبترول المھام التالیة) 3(
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 وضع السیاسات العامة والموجھات المتعلقة بتنمیة وإدارة قطاع البترول، ) أ(
 للتأكد من أنھا تخدم مصالح الشعب السوداني، ) أ(رصد وتقویم تنفیذ السیاسات المذكورة في الفقرة ) ب(
 وضع استراتیجیات وبرامج قطاع البترول، ) ج(
التفاوض حول عقود استكشاف واستثمار البترول في السودان وإبرامھا والتأكد من توافقھا مع مبادئ وسیاسات ) د(

 وموجھات المفوضیة، 
 .إعداد لوائحھا وإجراءاتھا الداخلیة) ھـ(

أعاله تراعي المفوضیة القومیة للبترول االعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك ) 3(عند االضطالع باألعباء المشار إلیھا في البند ) 4(
 :ما یلي

 مدى الفوائد التي تعود على المجتمعات المحلیة المتأثرة من االستثمار الناجم عن عقود البترول، ) أ(
 مدى األخذ بوجھات نظر الوالیة والمجموعات المتأثرة عند إبرام العقود المقترحة، ) ب(
حق األشخاص من ذوى حقوق الملكیة في األرض والمتضررین من القرار، طلب اللجوء إلى التحكیم أو القضاء إذا ) ج(

 قررت المفوضیة القومیة للبترول الموافقة على العقد، 
إذا اعترض األعضاء غیر الدائمین في المفوضیة القومیة للبترول الذین یمثلون الوالیة أو الوالیات المنتجة للبترول ) د(

فإذا . جمیعًا على قرار المفوضیة ال یوقع الوزیر القومي المسئول عن البترول على العقد ویحیل األمر إلى مجلس الوالیات
رفض مجلس الوالیات االعتراض بأغلبیة ثلثیھ یوقع الوزیر القومي على العقد، وإذا لم یرفض مجلس الوالیات االعتراض 

بأغلبیة الثلثین خالل أربعة وعشرین یوم عمل یحیل مجلس الوالیات االعتراض خالل تلك المدة وبأغلبیة الثلثین إلى آلیة 
 ینشئھا المجلس للتحكیم فیھ، ویتم إصدار قرار التحكیم خالل ستة أشھر من اإلحالة إلیھا ویكون قرار التحكیم ملزمًا، 

إذا وافقت المفوضیة القومیة للبترول على العقد یتولي الوزیر القومي المسئول عن البترول التوقیع نیابة عن حكومة ) ھـ(
 السودان، 

أعاله، تضم عضویة المفوضیة القومیة ) 3(الواردة في البند ) ج(و) ب(،)أ(عند اضطالعھا بمھامھا بموجب الفقرات ) و(
 للبترول أعضاءھا الدائمین فقط، 

) د) (3(عند اضطالعھا بمھام التفاوض والنظر من أجل الموافقة على عقود اكتشاف البترول وإنتاجھ وفقًا ألحكام البند ) ز(
 .تشمل عضویة المفوضیة إلى جانب األعضاء الدائمین ممثلي الوالیات المنتجة للبترول

 اقتسام عائدات البترول

ُیقتسم صافي عائدات الثروة الناتجة عن استخراج الموارد الطبیعیة في جنوب السودان في إطار الموازنة بین احتیاجات ) 1( -192
 .التنمیة القومیة واحتیاجات إعادة تعمیر جنوب السودان

 :صافي عائد دخل البترول ھو صافي الدخل من) 2(

 صادرات البترول الحكومي، ) أ(
 .البترول الحكومي الذي یتم تسلیمھ للمصافي المحلیة) ب(

ناقصًا تكلفة نقل البترول إلى موقع التصدیر، ) فوب(تقدر قیمة الصادر على أساس السعر الفعلي للبترول تسلیم ظھر السفینة ) 3(
في آخر شھر ) فوب(یقدر البترول المسلم إلى المصفاة على أساس متوسط أسعار التصدیر . ویشمل ذلك خط األنابیب واإلدارة

میالدي تمت فیھ مبیعات الصادر، ناقصًا التكالیف التي یمكن أن تترتب على التسلیم ألي موقع تصدیر، بما في ذلك تكالیف خط 
 .األنابیب وتكالیف اإلدارة

وتورد فیھ صافي إیرادات البترول الحكومي التي یتم تحصیلھا من مبیعات الصادر » حساب استقرار إیرادات البترول«ینشأ ) 4(
 .الفعلیة فوق السعر القیاسي المقرر الذي یحدد سنویًا ضمن الموازنة القومیة السنویة

یخصص اثنان بالمائة على األقل من عائدات البترول للوالیات المنتجة للبترول حسب الكمیة المنتجة في الوالیة، دون اإلخالل ) 5(
 .بالترتیبات الخاصة بمنطقة أبیي

بعد الدفع لحساب استقرار إیرادات البترول وللوالیات المنتجة، یخصص لحكومة جنوب السودان، ابتداء من أول الفترة قبل ) 6(
االنتقالیة، خمسون بالمائة من صافي عائد البترول المستخرج من آبار البترول المنتجة في جنوب السودان، وتخصص الخمسون 

 .بالمائة المتبقیة للحكومة القومیة ووالیات شمال السودان

 .ُینشأ صندوق ألجیال المستقبل عندما یصل اإلنتاج القومي للبترول إلى ملیون برمیل یومیًا) 7(
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كل الصنادیق والحسابات الخاصة المشار إلیھا في ھذا الدستور، وكل الحسابات التي تنشأ مستقبًال، یجب أن تضمن في الموازنة ) 8(
 .العامة وفق ضوابط الموازنة

 الموارد المالیة: الفصل الرابع

 موارد الدخل القومي

 :یجوز للحكومة القومیة إصدار التشریعات لتحصیل الموارد من المصادر المذكورة أدناه أو فرض الضرائب علیھا -193

 الضریبة القومیة على الدخل الشخصي، )  أ(
 ضریبة أرباح األعمال على الشركات، )  ب(
 الرسوم الجمركیة وضرائب االستیراد، ) ج(
 إیرادات الموانئ البحریة والمطارات، ) د(
 رسوم الخدمات، ) ھـ(
 العائدات البترولیة، ) و(
 مشروعات وأعمال الحكومة القومیة، )  ز(
 المنح والمساعدات الخارجیة، )  ح(
 ضریبة القیمة المضافة أو الضریبة العامة على المبیعات أو الضرائب األخرى على تجارة التجزئة والخدمات، ) ط(
 رسوم اإلنتاج، ) ى(
 القروض بما في ذلك االقتراض من بنك السودان المركزي والجمھور، ) ك(
 .أي ضرائب أخرى یحددھا القانون) ل(

 موارد الدخل لجنوب السودان

 :یجوز لحكومة جنوب السودان إصدار التشریعات لتحصیل الموارد من المصادر المذكورة أدناه أو فرض الضرائب علیھا -194

من ھذا  197اإلیرادات القومیة المخصصة لحكومة جنوب السودان ووالیاتھ من صندوق العائدات القومیة بموجب المادة ) أ(
 الدستور، 

 من ھذا الدستور،  195إیرادات أي من المصادر الوالئیة المدرجة في القائمة المشار إلیھا في المادة )  ب(
 من ھذا الدستور،  192عائدات البترول حسبما تحددھا المادة ) ج(
 ضرائب حكومة جنوب السودان التي ال تمس السلطات الحصریة للحكومة القومیة لفرض الضرائب، ) د(
 رسوم الخدمات لحكومة جنوب السودان، ) ھـ(
 مشروعات وأعمال حكومة جنوب السودان، )  و(
 المنح والمساعدات الخارجیة، ) ز(
 الضرائب والرسوم على األعمال الصغیرة والمتوسطة، ) ح(
 رسوم االستھالك على السلع داخل جنوب السودان والتي تعتبر سلعًا كمالیة، ) ط(
 الضریبة على الدخل الشخصي في جنوب السودان، ) ي(
 من ھذا الدستور،  203القروض واالستدانة وفقًا للمادة )  ك(
 .أي ضرائب أخرى یحددھا القانون)  ل(

 موارد الدخل للوالیات

 :یجوز للوالیات إصدار التشریعات لتحصیل الموارد من المصادر المذكورة أدناه أو فرض الضرائب علیھا -195

 عوائد األراضي الوالئیة وعقاراتھا، )  أ(
 الرسوم على الخدمات بالوالیة، )  ب(
 الرخص، ) ج(
 ضریبة الدخل الشخصي الوالئیة، ) د(
 الرسوم على السیاحة، ) ھـ(
 من ھذا الدستور، ) 5(192نصیب الوالیة من عائدات البترول كما ھو مبین في المادة ) و(
 مشروعات الحكومة الوالئیة والمحمیات القومیة، ) ز(
 رسوم الدمغة، ) ح(
 الضرائب الزراعیة، ) ط(

Page 46 of 60 ویكي مصدر - 2005دستور جمھوریة السودان االنتقالي لعام

10/12/2012mhtml:file://C:\Documents and Settings\yosrb\Bureau\دستور جمھوریة السودان االنتقال\دساتیر...



 المنح والمساعدات الخارجیة، ) ي(
 الضرائب والرسوم المفروضة على تجارة الحدود وفقًا للتشریعات القومیة، ) ك(
 أي ضرائب والئیة أخرى ال تتعارض مع ضرائب الحكومة القومیة أو ضرائب حكومة جنوب السودان، ) ل(
 من ھذا الدستور،  203القروض واالستدانة حسب ما نصت علیة المادة ) م(
 .أي ضرائب أخرى یحددھا القانون) ن(

 االعتمادات غیر البترولیة لجنوب السودان

من ھذا الدستور، تخصص الحكومة القومیة نسبة خمسین بالمائة لحكومة  194و 193، 192على الرغم من أحكام المواد ) 1(-196
لتقابل جزئیًا تكالیف التنمیة خالل  193جنوب السودان من العائدات القومیة غیر البترولیة المتحصلة في جنوب السودان وفقًا المادة 

الفترة االنتقالیة، على أن یعاد النظر في ھذا الترتیب في منتصف الفترة االنتقالیة بھدف تخصیص موارد إضافیة لحكومة جنوب 
 .السودان إذا دعا الحال

تحتفظ حكومة جنوب السودان والوالیات باإلیرادات األخرى التي یتم تحصیلھا بموجب السلطات المخولة لھا لفرض الضرائب، ) 2(
 .ولھا حق التصرف فیھا

 الموازنة السنویة والشئون المالیة: الفصل الخامس

 الصندوق القومي للعائدات

ویضم . كل العائدات المحصلة قومیًا أو بوساطة الحكومة القومیة ُتودع في صندوق قومي للعائدات تدیره الخزانة العامة) 1( -197
 .ھذا الصندوق كل الحسابات والصنادیق الفرعیة التي تحصل وتورد فیھ كل األموال المستحقة للحكومة المبلغ عنھا أو المودعة فیھ

 .تكون كل إیرادات ومصروفات الحكومة معلنًة في إطار عملیات الموازنة) 2(

 مفوضیة تخصیص ومراقبة اإلیرادات المالیة

تنشأ مفوضیة تخصیص ومراقبة اإلیرادات المالیة لضمان الشفافیة والعدالة فیما یتصل بتخصیص األموال التي یتم ) 1( -198
 .تحصیلھا على المستوى القومي لكل من حكومة جنوب السودان والوالیات

 :تتولى مفوضیة تخصیص ومراقبة اإلیرادات المالیة والنقدیة الواجبات والمسئولیات التالیة) 2(

مراقبة المنح المخصصة من صندوق اإلیرادات القومي لتحقیق المساواة والتأكد من تحویلھا في حینھا لمستویات الحكم ) أ(
 المعنیة، 

 ضمان االستخدام األمثل للموارد وتوزیعھا، ) ب(
 ضمان تحویل اإلیرادات المخصصة للمناطق المتأثرة بالنزاع وفق الصیغ المتفق علیھا، ) ج(
كفالة الشفافیة والعدالة عند تخصیص األموال لحكومة جنوب السودان والوالیات وفقًا للمعدالت والنسب المئویة التي ) د(

 .ینص علیھا ھذا الدستور

تتكون مفوضیة تخصیص ومراقبة اإلیرادات المالیة والنقدیة من ممثلین للحكومة القومیة وحكومة جنوب السودان والوالیات ) 3(
 :على النحو التالي

 ثالثة ممثلون للحكومة القومیة، ) أ(
 ثالثة ممثلون لحكومة جنوب السودان، ) ب(
 .كل وزراء المالیة في الوالیات) ج(

 .یعین رئیس الجمھوریة رئیس المفوضیة بموافقة النائب األول) 4(

 .تضع المفوضیة القواعد واإلجراءات المتعلقة بھا وتجیزھا رئاسة الجمھوریة) 5(

تقدم مفوضیة تخصیص ومراقبة اإلیرادات المالیة والنقدیة تقریرًا فصلیًا لرئاسة الجمھوریة یتضمن تحلیًال وإفادة حول توزیع ) 6(
من ھذا الدستور تقوم رئاسة ) 10(185ودون إخالل بنص المادة ) 2(اإلیرادات المحصلة قومیًا على الوجھ المحدد في البند 

الجمھوریة باتخاذ اإلجراء المناسب لمعالجة الموقف في حالة عجز الخزانة العامة عن الوفاء بواجبھا المنصوص علیھ في تلك 
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 .المادة

 الصندوق القومي إلعادة البناء والتنمیة

تنشئ وزارة المالیة صندوقًا قومیًا إلعادة البناء والتنمیة تكون مھمتھ تعمیر المناطق المتأثرة بالنزاع والمناطق األقل نموًا في  -199
شمال السودان، تدیره لجنة تمثل فیھا تلك المناطق بوجھ مناسب، وتضم ممثًال لوزارة المالیة لجنوب السودان، وُیرفع إلى المجلس 

 .الوطني ومجلس الوالیات تقریٌر عن إیرادات الصندوق ومنصرفاتھ والمشروعات التي یدعمھا

 صندوق جنوب السودان إلعادة البناء والتنمیة

ینشأ صندوق إلعادة البناء والتنمیة لجنوب السودان بھدف استقطاب األموال من المانحین المحلیین والدولیین وتحصیل ) 1( -200
األموال واستالمھا وإنفاقھا على إعادة بناء وتأھیل البني التحتیة في جنوب السودان، وتوطین ودمج النازحین داخلیًا وخارجیًا، 

 .ومعالجة االختالالت السابقة في التنمیة اإلقلیمیة وفي البني التحتیة

 .ُینشأ نظام للمراقبة والتقویم لضمان المساءلة والشفافیة والكفاءة واإلنصاف والعدالة في استخدام الموارد) 2(

تكون حكومة جنوب السودان مسئولة عن اإلنفاق من الصندوق ویحق لھا تحصیل أمواٍل إضافیة على سبیل المنح من الدول ) 3(
األجنبیة والمنظمات متعددة األطراف وأي جھات أخرى ألغراض إعادة البناء والتنمیة في والیات جنوب السودان، ویدار الصندوق 

بشفافیة ومھنیة ویخضع إلشراف مجلس جنوب السودان ولجنة تعینھا حكومة جنوب السودان على أن تضم اللجنة ممثًال لوزارة 
 .المالیة القومیة وآخر لدیوان المراجع العام القومي

 النظام المصرفي: الفصل السادس

 النظام المصرفي المزدوج

یكون بنك السودان المركزي مسئوًال عن وضع وتطبیق السیاسة النقدیة، وتخضع كل المؤسسات المصرفیة للنظم ) 1( -201
 .واللوائح التي یضعھا

 .ُینشأ نظام مصرفي مزدوج یتكون من نظام إسالمي ُیعمل بھ في شمال السودان ونظام تقلیدي ُیعمل بھ في جنوب السودان) 2(

 .ُینشأ بنك جنوب السودان كفرع من بنك السودان المركزي لیقدم، إضافة إلى مھامھ األخرى، الخدمات المصرفیة التقلیدیة) 3(

 إعادة ھیكلة وإدارة بنك السودان المركزي

ُتعاد ھیكلة بنك السودان المركزي بالصورة التي تظھر ازدواجیة النظام المصرفي في السودان، ویستخدم بنك السودان ) 1( -202
 :المركزي ویطور نظامین مصرفیین، أحدھما إسالمي واآلخر تقلیدي وذلك لتنظیم سیاسة نقدیة واحدة واإلشراف علیھا عن طریق

نافذة تمویل إسالمیة في شمال السودان یدیرھا نائب لمحافظ بنك السودان المركزي تستخدم صیغ التمویل اإلسالمیة في ) أ(
 شمال السودان، 

بنك جنوب السودان برئاسة نائب لمحافظ بنك السودان المركزي لیدیر النافذة التقلیدیة التي تستخدم صیغ التمویل ) ب(
 .التقلیدیة لتنفیذ ذات السیاسة النقدیة في جنوب السودان

تكون مسئولیة بنك السودان المركزي األساسیة ومناط تكلیفھ، تأمین استقرار األسعار، والمحافظة على استقرار سعر الصرف، ) 2(
ویعتمد تنفیذ السیاسة النقدیة، في المقام األول، على آلیات السوق بدًال من التخصیص . وكفاءة النظام المصرفي، وإصدار العملة

 .اإلداري لالعتمادات

 .یكون بنك السودان المركزي مستقًال استقالًال كامًال في متابعة تنفیذ السیاسة النقدیة) 3(

 :ُینشأ مجلس إلدارة بنك السودان المركزي ویكون مسئوًال لدى رئاسة الجمھوریة، ویضم تسعة أعضاء على النحو التالي) 4(

 محافظ البنك رئیسًا، ) أ(
 نائبین للمحافظ، ) ب(
 .من ھذا الدستور) ج) (2 (58ستة سودانیین من ذوي الكفاءة العالیة یعینھم رئیس الجمھوریة وفقًا للمادة ) ج(
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 .تكون قرارات مجلس اإلدارة باإلجماع في المسائل التي قد تؤثر سلبًا على مصالح عمالء أي من النافذتین) 5(

ویعین المحافظ، بالتشاور مع مجلس . ، محافظ بنك السودان المركزي ونائبیھ)ج) (2 (58یعین رئیس الجمھوریة وفقًا للمادة ) 6(
 .اإلدارة ونائبیھ، شاغلي الوظائف العلیا في البنك

 .یكون بنك جنوب السودان مسئوًال عن منح التراخیص للمؤسسات المالیة في جنوب السودان وعن اإلشراف علیھا) 7(

تلتزم كل المؤسسات المالیة بالضوابط التنظیمیة واالحترازیة المعترف بھا دولیًا في المعامالت المصرفیة اإلسالمیة والتقلیدیة، ) 8(
 .كما یضعھا بنك السودان المركزي

 .تلتزم كل المؤسسات المالیة بتنفیذ السیاسة النقدیة التي یضعھا بنك السودان المركزي) 9(

 االستدانة الحكومیة

یكون لحكومة جنوب السودان والوالیات حق اقتراض األموال وال تلتزم الحكومة القومیة أو بنك السودان المركزي ) 1( -203
 .بضمان قروض الحكومات دون المستوى القومي

تقدم حكومة جنوب السودان، وكل الحكومات على المستوى دون القومي، بیانات وإحصائیات مالیة إلى األجھزة القومیة ) 2(
 .المختصة ألغراض اإلحصاء

 .یجوز لحكومة جنوب السودان والوالیات االستدانة من مصادر خارجیة بناء على قدراتھا االئتمانیة) 3(

یجب أن ال تكون استدانة الحكومات دون القومیة من مصادر أجنبیة على وجھ یقوض السیاسات القومیة لالقتصاد الكلي، وأن ) 4(
تكون متسقة مع األھداف الرامیة إلى الحفاظ على المقبولیة المالیة للسودان في الخارج، وأن تتوافق مع معاییر بنك السودان 

 .المركزي

 المعاییر المحاسبیة: الفصل السابع

 اإلجراءات والمعاییر المحاسبیة والمساءلة المالیة

تلتزم كل مستویات الحكم باإلجراءات والمعاییر المحاسبیة المعتمدة والمساءلة المالیة للتأكد من تخصیص وإنفاق األموال ) 1( -204
 .العامة وفقًا للموازنة المخصصة لمستوى الحكم المعین

 .ُیودع الدخل واإلیرادات التي تتحصل علیھا جمیع مستویات الحكم في حسابات عامة خاضعة للتدقیق والمحاسبة) 2(

 .ینظم القانون اإلجراءات والمعاییر المحاسبیة المعتمدة والمساءلة المالیة) 3(

 دیوان المراجعة القومي ودیوان المراجعة لجنوب السودان

 .ُینشأ دیوان للمراجعة على المستوى القومي ویكون مستقًال، وُینشأ دیوان آخر للمراجعة في جنوب السودان) 1( -205

یضع دیوان المراجعة القومي معاییر للمراجعة في كل السودان، ویتولى الرقابة على األداء المالي للحكومة القومیة، بما في ذلك ) 2(
 .تحصیل اإلیرادات وإنفاق المصروفات، وفقًا للموازنات المعتمدة من الھیئة التشریعیة القومیة والھیئات التشریعیة الوالئیة

ُیعین رئیس الجمھوریة، بموافقة أغلبیة الثلثین في المجلس الوطني، المراجع العام من المؤھلین مھنیًا لیرأس الدیوان القومي ) 3(
 .ویعزل المراجع العام من منصبھ بذات اإلجراءات التي ُعیِّن بھا. للمراجعة، ویؤدي القسم أمام رئیس الجمھوریة

یقوم دیوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات األجھزة التنفیذیة القومیة والھیئة التشریعیة القومیة والسلطة القضائیة القومیة، ) 4(
 .إلى جانب حسابات الوالیات الشمالیة والمؤسسات والھیئات والشركات العامة وأي مؤسسة أخرى یحددھا القانون

 .یقدم المراجع العام تقریرًا سنویًا لرئیس الجمھوریة والمجلس الوطني) 5(

Page 49 of 60 ویكي مصدر - 2005دستور جمھوریة السودان االنتقالي لعام

10/12/2012mhtml:file://C:\Documents and Settings\yosrb\Bureau\دستور جمھوریة السودان االنتقال\دساتیر...



من ھذا  75یحظر على المراجع العام مزاولة جمیع األعمال المحظورة على شاغلي المناصب الدستوریة بموجب المادة ) 6(
 .الدستور

 .ینظم الدستور االنتقالي لجنوب السودان دیوان المراجعة لجنوب السودان) 7(

 .ینظم القانون مھام وشروط خدمة العاملین في دیوان المراجعة على المستوى القومي وفى جنوب السودان) 8(

 التجارة بین الوالیات: الفصل الثامن

ُتكفل التجارة الُحرة بین الوالیات بموجب نصوص ھذا الدستور وال یجوز سن أي تشریع یعیق التجارة أو انسیاب السلع ) 1( - 206
 .والخدمات ورأس المال والعمالة بین الوالیات

 .ال یجوز فرض رسوم أو ضرائب أو أي مفروضات أخرى على التجارة العابرة للوالیات) 2(

 أحكام انتقالیة للمالیة والمصارف: الفصل التاسع

 الُعملة الجدیدة

 .یصدر بنك السودان المركزي ُعملًة جدیدة یعكس تصمیمھا التنوع الثقافي في السودان) 1( -207

 .لحین إصدار العملة الجدیدة بناء على توصیات بنك السودان المركزي، تظل العمالت المتداولة في جنوب السودان معترفًا بھا) 2(

 عقود النفط الساریة

یفرغ ممثلو الحركة الشعبیة لتحریر السودان الذین تم اختیارھم لإلطالع على كافة عقود النفط الساریة من أداء مھامھم ) 1( -208
 .وواجباتھم المنصوص علیھا في اتفاقیة السالم الشامل بأعجل ما تیسر

 .تعني العقود التي تم التوقیع علیھا قبل تاریخ التوقیع على اتفاقیة السالم الشامل» عقود النفط الساریة«عبارة ) 2(

 .ال تخضع عقود النفط الساریة إلعادة التفاوض) 3(

إذا ُقدر أن عقود نفط ساریة من شأنھا تسبیب مشكالت اجتماعیة أو بیئیة، فعلى الحكومة القومیة اتخاذ التدابیر التصحیحیة ) 4(
 .الالزمة

یحق لألشخاص الذین انتھكت حقوقھم بسبب عقود النفط الساریة التعویض، وفى حالة إثبات ھذه االنتھاكات من خالل الوسائل ) 5(
 .القانونیة السلیمة یلتزم أطراف عقود النفط بتعویض األشخاص المتضررین بقدر الضرر الناجم عنھا

 التزامات وأصول الحكومة

 .أي دیون أو التزامات على أي مستوى حكومي یكون مسئوًال عنھا ذلك المستوى الحكومي) 1( -209

یكون ھنالك تقسیم عادل ومنصف لألصول الحكومیة، وُیخصص كل أصل، في المقام األول، للمستوى الحكومي المسئول عن ) 2(
وفى حالة نشوء نزاع ُیحال األمر إلى لجنة تضم ممثًال لكل من طرفي النزاع وخبیرًا متفقًا علیھ . العمل ذي الصلة بذلك األصل

 .وتكون قرارات اللجنة نھائیة وملزمِة

 حالة الطوارئ وإعالن الحرب: الباب الرابع عشر
 إعالن حالة الطوارئ

یجوز لرئیس الجمھوریة، بموافقة النائب األول، عند حدوث أو قدوم أي خطر طارئ یھدد البالد أو أي جزء منھا، حربًا ) 1( -210
كان أو غزوًا أو حصارًا أو كارثة طبیعیة أو أوبئة، یھدد سالمتھا أو اقتصادھا، أن ُیعلن حالة الطوارئ في البالد أو في أي جزء 
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