
 ٕ٘ٓٓ لسنة اإلنتمالى السودان جمهورٌة دستور

 

 حدا   وضعت التً الشامل السالم اتفالٌة إلنجاز واإلرادة الحكمة وهبنا الذي العظٌم هلل حمدا   

 األفرٌمٌة، المارة فً نزاع ألطول لاطعا  

 المنهن، النزاع ذلن عن نجمت التً المؤساوٌة للعوالب اجتٌازنا وبعد

 السودان، فً والثمافً واالثنً والعرلً الدٌنً للتنوع منا وإدراكا  

 سلمٌا ، السلطة تداول فٌه ٌتم للحكم تعددي ودٌممراطً مركزي ال نظام بإلامة منا التزاما  

 الحموق فً والنساء الرجال ومساواة اإلنسان كرامة وحفظ والمساواة العدل لٌم وبإعالء

 والواجبات،

 النمو تعزٌز نحو السٌاسٌة مسٌرتنا من الممبلة المرحلة ًف بالحكم التوجه بضرورة منا والتزاما  

 السودان أهل بٌن الثمة وبناء الدٌنً، التسامح وتعمٌك االجتماعً، التوافك وتوطٌد االلتصادي،

 جمٌعا ،

 ،991ٔ لعام السودان بدستور واستهداء   ٕ٘ٓٓ ٌناٌر فً المولعة الشامل السالم باتفالٌة والتزاما  

 الصلة، ذات األخرى والتجارب االستمالل، منذ السابمة الدستورٌة والتجارب

 الوطنٌة، والمصالحة السالم واتفالٌات الشامل الشعبً الحوار ومبادرة الحوار لمإتمرات وتمدٌرا  

 فً للنزاعات المنهٌة األخرى االتفالٌات وتباشٌر ٕ٘ٓٓ ٌونٌو فً المولعة الماهرة اتفالٌة خاصة

 البالد،

 االنتمالٌة الفترة خالل السودان جمهورٌة به تُحكم أعلى لانونا   الدستور لهذا اٍعتمادنا بهذا نعلن

 .وحماٌته باحترامه ونتعهد

 

 

 

 

 

 

 

 



 5002 لسنة االنتقالى السودان جمهورية دستور

 األول الباب

 الموجهة والمبادئ والدستور الدولة

 األول الفصل

 والدستور الدولة

 الدولة طبيعة

    تتعدد مركزٌة ال دٌممراطٌة دولة وهى سٌادة، ذات مستملة دولة السودان جمهورٌة ( ٔ)  ـٔ

 .واألدٌان واألعراق العناصر فٌها وتتعاٌش واللؽات الثمافات فٌها

 والمساواة العدالة على وتُإسس اإلنسانٌة، الكرامة وترلٌة باحترام الدولة تلتزم( ٕ)

 .الحزبٌة التعددٌة وتتٌح سٌةاألسا وحرٌاته اإلنسان بحموق واالرتماء

 .وإلهام وتوافك لوة مصدر والثمافات األدٌان فٌه تكون جامع واحد وطن السودان( ٖ)

 السيادة

 بذاتٌة إخالل دون والمانون الدستور هذا لنصوص طبما   الدولة وتُمارسها للشعب السٌادة ـٕ

 .والوالٌات السودان جنوب

 االنتقالي القومي الدستور حاكمية

 لجنوب االنتمالً الدستور معه وٌتوافك للبالد، األعلى المانون هو االنتمالً المومً الدستور ـٖ

 .الموانٌن وجمٌع الوالٌات ودساتٌر السودان

 للدستور األساسية المبادئ

 ـ:بها وٌسترشد التالٌة المبادئ على الدستور هذا ٌُإسس  ـٗ

 والحكم المانون حكم وسٌادة لشعبه الُحرة اإلرادة على السودان وحدة تُإسس(  أ)

 والعدالة، واالحترام والمساواة والمساءلة الالمركزي الدٌممراطً

 للشعب واإللهام المعنوٌة الموة مصدر هً واألعراؾ والتمالٌد والمعتمدات األدٌان( ب)

 السودانً،

 ٌجوز وال المومً، التماسن أساس هو السودانً للشعب واالجتماعً الثمافً التنوع( ج)

 الفرلة، إلحداث استؽالله

 طرٌك عن تُمارس التً وإرادته الشعب سٌادة من وصالحٌاته الحكم سلطة تُستمد(  د)

 لمن عام سري التراع فً تُجرى التً والدورٌة المباشرة الُحرة واالنتخابات االستفتاء

 .المانون ٌحددها التً السن بلػ



 التشرٌع مصادر

 المومً المستوي على تُسن التً للتشـرٌعات مصدرا   واإلجماع اإلسالمٌة الشـرٌعة تكون( ٔ) ـ٘

 .السودان شمال والٌات على وتُطبك

 تؤخذ التً الدٌنٌة ومعتمداته وتمالٌده السودانً الشعب وأعراؾ ولٌم الشعبً التوافك ٌكون( ٕ)

 وتُطبك المومً، المستوي على تُسن التً للتشرٌعات مصدرا   السودان، فً التنوع االعتبار فً

 .والٌاته أو السودان جنوب على

 ُعرفٌا ، أو دٌنٌا   مصدره وٌكون ٌُسن، لد أو، حالٌا   به معمول لومً تشرٌع وجود حالة فً( ٖ)

 ذلن سكانها ؼالب ٌعتنك ال التً السودان، جنوب حالة فً( أ( )ٔ)ٕٙ للمادة وفما   للوالٌة، ٌجوز

 ـ:أن العرؾ ذلن ٌمارسون ال أو الدٌن

 الوالٌة سكان دٌن تالبم الوالٌة تلن فً مإسسات ٌنشا أو بممارسات ٌسمح تشرٌعا   تسن(  أ) 

 أو وأعرافهم،

 المجلس ذلن فً الممثلٌن جمٌع ثُلثً بوساطة إلجازته الوالٌات مجلس إلً التشرٌع تحٌل( ب)

 .المالبمة البدٌلة المإسسات بموجبه تنشؤ لومً تشرٌع لسن إجراءات ٌبتدر أو

 الدٌنٌة الحموق

 ـ:التالٌة الدٌنٌة الحموق الدولة تحترم  ـٙ

 والمحافظة األؼراض لتلن أماكن وإنشاء معتمد، أو دٌن أي لشعابر وفما   والتجمع العبادة(  أ)

 علٌها،

 المناسبة، واإلنسانٌة الخٌرٌة المإسسات وصون إنشاء( ب)

 والمواد األدوات واستعمال وحٌازة وصنع والمنمولة الثابتة األموال وحٌازة تملن( ج)

 معتمد، أو دٌن أي عادات أو بطموس المتعلمة الالزمة

 الدٌنٌة، المطبوعات وتوزٌع وإصدار كتابة(  د)

 األؼراض، لهذه المناسبة األماكن فً المعتمد أو الدٌن تدرٌس( هـ)

 أو األفراد من أخري مساهمات أي أو الطوعٌة المالٌة المساهمات واستالم استمطاب( و)

 ،العامة أو الخاصة المإسسات

 تتطلبه حسبما المناسبٌن الدٌنٌٌن الزعماء استخالؾ أو انتخاب أو تعٌٌن أو تدرٌب( ز)

 معتمد، أو دٌن أي ومعاٌٌر ممتضٌات

 الدٌنٌة، للعمابد وفما   والمناسبات واألعٌاد العطالت مراعاة( ح)

 المحلً المستوٌٌن على والعمٌدة الدٌن بؤمور ٌتعلك فٌما والجماعات باألفراد االتصال( ط)

 .والعالمً



 والجنسٌة المواطنة

 .السودانٌٌن لكل والواجبات المتساوٌة الحموق أساس المواطنة تكون ( ٔ) ـ7

 والمواطنة بالجنسٌة التمتع فً ٌنتمص ال حك سودانً أب أو أم من مولود لكل( ٕ)

 .السودانٌة

 إال بالتجنس اكتسبها عمن الجنسٌة نزع ٌجوز وال والتجنس، المواطنة المانون ٌنظم( ٖ)

 .بمانون

 .المانون ٌنظمه حسبما آخر بلد جنسٌة ٌكتسب أن سودانً ألي ٌجوز ( ٗ)

 اللؽة

 .وترلٌتها وتطوٌرها احترامها ٌجب لومٌة لؽُات السودانٌة األصلٌة الُلؽات جمٌع ( ٔ) ـ1

 .السودان فً انتشارا   األوسع المومٌة اللؽة هً العربٌة( ٕ)

 اللؽتٌن واإلنجلٌزٌة، المومً، الصعٌد على ربٌسٌة لؽُة باعتبارها العربٌة، تكون( ٖ)

 .العالً التعلٌم فً التدرٌس ولؽتً المومٌة الحكومة ألعمال الرسمٌتٌن

 لومٌة لؽة أي من تجعل أن المومً الحكم مستوى دون تشرٌعٌة هٌبة ألي ٌجوز( ٗ)

 .واإلنجلٌزٌة العربٌة اللؽتٌن جانب إلى وذلن نطالها فً رسمٌة عمل لؽة أخرى،

 من مستوى أي فً اإلنجلٌزٌة أو العربٌة اللؽتٌن من أي استعمال ضد التمٌٌز ٌجوز ال( ٘)

 .التعلٌم مراحل من مرحلة أي فً أو الحكم مستوٌات

 الوطنٌة الشعارات

 واألعٌاد واألوسمة العام والخاتم الوطنً والنشٌد الوطنً والشعار الوطنً العلم المانون ٌحدد ـ9

 .للدولة الوطنٌة والمناسبات

 الثانً الفصل

 والموجهات الهادٌة المبادئ

 الوطنً االلتصاد

 ألفٌة أهداؾ وتحمٌك الفمر على المضاء هى االلتصادٌة للتنمٌة األشمل األهداؾ تكون( ٔ) ـٓٔ

 كرٌم مستوى وتحمٌك الدخول فً التفاوت وتملٌص للثروة العادل التوزٌع وضمان التنمٌة

 .المواطنٌن لكل الحٌاة من

 تهدؾ سٌاسات طرٌك عن الرخاء تحمٌك بؽرض وتدٌره الوطنً االلتصاد الدولة تطور( ٕ)

 .االحتكار ومنع الُحر السوق وتشجٌع ذاته على معتمد كؾء التصاد وبناء اإلنتاج لزٌادة

 .اإلللٌمً االلتصادي التكامل الدولة تعزز( ٖ)



 الطبٌعٌة والموارد البٌبة

  والمواطنون الدولة وتحافظ ومتنوعة، نظٌفة طبٌعٌة بٌبة فً الحك السودان ألهل( ٔ) ـٔٔ

 .وتطوره وترعاه البالد فً الحٌوي التنوع على

 سالبا   تؤثٌرا   ٌإثر أن شؤنه من عمل بؤي تسمح أو تتخذ أو سٌاسات الدولة تنتهج ال( ٕ)

 .الُمختارة أو الطبٌعٌة بٌبتهما على أو نباتً صنؾ أو حٌوانً نوع أي وجود على

 األسالٌب وأنجع الطبٌعٌة للموارد األمثل االستؽالل التشرٌع، بموجب الدولة، تطور( ٖ)

 .إلدارتها

 االجتماعٌة العدالة

 كافة، السودان أهل بٌن االجتماعٌة العدالة تكفُل وسٌاسات استراتٌجٌات الدولة تضع( ٔ) ـٕٔ

 الذاتً والعون التكافل وتشجع العمل وفرص العٌش كسب ُسبل تؤمٌن طرٌك عن وذلن

 .الخٌري والعمل والتعاون

 ولجمٌع اإلعالة، بسبب عمل أو مهنة بؤي اإللتحاق من مإهل شخص أي ٌُحرم ال( ٕ)      

 المناشط فً المشاركة فً الحك والمسنٌن الخاصة الحاجات ذوي األشخاص

 .الترفٌهٌة أو اإلبداعٌة أو المهنٌة أو االجتماعٌة

 والثمافة والفنون والعلوم التعلٌم

 مجانٌة وتكفل السودان، أنحـاء جمٌع فً مستوٌاته كافة على التعلٌم الدولة ترلً  ( أ( )ٔ) ـٖٔ

 .األمٌة محو وبرامج األساس مرحلة فً وإلزامٌته التعلٌم 

 التعلٌمٌة والمإسسات الخاصة المدارس ورعاٌة إنشاء جماعة أو فرد ألي ٌحك ( ب)

 .المانون ٌحددها التً والمعاٌٌر الشروط حسب المستوٌات كل فً األُخرى 

 وتطوٌر التعلٌم أجل من والشعبٌة والخاصة العامة والطالات الموارد الدولة تُعبا( ٕ)

 .التنمٌة أجل من البحث وخاصة   العلمً البحث

 المإسسات لِبل من رعاٌتها على وتساعد والفنون الحرؾ وتطور الدولة تشجع( ٖ)

 .والمواطنٌن الحكومٌة

 االزدهار على المتعددة الثمافات وتشجع السودان فً الثمافً بالتنوع الدولة تعترؾ( ٗ)

 .والتعلٌم اإلعالم وسابط عبر نفسها عن والتعبٌر المنسجم

 أو التارٌخٌة أو المومٌة األهمٌة ذات واألماكن واآلثار السودانً التراث الدولة تحمً( ٘)

 .لانونً ؼٌر بوجه والتصدٌر المشروعة ؼٌر واإلزالة والتدنٌس التخرٌب من الدٌنٌة

 العلمً البحث حرٌة وتحمً العالً التعلٌم مإسسات فً األكادٌمٌة الحرٌة الدولة تكفل( ٙ)

 .للبحث األخاللٌة الضوابط إطار فً



 والرٌاضة والشباب النشء

 على تنشبتهم وضمان والشباب النشء لرعاٌة الوسابل وتوفر السٌاسات الدولة تضع( ٔ) ـٗٔ

 .واألخاللً المادي واإلهمال االستؽالل من وحماٌتهم وأخاللٌا   بدنٌا   صحً وجه

 .مهاراتهم تنمٌة من الشباب وتمكن الرٌاضة الدولة ترعى ( ٕ)     

 .استماللٌتها وتضمن األهلٌة الرٌاضٌة المإسسات وتدعم الدولة تحمً( ٖ)      

 والمرأة والزواج األسرة

 وٌجب، المانون حماٌة فً الحك ولها للمجتمع واألساسٌة الطبٌعٌة الوحدة هً األسرة( ٔ) ـ٘ٔ

 األحوال لموانٌن وفما   األسرة وتؤسٌس الزواج فً والمرأة الرجل بحك االعتراؾ

 .طرفٌه من وكامل طوعً بمبول إالّ  زواج أي ٌتم وال بهما، الخاصة الشخصٌة

 الجنسٌن بٌن المساواة وتعزٌز الظلم من المرأة وولاٌة األمومة بحماٌة الدولة تضطلع( ٕ)

 .العامة الحٌاة فً وتمكٌنها األسرة فً المرأة دور وتؤكٌد

 العامة والطهارة المٌم

 وترلٌة االجتماعٌة والشرور والجنوح الفساد من المجتمع لحماٌة الموانٌن الدولة تسن( ٔ) ـٙٔ

 .السودان فً والثمافات األدٌان مع ٌنسجم بما الفاضلة االجتماعٌة المٌم نحو كله المجتمع

 استخدام إساءة دون والحٌلولة الفساد من للحد المإسسات وتنشا الموانٌن الدولة تسن( ٕ)

 .العامة الحٌاة فً الطهارة ولضمان السلطة

 الخارجٌة السٌاسة

 لخدمة وشفافٌة باستمالل وتُدار الوطنٌة المصـالح لخدمة الخارجٌة السودان سٌاسة تُوظؾ ـ7ٔ

 ـ:التالٌة األهداؾ

 واإلللٌمٌة الدولٌة والمنظمات المتحدة األمم أسرة إطار فً خاصة الدولً، التعاون ترلٌة(  أ)

 التعاهدٌة وااللتزامات الدولً المانون واحترام العالمً السالم تعزٌز أجل من وذلن األُخرى،

 عادل، عالمً التصادي نظام وتطوٌر

 اإلللٌمٌة والمنابر الخطط إطار فً كل والعربً، األفرٌمً االلتصادي التكامل تحمٌك( ب)

 تلن فً مرسوم هو كما العربً اإلفرٌمً والتعاون والعربٌة األفرٌمٌة الوحدة وتعزٌز المابمة

 الخطط،

 والدولٌة، اإلللٌمٌة المنابر فً األساسٌة وحرٌاته اإلنسان حموق احترام ترلٌة( ج)

 اإلنسانً، المصٌر ووحدة العدل علً لابم عالمً نظام وبناء الحضارات حوار تشجٌع(  د)

 الجنوب، دول بٌن االلتصادي التعاون ترلٌة( هـ)



 جمٌع مع المشترن والتعاون الجوار حسن وتعزٌز األُخرى، الدول شبون فً التدخل عدم(  و)

 األُخرى، الدول مع وودٌة متوازنة عاللات على والحفاظ الجوار، دول

 .الوطنٌة وعبر منها الدولٌة المنظمة، والجرٌمة اإلرهاب مكافحة(  ز)

 الوطن عن الدفاع

 والمصابٌن المحاربٌن الدولة وترعى مواطن، كل على وواجب شرؾ الوطن عن الدفاع ـ1ٔ

 .والمفمودٌن الشهداء وأسر الحرب فً

 العامة الصحة

 .المواطنٌن لكافة مجانا   األولٌة الصحٌة الرعاٌة وتضمن العامة الصحة الدولة تطور ـ9ٔ

 المالٌة المفروضات

 .لانون بموجب إال مالٌة، مستحمات أو رسوم أو ضرابب تُفرض ال( ٔ) ـٕٓ

 جباٌتها كٌفٌة الشمالٌة الوالٌات فً المانون وٌنظم، المسلمٌن على مالٌة فرٌضة الزكاة( ٕ)

 .وإدارتها وصرفها

 الوطنٌة المصالحة

 التوافك تحمٌك أجل من الجراح وتضمٌد الوطنٌة للمصالحة شاملة عملٌة الدولة تبتدر ـٕٔ

 .السودانٌٌن جمٌع بٌن السلمً والتعاٌش الوطنً

 استثناء

 فً إلٌها المشار والحرٌات الحموق المانون ٌكفل أو ذلن ؼٌر على الدستور هذا ٌنص لم ما ـٕٕ

 ذلن ومع المحاكم، فً بذاتها النفاذ واجبة الفصل هذا فً الواردة النصوص تُعتبر ال الفصل، هذا

 وضع عند خاصة بها، باالهتداء ُملزمة والدولة، للحكم أساسٌة فٌه الواردة المبادئ فإن

 .والموانٌن السٌاسات

 الثالث الفصل

 المواطن واجبات

 الدستور لهذا ٌمتثل وأن السودان لجمهورٌة بالوالء ٌدٌن أن سودانً مواطن كل على( ٔ) ـٖٕ

 .الوطن أرض سالمة وٌحمً بممتضاه أُنشبت التً المإسسات وٌحترم

 ـ:أن، خاص بوجه، مواطن كل على( ٕ)

 الدستور هذا علٌه ٌنص ما حدود فً الوطنٌة الخدمة لنداء وٌستجٌب الوطن عن ٌدافع(  أ)

 والمانون،



 تجاوزا   كافة، السودان أهل بٌن والتسامح واإلخاء التوافك تحمٌك على وٌعمل العنؾ ٌنبذ( ب)

 والطابفٌة، واللؽوٌة واإلللٌمٌة الدٌنٌة للفوارق

 الدولة، نحو والمالٌة المانونٌة بااللتزامات وٌفً العامة والممتلكات األموال على ٌحافظ( ج)

 حدوثهما، دون وٌحول والتخرٌب الفساد ٌجتنب(  د)

 البالد، تنمٌة فً بفعالٌة ٌشارن( هـ)

 والمانون، الدستور هذا علٌها ٌنص التً واالستفتاءات العامة االنتخابات فً ٌشارن(  و)

 والنظام، المانون حفظ على المختصة األجهزة مع وٌتعاون بالمانون ٌلتزم( ز)

 الطبٌعٌة، البٌبة على ٌحافظ( ح)

 فً علٌها المنصوص والمبادئ األمة بمصالح أعماله فً، عامٍ  بوجهٍ ، وٌسترشد ٌستهدي( ط)

 .الدستور هذا

 الرابع الفصل

 الالمركزي الحكم نظام

 الحكم مستوٌات

 ـ:التالً الوجه على فٌها الحكم مستوٌات وتكون المركزٌة، دولة السودان ـٕٗ

 أراضٌه وسالمة الوطنٌة السودان سٌادة لٌحمً السلطة ٌمارس الذي المومً، الحكم مستوى(  أ)

 شعبه، رفاهٌة وٌعزز

 السودان جنوب بؤهل ٌتعلك فٌما السلطة ٌمارس الذي، السودان جنوب فً الحكم مستوى( ب)

 ووالٌاته،

 السودان أنحاء كل فً الوالٌات مستوى على السلطة ٌمارس الذي، الوالبً الحكم مستوى( ج)

 للمواطنٌن، األلرب المستوى خالل من العامة الخدمات وٌمدم

 .كافة السودان أنحاء فً وٌكون المحلً، الحكم مستوى(  د)

 السلطات تخوٌل

 ـ:الحكم مستوٌات كافة بٌن وتوزٌعها السلطات تخوٌل عند اآلتٌة المبادئ تُراعى ـٕ٘

 والوالٌات، السودان جنوب حكومة بذاتٌة االعتراؾ(  أ)

 جنوب ومستوى المومً المستوى على واإلدارة للحكم ومعاٌٌر مبادئ البتداع الحاجة تؤكٌد( ب)

 شعبه، تنوع وتإكد الوطن وحدة تبرز والوالٌات السودان



 والحرٌات اإلنسان حموق وحماٌة الشعب رفاهٌة تعزٌز فً الدولة بواجب اإللرار( ج)

 األساسٌة،

 خاص وبوجه الحكم مستوٌات كافة فً السودانٌٌن جمٌع مشاركة بؤهمٌة االعتراؾ(  د)

 للبالد، الوطنٌة الوحدة عن تعبٌرا   السودان جنوب مواطنً

 على المانون حكم وسٌادة والمحاسبة والشفافٌة الدٌممراطٌة طرٌك عن الراشد الحكم تحمٌك( هـ)

 .الدابم للسالم توطٌدا   وذلن الحكم، مستوٌات كافة

 الحكم مستوٌات بٌن الروابط

 تحكم التً اآلتٌة المبادئ، للبالد الالمركزي النظام إدارة عند، الحكم مستوٌات تحترم( ٔ) ـٕٙ

 ـ:بٌنها فٌما الروابط

 حكومة طرٌك عن السودان جنوب فً والوالٌات المومٌة الحكومة بٌن التواصل ٌكون(  أ)

 السودان، جنوب

 جنوب ومستوي المومً، المستوي الخصوص وجه وعلى الحكم، مستوٌات كل تُراعً( ب)

، األُخرى الحكومٌة األجهزة مع أو بٌنها فٌما بعاللاتها ٌتصل فٌما الوالبً، والمستوي السودان،

 -:ٌلً ما

 اآلخر، لذاتٌة منها كل احترام( أوال  )

 الدستورٌة، بالتزاماتها الوفاء فً لبعض بعضها ومسـاعدة الحكم أعباء أداء فً التآزر( ثانٌا  )

 ـ:بحٌث صالحٌاتها وتمارس مهامها المستوٌات كل على الحكم أجهزة تإدي( ج)

 األخرى، المستوٌات ووظابؾ صالحٌات على منها أي ٌتؽول ال( أوال  )

 الدستور، لهذا وفما   إال آخر لمستوى ُمنحت وظابؾ أو صالحٌات منها أي ٌتولى ال( ثانٌا  )

 الحكم، مستوٌات كل بٌن التعاون ترلً( ثالثا  )

 الحكم، مستوٌات كل بٌن واالنفتاح التواصل تنمً( رابعا  )

 األُخرى، للمستوٌات والدعم المساعدة تمدم( خامسا  )

 الحكومٌة، المهام تنسٌك تعزز( سادسا  )

 الحكم، مستوٌات بٌن التعامل بإجراءات تلتزم( سابعا  )

 التماضً، إلى اللجوء لبل للنزاعات الودٌة التسوٌة تشجع( ثامنا  )

 ومإسساتها، األُخرى الحكم مستوٌات تحترم( تاسعا  )



 الوطنٌة الوحدة إطار فً وٌتم ومتسما   مشتركا   المختلفة الحكم مستوٌات بٌن التفاعل ٌكون( د)

 ،للجمٌع أفضل حٌاة تحمٌك بهدؾ

 .بٌنها فٌما التعاون أو للتنسٌك ترتٌبات أو آلٌات على االتفاق أكثر أو لوالٌتٌن ٌجوز( ٕ)

 الثانً الباب

 الحمــوق وثٌمـــة

 الحموق وثٌمة ماهٌة

 كل على حكوماتهم وبٌن وبٌنهم السودان، أهل كافة بٌن عهدا   الحموق وثٌمة تكون( ٔ) ـ7ٕ

 هذا فً المضمنة األساسٌة والحرٌات اإلنسان حموق ٌحترموا بؤن جانبهم من والتزاما   مستوى،

 والمساواة االجتماعٌة للعدالة األساس حجر وتعتبر ترلٌتها؛ على ٌعملوا وأن الدستور

 .السودان فً والدٌممراطٌة

 .وتنفذها وتضمنها وتعززها الوثٌمة هذه الدولة تحمى( ٕ)

 لحموق الدولٌة والمواثٌك والعهود االتفالٌات فً المضمنة والحرٌات الحموق كل تعتبر( ٖ)

 .الوثٌمة هذه من ٌتجزأ ال جزء   السودان جمهورٌة لبل من علٌها والمصادق اإلنسان

 .منها تنتمص أو تصادرها وال الوثٌمة هذه فى المضمنة والحرٌات الحموق التشرٌعات تنظم( ٗ)

 اإلنسانٌة والكرامة الحٌاة

 الحك، هذا المانون وٌحمً، الشخصٌة والسالمة والكرامة الحٌاة فً أصٌل حك إنسان لكل ـ1ٕ

 .تعسفا   الحٌاة من إنسان أي حرمان ٌجوز وال

 الشخصٌة الحرٌة

 ٌجوز وال الحبس، أو للمبض أحد إخضاع ٌجوز وال واألمان، الحرٌة فً الحك شخص لكل ـ9ٕ

 .المانون ٌحددها إلجراءات ووفما   ألسباب إال تمٌٌدها أو حرٌته من حرمانه

 والسخرة الرق من الُحرمة

 إخضاعه أو أحد استرلاق ٌجوز وال أشكاله، بجمٌع بالرلٌك واالتجار الرق ٌحظر( ٔ) ـٖٓ

 .للسخرة

 محكمة بوساطة اإلدانة على تترتب كعموبة إالّ  لسرا   عمل أداء على أحد إرؼام ٌجوز ال( ٕ)

 .مختصة

 المانون أمام المساواة

 بسبب بٌنهم تمٌٌز دون المانون بحماٌة التمتع فً الحك ولهم، المانون أمام سواسٌة الناس ـٖٔ

 .العرلً األصل أو السٌاسً الرأي أو الدٌنٌة العمٌدة أو الُلؽة أو الجنس أو اللون أو العنصر



 والطفل المرأة حموق

 والسٌاسٌة المدنٌة الحموق بكل التمتع فً المتساوي الحك والنساء للرجال الدولة تكفل( ٔ) ـٕٖ

 والمزاٌا المتساوي للعمل المتساوي األجر فً الحك فٌها بما وااللتصادٌة والثمافٌة واالجتماعٌة

 .األخرى الوظٌفٌة

 .اإلٌجابً التمٌٌز خالل من المرأة حموق الدولة تعزز( ٕ)

 .ووضعٌتها المرأة كرامة من تملل التً الضارة والتمالٌد العادات محاربة على الدولة تعمل( ٖ)

 .وللحوامل والطفولة لألمومة الصحٌة الرعاٌة الدولة توفر( ٗ)

 علٌها صادق التً واإلللٌمٌة الدولٌة االتفالٌات فً وردت كما الطفل حموق الدولة تحمً( ٘)

 .السودان

 التعذٌب من الُحرمة

 .ُمهٌن أو إنسانً ال أو لاٍس  نحوٍ  على معاملته أو للتعذٌب أحد إخضاع ٌجوز ال ـٖٖ

 العادلة المحاكمة

 .للمانون وفما   إدانته تثبت حتى برئ المتهم( ٔ) ـٖٗ

 .ضده الموجهة بالتهمة تؤخٌر دون وٌُبلػ المبض بؤسباب علٌه المبض عند شخص أي ٌُخطر( ٕ)

 أمام وعلنً عادل سماع فً الحك، جنابٌة أو مدنٌة إجراءات ضده تُتخذ، شخص ألي ٌكون( ٖ)

 .المانون ٌحددها التً لإلجراءات وفما   مختصة عادٌة محكمة

 الفعل ذلن ٌشكل لم ما فعل عن امتناع أو فعل بسبب شخص أي ضد االتهام توجٌه ٌجوز ال( ٗ)

 .ولوعه عند جرٌمة االمتناع أو

، جنابٌة تُهمة أي فً مبرر ؼٌر إبطاء بدون حضورٌا   ٌُحاكم أن فً الحك شخص لكل ٌكون( ٘)

 .الؽٌابٌة المحاكمة المانون وٌنظم

 أن فً الحك وله ٌختاره، محامٍ  بوساطة أو شخصٌا   نفسه عن الدفاع فً الحك للمتهم ٌكون( ٙ)

 بالؽة الجرابم فً نفسه عن الدفاع على لادرٍ  ؼٌر ٌكون عندما المانونٌة المساعدة الدولة له توفر

 .الخطورة

 التماضً فً الحك

 .العدالة إلً اللجوء فً حمه من أحد منع ٌجوز وال التماضً، فً الحك للكافة ٌكفل ـٖ٘

 اإلعدام عموبة تمٌٌد

 بالؽة الجرابم على جزاء   أو حدا   أو لصاصا   إال اإلعدام عموبة تولٌع ٌجوز ال( ٔ) ـٖٙ

 .المانون بموجب الخطورة،



 

 السبعٌن بلـػ من أو عمره، من عشرة الثامنة ٌبلػ لم من على اإلعدام عموبة تولٌع ٌجوز ال( ٕ)

 .والحدود المصاص ؼٌر فً عمـره من

 .الرضاعة من عامٌن بعد إال والمرضعات الحوامل على اإلعدام عموبة تنفٌذ ٌجوز ال( ٖ)

 الخصوصٌة

 األسرٌة أو الخاصة الحٌاة فً التدخل ٌجوز وال، شخص أي خصوصٌة انتهان ٌجوز ال ـ7ٖ

 .للمانون وفما   إال مراسالته، فً أو مسكنه فً شخص ألي

 والعبادة العمٌدة حرٌة

 أو عمٌدته أو دٌنه إعالن فً الحك وله والعبادة، الدٌنٌة العمٌدة حرٌة فً الحك إنسان لكل ـ1ٖ

 وفما   وذلن االحتفاالت، أو الشعابر أداء أو والممارسة والتعلٌم العبادة طرٌك عن عنهما التعبٌر

 طموس ممارسة أو به ٌإمن ال دٌن اعتناق على أحد ٌُكره وال العام، والنظام المانون ٌتطلبه لما

 .طواعٌة بها ٌمبل ال شعابر أو

 واإلعالم التعبٌر حرٌة

 والمطبوعات المعلومات ونشر وتلمً التعبٌر حرٌة فً ٌُمٌد ال حك مواطن لكل( ٔ) ـ9ٖ

 ٌحدده لما وفما   وذلن العامة، واألخالق والسالمة بالنظام مساس دون الصحافة إلى والوصول

 .المانون

 مجتمع فً المانون ٌنظمه لما وفما   األخرى اإلعالم ووسابل الصحافة حرٌة الدولة تكفل( ٕ)

 .دٌممراطً

 أو العرلٌة أو الدٌنٌة الكراهٌة إثارة وبعدم المهنة بؤخالق اإلعالم وسابل كافة تلتزم( ٖ)

 .الحرب أو للعنؾ الدعوة أو الثمافٌة أو العنصرٌة

 والتنظٌم التجمع حرٌة

 فً بما آخرٌن، مع التنظٌم حرٌة فً الحك فرد ولكل السلمً، التجمع فً الحك ٌُكفل( ٔ) ـٓٗ

 االنضمام أو المهنٌة واالتحادات والنمابات والجمعٌات السٌاسٌة األحزاب تكوٌن فً الحك ذلن

 .لمصالحه حماٌة   إلٌها

 المهنٌة واالتحادات والنمابات والجمعٌات السٌاسٌة األحزاب وتسجٌل تكوٌن المانون ٌنظم( ٕ)

 .الدٌممراطً المجتمع ٌتطلبه لما وفما  

 جنوب مستوى أو المومً المستوى علً سٌاسً كحزب ٌعمل أن تنظٌم ألي ٌحك ال( ٖ)

 ـ:لدٌه ٌكن لم ما الوالبً المستوى أو نالسودا

 



 المٌالد، مكان أو العرلً األصل أو الدٌن عن النظر بؽض سودانً ألي مفتوحة عضوٌة( أ)

 الدستور، هذا نصوص مع ٌتعارض ال برنامج( ب)

 دٌممراطٌا ، منتخبة ومإسسات لٌادة( ج)

 .ومعلنة شفافة تموٌل مصادر( د)

 االلتراع حك

 ٌحدده حسبما التصوٌت خالل من العامة الشبون فً المشاركة فً الحك مواطن لكل( ٔ) ـٔٗ

 .المانون

 فً وٌُنتَخب ٌَنتِخب أن فً الحك المانون أو الدستور هذا ٌحددها التً السن بلػ مواطن لكل( ٕ)

 .عام سري التراع وفك وتُجرى الناخبٌن إرادة عن الُحر التعبٌر تكفل دورٌة انتخابات

 واإللامة التنمل حرٌة

 تمتضٌها ألسباب إالّ  إلامته مكان اختٌار وحرٌة التنمل حرٌة فً الحك مواطن لكل( ٔ) ـٕٗ

 .المانون ٌنظمه لما وفما   السالمة أو العامة الصحة

 .العودة فً الحك وله المانون ٌنظمه لما وفما   البالد مؽادرة فً الحك مواطن لكل( ٕ)

 

 التملن حك

 .للمانون وفما   التملن أو الحٌازة فً الحك مواطن لكل( ٔ) ـٖٗ

 تعوٌض ممابل وفً العامة، وللمصلحة لانون بموجب إال الخاصة الملكٌة نزع ٌجوز ال( ٕ)

 .لضابً حكم بموجب إال الخاصة األموال تصادر وال. وفوري عادل

 

 التعلٌم فً الحك

 أساس على تمٌٌز دون علٌه الحصول تكفل أن الدولة وعلى مواطن لكل حك التعلٌم( ٔ) ـٗٗ

 .اإلعالة أو النوع أو العرق أو العنصر أو الدٌن

 .مجانا   توفٌره الدولة وعلى إلزامً األساسً المستوى فً التعلٌم( ٕ)

 

 

 



 والمسنٌن الخاصة الحاجات ذوي األشخاص حموق

 المنصوص والحـرٌات الحمـوق كل الخاصـة الحاجات ذوي لألشخاص الدولة تكفل( ٔ) ـ٘ٗ

 لهم المناسبٌن والعمل التعلٌم وإتاحة اإلنسانٌة، كرامتهم احترام وبخاصة الدستور، هذا فً علٌها

 .المجتمع فً الكاملة مشاركتهم وكفالة

 الالزمة الطبٌة والخدمات الرعاٌة لهم وتوفر كرامتهم احترام فً الحك للمسنٌن الدولة تُكفل( ٕ)

 .المانون ٌنظمه لما وفما  

 العامة الصحٌة الرعاٌة

 العالجٌة المإسسات وتؤهٌل وتطوٌر وإنشاء العامة الصحة بتطوٌر الدولة تضطلع ـٙٗ

 لكل مجانا   الطوارئ وخدمات األولٌة الصحٌة الرعاٌة توفٌر وعلٌها األساسٌة والتشخٌصٌة

 .المواطنٌن

 والثمافٌة العرلٌة المجموعات

 بحرٌة، وتطورها الخاصة بثمافاتها تنعم أن فً الحك والثمافٌة العرلٌة للمجموعات ٌكون ـ7ٗ

 أدٌانهم وٌراعوا لؽاتهم وٌستخدموا معتمداتهم ٌمارسوا أن فً الحك المجموعات لهذه وللمنتمٌن

 .واألعراؾ الثمافات تلن إطار فً أطفالهم وٌنشبوا وأعرافهم

 والحرٌات الحموق ُحرمة

 والحرٌات الحموق من االنتماص ٌجوز ال، الدستور هذا من ٕٔٔ المادة مراعاة مع ـ1ٗ

 هذه األُخرى المختصة والمحاكم الدستورٌة المحكمة وتصون، الوثٌمة هذه فً علٌها المنصوص

 منٕٗٔ للمادة وفما   الدولة فً تطبٌمها اإلنسان حموق مفوضٌة وترالب وتطبمها، وتحمٌها الوثٌمة

 .الدستور هذا

 الثالث الباب

 المومٌة التنفٌذٌة السلطة

 االول الفصل

 واختصاصاتها المومٌة التنفٌذٌة السلطة

 المومٌة التنفٌذٌة السلطة تكوٌن

 .المومً الوزراء ومجلس الجمهورٌة رباسة من المومٌة التنفٌذٌة السلطة تتكون -9ٗ

 المومٌة التنفٌذٌة السلطة اختصاصات

( د)و( أ) الجدولٌن فى الواردة التنفٌذٌة االختصاصات المومٌة التنفٌذٌة السلطة تمارس -ٓ٘

 .الدستور هذا ٌمنحها التى والصالحٌات( و)و( هـ) الجدولٌن مع ممروءٌن



 الثانً الفصل

 الجمهورٌة رباسة

 الجمهورٌة رباسة تكوٌن

 .وناببٌن الجمهورٌة ربٌس من الجمهورٌة رباسة تتكون( ٔ) ـٔ٘

 البالد استمرار على للحفاظ والزمالة المشاركة بروح الجمهورٌة رباسة فً المرارات تُتخذ( ٕ)

 .الشامل السالم اتفالٌة وتنفٌذ

 الجمهورٌة ربٌس

 والنظم للمانون وفما   لومٌة انتخابات فً مباشرة الشعب ٌنتخبه ربٌس السودان لجمهورٌة ـٕ٘

 .لالنتخابات المومٌة المفوضٌة تضعها التً

 الجمهورٌة ربٌس أهلٌة

 ـ:التالٌة الشروط الجمهورٌة ربٌس لمنصب المرشح فً تتوفر أن ٌجب ـٖ٘

 بالمٌالد، سودانٌا   ٌكون أن( أ)

 العمل، سلٌم ٌكون أن( ب)

 عاما ، أربعٌن عن عمره ٌمل أال( ج)

 والكتابة، بالمراءة ملما   ٌكون أن( د)

 .األخاللً الفساد أو باألمانة تتعلك جرٌمة فً أُدٌن لد ٌكون أال( هـ)

 الجمهورٌة ربٌس وانتخاب ترشٌح

 أن وٌجب الجمهورٌة، ربٌس لمنصـب مناسبا   ٌراه من ترشـٌح مإهل ناخب ألي ٌجوز( ٔ) ـٗ٘

 .المانون ٌحدده المإهلٌن الناخبٌن من عدد المرشح ٌزكً

 من بالمابة خمسٌن من أكثر على ٌحصل الذي الجمهورٌة ربٌس لمنصب المرشح ٌكون( ٕ)

 .المنتخب الربٌس هو الجمهورٌة، ربٌس انتخاب فً الممترعٌن أصوات جملة

 االثنٌن المرشحٌن بٌن االنتخابات تُعاد ،(ٕ) البند فً الواردة المبوٌة النسبة تحرز لم إذا( ٖ)

 .األصوات أعلى على حصال اللذٌن

 الجمهورٌة ربٌس انتخابات تؤجٌل

 المومٌة المفوضٌة تمرره حسبما سبب ألي الجمهورٌة ربٌس انتخاب تعذر عند( ٔ) ـ٘٘

 االنتخاب إلجراء جدٌد موعد تحدٌد المفوضٌة على ٌتعٌن نتخابات،اال لمانون وفما   لالنتخابات

 .االنتخابات إجراء فٌه ممررا   كان الذي الٌوم من ٌوما   ستٌن ٌتجاوز أال شرٌطة تٌسر، ما بؤعجل



 

 المإجلة االنتخابات إجراء لحٌن بالوكالة، ربٌسا   المنصب، شاؼل الجمهورٌة ربٌس ٌستمر( ٕ)

 .الدستورٌة الٌمٌن المنتخب الربٌس أداء لحٌن تلمابٌا   فترته وتمتد

 الجمهورٌة ربٌس لسم

 التشرٌعٌة الهٌبة أمام التالٌة الٌمٌن، منصبه لتولً، المنتخب الجمهورٌة ربٌس ٌإدي ـٙ٘

 ـ:المومٌة

 مخلصا   أكون أن السودان لجمهورٌة ربٌسا   بوصفً العظٌم باهلل ألسم...................  أنا)

 وبطرٌمة وأمانة بجد ومسبولٌاتً واجباتً أإدي وأن السودان، لجمهورٌة والبً فً وصادلا  

 أراعً وأن علٌه وأحافظ وأحمٌه بالدستور التزم وأن األمة، وتمدم ورفاهٌة لترلٌة شورٌة

 نظام دعابم وأوطد لوحدتها أعمل وأن البالد، سٌادة عن أدافع وأن السودان جمهورٌة لوانٌن

 ألول ما على وهللا وعزته، السودان شعب كرامة أصون وأن الالمركزي، الدٌممراطً الحكم

 (.شهٌد

 الجمهورٌة ربٌس والٌة أجل

 إعادة وٌجوز لمنصبه تولٌه ٌوم من تبدأ سنوات خمس الجمهورٌة ربٌس والٌة أجل ٌكون ـ7٘

 .فحسب ثانٌة لوالٌة انتخابه

 الجمهورٌة ربٌس اختصاصات

 وله، الدولة وسلطان الشعب إرادة وٌمثل والحكومة الدولة رأس هو الجمهورٌة ربٌس( ٔ) ـ 1٘

 عدم ومع، الشامل السالم واتفالٌة الدستور هذا ٌمنحها التً االختصاصات ممارسة ذلن فً

 ـ:التالٌة المهام ٌتولى تمدم ما بعموم اإلخالل

 سالمتها، وٌحمً البالد أمن ٌصون(  أ)

 العامة، الحٌاة فً للمٌادة نموذجا   وٌمدم التنفٌذٌة الدستورٌة المإسسات علً ٌشرؾ( ب)

 والمانون، الدستور هذا لنصوص وفما   والمضابٌة الدستورٌة المناصب شاؼلً ٌعٌن( ج)

 المومً، الوزراء مجلس ٌرأس(  د)

 دورتها، ٌنهً أو انعمادها ٌإجل أو لالنعماد المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة ٌدعو( هـ)

 والمانون، الدستور هذا لنصوص وفما   الحرب ٌعلن( و)

 والمانون، الدستور هذا لنصوص وفما   الطوارئ حالة وٌنهً ٌعلن( ز)

 الموانٌن، على وٌصادق والتشرٌعات الدستورٌة التعدٌالت ٌبتدر( ح) 

 



 هذا لنصوص وفما   العموبة وٌخفؾ اإلدانة وٌرفع العفو وٌمنح اإلعدام أحكام على ٌصادق( ط)

 .المومً والمانون للدستور

 األجانب، السفراء وٌعتمد الدولة سفراء وٌعٌن الخارجٌة عاللاتها فً الدولة ٌمثل( ى)

 الدولٌة واالتفالٌات المعاهدات على وٌصادق علٌها وٌشرؾ للدولة الخارجٌة السٌاسة ٌوجه( ن)

 المومٌة، التشرٌعٌة الهٌبة بموافمة

 الدستور، حول تنشؤ مسؤلة أي فً الدستورٌة المحكمة رأي ٌنشد( ل)

 .المانون أو الدستور هذا ٌحددها أخري مهام أي( م)

 النابب بموافمة لراراته الجمهورٌة ربٌس ٌصدر( ٔ) البند أحكام فً جاء بما إخالل دون( ٕ)

 ـ:التالٌة المسابل بشؤن األول

 وإنهابها، الطوارئ حالة إعالن( أ)

 الحرب، إعالن( ب)

 اتفالٌة من( ٔ( )ب) الملحك فً وردت حسبما الجمهورٌة ربٌس ٌجرٌها التً التعٌٌنات( ج)

 الشامل، السالم

 .دورتها إنهاء أو انعمادها تؤجٌل أو لالنعماد المومٌة التشـرٌعٌة الهٌبة دعوة( د)

 الجمهورٌة ربٌس منصب خلو

 ـ:التالٌة الحاالت من أي فً الجمهورٌة ربٌس منصب ٌخلو ـ9٘

 والٌته، أجل انتهاء(  أ)

 الوفاة،( ب)

 أرباع ثالثة بؤؼلبٌة المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة تمرره لما وفما   الممعدة البدنٌة أو العملٌة العلة( ج)

 األعضاء، جمٌع

 ،الدستور هذا نصوص وفك التنحٌة(  د)

 .المومٌة التشرٌعٌة للهٌبة استمالته تمدٌم( هـ)

 وتنحٌتهما األول والنابب الجمهورٌة ربٌس حصانة

 وال لانونٌة إجراءات أي مواجهة فً بحصانة األول والنابب الجمهورٌة ربٌس ٌتمتع( ٔ) ـٓٙ

 .والٌتهما فترة أثناء محكمة أي فً مماضاتهما أو اتهامهما ٌجوز

 



 أمام األول النابب أو الجمهورٌة ربٌس اتهام ٌجوز أعاله،( ٔ) البند بؤحكام إخالل دون( ٕ)

 السلون أو الدستور هذا ألحكام الجسٌم االنتهان أو العُظمً الخٌانة حالة فً الدستورٌة المحكمة

 الهٌبة أعضاء جمٌع أرباع ثالثة من بذلن لرار صدور شرٌطة الدولة، بشبون المتعلك المشٌن

 .المومٌة التشرٌعٌة

 لو كما ٌُعتبر أعاله( ٕ) البند ألحكام وفما   األول النابب أو الجمهورٌة ربٌس إدانة حالة فً( ٖ)

 .منصبه عن تخلى لد كان

 الجمهورٌة رباسة أعمال أو الجمهورٌة ربٌس أعمال فً الطعن

، الجمهورٌة رباسة أعمال أو الجمهورٌة ربٌس أعمال من متضرر شخص لكل ٌجوز ـٔٙ

 ـ:أمام فٌها الطعن

 أو الحموق وثٌمة أو الدستور هذا بانتهان ٌتعلك به المدعً الفعل كان إذا الدستورٌة المحكمة( أ) 

 الشامل، السالم اتفالٌة أو الالمركزي النظام

 .أخرى لانونٌة أسباب بؤي متعلما   االدعاء كان إذا المختصة المحكمة( ب)

 ومستشاروه ومساعدوه الجمهورٌة ربٌس ناببا

 من واآلخر السودان جنوب من أحدهما ناببٌن، المنتخب الجمهورٌة ربٌس ٌعٌن( ٔ) ـٕٙ

 اُنتخب الذي الشخص األول النابب منصب ٌشؽل الشمال، من المنتخب الربٌس كان فإذا الشمال؛

 إذا أما المنصب، لهذا الجمهورٌة ربٌس من معٌنا   وٌُعتبر السودان جنوب حكومة ربٌس لمنصب

 توصٌة على بناء   الشمال من األول النابب فٌُعٌن السودان جنوب من المنتخب الربٌس كان

 .الوطنً المجلس فً الشمالٌة المماعد من عدد أكبر على الحابز الحزب

 ربٌس لمنصب الممررة ذاتها األهلٌة شروط الجمهورٌة ربٌس ناببا ٌستوفى أن ٌجب( ٕ)

 .الجمهورٌة

 .وأسبمٌاتهم مهامهم وٌحدد ومستشارٌن مساعدٌن ٌعٌن أن الجمهورٌة لربٌس ٌجوز( ٖ)

، الجمهورٌة ربٌس أمام والمستشارٌن والمساعدٌن الجمهورٌة ربٌس ناببً من كل ٌإدي( ٗ)

 .الجمهورٌة ربٌس ٌإدٌه الذي ذاته المسم، لمناصبهم تولٌهم عند

 الجمهورٌة ربٌس ناببً مهام

 ـ:باآلتً الجمهورٌة لربٌس األول النابب ٌختص( ٔ) ـٖٙ

 الدستور، هذا لنصوص وفما   ؼٌابه حالة فً الجمهورٌة ربٌس بمهام المٌام( أ)

 المومً، الوزراء مجلس عضوٌة( ب)

 الوطنً، األمن مجلس عضوٌة( ج)

 



 االنتخابات، لبل ما فترة فً الرباسً المجلس عضوٌة( د)

 ربٌس منصب خلو حالة فً وذلن االنتخابات، بعد ما فترة فً الرباسً المجلس رباسة( هـ)

 الجمهورٌة،

 .الجمهورٌة ربٌس له ٌوكله آخر تكلٌؾ أو اختصاص أي( و)

 ـ:باآلتً الجمهورٌة ربٌس نابب ٌختص( ٕ)

 الدستور، هذا لنصوص وفما   ؼٌابهما حالة فً األول والنابب الجمهورٌة ربٌس بمهام المٌام( أ)

 المومً، الوزراء مجلس عضوٌة( ب)

 منصب خلو حالة فً السودانٌة المسلحة للموات األعلى والمابد الرباسً المجلس عضوٌة( ج)

 الدستور، هذا من ٙٙو ٘ٙ للمادتٌن وفما   وذلن الجمهورٌة ربٌس

 الوطنً، األمن مجلس عضوٌة( د)

 الهرمً التسلسل مراعاة مع الجمهورٌة ربٌس له ٌوكله آخر تكلٌؾ أو اختصاص أي( هـ) 

 .الجمهورٌة لرباسة

 األول النابب منصب خلو

 وفك أول ناببا   الجمهورٌة ربٌس ٌعٌن االنتخابات لبل األول النابب منصب خلو عند ـٗٙ

 .الدستور هذا نصوص

 الثالث الفصل

 الجمهورٌة لرباسة انتمالٌة أحكام

 األول والنابب الحالً الجمهورٌة ربٌس

 ـ:االنتمالٌة الفترة أثناء تُجرى التً االنتخابات لبل ـ٘ٙ

 للموات األعلى والمابد للجمهورٌة ربٌسا   ٌخلفه، من أو الحالً، الجمهورٌة ربٌس ٌكون( أ)

 .الدستور لهذا وفما   السودانٌة المسلحة

 لربٌس األول النابب ٌخلفه، من أو السودان، لتحرٌر الشعبٌة للحركة الحالً الربٌس ٌكون( ب)

 للجٌش العام والمابد السودان جنوب حكومة ربٌس منصبً ذاته الولت فً وٌتولى الجمهورٌة

 .الدستور لهذا وفما   السودان لتحرٌر الشعبً

 االنتخابات لبل مهورٌةالج ربٌس منصب خلو

 ـ:االنتخابات لبل الجمهورٌة ربٌس منصب خلو حالة فً ـٙٙ

 



 ربٌس وناببً الوطنً المجلس ربٌس من ٌتؤلؾ رباسً مجلس الجمهورٌة ربٌس مهام ٌتولى( أ)

 الجمهورٌة،

 الرباسً، للمجلس ربٌسا   الوطنً المجلس ربٌس ٌكون( ب)

 اآلراء، بتوافك لراراته الرباسً المجلس ٌتخذ( ج)

 السودانٌة، المسلحة للموات األعلى المابد الجمهورٌة ربٌس نابب ٌكون( د)

 ربٌس منصب ٌتولى الدستور، هذا فً آخر نص أي أو ٕ٘ المادة نص من الرؼم على( هـ)

 .المنصب خلو تارٌخ من أسبوعٌن خالل الوطنً المإتمر حزب مرشح الجمهورٌة

 االنتخابات بعد الجمهورٌة ربٌس منصب خلو

 -:االنتخابات بعد الجمهورٌة ربٌس منصب خلو حالة فً ـ7ٙ

 ،(أ)ٙٙ المادة فً إلٌه المشار الرباسً المجلس الجمهورٌة ربٌس مهام ٌتولى( أ)

 الرباسً، للمجلس ربٌسا   األول النابب ٌكون( ب)

 اآلراء، بتوافك لراراته الرباسً المجلس ٌتخذ( ج)

 للموات األعلى المابد الشمال، من كان أٌهما الجمهورٌة، ربٌس نابب أو األول النابب ٌكون( د)

 السودانٌة، المسلحة

 للمادة وفما   ٌوما   ستٌن خالل تُجرى انتخابات خالل من الجمهورٌة ربٌس منصب شؽل ٌتم( هـ)

 .الدستور هذا من ٕ٘

 االنتخابات لبل األول النابب منصب خلو

 المنصب ٌتولى االنتخابات، لبل الجمهورٌة لربٌس األول النابب منصب خلو حالة فً ـ1ٙ

 .المنصب خلو من اسبوعٌن خالل وذلن السودان، لتحرٌر الشعبٌة الحركة مرشح

 األول والنابب الجمهورٌة ربٌس والٌة ألجل انتمالٌة أحكام

 الجمهورٌة ربٌس ٌكمل للوحـدة، مإٌدة المصـٌر تمرٌر حول االستفتاء نتٌجة جاءت إذا( ٔ) ـ9ٙ

 .الدستور هذا من 7٘ المادة لنص وفما   والٌتهما أجل األول والنابب

 إن منصبه فً الجمهورٌة ربٌس ٌستمر، االنفصال السودان جنوب مواطنً اختٌار حالة فً( ٕ)

 ربٌس منصب األول النابب وٌتولى مستمٌال ، فٌعتبر الجنوب من كان إذا أما الشمال، من كان

 .المادمة االنتخابات إجراء لحٌن الوالٌة أجل لٌكمل الجمهورٌة

 

 



 الرابع الفصل

 المومً الوزراء مجلس

 وصالحٌاته المومً الوزراء مجلس تكوٌن

 .للوزراء لومٌا   مجلسا   الجمهورٌة، رباسة فً التشـاور بعد الجمهورٌة ربٌس ٌشكل( ٔ) ـ7ٓ

 .المومً الوزراء مجلس فً أعضاء ونابباه الجمهورٌة ربٌس ٌكون( ٕ)

 ورباسة الجمهورٌة لربٌس الدستور هذا ٌسندها التً باالختصاصات اإلخالل دون( ٖ)

 .األخرى التنفٌذٌة المرارات جمٌع على المومً الوزراء مجلس لرارات تسود الجمهورٌة،

 الدستور هذا لنصوص وفما   الدولة فً المومٌة التنفٌذٌة السلطة المومً الوزراء مجلس ٌكون( ٗ)

 .البسٌطة باألؼلبٌة أو اآلراء بتوافك لراراته وٌجٌز والمانون

 الوزراء ٌعاونون دولة وزراء الجمهورٌة رباسة فً التشاور بعد الجمهورٌة ربٌس ٌعٌن( ٘)

 .ؼٌابهم عند أعباءهم ٌصرفون ولد المومٌٌن،

 .المومً الوزٌر ٌإدٌه الذي ذاته المسم الدولة وزراء ٌإدي( ٙ)

 المومً الوزٌر لسم

 ـ:منصبه مهام لٌتولى الجمهورٌة ربٌس أمام التالٌة الٌمٌن تعٌٌنه عند المومً الوزٌر ٌإدى ـ7ٔ

 األولات كل فً أكون أن العظٌم باهلل ألسم لومٌا، وزٌرا   ُعٌنت ولد.....................  أنا" 

 لوانٌن كل أراعى وأن وأصونه واحترمه بالدستور التزم وأن السودان، لجمهورٌة مخلصا  

 الدٌممراطً الحكم نظام وتوطٌد لوحدتها أعمل وأن استماللها، عن مخلصا   أدافع وأن د،البال

 وهللا والبالد، الشعب خدمة فً جهدي ألصى صادلا   أبذل وأن الدستور ألامه الذي الالمركزي

 ". شهٌد ألول ما على

 المومً الوزراء مجلس مهام

 ـ:التالٌة المهام المومً الوزراء لمجلس تكون ـ7ٕ

 الدولة، سٌاسات تخطٌط( أ)

 الشامل، السالم اتفالٌة إنفاذ( ب)

 الثنابٌة واالتفالٌات الدولٌة والمعاهدات المومٌة والموازنة المومٌة الموانٌن مشارٌع ابتدار( ج)

 األطراؾ، والمتعددة

 اإلجراء، واتخاذ للمراجعة المومً الوزاري األداء حول التمارٌر تلمً( د)

 تلمً ٌتم أن على التنسٌك، بهدؾ أو للعلم للوالٌات التنفٌذي األداء حول رالتمارٌ تلمً( هـ)

 السودان، جنوب حكومة عبر السودان جنوب من والٌة حالة فً التمارٌر



ُ ، والتمرٌر المتبمٌة أو المشتركة المسابل بشؤن التمارٌر تلمً( و)  من( و) و( هـ) للجدولٌن وفما

 اختصاصه لرر ما فإذا. االختصاصات هذه ممارسة صالحٌة له كانت إذا فٌما، الدستور هذا

 حالة وفً. االختصاص ذلن ممارسة فً برؼبته األخرى الحكم مستوٌات بإخطار ٌموم، بها

 لتسوٌة المعنٌة المستوٌات بوساطة لجنة تشكل، حكم مستوى أي لبل من ذلن على االعتراض

 ،الدستورٌة للمحكمة اللجوء لبل ودٌا   المسؤلة

 .والمانون الجمهورٌة ربٌس له ٌسندها أخرى مهام أي( ز)

 المومً الوزٌر اختصاصات

 لرارات أي على فٌها لراراته وتعلو وزارته فً األول المسبول هو المومً الوزٌر( ٔ) ـ7ٖ

 لربٌس وٌجوز المرارات، تلن مراجعة المومً الوزراء لمجلس ٌجوز فإنه ذلن ومع أخرى،

 .مراجعته لحٌن لومً وزٌر ٌصدره لرار أي تعلٌك الجمهورٌة

 وٌنشبون والوالٌات السودان جنوب حكومة وزراء من نظرابه مع المومً الوزٌر ٌتعاون( ٕ)

 .الدستورٌة بالتزاماتهم للوفاء عاللات بٌنهم فٌما

 السٌاسة أهداؾ لتحمٌك العامة الشبون فً للمٌادة وٌتصدى سٌاسً أو عام دور أي ٌإدى( ٖ)

 .المومٌة

 .التفوٌض أو المانون بموجب له تُسند اختصاصات أو مهام أي( ٗ)

 المومٌٌن للوزراء والفردٌة التضامنٌة المسبولٌة

 والمجلس المومً الوزراء ومجلس الجمهورٌة ربٌس أمام مسبول المومً الوزٌر( ٔ) ـ7ٗ

 .الوطنً

 أداء عن الوطنً المجلس أمام فردٌة و تضامنٌة مسبولٌة مسبولون المومٌون الوزراء( ٕ) 

 .المومً الوزراء مجلس

 .المومً الوزراء مجلس بمرارات ُملزم المومً الوزٌر( ٖ)

 الخاصة األعمال وحظر المالٌة بالذمة اإللرار

 الدستورٌة المحكمة ولضاة والتشرٌعٌة التنفٌذٌة الدستورٌة المناصب شاؼلو ٌمدم( ٔ) ـ7٘

 المالٌة بالذمة سرٌا   إلرارا  ، مناصبهم همتولٌ لدى، المدنٌة الخدمة ولٌادات العلٌا والمحاكم

 .للمانون وفما   وأبنابهم بؤزواجهم ٌتعلك ما ذلن فً بما والتزاماتهم ممتلكاتهم ٌتضمن

 حكومة ربٌس أو مستشارٌه أو مساعدٌه أو ناببٌه من ألي أو الجمهورٌة، لربٌس ٌجوز ال( ٕ)

 األخرى، والتنفٌذٌة الدستورٌة المناصب شاؼلً من أي أو المومٌٌن الوزراء أو السودان جنوب

 لمناصبهم، تولٌهم أثناء مالً أو صناعً أو تجاري عمل أي ممارسة أو خاصة مهنة أي مزاولة

 الحكومة ؼٌر جهة أي من نوع أي من عمل لبول أو مالً تعوٌض أي تلمً لهم ٌجوز ال كما

 .الحال ٌكون كٌفما والبٌة حكومة أو السودان جنوب حكومة أو المومٌة



 المومً الوزٌر منصب خلو

 ـ:اآلتٌة الحاالت من أي فً المومً الوزٌر منصب ٌخلو ـ7ٙ

 الجمهورٌة، ربٌس بوساطة استمالته لبول( أ)

 الجمهورٌة، رباسة فً التشاور بعد الجمهورٌة ربٌس بوساطة إعفاإه( ب)

 .وفاته( ج)

 المومً الوزراء مجلس مداوالت سرٌة

 ألي ٌكشؾ أو ٌنمل أو ٌفشً أن للوزٌر ٌجوز وال سرٌة، المومً الوزراء مجلس مداوالت ـ77

 .المجلس من بإذن إال المداوالت تلن عن شخص

 الوزارٌة األعمال فً الطعن

 الطعن المومً الوزٌر أو المومً الوزراء مجلس أعمال من متضرر شخص ألي ٌجوز ـ71

 ـ:أمام فٌها

 أو الحموق وثٌمة أو الدستور هذا بانتهان ٌتعلك به المدعى الفعل كان إذا الدستورٌة المحكمة(  أ)

 .الشامل السالم اتفالٌة أو الالمركزي الحكم نظام

 .أخرى لانونٌة أسباب بؤي متعلما   االدعـاء كان إذا المحكمة أو المختصة السلطة( ب)

 الخامس الفصل

 الوطنٌة الوحدة حكومة

 الوطنٌة الوحدة حكومة أهداؾ

 من الرؼم وعلى األول، النابب مع التشاور وبعد االنتخابات لبل الجمهورٌة، ربٌس ٌُشكل ـ79

 تبرز الشامل، السالم اتفالٌة لتنفٌذ وطنٌة وحدة حكومة الدستور، هذا من( ٔ) 7ٓ المادة أحكام

 .الوطنٌة السٌادة وحماٌة الوطنٌة الوحدة وتعزٌز المشاركة لتوسٌع الحاجة

 الوطنٌة الوحدة حكومة مماعد تخصٌص

 بالمابة وثالثٌن للشمال بالمابة سبعٌن لنسبة طبما   الوطنٌة الوحدة حكومة فً التمثٌل ٌكون ـ1ٓ

 ـ:التالً النحو على وذلن للجنوب

 وثالثة شمالٌون بالمابة وأربعون تسعة"  بالمابة وخمسٌن باثنٌن الوطنً المإتمر حزب ٌَُمثّل( أ)

 ،"جنوبٌون بالمابة

 بالمابة وعشرون واحد"  بالمابة وعشرٌن بثمان السودان لتحرٌر الشعبٌة الحركة تَُمثّل( ب)

 ،"شمالٌون بالمابة وسبعة جنوبٌون



 بالمابة، عشر بؤربعة األُخرى الشمالٌة السٌاسٌة الموي تَُمثّل( ج)

 .بالمابة بستة األُخرى الجنوبٌة السٌاسٌة الموي تَُمثّل( د)

 المومٌة الوزارٌة الحمابب التسام

( د) الملحك فً المبٌنة للمطاعات وفما   المومً الوزراء مجلس فً الوزارٌة الحمابب تُمتسم ـ 1ٔ

 منصفة لسمة فحسب، الوطنٌة الوحدة حكومة ألؼراض به ٌعمل الذي الشامل السالم اتفالٌة من

 .الدستور هذا من 1ٓ المادة ألحكام وفما   وذلن ونوعا   كما  

 الوطنٌة الوحدة حكومة واجبات

 ـ:التالٌة بالواجبات الوطنٌة الوحدة حكومة تموم ـ 1ٕ

َ  المومٌة السٌاسات وإنفاذ ووضع الدولة وتسٌٌر إدارة(  أ)  الدستور، هذا لنصوص وفما

 والعرلً واالثنً الثمافً التنوع االعتبار فً ٌؤخذ مركزي ال دٌممراطً حكم نظام إنشاء( ب)

 والمرأة، الرجل بٌن والمساواة واللؽوي والدٌنً

 وبخاصة، جاذبا   خٌارا   السودان وحدة تجعل التً بالكٌفٌة الشامل السالم اتفالٌة إنفاذ( ج)

 عشر السادس للباب وفما   المصٌر تمرٌر حك لممارسة السبٌل وتمهٌد، السودان جنوب لمواطنً

 الدستور، هذا من

 باتفالٌة الجمهور لتعرٌؾ المومٌة اللؽات بكل السودان أنحاء كل فً إعالمٌة بحملة المٌام( د)

 المشترن، والتفاهم والتصالح الوطنٌة الوحدة ترسٌخ أجل من الدستور وبهذا الشامل السالم

 البالد، ربوع كل فً واالستمرار السالم لٌسود الالزمة التدابٌر كل اتخاذ( هـ)

 اع،النز واستبدال السودان، فً واالجتماعٌة االلتصادٌة للمشاكل شامل حل إلٌجاد السعً( و)

 الحرٌات واحترام وااللتصادٌة والسٌاسٌة االجتماعٌة بالعدالة وإنما فحسب، بالسالم لٌس

 السودانً، للشعب األساسٌة والحموق

 تلبى والتنمٌة واألعمار التؤهٌل وإعادة االستمرار وإعادة واإلؼاثة للوطن للعودة خطة وضع( ز)

 .الموارد ولسمة التنمٌة فً االختالالت وتعالج بالنزاع المتؤثرة المناطك حاجات

 الرابع الباب

 المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة

 األول الفصل

 عملها وطرٌمة المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة تكوٌن

 المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة تكوٌن

 ـ:التالٌٌن المجلسٌن من المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة تتكون( ٔ) ـ1ٖ



 الوطنً، المجلس( أ)

 .الوالٌات مجلس( ب)

 مشتركة جلسات فً الدستور هذا ٌحددها التً أعمالها المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة تإدي( ٕ)

 .له ناببا   الوالٌات مجلس ربٌس وٌكون الوطنً المجلس ربٌس ٌرأسها للمجلسٌن

 هذا ٌحدده الذي بالنصاب ومحكوما   حده على مجلس لكل منفصال   األصوات عد ٌكون( ٖ)

 .الدستور

 .الدستور هذا ٌحدده لما وفما   أعماله لتؤدٌة منفصلة جلسات المجلسٌن من كل ٌعمد( ٗ)

 .منها بكل خاصة داخلٌة لوابح مجلسٌها من ولكل المومٌة التشرٌعٌة للهٌبة تكون( ٘)

 الوطنً المجلس تكوٌن

 .ونزٌهة حرة انتخابات فً منتخبٌن أعضاء من الوطنً المجلس ٌتكون( ٔ) ـ1ٗ

 .أعضابه وعدد الوطنً المجلس تكوٌن المومً االنتخابات لانون ٌحدد( ٕ)

 الوالٌات مجلس تكوٌن

 المجلس بوساطـة ٌنتخبان والٌة، لكل اثنٌن ممثلٌن من الوالٌات مجلس ٌتكون( ٔ) ـ1٘

 المومٌة المفوضٌة تمررها التً واإلجراءات المومً االنتخابات لمانون وفما   للوالٌة التشرٌعً

 .لالنتخابات

 .أبٌى منطمة مجلس ٌختارهما الوالٌات مجلس فً اثنان مرالبان أبًٌ لمنطمة ٌكون( ٕ)

 المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة لعضوٌة األهلٌة

 ـ:المرشح ٌكون أن المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة لعضوٌة ٌشترط( ٔ) ـ1ٙ

 سودانٌا ،( أ)

 عاما ، وعشرٌن واحد عن عمره ٌمل ال( ب)

 العمل، سلٌم( ج)

ََ ( د)  والكتابة، بالمراءة ملما 

 .األخاللً الفساد أو باألمانة تتعلك جرٌمة فً السابمة السبع السنوات خالل إدانته تسبك لم( هـ)

 .الوالٌات مجلس فً والتمثٌل الوطنً المجلس عضوٌة بٌن الجمع ٌجوز ال( ٕ)

 أو السودان جنوب مجلس أعضاء من كل المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة لعضوٌة أهال   ٌكون ال( ٖ)

 تولٌهم خالل حكوماتها أعضاء أو للوالٌات التشرٌعٌة المجالس أعضاء أو الوالة أو حكومته

 .إلٌها المشار الموالع



 .المومً الوزراء مجلس وعضوٌة الوالٌات مجلس فً التمثٌل بٌن الجمع ٌجوز ال( ٗ)

 المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة فً العضوٌة سموط

 من أي فً المعنى المجلس ٌصدره بمرار المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة فً العضوٌة تسمط( ٔ) ـ17

 :التالٌة الحاالت

 الممعدة، الجسدٌة أو العملٌة العلة( أ)

 األخاللً، الفساد أو باألمانة تتعلك جرٌمة فً اإلدانة( ب)

 ممبول، عذر أو إذن دون المعنً للمجلس كاملة دورة عن الؽٌاب( ج)

 مكتوبة ، استمالته تمدٌمه عن المعنً المجلس فً اإلعالن( د)

 بموجبه العضو انتخب الذي الحزب أو السٌاسٌة الصبؽة أو السٌاسً االنتساب تؽٌٌر( هـ)

 الوطنً، المجلس لعضوٌة

 فً أعضابه ثلثً بؤؼلبٌة المعنً الوالبً التشرٌعً المجلس ٌصدره لرار بموجب اإلعفاء( و)

 الوالٌات، مجلس فً الممثلٌن حالة

 والبً، وزٌر منصب أو والى منصب أو السودان جنوب حكومة فً وزٌر منصب تولى( ز)

 .الوفاة( ح)

 .الدستور هذا أحكام وفك ٌوما   تسعٌن خالل خلفه ٌُنتخب ممثل، أو عضو ممعد خلو عند( ٕ)

 المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة ممر

 لربٌسً ٌجوز ذلن ومع الوطنً، المجلس ممر فً المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة تنعمد( ٔ) ـ11

 .آخر مكان فً المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة جلسة عمد على استثنابٌة ألسباب ٌتفما أن المجلسٌن

 أي فً استثنابٌا لالنعماد دعوته لربٌسه وٌجوز بامدرمان ممره فً الوطنً المجلس ٌنعمد( ٕ)

 .آخر مكان

 جنوب عاصمة فً جلساته ٌعمد أن له وٌجوز بامدرمان، ممره الوالٌات مجلس ٌتخذ( ٖ)

 .الممثلٌن أؼلبٌة لرار أو ربٌسه لرار حسب والٌة أي فً أو السودان

 المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة عضو لسم

 المجلس أمام التالٌة الٌمٌن، مهامه لتولى، المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة فً عضو كل ٌإدي ـ19

 ـ:المختص

 



 باهلل ألسم الوالٌات، مجلس فً ممثال  /  الوطنً المجلس فًَ   عضوا أُنتخبت ولد...........  أنا" 

 واحترمه البالد بدستور التزم وأن وشعبها، السودان لجمهورٌة ومخلصا   صادلا   أكون أن العظٌم

 وأن وتجرد، بصدق المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة فً عضوا   واجباتً أإدي وأن للمانون، أمتثل وأن

 ". شهٌد ألول ما على وهللا الشعب، خدمة فً جهدي لُصاري أبذل

 المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة أجل

 جلسته انعماد ٌوم من تبدأ سنوات خمس المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة مجلسً من كل أجل ٌكون ـ9ٓ

 .األولى

 المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة مهام

 والمٌام الوطنٌة، الوحدة ترسٌخ وعلٌها الشعبٌة، اإلرادة المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة تمثل( ٔ) ـ9ٔ

 الحكم نظام وترلٌة المومٌة، التنفٌذٌة السلطة ومرالبة المومً المستوى على التشرٌع بمهام

 .الالمركزي

 ـ:التالٌة المهام لممارسة المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة تنعمد ،(ٔ) البند بعموم المساس دون( ٕ)

 طرفا ٌمدمها التً الشامل السالم اتفالٌة تمس التً التعدٌالت وإجازة الدستور هذا تعدٌل( أ)

 الدستور، هذا من ٕٕٗ للمادة وفما   وذلن االتفالٌة،

 الجمهورٌة، ربٌس خطابات منالشة( ب)

 الدستور، هذا من ٓٔٔ للمادة وفما   واإلٌرادات للموارد السنوي التخصٌص على التصدٌك( ج)

 من( ٕ)1ٓٔ المادة أحكام وفك الجمهورٌة ربٌس رفضه لانون مشروع أي فً النظر إعادة( د)

 الدستور، هذا

 هذا من( ٔ) ٕٕٓ المادة فً علٌه المنصوص السودان جنوب استفتاء لانون إصدار( هـ)

 الدستور،

 الحرب، إعالن على التصدٌك( و)

 إنهابها، أو الطوارئ حالة إعالن تؤٌٌد( ز)

 األول، النابب أو الجمهورٌة ربٌس تنحٌة( ح)

 .المانون أو الدستور هذا ٌحددها أخرى مهام أي( ط)

 ـ:باآلتً مختصا   الوطنً المجلس ٌكون( ٖ)

 ،(ب) ٘ البند مراعاة مع المومٌة االختصاصات كل فً التشرٌع تولً( أ)

 والمجتمع، بالدولة المتعلمة والسٌاسات والبرامج الخطط اعتماد( ب)

 



 المومٌة، السنوٌة الموازنة إجازة( ج)

 الدولٌة، واالتفالٌات المعاهدات على المصادلة( د)

 المومٌة، التنفٌذٌة السلطة أداء مرالبة( هـ)

 العامة، المسابل بشؤن المرارات إصدار( و)

 أو عامة بصورة للحكومة التنفٌذي األداء عن تمارٌر لتمدٌم المومٌٌن الوزراء استدعاء( ز)

 معٌن، لنشاط أو بعٌنها لوزارات

 ٌوصً أن له وٌجوز وزاراتهم، أداء أو أدابهم عن المومٌٌن الوزراء استجواب جواز( ح)

 .الوطنً المجلس لثمة فالدا   اُعتبر إذا المومً الوزٌر بعزل الحمة، جلسة فً الجمهورٌة، لربٌس

 ـ:باآلتً مختصا   الوالٌات مجلس ٌكون( ٗ)

 للوالٌات، مصلحة ذات أخرى مسابل أي أو الالمركزي الحكم نظام حول التشرٌعات ابتدار( أ)

 الممثلٌن، جمٌع ثلثً أؼلبٌة التشرٌعات هذه إلرار ٌتطلب أن على

 ٕ٘ ،ٕٗ المواد لنصوص وفما   الحكم مستوٌات كل بها تسترشد وتوجٌهات لرارات إصدار( ب)

 الدستور، هذا من ٕٙو

 الدستورٌة، المحكمة لضاة تعٌٌن على الممثلٌن جمٌع ثلثً بؤؼلبٌة المصادلة( ج)

 تشرٌعات ابتدار أو الثلثٌن بؤؼلبٌة( أ( )ٖ)٘ المادة بموجب المحالة المومٌة التشرٌعات إجازة( د)

 مالبما ، ذلن كان كلما( ب( )ٖ) ٘ للمادة وفما   الالزمة البدٌلة المإسسات على تنص لومٌة

 والتنمٌة، البناء إلعادة المومً الصندوق على اإلشراؾ( هـ)

 المادة نصوص بموجب المومٌة البترول مفوضٌة تحٌلها التً االعتراضات فً الفصل( و)

 الدستور، هذا من( د( )ٗ)9ٔٔ

 وتخوٌل الالمركزي للنظام الفعّال التطبٌك حول المعنٌٌن المومٌٌن الوزراء من تمارٌر طلب( ز)

 .السلطات

 ـ:التالٌة المواعد اختصاصه ضمن الوالعة األعمال أداء عند المجلسٌن من أي ٌراعً( ٘)

 المجلس، ذلن لدى المجلسٌن من أي اختصاص ضمن ٌمع لانون مشروع أي ٌودع(  أ)

 للمجلسٌن المشتركة الدابمة اللجنة إلً الوطنً المجلس علٌه وافك لانون مشروع أي ٌُحال( ب)

 المشروع أن اللجنة لررت ما فإذا. الوالٌات مصالح على ٌُإثر كان إذا فٌما والتمرٌر لفحصه

 .الوالٌات لمجلس المانون مشروع ٌُحال الوالٌات مصالح على ٌإثر

 



 الممثلٌن، ثلثً بؤؼلبٌة الُمحال المانون مشروع على تعدٌالت أي الوالٌات مجلس أدخل إذا( ج)

 للمجلس إعادته دون علٌه للمصادلة الجمهورٌة لربٌس المشروع ٌُرفع، هو كما أجازه أو

 الوطنً،

 إلٌه ٌُحال أن إلى اآلخر المجلس أمام معروض موضوع أي ٌنالش أن مجلس ألي ٌجوز ال(  د)

 .نهابٌا  

 المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة أعضاء حصانة

 الهٌبة عضو ضد جنابٌة إجراءات أي اتخاذ التلبس، حاالت ؼٌر فً ٌجوز، ال( ٔ) ـ9ٕ

 ربٌس من إذنِ  دون ممتلكاته بحك أو بحمه ضبط تدابٌر أي اتخاذ ٌجوز وال، المومٌة التشرٌعٌة

 .المعنً المجلس

 عن الحصانة رفع خطٌرة، بجرٌمة الممثل أو العضو اتهام حالة فً، المعنً للمجلس ٌجوز( ٕ)

 .المتهم الممثل أو العضو

 المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة جلسات

 لبل من لالنعماد دعوته بعد األولى جلسته المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة مجلسً من أي ٌعمد( ٔ) ـ9ٖ

 األولى الجلسة وٌرأس االنتخابات، نتابج إعالن من ٌوما   ثالثٌن خالل وذلن الجمهورٌة، ربٌس

 .سنا   الحاضرٌن الممثلٌن أو األعضاء أكبر

 مجلس كل ٌحدد ،(د( )ٕ) 1٘ المادة فً الواردة الجمهورٌة ربٌس بسلطات المساس دون( ٕ)

 .دوراته من دورة كل وانتهاء بداٌة

 أو األعضاء نصؾ طلب على بناء   العادة فوق أو طاربة دورة عمد مجلس لكل ٌجوز( ٖ)

 .الجمهورٌة ربٌس من دعوة على بناء   أو الممثلٌن

 المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة لٌادات

 .األولى الجلسـة فً أعضـابه بٌن من ٌُنتخبون للربٌس ونواب ربٌس مجلس لكل ٌكون( ٔ) ـ9ٗ

 اإلدارٌة شبونه على واإلشراؾ نظامه وضبط المجلس جلسات رباسة المجلس ربٌس ٌتولى( ٕ)

 .وخارجه السودان داخل المجلس وٌمثل

 اللجان وأعضاء ورإساء لٌاداته المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة مجلسً من كل ٌنتخب( ٖ)

 .الداخلٌة اللوابح تحدده لما وفما   أخرى لجان وأي فٌه المتخصصة

 وٌتولى الممثلٌن، أو األعضاء ؼٌر من عاما   أمٌنا   مجلسه بموافمة المجلس ربٌس ٌعٌن( ٗ)

 ربٌس إشراؾ تحت للمجلس اإلدارٌة والشبون الجلسات تحضٌر على اإلشراؾ العام األمٌن

 .المجلس

 



 .العرٌضة المشاركة لاعدة ٌراعً أن مناصبه تخصٌص عند الوطنً للمجلس ٌجوز( ٘)

 المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة لجان

 .طاربة ولجان دابمة متخصصة لجان خلٌة،الدا لوابحه حسب مجلس، لكل ٌكون( ٔ) ـ9٘

 .المجلسٌن تهم محددة لمسابل طاربة أو دابمة مشتركة لجان تشكٌل للمجلسٌن ٌجوز( ٕ)

 المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة لوابح

 لتنظٌم البحة ربٌسه، من بمبادرة المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة مجلسً من كل ٌصدر( ٔ) ـ9ٙ

 .أعماله

 .المجلسٌن ربٌسً من بمبادرة الداخلٌـة اللوابح المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة تصدر( ٕ)

 النصاب

 أن وٌجوز أعضابه، نصؾ من أكثر الوطنً المجلس النعماد العادي النصاب ٌكون( ٔ) ـ97

 لمشارٌع األخٌر العرض جلسات على ٌسري ال ألل نصاب على للمجلس الداخلٌة اللوابح تنص

 .الموانٌن

 .الممثلٌنٍ  عدد نصؾ من أكثر الوالٌات مجلس نصاب ٌكون( ٕ)

 المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة جلسات علنٌة

 وٌجوز مداوالتها، وتُنشر علنٌة   مجلسٌها من وأي المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة جلسات تكون ـ91

 بعض سرٌة تمرر أن مجلسٌها من ألي أو المومٌة التشرٌعٌة للهٌبة ٌجوز ذلن ومع إعالمٌا ، بثها

 .الداخلٌة للوابح وفما   المداوالت

 التشرٌعٌة المرارات

 ما متً اآلراء توافك أو باإلجماع مجلسٌها من أي أو المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة لرارات تُتخذ ـ99

 هذا علٌها ٌنص التً الحاالت عدا فٌما للحاضرٌن البسٌطة باألؼلبٌة فتُجاز وإال، ممكنا   ذلن كان

 .لذلن خالفا   الدستور

 المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة أعضاء امتٌاز

 ومسبولٌة، بحرٌة آرابهم عن التعبٌر فً الحك المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة ألعضاء ٌكون ـٓٓٔ

 إجراءات أٌة ضدهم تُتخذ وال المعنً، المجلس البحة أحكام تفرضه ما سوى لٌد دون وذلن

 سبٌل فً ٌبدٌها التً األفكار أو اآلراء بسبب فمط، محكمة أي أمام منهم أي ٌُساءل وال لانونٌة،

 .مهامه تؤدٌة

 

 



 الجمهورٌة ربٌس مخاطبة

 بشخصه مجلسٌها من أٌا   أو المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة ٌخاطب أن الجمهورٌة لربٌس ٌجوز ـٔٓٔ

 أعمالها على أسبمٌة الطلب ذلن تولى أن المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة وعلى رسالة، طرٌك عن أو

 .موضوع أي فً المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة رأي ٌطلب أن الجمهورٌة لربٌس ٌجوز كما األخرى،

 الجمهـورٌة ربٌس نواب مخاطبة

 والوالة المومٌٌن الوزراء وبٌانات

 ٌطلب أن السودان جنوب حكومـة ربٌس أو الجمهـورٌة ربٌس ناببً من ألي ٌجوز( ٔ) ـٕٓٔ

 لتلن الفرصة ٌتٌح أن المعنً المجلس وعلى المومٌة، التشـرٌعٌة الهٌبة مجلسً من أي مخاطبة

 .تٌسر ما بؤعجل المخاطبة

 المومٌة، التشرٌعٌة الهٌبة مجلسً من أي أمام ببٌان اإلدالء ٌطلب أن المومً للوزٌر ٌجوز( ٕ)

 .الوالٌات مجلس أمام ببٌان اإلدالء ٌطلب أن للوالً ٌجوز بٌنما

 المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة أعضاء بوساطة األسبلة توجٌه

 صالحٌات إطار وفً، المجلسٌن من أي فً المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة ألعضاء ٌجوز ـٖٓٔ

 بالمهام ٌتعلك موضوع أي حول المومً للوزٌر أسبلة توجٌه البحته، ووفك المعنى المجلس

 .السرعة وجه على باإلجابة المعنً المجلس ٌوافً أن الوزٌر وعلى إلٌه، المسندة

 اإلحاطة طلبات

 أي أو المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة مجلسً من ألي ٌجوز المعنً المجلس البحة مراعاة مع ـٗٓٔ

 .شؤن ذي موضوع أي حول ببٌان شخصٌا   ٌدلً أن لومً وزٌر أي من ٌطلب أن لجانهما من

 العام االستدعاء

 أي أو عام موظؾ أي استدعاء لجانه من لجنة ألي أو الوطنً للمجلس ٌجوز( ٔ) ـ٘ٓٔ

 ألي أو للمجلس رأي إبداء أو بشهادة لإلدالء وناببٌه، الجمهورٌة ربٌس باستثناء آخر شخص

 .لجانه من لجنة

 إال المومٌة التنفٌذٌة للسلطة المباشرة المسبولٌة ضمن تمع مسؤلة أٌة فً التحمٌك ٌجوز ال( ٕ)

 .الجمهورٌة ربٌس إخطار بعد

 الموانٌن مشروعات تمدٌم

 الوزٌر أو المومً الوزراء مجلس أو الجمهورٌة رباسة أو الجمهورٌة لربٌس ٌجوز( ٔ) ـٙٓٔ

 الهٌبة مجلسً من ألي لانون مشروع تمدٌم المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة لجان من أي أو المومً

 .اختصاصاتهما مراعاة مع المومٌة التشرٌعٌة

 



 خاصة بمبادرة لانون مشروع تمدٌم المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة أعضاء من عضو ألي ٌجوز( ٕ)

 .المجلس ذلن صالحٌة نطاق فً ٌمع موضوع أي فً ٌلٌه الذي للمجلس

 المعنً المجلس على عرضه ٌجوز فال عضو، من خاصة بمبادرة المانون مشروع كان إذا( ٖ)

 .هامة عامة مصلحة على ٌنطوي كان إذا فٌما لتمرر المختصة للجنة إحالته بعد إال

 الموانٌن مشروعات ونظر عرض إجراءات

 للمراءة المومٌة التشـرٌعٌة الهٌبة مجلسً من ألي الممدم المانون مشروع ٌُعرض( ٔ) ـ7ٓٔ

 الثانٌة للمراءة المشروع ٌُمدم المعنً، للمجلس لُدم أنه بذلن وٌُعتبر المشروع اسم بإٌراد األولً

 هنان تكون الثانٌة المراءة فً المشروع أُجٌز فإذا المبدأ، حٌث من واإلجازة عام بوجه للتداول

 وبعدها فٌه، الفصل ثم ومن علٌه تعدٌل أي إلدخال التفصٌل وجه على فٌه للتداول ثالثة لراءة

 ُعرضة المشروع ٌكون ال المرحلة هذه وفً الختامٌة، للمراءة النهابً شكله فً المشروع ٌُمدم

 .كامال   ٌُجاز ثم مادة مادة إجازته وتتم للمنالشة

 كً المعنٌة اللجنة إلى األولى، المراءة بعد المانون، مشروع المعنً المجلس ربٌس ٌحٌل( ٕ)

ََ  تموٌما   ٌتضمن تمرٌرا   تعد  حول تمرٌرا   اللجنة تمدم كما الثانٌة، للمراءة تمهٌدا   للمشروع عاما 

 ٌحٌل أن المجلس لربٌس ٌجوز. الثالثة المراءة عند تجزها لم أو أجازتها التً التعدٌالت

 للمراءة تمهٌدا   له النهابٌة الصٌاؼة حول تمرٌر إلعداد المعنٌة للجنة أخرى مرة   المشروع

 .الختامٌة

 مشروع وحكمة مشروعٌة حول خبٌر رأي طلب المعنٌة اللجنة أو المجلس لربٌس ٌجوز( ٖ)

 .وممبولٌته المشروع أثر فً رأٌه إلبداء المشروع فً مصلحة له من دعوة ٌجوز كما المانون،

 بإجراءات أو عامة كلجنة لانون مشروع أي فً ٌبت أن خاص، بمرار للمجلس، ٌجوز( ٗ)

 .إٌجازٌة

 الموانٌن على الجمهورٌة ربٌس مصادلة

َ  المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة تجٌزه لانون مشروع أي ٌصبح ال( ٔ) ـ1ٓٔ  مصادلة بعد إال لانونا

 لمدة أسباب إبداء دون التولٌع عن الجمهورٌة ربٌس امتنع فإذا علٌه، وتولٌعه الجمهورٌة ربٌس

 .علٌه مصادلا   المانون ٌُعتبر ٌوما   ثالثٌن

 ٌُعاد امتناعه، أسباب وأبدى المانون مشروع على التولٌع عن الجمهورٌة ربٌس امتنع إذا( ٕ)

 مدة خالل فً الجمهورٌة ربٌس مالحظـات حول للتداول المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة إلى المشروع

 (.ٔ) البند فً المحددة ٌوما   الثالثٌن

 ثلثً بؤؼلبٌة أخرى مرة المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة أجازته إذا ُمبرما   لانونا   المشروع ٌصبح( ٖ) 

 الجمهورٌة ربٌس موافمة تكون ال الحالة هذه وفً المجلسٌن، فً والممثلٌن األعضاء جمٌع

 .المانون لنفاذ الزمة

 



 المإلتة المراسٌم

 وألمر انعماد، حالة فً المومٌة التشـرٌعٌة الهٌبة تكن لم إن الجمهورٌة، لربٌس ٌجوز( ٔ) ـ9ٓٔ

 المرسوم عرض ٌجب ذلن ومع النافذ، المانون لوة له تكون مإلتا   مرسوما   ٌِْصدر أن عاجل،

 الهٌبة أجازت فإذا انعماده، حال المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة فً المعنً المجلس على المإلت

 من أي رفضه إذا أما كمانون سنَّه فٌجب أحكامه، بذات المإلت المرسوم المومٌة التشرٌعٌة

 .رجعً أثر دون مفعوله ٌزول إجازته دون البرلمانٌة الدورة انمضت أو المجلسٌن

 فً مإلتة مراسٌم ٌُصدر أن الجمهورٌة لربٌس ٌجوز ال( ٔ) البند نصوص من الرؼم على( ٕ)

 أو الالمركزي الحكم نظام أو الحموق وثٌمة أو الشامل السالم اتفالٌة تمس التً المسابل

 أو الجنابٌة التشرٌعات أو المالٌة واإلٌرادات للموارد السنوي التخصٌص أو العامة االنتخابات

 .الدولة حدود تُعدل التً الدولٌة واالتفالٌات المعاهدات

 مفعوله، زال مإلت مرسوم أي بممتضى تعدٌله أو إلؽاإه تم لانون بكل جدٌد من العمل ٌتم( ٖ)

 .المإلت المرسوم مفعول زوال تارٌخ من المانون ذلن مفعول وٌسري

 سلطة الجمهورٌة ربٌس تفوٌض الداخلٌة، لوابحه تمرر حسبما الوطنً، للمجلس ٌجوز( ٗ)

 الحاجة دون انعماد حاله فً المجلس ٌكن لم إذا الدولٌة واالتفالٌات المعاهدات على المصادلة

 فور المجلس لدى علٌها المصادق والمعاهدات االتفالٌات تُودع أن ٌجب ذلن ومع الحمة، إلجازة

 .انعماده

 واإلٌرادات الموارد تخصٌص لانون مشروع

 الموارد تخصٌص حول لانون مشروع بتمدٌم المختصة للجهة الجمهورٌة ربٌس ٌعهد ـٓٔٔ

 سنة كل بداٌة لبل مناسب ولت فً المومٌة التشرٌعٌة للهٌبة الدستور هذا ألحكام وفما   واإلٌرادات

 .المشروع ذلن العتماد جلسة عمد المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة وعلى مالٌة

 المومٌة الموازنة لانون مشروع

 إلً للدولة المومٌة الموازنة مشروع بتمدٌم المختصة للجهة الجمهـورٌة ربٌس ٌعهد( ٔ) ـٔٔٔ

 االلتصادي للمولؾ عام تموٌم على ذلن وٌشتمل المالٌة، السنة بداٌة لبل الوطنً المجلس

 إلً ممارنة المادمة للسنة الممترحة والمصروفات لإلٌرادات مفصلة وتمدٌرات للبالد، والمالً

 أو احتٌاطٌة أموال وألي العامة الموازنة حول بٌان على وكذلن المنصرمة، المالٌة السنة والع

 أو مالٌة بٌانات أو خاصة موازنات ألي وإٌضاحات منها، تخصٌصات أو إلٌها تحوٌالت أي

 الموازنة إطار فً للبالد وااللتصادٌة المالٌة الشبون فً الدولة تتخذها تدابٌر أو سٌاسات

 .المومٌة

 بجملة الوطنً للمجلس ممترحات بتمدٌم المختصة للجهة الجمهورٌة ربٌس ٌعهد( ٕ)

 االعتمادات، تخصٌص حول لانون كمشروع بالموازنة إدراجها تم التً المصروفات

 المتعلمة الممترحات وكل المفروضة، األخرى والمبالػ والرسوم الضرابب حول والممترحات،

 .مالٌة لوانٌن كمشروعات وذلن الحكومٌة االدخار سندات أو االستثمار أو بااللتراض



 

 ٌجٌز ثم فصال ، فصال   بجداولها للدولة المومٌة الموازنة مشروع الوطنً المجلس ٌجٌز( ٖ)

 المفصلة التمدٌرات تجاوز ٌجوز ال المانون أُجٌز فإذا اإلجمالً، االعتماد لانون مشروع

 على الفابضة األموال إنفاق ٌجوز ال كما إضافً، بمانون إالّ  المومٌة الموازنة فً والمعتمدة

 .إضافٌة اعتمادات بمانون إال المانونً، اإلحتٌاطً من أموال أو اإلٌرادات، تمدٌرات

 األعضاء من الممدمة الخاصة المالٌة الموانٌن مشروعات

 الموازنة مشروع مداوالت سٌاق خارج خاصة بمبادرة الوطنً، المجلس لعضو ٌجوز ال ـٕٔٔ

 أي تعدٌل أو إسماط أو إلؽاء أو فرض ٌمتضً خاص مالً لانون مشروع بؤي ٌتمدم أن المومٌة،

 أو الخدمات رسوم عدا العام المال على التزام أو تخصٌص أو عام إٌراد أو رسم أو ضرٌبة

 .المالٌة الجزاءات

 واإلضافٌة المإلتة المالٌة التدابٌر

 رأي متى ٌصدر أن الجمهورٌة لربٌس ٌجوز ،(ٕ)9ٓٔ المادة أحكام من الرؼم على( ٔ) ـٖٔٔ

 على ٌنص النافذ المانون لوة له مإلتا   جمهورٌا   مرسوما   ذلن، تمتضً العامة المصلحة أن

 ذلن ٌمتضً الذي المانون مشروع عرض حٌن إلى تعدٌلها أو رسم أو ضرٌبة أي فرض سرٌان

 بالمرسوم العمل ٌنتهً رفض أو المالً المانون مشروع أُجٌز فإذا الوطنً، المجلس على

 .تعدٌله أو المشروع لرفض رجعً أثر بدون المإلت الجمهوري

 السنة أول عن االعتماد لانون ومشروع المومٌة الموازنة إجازة إجراءات تؤخرت إذا( ٕ)

 بمانون اُعتمدت لد كانت لو كما المنصرمة للسنة تمدٌراتها وفك المصروفات تستمر المالٌة،

 .الجدٌدة للسنة

 تفً ال عامة مصلحة ٌمس شؤن أو جدٌدة، ظروؾ طرأت إذا الجمهورٌة لربٌس ٌجوز( ٖ)

 اعتماد أو مالً، لانون مشروع بتمدٌم المختصة للجهة ٌعهد أن بممابلته، المومٌة الموازنة

 شؤن فً الواردة األحكام ذلن على وتسري االحتٌاطٌة، األموال من تخصٌص أو إضافً،

 .المومٌة الموازنة لانون مشروع

 الختامٌة الحسابات

 المالٌة السنة النتهاء التالٌة الستة األشهر خالل، المختصة للجهة الجمهورٌة ربٌس ٌعهد ـٗٔٔ

 تلن فً الموضحة والمصروفات اإلٌرادات جمٌع عن الوطنً للمجلس ختامٌة حسابات بتمدٌم

 عن تمرٌره للمجلس العام المراجع وٌمدم االحتٌاطً، مال على المسحوبة والمصروفات السنة

 .الحسابات تلن

 الفرعً التشرٌع سلطة تفوٌض

 ربٌس تفوٌض لانون، بموجب مجلسٌها، من أي أو المومٌة التشرٌعٌة للهٌبة ٌجوز ـ٘ٔٔ

 أو لواعد أو لوابح أي إصدار سلطة عامة، جهة أي أو المومً الوزراء مجلس أو الجمهورٌة



 الفرعٌة التشرٌعات تلن تُودع أن على المانون، لوة لها تكون أخرى فرعٌة تدابٌر أي أو أوامر

 .لوابحه ألحكام وفما   المجلس ذلن من بمرار التعدٌل أو لإللؽاء لابلة وتكون المعنً المجلس أمام

 المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة أعمال ُحجٌة

 أو المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة أعمال سالمة فً الطعن أخري سلطة أو محكمة ألي ٌجوز ال ـٙٔٔ

 المجلس ربٌس من المولعة الشهادة وتُعتبر الداخلٌة، للوابح مخالفتها بدعوى مجلسٌها من أي

 .األعمال تلن صحة على لاطعا   دلٌال   المعنً

 الثانً الفصل

 وأجلها المومٌة التشرٌعٌة للهٌبة انتمالٌة أحكام

 االنتخابات لبل المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة تكوٌن

 عضوا ، وخمسٌن أربعمابة من الوطنً المجلس ٌتكون االنتخابات، إجراء لحٌن( ٔ) ـ7ٔٔ

 بالمابة سبعٌن لنسبة وفما   المجلس مماعد األول النابب مع بالتشاور الجمهورٌة ربٌس وٌخصص

 ـ:ٌلً كما وذلن والجنوب للشمال بالمابة ثالثٌن إلى

 وثالثة شمالٌون بالمابة وأربعون تسعة)  بالمابة وخمسٌن باثنٌن الوطنً المإتمر ٌَُمثّل( أ)

 ،( جنوبٌون بالمابة

 بالمابة وعشرون واحد) بالمابة وعشرٌن بثمانٌة السودان لتحرٌر الشعبٌة الحركة تَُمثّل( ب)

 ،(شمالٌون بالمابة وسبعة جنوبٌون،

 بالمابة، عشر بؤربعة األُخري الشمالٌة السٌاسٌة الموي تَُمثّل( ج)

 .بالمابة بستة األُخري الجنوبٌة السٌاسٌة الموي تَُمثّل( د)

 الجمهورٌة رباسة إطار فً التشاور بعد الجمهورٌة ربٌس ٌعٌن، االنتخابات إجراء لحٌن( ٕ)

 ٌتم السودان جنوب حالة وفً الوالٌات، مجلس فً أبًٌ منطمة ومرالبً الوالٌات ممثلً

 .الوالٌات مإسسات مع تشاوره وبعد السودان جنوب حكومة ربٌس توصٌة على بناء   االختٌار

 المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة أجل حول انتمالٌة أحكام

 الهٌبة تكمل للوحدة، مإكدة المصـٌر تمرٌر حـول االستفتاء نتابج جاءت إذا( ٔ) ـ1ٔٔ

 .الدستور هذا من 9ٓ المادة ألحكام وفما   أجلها المومٌة التشرٌعٌة

 األعضاء مماعد تُعتبر السودان، جنوب مواطنً لبل من لالنفصال التصوٌت حالة فً( ٕ)

 تشكٌلها إعادة بعد المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة وتُِكمل خلت لد المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة فً الجنوبٌٌن

 .المادمة االنتخابات لحٌن أجلها النحو هذا على

 

 



 الخامس الباب

 المومً المضاء أجهزة

 األول الفصل

 الدستورٌة المحكمة

 الدستورٌة المحكمة إنشاء

 ذوي من لضاة تسعة من تتكون دستورٌة محكمة الدستور، هذا لنصوص وفما   تُنشؤ،( ٔ) ـ9ٔٔ

 .والتجرد والمصدالٌة والنزاهة بالكفاءة لهم ومشهود الكافٌة الخبرة

 السلطة عن ومنفصلة والتنفٌذٌة التشرٌعٌة السلطتٌن عن مستملة الدستورٌة المحكمة تكون( ٕ)

 .أحكامها تنفٌذ وكٌفٌة إجراءاتها المانون وٌحدد المومٌة، المضابٌة

 سنوات سبع لمدة الدستورٌة المحكمة ولضاة ربٌس ٌعٌن ٕٔٔ المادة أحكام مراعاة مع( ٖ)

 .مخصصاتهم المانون وٌحدد للتجدٌد لابلة

 .محاباة أو خشٌة أو تدخل بدون المانون وٌطبمون واجباتهم الدستورٌة المحكمة لضاة ٌإدى( ٗ)

 منصبه وخلو الدستورٌة المحكمة ربٌس تعٌٌن

 المضاة من الدستورٌة المحكمة ربٌس األول، النابب بموافمة الجمهورٌة ربٌس ٌعٌن( ٔ) ـٕٓٔ

 .الجمهورٌة رباسة لدى مساءال   وٌكون الدستور هذا من ٕٔٔ المادة ألحكام وفما   المعٌنٌن

 .العزل أو االستمالة أو الوفاة حالة فً الدستورٌة المحكمة ربٌس منصب ٌخلو( ٕ)

 ٌتناسب ال الذي السلون أو للعجز إال منصبه عن الدستورٌة المحكمة ربٌس ٌُعزل ال( ٖ)

 مجلس فً الممثلٌن ثلثا علٌه ٌصادق الجمهورٌة ربٌس من بمرار إال هذا ٌتم وال ومولعه،

 .الوالٌات

 الدستورٌة المحكمة لضاة

 هذا من( ج( )ٕ) 1٘ للمادة وفما   الدستورٌة المحكمة لضاة الجمهورٌة ربٌس ٌعٌن( ٔ) ـٕٔٔ

 الممثلٌن جمٌع ثلثً وبموافمة المضابٌة للخدمة المومٌة المفوضٌة من توصٌة على بناء   الدستور

 .الوالٌات مجلس فً

 .الدستورٌة المحكمة فً كافٌا   تمثٌال   السودان جنوب ٌُمثل( ٕ)

 بناء   ٌتخذ الجمهورٌة ربٌس من بمرار إال الدستورٌة المحكمة فً لاض أي عزل ٌجوز ال( ٖ)

 .الممثلٌن ثلثً بؤؼلبٌة الوالٌات مجلس علٌه وٌوافك الدستورٌة، المحكمة ربٌس من توصٌة على

 

 



 الدستورٌة المحكمة اختصاصات

 ودساتٌر السودان جنوب ودستور الدستور لهذا حارسة الدستورٌة المحكمة تكون( ٔ) ـٕٕٔ

 ـ:وتتولى وملزمة، نهابٌة أحكامها وتعتبر الوالٌات

 أو المومٌة الحكومة أو الجمهورٌة ربٌس من طلب على بناء   الدستورٌة النصوص تفسٌر(  أ)

 الوالٌات، مجلس أو الوطنً المجلس أو والٌة أي حكومة أو السودان جنوب حكومة

 الوالٌات ودساتٌر الدستور هذا ٌحكمها التً المنازعات فً الفصل عند االختصاص( ب)

 األفراد، أو االعتبارٌة الشخصٌات أو الحكومة من طلب على بناء الشمالٌة

 المتعلمة المضاٌا فً السودان لجنوب العُلٌا المحكمة أحكام ضد اإلستبنافات فً الفصل( ج)

 السودان، جنوب والٌات ودساتٌر السودان لجنوب االنتمالً بالدستور

 ،األساسٌة والُحرٌات اإلنسان حموق حماٌة( د)

 لجنوب االنتمالً الدستور أو الدستور لهذا وفما   والنصوص الموانٌن دستورٌة فً الفصل( هـ)

 المعنٌة، الوالٌة دستور أو السودان

 االختصاصات بشؤن أجهزته و الحكم مستوٌات بٌن فٌما الدستورٌة النزاعات فً الفصل( و)

 .المتبمٌة أو المشتركة أو الحصرٌة

 األول والنابب الجمهورٌة ربٌس مواجهه فً جنابً اختصاص الدستورٌة للمحكمة ٌكون( ٕ)

 ربٌس نابب مواجهة فً جنابً اختصاص لها كما الدستور، هذا من( ٕ) ٓٙ للمادة وفما  

 والمحكمة العُلٌا المومٌة المحكمـة ولضاة المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة مجلسً وربٌسً الجمهورٌة

 .السودان لجنوب العُلٌا

 الثانً الفصل

 المومٌة المضابٌة السلطة

 المومً المضاء والٌة

 .المومٌة المضابٌة للسلطـة السودان جمهورٌة فً المومً المضاء والٌة تُسند( ٔ) ـٖٕٔ

 االستمالل ولهـا التنفٌذٌة والسلطـة التشـرٌعٌة الهٌبة عن مستملة المضابٌة السلطة تكون( ٕ)

 .الالزم واإلداري المالً

 وإصدار الخصومات فً الفصل عند المضابً االختصاص المومٌة المضابٌة للسلطة ٌنعمد( ٖ)

 .للمانون وفما   األحكام

 للمحكمة وربٌسا   المومٌة المضابٌة للسلطة ربٌسا   السودان لجمهورٌة المضاء ربٌس ٌكون( ٗ)

 .الجمهورٌة ربٌس أمام المومٌة المضابٌة السلطة إدارة عن مسبوال   وٌكون، المومٌة العُلٌا

 



 .المحاكم وأوامر أحكام تنفٌذ ومإسساتها الدولة أجهزة على( ٘)

 المومٌة المضابٌة السلطة هٌكل

 ـ:التالً الوجه على المومٌة المضابٌة السلطة تتكون ـٕٗٔ

 العُلٌا، المومٌة المحكمة(  أ)

 المومٌة، االستبناؾ محاكم(  ب)

 .أخرى لومٌة محاكم أي( ج)

 العُلٌا المومٌة المحكمة

 ـ:العُلٌا المومٌة المحكمة تكون( ٔ) ـٕ٘ٔ

 عن تنشؤ التً، واإلدارٌة والمدنٌة الجنابٌة بالمسابل ٌتعلك فٌما ومراجعة نمض محكمة(  أ)

 ،الشخصٌة األحوال ومسابل بموجبها، أو المومٌة الموانٌن

 الدستورٌة، المحكمة لضاة على جنابً اختصاص ذات( ب)

 عن الناشبة المضاٌا فً محكمة أي تصدرها التً اإلعدام أحكام مراجعة عن مسبولة( ج)

 بموجبها، أو المومٌة الموانٌن

 .والمانون الدستور هذا ٌحدده آخر اختصاص أي ذات(  د)

 التً المسابل فً والفصل للنظر دوابر ٌُشكل أن السودان لجمهورٌة المضاء لربٌس ٌجوز( ٕ)

 ومنازعات الشخصٌة األحوال ومسابل التجارٌة المسابل ذلن فً بما متخصصة خبرة إلً تحتاج

 .العمل

 المومٌة االستبناؾ محاكم

 .المومٌة االستبناؾ محاكم وإجراءات واختصاصات عدد المانون ٌحدد ـٕٙٔ

 األخرى المومٌة المحاكم

 .للمانون وفما   الضرورة عند أخري لومٌة محاكم تنشؤ ـ7ٕٔ

 المضاة استمالل

 ٌلً فٌما الكاملة المضابٌة الوالٌة ولهم واجباتهم أداء فً مستملون المضاة( ٔ) ـ1ٕٔ

 .أحكامهم فً علٌهم التؤثٌر ٌجوز وال اختصاصاتهم

 .محاباة أو خشٌة ودون وتجرد بجد العدل وٌمٌمون المانون وحكم الدستور المضاة ٌصون( ٕ)

 



 .ٌصدرها التً المضابٌة باألحكام الماضً والٌة تتؤثر ال( ٖ)

 المضابٌة للخدمة المومٌة المفوضٌة

 تسمى مفوضٌة الجمهورٌة رباسة فً التشاور بعد الجمهورٌة ربٌس ٌُنشا( ٔ) ـ9ٕٔ

 تكوٌنها المانون وٌحدد المومً للمضاء العامة اإلدارة تتولى" المضابٌة للخدمة المومٌة المفوضٌة"

 .الشامل السالم اتفالٌة فً جاء لما وفما   ومهامها

 رباسة، المومٌة المضابٌة للسلطة ربٌسا   بوصفه، السودان لجمهورٌة المضاء ربٌس ٌتولى( ٕ)

 .المضابٌة للخدمة المومٌة المفوضٌة

 والجهاز المومٌة المضابٌة السلطة بٌن العاللة المضابٌة للخدمة المومٌة المفوضٌة تنظم( ٖ)

 جنوب حالة فً ذلن ٌتم أن على الوالٌات، فً المضابٌة واألجهزة السودان لجنوب المضابً

 .السودان لجنوب العُلٌا المحكمة ربٌس مع بالتشاور السودان

 خدمتهم وشروط المضاة تعٌٌن

( ٕ) 1٘ للمادة وفما   الجمهورٌة ربٌس ٌعٌن والمصدالٌة والنزاهة الكفاءة مراعاة مع( ٔ) ـٖٓٔ

 للخدمة المومٌة المفوضٌة توصٌة على وبناء  ، منطبما   ذلن كان متى الدستور هذا من( ج)

 وكل العُلٌا المومٌة المحكمة ولضاة ونوابه السودان لجمهورٌة المضاء ربٌس من كال   المضابٌة،

 .السودان لضاة

 .وحصاناتهم ومحاسبتهم المضاة خدمة شروط المانون ٌحدد( ٕ)

 األخرى المومٌة والمحاكم العُلٌا المومٌة المحكمة فً كافٌا   تمثٌال   السودان جنوب ٌُمثل( ٖ)

 .المومٌة بالعاصمة العاملة

 المضاة محاسبة

 .للمانون وفما   المضاة مواجهة فً المحاسبة إجراءات اتخاذ المضاء ربٌس ٌتولى( ٔ) ـٖٔٔ

 وفما   وذلن األهلٌة، فمدان أو الكفاءة عدم أو المشٌن السلون بسبب إال المضاة عزل ٌجوز ال( ٕ)

 المضاء ربٌس من توصٌة على بناء   الجمهورٌة ربٌس من بؤمر إالّ  ذلن ٌتم أالّ  على للمانون؛

 .المضابٌة للخدمة المومٌة المفوضٌة وبموافمة

 السودان جنوب لضاة تعٌٌن

 لجنوب االنتمالً الدستور اعتماد من واحد أسبوع بعد السودان جنوب حكومة ربٌس ٌعٌن ـٕٖٔ

 العُلٌا المحكمة ولضاة ربٌس، الدستور هذا من( ٔ)ٖٓٔ المادة بؤحكام المساس ودون، السودان

 والنزاهة الكفاءة مراعاة مع األخرى والمحاكم االستبناؾ محاكم ولضاة السودان لجنوب

 .والمانون الدستور ذلن ٌحدده ما وفك والتجرد والمصدالٌة

 



 السادس الباب

 والمحاماة العامة النٌابة

 العامة النٌابة

 لتمدٌم نوذل للدولة المانونٌون والمستشارون العامة النٌابات المومً العدل لوزٌر تتبع( ٔ) ـٖٖٔ

، المحاكمة لبل ما إجراءات واتخاذ والتحكٌم والتماضً العام اإلدعاء فً الدولة وتمثٌل النصح

 بشؤن النصح وتمدٌم والخاصة العامة الحموق لحماٌة والسعً الموانٌن بمراجعة التوصٌة ولهم

 .المانونٌة المساعدة وتمدٌم المانونٌة المسابل

 االدعاء سلطة وٌتولى المومٌة للحكومة األول المانونً المستشار هو المومً العدل وزٌر( ٕ)

 وفما   لانونٌة طبٌعة ذات أخرى مهام أي وٌإدي الشمالٌة وبالوالٌات المومً المستوى على العام

 .المانون علٌه ٌنص لما

 .والمانون الدستور لهذا وفما   وتجرد بصدق واجباتهم للدولة المانونٌون المستشارون ٌإدي( ٖ)

 .للمانون وفما   المانونٌٌن المستشارٌن خدمة وشروط ومخصصات وحصانات مهام تحدٌد ٌتم( ٗ)

 فٌما السودان لجنوب والدستورٌة المانونٌة الشبون ووزارة المومٌة العدل وزارة تنسك( ٘)

 فً للفاعلٌة وضمانا   العدالة لمصلحة وذلن بمهامهما، الوفاء فً وتتساعدان وتتعاونان بٌنهما

 الالزمة والمنوات اآللٌات إنشاء الؽاٌة، هذه لتحمٌك، لهما وٌجوز المانونٌة؛ واجباتهما تنفٌذ

 .للتنفٌذ

 المحاماة

 .المانون ٌنظمها ومستملة خاصة مهنة المحاماة( ٔ) ـٖٗٔ

 الظلم لدفع المحامون وٌعمل. وترلٌها وتحمٌها للمواطنٌن األساسٌة الحموق المحاماة تُعلى( ٕ)

 لهم وٌجوز الخصوم، بٌن للصلح وٌسعون لموكلٌهم المانونٌة والمصالح الحموق عن والدفاع

 .للمانون وفما للمحتاجٌن المانونً العون تمدٌم

 السابع الباب

 المومٌة المدنٌة الخدمة

 المومٌة المدنٌة الخدمة

 التزام علٌهم وٌجب المومً الحكم مستوى فً العاملٌن المومٌة المدنٌة الخدمة تشمل( ٔ) ـٖ٘ٔ

 المانون، بموجب إلٌهم الموكلة المهام أداء فً الحٌدة

 .المومٌة المدنٌة الخدمة فً العاملٌن خدمة شروط المانون ٌحدد( ٕ)

 



 المومٌة المدنٌة الخدمة فً لالستٌعاب موجهات

 السودانً؛ للشعب ممثلة  ، والوسٌطة العُلٌا مستوٌاتها فً، المومٌة المدنٌة الخدمة تكون ـٖٙٔ

 :التالٌة والموجهات المبادئ مراعاة ٌجب ذلن ولتحمٌك

 التعٌٌن، فً التكافإ وعدم المفارلات معالجة(  أ)

 التدرٌب، وضرورة الكفاءة أهمٌة( ب)

 العرق أو الدٌن أساس على مإهل سودانً أي ضد التمٌٌز للحكم مستوي أي ممارسة عدم( ج)

 النوع، أو اإلللٌم أو

 الوظابؾ، على النزٌه التنافس( د) 

 مدى خالل المنصؾ االستٌعاب أهداؾ لتحمٌك الوظٌفً والتدرٌب االٌجابً التمٌٌز استخدام( هـ)

 محدد، زمنً

 .بالنزاع للمتؤثرٌن إضافٌة تدرٌب فرص توفٌر(  و)

 المدنٌة للخدمة المومٌة المفوضٌة

 والخبرة بالكفاءة ٌتمٌزون أشخاص من وتتكون المدنٌة للخدمة لومٌة مفوضٌة تنشؤ( ٔ) ـ7ٖٔ

 .والتجرد والنزاهة

 وتطبٌك وضع حول المومٌة للحكومة النصح إسـداء المدنٌة الخدمة مفوضٌة تتولى( ٕ)

 .وبالعاملٌن العامة الخدمة فً بالتوظٌؾ الصلة ذات السٌاسات

 ؼرس بؽرض المومٌة المدنٌة الخدمة فً المفارلات المدنٌة للخدمة المومٌة المفوضٌة تعالج( ٖ)

 .المومً باالنتماء الشعور

 المدنٌة للخدمة المومٌة للمفوضٌة االنتمالٌة المهام

 ـ:التالٌة المهام المدنٌة للخدمة المومٌة للمفوضٌة تكون ـ1ٖٔ

 من نسبة تخصٌص إلً تهدؾ المومٌة المدنٌة الخدمة فً والتعٌٌن للتدرٌب سٌاسات وضع(  أ)

 على السودان، جنوب مواطنً من لها للمإهلٌن الوظابؾ من بالمابة ثالثٌن إلً بالمابة عشرٌن

 الدستور، هذا فً إلٌه المشار السكانً التعداد لنتٌجة وفما   النسبة هذه تُإكد أن

 والعُلٌا الوسٌطة المستوٌات فً الوظابؾ من بالمابة عشرٌن عن ٌمل ال ما شؽل من التؤكد( ب)

 السودان جنوب من مإهلٌن بؤشخاص الوكالء، وظابؾ فٌها بما المومٌة، المدنٌة الخدمة فً

 بالمابة وعشرٌن خمسة إلً النسبة هذه وتصل االنتمالٌة، الفترة من األولً الثالث السنوات خالل

 ست خالل( أ) الفمرة فً إلٌها المشار األخٌرة النسبة تتحمك أن على سنوات خمس خالل

 سنوات،

 



 من األولً الثالث السنوات انمضاء بعد الممرة السٌاسات تلن تنفٌذ فً تمدم من نتج ما تموٌم( ج)

 نتابج أخذ مع الضرورة تمتضٌه حسبما جدٌدة وؼاٌات أهداؾ ووضع االنتمالٌة، الفترة بداٌة

 .االعتبار فً السكانً اإلحصاء

 للعاملٌن المومً العدالة دٌوان

 ربٌس من ٌتكون و بمانون المدنٌة بالخدمة للعاملٌن المومً العدالة دٌوان ٌنشؤ( ٔ) ـ9ٖٔ

 .والتجرد والنزاهة والخبرة بالكفاءة ٌتمٌزون وأعضاء

 دون وذلن المومٌة المدنٌة بالخدمة العاملٌن تظلمات فً والفصل بالنظـر الدٌوان ٌختص( ٕ)

 .للمحاكم اللجوء فً بالحك المساس

 .ربٌسه وٌعٌن المومً العدالة دٌوان على الجمهورٌة ربٌس ٌشرؾ( ٖ)

 الثامن الباب

 المستملة والمفوضٌات المإسسات

 الدستورٌة للمراجعة المومٌة المفوضٌة

 اتفالٌة حددته حسبما أعمالها أداء فً الدستورٌة للمراجعة المومٌة المفوضٌة تستمر( ٔ) ـٓٗٔ

 .الشامل السالم

 .المفوضٌة ومهام تكوٌن فً النظر إعادة الجمهورٌة لرباسة ٌجوز( ٕ)

 النتخاباتل المومٌة المفوضٌة

 لالنتخابات لومٌة مفوضٌة المومٌة االنتخابات لانون إجازة من واحد شهر خالل تنشؤ( ٔ) ـٔٗٔ

 والتجرد، الحزبً االنتماء وعدم والكفاءة باالستماللٌة لهم مشهود أشخاص تسعة من تتكون

 وفما   الجمهورٌة ربٌس بوساطة وتعٌٌنهم اختٌارهم وٌتم. التمثٌل اتساع اختٌارهم فً وٌُراعى

 .الدستور هذا من( ج( )ٕ) 1٘ المادة ألحكام

 ـ:التالٌة المهام تتولى التً الوحٌدة الجهة لالنتخابات المومٌة المفوضٌة تكون( ٕ)

 سنوٌا ، ومراجعته العام االنتخابً السجل إعداد( أ)

 والهٌبة والوالة السودان جنوب حكومة وربٌس الجمهورٌة ربٌس انتخابات تنظٌم( ب)

 وفما   علٌها واإلشراؾ الوالبٌة التشرٌعٌة والمجالس السودان جنوب ومجلس المومٌة التشرٌعٌة

 للمانون،

 المادتٌن بؤحكام المساس دون، علٌه واإلشراؾ الدستور لهذا وفما   استفتاء أي تنطٌم( ج)

 ،الدستور هذا من( ٕ) ٕٕٓ و( ٖ)1ٖٔ

 



 .المانون ٌحددها صلة ذات أخرى انتخابٌة مهام أي أداء( د)

 وكذلن االنتخابات تحكم التً واإلجراءات العامة المواعد المومٌة االنتخابات لانون ٌحدد( ٖ)

 .لالنتخابات المومٌة المفوضٌة فً العاملٌن خدمة وشروط مهام

 اإلنسان حموق مفوضٌة

 اإلنسان لحموق مفوضٌة الجمهورٌة رباسة فً التشاور بعد الجمهورٌة ربٌس ٌنشا( ٔ) ـٕٗٔ

 االنتماء وعدم والكفاءة باالستماللٌة لهم المشهود من عضوا   عشر خمسة من تتكون

 .لراراتها اتخاذ فً مستملة وتكون اختٌارهم فً التمثٌل اتساع وٌراعى والتجرد، الحزبً

 .استشارٌة بصفة المفوضٌة مداوالت فً العاللة ذات الحكومٌة لألجهزة ممثلون ٌشارن( ٕ)

 الشكاوى وتتلمى الحموق وثٌمة فً الواردة والحرٌات الحموق تطبٌك المفوضٌة ترالب( ٖ)

 .والحرٌات الحموق انتهاكات حول

 بحموق تتعلك مسؤلة أي بشؤن الدولة ألجهزة النصح وتمدٌم الرأي إبداء للمفوضٌة ٌجوز( ٗ)

 .اإلنسان

 .فٌها الخدمة وشروط المفوضٌة وإجراءات واختصاصات مهام المانون ٌحدد( ٘)

 العامة المظالم دٌوان

 ربٌسها الجمهورٌة ربٌس ٌرشح العامة، المظالم دٌوان تسمى مستملة هٌبة تُنشؤ( ٔ) ـٖٗٔ

 الدٌوان ٌكون. الوطنً المجلس وٌعتمدهم واالستمامة الكفاءة ذوي من وأعضاءها

  َ  .الوطنً والمجلس الجمهورٌة ربٌس لدي مسبوال 

 بمظالم المتعلمة الشكاوى فً الدٌوان ٌنظر المضابٌة، األحكام بنهابٌة المساس دون( ٕ)

 بعد إالّ  تظلمات أي فً ٌنظر أن للدٌوان ٌجوز وال، الدولة مإسسات من المواطنٌن

 .التماضً ومراحل طرق كل الشاكً ٌستنفد أن

 ذلن ومع. الجمهورٌة لرباسة التعوٌض ٌمترح أو توصٌات ٌمدم أن الدٌوان على( ٖ)

 الوطنً للمجلس أو الجمهورٌة لرباسة ٌوصً أن نفسه تلماء من للدٌوان ٌجوز

 مإسسات أداء فً واالستمامة والعدالة الفاعلٌة لضمان مالبمة ٌراها بإجراءات

 .الدولة أجهزة مختلؾ مع بالتنسٌك وذلن المومٌة الحكومة

 .فٌه والعاملٌن الدٌوان أعضاء خدمة وشروط وإجراءات مهام المانون ٌنظم( ٗ)

 

 

 

 



 التاسع الباب

 الوطنً واألمن المانون تنفٌذ أجهزة المسلحة، الموات

 األول الفصل

 المومٌة المسلحة الموات

 المسلحة الموات وضع

 وتكون منفصلة السودان لتحرٌر الشعبً والجٌش السودانٌة المسلحة الموات تظل( ٔ) ـٗٗٔ

 باعتبارها متساوٌة معاملة وتُعامل حزبٌه وؼٌر واحترافٌة نظامٌة مسلحة لوات

 .السودانٌة المومٌة المسلحة الموات

 سالمة وتؤمٌن البالد، سٌادة حماٌة السودانٌة المومٌة المسلحة الموات مهمة تكون( ٕ)

 وذلن المومٌة الكوارث مواجهة فً والمساعدة تعمٌرها، فً والمشاركة أراضٌها،

 االستعانة المدنٌة للسلطة هافٌ ٌجوز التً الظروؾ المانون ٌبٌن. الدستور لهذا وفما  

 .العسكرٌة ؼٌر المهام فً المسلحة بالموات

 النظام عن المدمجة/  المشتركة والوحدات السودانٌة المومٌة المسلحة الموات تدافع( ٖ)

 اإلنسان وحموق والدٌممراطٌة المدنً والحكم المانون حكم سٌادة واحترام الدستوري

 التهدٌدات مواجهة فً البالد عن الدفاع مسبولٌة وتحمل، الشعب وإرادة األساسٌة

 الطوارئ لحاالت التصدي فً وتشرن انتشارها مناطك فً والداخلٌة الخارجٌة

 .دستورٌا   المحددة

 العسكرٌة المانونٌة والخدمات العسكرٌة والمحاكم العسكرٌة الخدمة المانون ٌنظم( ٗ)

/  المشتركة والوحدات السودان لتحرٌر الشعبً والجٌش السودانٌة المسلحة للموات

 .المدمجة

 المدمجة/  المشتركة الوحدات

 المسلحـة الموات من متساوٌة أعداد من تتكون مدمجة/  مشتركة وحدات تشكل( ٔ) ـ٘ٗٔ

 لموات النواة المدمجة/  المشتركة الوحدات وتشكل السودان؛ لتحرٌر الشعبً والجٌش السودانٌة

 العناصر وتلحك حلها فٌتم وإال الوحدة؛ نتٌجته أكدت ما إذا االستفتاء بعد ما مرحلة فً السودان

 .األصلٌة بمواتها لها المكونة

 

/ المشتركة الوحدات انتشار وإعادة وحجم ومهام طبٌعة الشامل السالم اتفالٌة تحكم( ٕ)

 .المدمجة

 

 المدمجة/  المشتركة الوحدات على والسٌطرة المٌادة



 

 المسلحة الموات بٌن والتنسٌك

 

 الدفاع مجلس بوساطة المدمجة \ المشتركة الوحدات على والسٌطرة المٌادة تكون( ٔ) ـٙٗٔ

 .الشامل السالم اتفالٌة فً أُلر لما وفما   تشكٌله ٌتم الذي المشترن

 

 الشعبً والجٌش المسلحة السودانٌة الموات بٌن التنسٌك مهمة المشترن الدفاع مجلس ٌتولى( ٕ)

 .السودان لتحرٌر

 

 النار إلطالق الدابم الولؾ

 

 تنفٌذا  ، الشامل السالم اتفالٌة فً علٌه المنصوص النار، إلطالق الدابم الولؾ ٌنفذ( ٔ) ـ7ٗٔ

 .تاما  

 

 .السودانٌٌن لكل كامال   إلزاما   ملزما   وٌكون دولٌا   النار إلطالق الدابم الولؾ ٌُرالب( ٕ)

 

 الثانً الفصل

 

 المانون تنفٌذ أجهزة

 

 الشرطة

 

 مكفول لها واالنتماء النظام، وحفظ المانون تنفٌذ مهمتها خدمٌة نظامٌة لوة الشرطة( ٔ) -1ٗٔ

 ونزاهة حٌدة بكل واجباتها وتإدى، السودانً المجتمع وتعدد تنوع ٌعكس بما السودانٌٌن لكل

 .الممبولة والدولٌة المومٌة والمعاٌٌر للمانون وفما  

 



 :التالٌة المستوٌات حسب وذلن الشامل السالم التفالٌة وفما   مركزٌا   ال الشرطة تتكون( ٕ)

 

 ،الدستور لهذا وفما   ومهامه اختصاصاته المانون وٌحدد، المومً المستوى(  أ)

 

 اختصاصاته والمانون السودان لجنوب االنتمالً الدستور وٌحدد، السودان جنوب مستوى( ب)

 ،ومهامه

 

 .والمانون الوالبٌة الدساتٌر ومهامه اختصاصاته وتُحِدد الوالبً، المستوى( ج)

 

 بٌنها فٌما وتتعاون الوالبٌة والشرطة السودان جنوب وشرطة المومٌة الشرطة تنسك( ٖ)

 عبر، الجمهورٌة لرباسة توصً الؽاٌة هذه ولتحمٌك مهامها، أداء فً بعضا   بَعضها وٌساعد

 .المناسبة اآللٌات بإنشاء، المختصة سلطاتهم

 

 البرٌة والحٌاة السجون خدمات

 

 خدمة والوالٌات السـودان جنوب مستوى وعلى المومً المستوى على تنشؤ(  أ( )ٔ) ـ9ٗٔ

 خدمتها، وشروط مهامها المانون وٌحدد، للسجون

 

 مع تتنافى التً أو المهٌنة أو الماسٌة المعاملة المانون وٌحظر وتهذٌب تؤدٌب السجن( ب)

 .المانون علٌها وٌعالب للخطر، السجناء صحة تعرض أو اإلنسانٌة الكرامة

 

 هذا من( ٕ)ٔٔ للمادة وفما   والوالٌات السودان جنوب ومستوى المومً المستوى على تنشؤ( ٕ)

 .فٌها الخدمة وشروط مهامها المانون وٌحدد البرٌة، الحٌاة لحماٌة خدمة الدستور،

 

 الثالث الفصل

 

 الوطنً األمن



 

 الوطنً األمن مجلس

 

 تكوٌنه الوطنً األمن لانون وٌحدد، الوطنً لألمن مجلس المومً المستوى على ٌُنشؤ( ٔ) ـٓ٘ٔ

 .ومهامه

 

 ألمن مهددات أي تحلٌل على بناء   الوطنً األمن استراتٌجٌة الوطنً األمن مجلس ٌحدد( ٕ)

 .السودان

 

 لانون وٌحدد الوطنً، لألمن لجان والوالٌات السودان جنوب حكومة مستوى على تنشؤ( ٖ)

 .ومهامها تكوٌنها الوطنً األمن

 

 الوطنً األمن جهاز

 

 رسالته المانون وٌحدد والداخلً، الخارجً باألمن ٌختص الوطنً لألمن جهاز ٌُنشؤ( ٔ) ـٔ٘ٔ

 .خدمته وشروط ومهامه وواجباته

 

 جنوب فٌها ٌُمثل خاٍص  وبوجهٍ  السودان أهل لكل ممثلة الوطنً األمن جهاز خدمة تكون( ٕ)

 .عادال   تمثٌال   السودان

 

 وتحلٌلها المعلومات جمع على مهامها فً وتركز مهنٌة   خدمة   الوطنً األمن خدمة تكون( ٖ)

 .المعنٌة للسلطات المشورة وتمدٌم

 

 .السودان أنحاء كل فً الوطنً لألمن مكاتب تنشؤ( ٗ)

 

 .الجمهورٌة رباسة إشراؾ تحت الوطنً األمن جهاز ٌكون( ٘)

 



 العاشر الباب

 

 المومٌة العاصمة

 

 المومٌة العاصمة

 

 الوطنٌة للوحدة رمزا   وتكون، السودان لجمهورٌة المومٌة العاصمة الخرطوم تكون ـٕ٘ٔ

 .البالد فً التنوع وتعكس

 

 المومٌة العاصمة إدارة

 

 الشامل السالم اتفالٌة طرفا فٌها وٌَُمثِّل المومٌة، العاصمـة إدارة فً التمثٌل ٌَُراعى( ٔ) ـٖ٘ٔ

 .كافٌا   تمثٌال  

 

 .الخرطوم والً مع بالتشاور الجمهورٌة رباسة بوساطة الكافً التمثٌل ٌَُحَدد( ٕ)

 

 المومٌة العاصمة فً اإلنسان حموق احترام

 

 كل احترام ذلن فً بما الدستور هذا حددها التً األساسٌة والحرٌات اإلنسان حموق تُكفل ـٗ٘ٔ

 خاصة أهمٌة تكتسب التً المومٌة العاصمة فً النفاذ واجبة وتكون واألعراؾ، والعمابد األدٌان

 .الوطنٌة للوحدة رمزا   باعتبارها

 

 المومٌة العاصمة فً المانون تنفٌذ أجهزة

 

 السودان سكان لكل تمثٌلً أساس على المومٌة العاصمة فً المانون تنفٌذ أجهزة تَُشكل ـ٘٘ٔ

 .السودان فً واالجتماعً والدٌنً الثمافً التنوع تستشعر بحٌث كافٌا   تدرٌبا   مدربة وتكون



 

 المومٌة العاصمة فً العدالة تصرٌؾ

 

 وأجهزة المضاة ٌسترشد الموانٌن، إصدار فً لومٌة مإسسة أي بصالحٌة المساس دون -ٙ٘ٔ

 ـ:باآلتً المومٌة العاصمة فً السارٌة الموانٌن أحكام وتنفٌذ العدالة تطبٌك عند المانون تنفٌذ

 

 وأعرافهم، وأدٌانهم ثمافاتهم اختالؾ على السودانٌٌن بٌن للتعاٌش أساسا   التسامح ٌكون(  أ)

 

 بالنظام إخالال   ٌسبب ال الذي واألعراؾ، الثمافٌة الممارسات عن الناشا السلون ٌعتبر( ب)

 فً الشخصٌة للحرٌات ممارسة للمانون، مخالفة فٌه تكون وال اآلخرٌن ألعراؾ واحتمارا   العام

 المانون، نظر

 

 بانتهان علٌها المتحصل البٌنة المحاكم أمام تمبل وال األشخاص خصوصٌة انتهان ٌجوز ال( ج)

 الخصوصٌة، هذه

 

 المسلمٌن، ؼٌر على العموبات تولٌع فً التمدٌرٌة سلطاتها ممارسة عند المحاكم تراعً(  د)

 الحدٌة للعموبات ٌخضعون ال السكان من المسلمٌن ؼٌر أن اإلسالمٌة الشرٌعة فً الراسخ المبدأ

 للمانون، وفما   تعزٌرٌة عموبات علٌهم وتُطبك المفروضة

 

 فً ومطلوبان العالم نطاق على مطبمان لانونٌان مبدآن المتهم لصالح الشن وتفسٌر الرأفة( هـ)

 .السودان ظروؾ

 

 المسلمٌن ؼٌر لحموق الخاصة المفوضٌة

 

 المومٌة بالعاصمة المسلمٌن ؼٌر لحموق خاصـة مفوضٌة الجمهورٌة رباسـة تنشا( ٔ) ـ7٘ٔ

 :باآلتً وتختص

 



 فً علٌها المنصوص العامة للمبادئ طبما   محمٌة المسلمٌن ؼٌر حموق أن من التؤكد(  أ)

 الدستور، هذا من ٙ٘ٔ و ٗ٘ٔ المادتٌن

 

 بالعاصمة اإلسالمٌة الشرٌعة تطبٌك جراء من ٌتضررون ال المسلمٌن ؼٌر أن من التؤكد( ب)

 المومٌة،

 

 .الجمهورٌة لرباسة وتوصٌاتها مالحظاتها الخاصة المفوضٌة ترفع( ٕ)

 

 الضمانات آلٌات

 

 ـ:وتشمل الدستور، هذا من ٙ٘ٔ المادة أحكام إعمال لضمان آلٌات تنشؤ ـ1٘ٔ

 

 أعاله، المذكورة المبادئ مراعاة كٌفٌة إلى المحاكم إلرشاد لضابٌة منشورات( أ)

 

 أعاله، المذكورة للمبادئ وفما   المحاكمات إلجراء متخصصة محاكم إنشاء( ب)

 

 للمبادئ وفما   المحاكمة لبل ما وإجراءات التحرٌات تتولى متخصصة نٌابات إنشاء( ج)

 .أعاله المذكورة

 

 عشر الحادي الباب

 

 السودان جنوب حكومة

 

 األول الفصل

 



 السودان جنوب حكومة إنشاء

 

 نالسودا جنوب حكومة أجهزة

 

 جنوب بحكومة تعرؾ 9٘ٙٔ ٌناٌر من األول فً بحدوده السودان جنوب فً حكومة تنشؤ ـ9٘ٔ

 .ولضابٌة وتنفٌذٌة تشرٌعٌة أجهزة من وتتكون السودان

 

 السودان لجنوب االنتمالً الدستور

 

 الذي السودان لجنوب االنتمالً الدستور أحكام وفك السودان جنوب حكومة تعمل( ٔ) ـٓٙٔ

 لجنوب المإلت المجلس وٌجٌزه الواسع، التمثٌل فٌها ٌُراعى صٌاؼة لجنة تعده أن ٌتعٌن

 .الدستور هذا مع متسما   وٌكون أعضابه، جمٌع ثلثً بؤؼلبٌة السودان

 

 بؤؼلبٌة السودان لجنوب االنتمالً الدستور تعدٌل السودان لجنوب التشرٌعً للمجلس ٌجوز( ٕ)

 .أعضابه جمٌع ثلثً أصوات

 

 السودان جنوب حكومة اختصاصات

 

 مع ممروءٌن( د) و( ب) للجدولٌن وفما   السودان جنوب حكومة اختصاصات تكون ـٔٙٔ

 السالم واتفالٌة السودان لجنوب االنتمالً والدستور الدستور هذا من( و) و( هـ) الجدولٌن

 .الشامل

 

 السودان جنوب لحكومة األساسٌة المسبولٌات

 

 والتنمٌة الراشد الحكم ترلٌة هً األساسٌة السودان جنوب حكومة مسبولٌات تكون ـٕٙٔ

 بٌن وصل حلمة وتشكٌل ووالٌاته، السودان بجنوب ٌتعلك فٌما السلطة وممارسة والعدالة

 وتؤمٌن السودان جنوب أهل حموق وحماٌة السودان، جنوب ووالٌات المومٌة الحكومة

 .مصالحهم



 

 الثانً الفصل

 

 السودان لجنوب التنفٌذي الجهاز

 

 السودان جنوب حكومة ربٌس

 

 وفما   السـودان جنوب مواطنً لبل من مباشرة السـودان جنوب حكومة ربٌس ٌنتخب( ٔ) ـٖٙٔ

 المفوضٌة لبل من الممررة لألحكام وفما   االنتخابات وتُجري السودان، لجنوب االنتمالً للدستور

 .لالنتخابات المومٌة

 

 مهام تولٌه تارٌخ من تبدأ سنوات خمس السودان جنوب حكومة ربٌس والٌة أجل ٌكون( ٕ)

 .فحسب ثانٌة لوالٌة الربٌس ذات انتخاب إعادة وٌجوز منصبه،

 

 طرٌك عن آخر ربٌس اختٌار ولحٌن السودان، جنوب حكومة ربٌس منصب خلو حالة فً( ٖ)

 السودان جنوب حكومة ربٌس نابب ٌتولى الٌمٌن، وأدابه ٌوما ، ستٌن خالل تُجرى انتخابات

 .المنصب شؽل لحٌن السودان جنوب حكومة ربٌس مهام

 

 السودان جنوب حكومة ربٌس نابب

 

 .السودان لجنوب االنتمالً للدستور وفما   السودان جنوب حكومة ربٌس نابب ٌُعٌن ـٗٙٔ

 

 السودان جنوب وزراء مجلس

 

 مع بالتشاور السودان جنوب حكومة ربٌس ٌعٌنه السودان لجنوب وزراء مجلس ٌنشؤ( ٔ) ـ٘ٙٔ

 إلى للحاجة الكافً االعتبار وضع مع السودان لجنوب التشرٌعً المجلس علٌه وٌوافك ناببه

 .المرأة ودور والدٌنً اإلثنً التنوع احترام على المابمة المشاركة توسٌع



 

 جنوب وزراء مجلس فً أعضاء السودان جنوب حكومة ربٌس ونابب ربٌس ٌكون( ٕ)

 .السودان

 

 السودان جنوب وزراء مجلس مساءلة

 

 والمجلس السودان جنوب حكومة ربٌس أمام مسبوال   السودان جنوب وزراء مجلس ٌكون ـٙٙٔ

 المجلس أعضاء جمٌع ثلثا ٌإٌده بالتراح إلالته وتجوز مهامه أداء عن السودان لجنوب التشرٌعً

 .السودان لجنوب التشرٌعً

 

 السودان جنوب لحكومة الخاصة االلتزامات

 

 الدستور هذا نصوص وفك اختصاصاتها وتمارس واجباتها السودان جنوب حكومة تإدي ـ7ٙٔ

 بإعادة تتعلك أخرى اتفالٌة وأي الشامل السالم واتفالٌة السودان لجنوب االنتمالً والدستور

 .السودان جنوب فً والتنمٌة التعمٌر

 

 السودان بجنوب المستملة والمفوضٌات المإسسات

 

 وهذا الشامل السالم التفالٌة وفما   مستملة مإسسـات السودان جنوب حكومة تنشا( ٔ) ـ1ٙٔ

 ومإسسات مفوضٌات إنشاء صالحٌة لها وتكون السودان، لجنوب االنتمالً والدستور الدستور

 والحكم العدل وإلامة مواطنٌها رفاهٌة لتحمٌك ضرورٌا   تراه وحسبما لسلطاتها وفما   أخرى

 .الراشد

 

 السودان جنوب مستوى على تُنشؤ، أعاله( ٔ) البند فً الوارد النص بعموم إخالل دون( ٕ)

 للعاملٌن، العدالة ودٌوان والتعوٌضات للمظالم ودٌوان السودان لجنوب المدنٌة للخدمة لجنة

 .فٌها الخدمة وشروط المإسسات هذه مهام المانون وٌنظم

 

 الثالث الفصل



 

 السودان لجنوب التشرٌعً الجهاز

 

 السودان لجنوب التشرٌعً المجلس إنشاء

 

 .السودان لجنوب االنتمالً للدستور وفما   السـودان لجنوب التشرٌعً المجلس ٌنشؤ( ٔ) ـ9ٙٔ

 

 مإلت تشرٌعً مجلس، الدستور هذا من( ٗ) 7ٙٔ للمادة وفما   االنتخابات، لبل ٌُشكل( ٕ)

 المجلس لٌكون مهمته من الفراغ بعد وٌتحول االنتمالً، الدستور إلجازة السودان لجنوب

 .السودان لجنوب التشرٌعً

 

 السودان جنوب حكومة إلى االختصاصات تخوٌل

 

 لجنوب اإلنتمالى الدستور وضع عند السودان لجنوب االنتمالً التشرٌعً المجلس ٌخول ـ7ٓٔ

( هـ) الجدولٌن مع ممروءٌن( د) و( ب) الجدولٌن فً علٌها المنصوص االختصاصات السودان

 .السودان جنوب حكومة إلى( و) و

 

 السودان لجنوب التشرٌعً المجلس اختصاصات

 

 السودان، لجنوب التشرٌعً للمجلس السودان جنوب فً التشرٌعٌة السلطـة تسند( ٔ) ـ7ٔٔ

ََ  تمع التً المسابل حول السارٌة المومٌة التشرٌعات باستثناء وذلن  الحكومة سلطة تحت حصرا 

 (.أ) الجدول فً مبٌن هو ما وفك ،المومٌة

 

 وشاؼلً وناببه ربٌسه وٌنتخب إجراءاته لواعد السودان لجنوب التشرٌعً المجلس ٌحدد( ٕ)

 .السودان لجنوب االنتمالً الدستور علٌه ٌنص لما وفما   األخرى المناصب

 

 الرابع الفصل



 

 السودان لجنوب المضابً الجهاز

 

 السودان لجنوب المضابٌة السلطة هٌكل

 

 السلطة" تسمى مستملة لمإسسـة السودان جنوب فً المضابً االختصاص ٌُسند( ٔ) ـ7ٕٔ

 ".السودان لجنوب المضابٌة

 

 .والتشرٌعٌة التنفٌذٌة السلطتٌن عن مستمال   السودان جنوب فً المضاء ٌكون( ٕ)

 

 ـ:التالً الوجه على السودان جنوب فً المضابٌة السلطة تتكون( ٖ)

 

 السودان، لجنوب العلٌا المحكمة( أ)

 

 االستبناؾ، محاكم( ب)

 

 االنتمالً الدستور وفك وتنشؤ الضرورة إلٌها تدعو لضابٌة مجالس أو أخرى محاكم أي( ج)

 .والمانون السودان لجنوب

 

 السودان لجنوب العُلٌا المحكمة

 

 لجنوب العلٌا المحكمة بإنشاء نصُ  السودان لجنوب االنتمالً الدستور فً ٌضمن( ٔ) ـ7ٖٔ

 .السودان جنوب فً محكمة كؤعلى السودان

 

 جنوب محاكم من الصادرة األحكام ضد اإلستبنافات السودان لجنوب العلٌا للمحكمة ترفع( ٕ)

 تحت الوالعة المسابل بشؤن السودان جنوب فً أخرى محاكم أي أو الوالبٌة والمحاكم السودان



 وفما   وذلن الوالٌات، لوانٌن أو السودان جنوب لوانٌن بشؤن أو بها المتعلمة أو المومٌة الموانٌن

 .والمانون السودان لجنوب االنتمالً الدستور ٌمرره لما

 

 السودان لجنوب العلٌا المحكمة صالحٌات

 

 ـ:اآلتٌة الصالحٌات السودان لجنوب العلٌا للمحكمة تكون ـ7ٗٔ

 

 لانون أو السودان جنوب لانون بموجب جنابٌة أو مدنٌة دعوى أي فً نهابٌة بصفة الفصل(  أ)

 منها صادرة أحكام أي تخضع أن على والعرؾ، التشرٌع ذلن وٌشمل الجنوبٌة، الوالٌات من أي

 العلٌا، المومٌة المحكمة لبل من والفصل للمراجعة المومٌة الموانٌن بموجب

 

 ودساتٌر السودان لجنوب االنتمالً الدستور عن ٌنشؤ نزاعٍ  أي فً ابتدابٌة بصفة الفصل( ب)

 أو االعتبارٌة الشخصٌات أو األفراد من طلب على بناء   وذلن السودان، جنوب والٌات

 الحكومة،

 

 التً الموانٌن مواد أو الموانٌن بطالن إعالن أو وإلؽاء الموانٌن دستورٌة فً الفصل( ج)

 السودان، جنوب والٌات دساتٌر أو السودان لجنوب االنتمالً الدستور مع تتعارض

 

 أو السودان جنوب لوانٌن عن تنشؤ التً والمدنٌة الجنابٌة األحكام ونمض النظر إعادة(  د)

 بموجبها،

 

 المجلس وربٌس وناببه السودان جنوب حكومة ربٌس مواجهة فً الجنابً االختصاص( هـ)

 السودان، لجنوب التشرٌعً

 

 جنوب لوانٌن بموجب السودان بجنوب المحاكم تصدرها التً اإلعدام أحكام مراجعة(  و)

 السودان،

 



 أو الشامل السالم اتفالٌة أو السودان لجنوب اإلنتمالى الدستور ٌحددها أخري صالحٌات أي(  ز)

 .المانون

 

 السودان جنوب محاكم لضاة

 

 العدل وٌمٌمون تدخل دون مهامهم وٌإدون مستملون السودان جنوب محاكم لضاة( ٔ) ـ7٘ٔ

 السودان لجنوب االنتمالً الدستور استماللهم وٌحمً محاباة، أو خشٌة دون المانون وٌطبمون

 .والمانون

 

 بالنسبة واإلعفاء للخدمة وشروطا   للتعٌٌن أحكاما   السودان لجنوب التشرٌعً المجلس ٌضع( ٕ)

 .السودان بجنوب المعٌنٌن للمضاة

 

 الخامس الفصل

 

 السودان لجنوب انتمالٌة أحكام

 

 ـ:االنتخابات إجراء لبل التالٌة بالتدابٌر ٌعمل ـ7ٙٔ

 

 السودان جنوب لحكومة ربٌسا   ٌخلفه، من أو السودان، لتحرٌر الشعبٌة الحركة ربٌس ٌكون( ٔ)

 .السودان لتحرٌر الشعبً للجٌش عاما   ولابدا  

 

 ٌُشؽل السودان جنوب حكومة ربٌس منصب خال إذا ،(ٖ)ٖٙٔ المادة أحكام من الرؼم على( ٕ)

 .أسبوعٌن خالل السودان لتحرٌر الشعبٌة الحركة بمرشح المنصب

 

 ـ:التالً النحو على السودان جنوب حكومة فً التمثٌل ٌكون( ٖ)

 

 بالمابة، سبعٌن بنسبة السودان لتحرٌر الشعبٌة الحركة تُمثل( أ)



 

 بالمابة، عشر خمسة بنسبة الوطنً المإتمر حزب ٌُمثل( ب)

 

 .بالمابة عشر خمسة بنسبة األخرى الجنوبٌة السٌاسة الموي تُمثل( ج)

 

 وٌتكون وجامعا ، تؤسٌسٌا   تشرٌعٌا   مجلسا   السودان لجنوب االنتمالً التشرٌعً المجلس ٌكون( ٗ)

 الموى مع العام التشاور بعد السودان جنوب حكومة ربٌس ٌعٌنهم عضوا   وسبعٌن مابة من

 ـ:التالً النحو على المعنٌة السٌاسٌة

 

 بالمابة، سبعٌن بنسبة السودان لتحرٌر الشعبٌة الحركة تُمثل( أ)

 

 بالمابة، عشر خمسة بنسبة الوطنً المإتمر حزب ٌُمثل( ب)

 

 .بالمابة عشر خمسة بنسبة األخرى الجنوبٌة السٌاسٌة الموي تُمثل( ج)

 

 عشر الثانً الباب

 

 أبًٌ ومنطمة الوالٌات

 

 السودان والٌات

 

 .والٌات من وتتكون المركزٌة جمهورٌة السودان، جمهورٌة( ٔ) ـ77ٔ

 

 أن على الجؽرافٌة، وحدودها وعواصمها وأسماءها الوالٌات عدد المومً التشرٌع ٌحدد( ٕ)

 هذا من( أ( ) ٗ) 9ٔ للمادة وفما   الوالٌات مجلس أعضاء ثلثً بؤؼلبٌة وٌُعدل التشرٌع هذا ٌصدر



 مراعاة مع للتعدٌل لابلة ؼٌر والجنوب الشمال بٌن 9٘ٙٔ/ٔ/ٔ حدود تكون ذلن ومع الدستور،

 .الدستور هذا من( ٗ) 1ٖٔ المادة أحكام

 

 الوالٌة أجهزة

 

 لهذا وفما   مهامها تإدي ولضابٌة وتنفٌذٌة تشرٌعٌة أجهزة الوالٌة مستوي على تنشؤ( ٔ) ـ71ٔ

 االنتمالً الدستور بموجب، السودان جنوب والٌات ٌلً وفٌما، المعنٌة الوالٌة ودستور الدستور

 .السودان لجنوب

 

 انتخابات وتُجرى المحلً الحكم تنظٌم وٌتم، وتعزٌزه المحلً الحكم ترلٌة على الدولة تعمل( ٕ)

 .المعنٌة الوالٌة لدستور وفما   مإسساته

 

 للوالٌة التنفٌذي الجهاز

 

 هذا لنصوص وفما   الوالٌة مواطنو ٌنتخبه والٍ  للوالٌة التنفٌذي الجهاز ٌرأس( ٔ) ـ79ٔ

 والمانون، الوالٌة ودستور منطبما ، كان ما متً السودان لجنوب االنتمالً والدسـتور الدسـتور

 .لالنتخابات المومٌة المفوضٌة تمررها التً لإلجراءات وفما   ذلن ٌكون أن على

 

 الوالً عن الثمة حجب، الوالٌة دستور أحكام وفك،  للوالٌة التشرٌعً للمجلس ٌجوز(  أ( )ٕ)

 .األعضاء أصوات جمٌع أرباع ثالثة بموجب

 

 ربٌس ٌدعو أعاله( أ) الفمرة أحكام بموجب الوالً عن الثمة بحجب المجلس لام إذا( ب)

 وإذا ٌوما ، ستٌن خالل تجرى، الوالً الختٌار مبكرة النتخابات الوالٌة فً الناخبٌن الجمهورٌة

 طلبا   تلمٌه بعد الناخبٌن الجمهورٌة ربٌس ٌدعو السودان جنوب والٌات من المعنٌة الوالٌة كانت

 .السودان جنوب حكومة ربٌس من

 

 الذي الوالً والٌة من المتبمٌة الفترة بتكملة المبكرة االنتخابات فً ٌنتخب الذي الوالً ٌموم( ج)

 .الثمة عنه ُحجبت



 

 للوالٌة التشرٌعً المجلس ٌعتبر الثمة، عنه ُحجبت الذي الوالً انتخاب إعادة تمت إذا(  د)

 الفترة لتكملة جدٌد تشرٌعً مجلس لتكوٌن أشهر ثالثة خالل انتخابات وتُجرى منحال ، المعنٌة

 .المنحل للمجلس المتبمٌة

 

 .منصبه فً شهرا   عشر أثنً ٌمضً أن بعد إال الوالً عن الثمة حجب ٌجوز ال( هـ)

 

 .الوالٌة لدستور وفما   الوالٌة وزراء مجلس الوالً ٌعٌن( ٖ)

 

 والمجلس الوالً أمام مهامهم أداء عن، وتضامنٌا   فردٌا   مسبولٌن الوالبٌون الوزراء ٌكون( ٗ)

 المجلس أعضاء ثلثً من توصٌة على بناء   أو الوالً بوساطة إعفاإهم وٌتم للوالٌة، التشرٌعً

 .للوالٌة التشرٌعً

 

 الجدولٌن فً للوالٌة التنفٌذٌة السلطات الوالبً، الوزراء مجلس بمشاركة الوالً، ٌمارس( ٘)

 األخرى التنفٌذٌة السلطات إلى باإلضافة( و) و( هـ) الجدولٌن مع ممروءٌن( د) و( ج)

 .الوالٌة ودستور السودان لجنوب اإلنتمالى والدستور الدستور هذا بموجب للوالٌة الممنوحة

 

 الوالبً التشرٌعً المجلس

 

 دسـتور أحكام وفك ٌنُتخبون أعضاء من ٌتكون تشرٌعً مجلس والٌة لكل ٌكون( ٔ) ـ1ٓٔ

 .لالنتخابات المومٌة المفوضٌة تمرره وحسبما والمانون الوالٌة

 

 ٌكون أن ٌجب الذي االنتمالً الوالٌة دستور وإجازة بإعداد الوالبً التشرٌعً المجلس ٌموم( ٕ)

 واتفالٌة منطبما ، ذلن كان متى السودان، لجنوب االنتمالً والدستور الدستور، هذا مع متسما  

 .الشامل السالم

 

 و( ج) الجدولٌن فً المدرجة المجاالت فً الموانٌن بسن الوالبً التشرٌعً المجلس ٌختص( ٖ)

 (.و) و( هـ) الجدولٌن مع ممروءٌن( د)



 

 وشاؼلً ربٌسه وٌنتخب لجانه وٌشكل إجراءاته لوابح الوالبً التشرٌعً المجلس ٌضع( ٗ)

 .األخرى المناصب

 

 ٌمررها حصانات الوالبٌة التشرٌعٌة والمجالس الوزراء مجالس وأعضاء للوالة ٌكون( ٘)

 .المانون

 

 الوالبٌة المضابٌة األجهزة

 

 الوالبٌة المضابٌة األجهزة بوساطة والبٌة محاكم إنشاء على الوالٌة دستور ٌنص( ٔ) ـ1ٔٔ

 .ضرورٌا   ذلن كان كلما

 

 ولوانٌن الوالبٌة الموانٌن مجال فً والجنابً المدنً االختصاص الوالٌة لمحاكم ٌنعمد( ٕ)

 هذا علٌه ٌنص لما وفما   االستبناؾ حك ٌكون أن على المومً، والمانون السودان، جنوب

 التشرٌعات تحدد ذلن ومع منطبما ، ذلن كان متى السودان لجنوب االنتمالً والدستور الدستور

 الموانٌن بموجب المرفوعة والجنابٌة المدنٌة الدعاوى فً اتباعها الواجب اإلجراءات المومٌة

 .الدستور هذا نصوص ووفك المومٌة

 

 ـ:اآلتً على الوالبٌة التشرٌعات تنص( ٖ)

 

 وعزلهم، األهلٌٌن المضاة تعٌٌن(  أ)

 

 .تدخل ألي التعرض من المضاة وحماٌة وحٌدته الوالبً المضاء استمالل ضمانات( ب)

 

 هذا لنصوص وفما   اختصاصاتها وتُحدد السودان جنوب بوالٌات الوالبٌة المحاكم تُشكل( ٗ)

 .المعنٌة الوالٌة ودستور السودان لجنوب االنتمالً والدستور الدستور

 



 األزرق والنٌل كردفان جنوب والٌتا

 

 جنوب والٌتً على تُطبك، الشامل السالم واتفالٌة الدسـتور هذا بؤحكـام المساس دون( ٔ) ـ1ٕٔ

 .بشؤنهما المبرمة النزاع حل اتفالٌة األزرق والنٌل كردفان

 

 من الشعبٌة للمشاورة األزرق والنٌل كردفان جنوب والٌتً فً النزاع حل اتفالٌة تخضع( ٕ)

 وفما   منهما كل فً دٌممراطٌا المنتخبٌن التشرٌعٌٌن المجلسٌن عبر الوالٌتٌن هاتٌن سكان لبل

 .فٌها الواردة لألحكام

 

 أبًٌ منطمة

 

 أبًٌ منطمة على ٌُطبك الشامل، السالم واتفالٌة الدستور هذا بؤحكام المساس دون( ٔ) ـ1ٖٔ

 .بشؤنها المبرم النزاع حل بروتوكول

 

 سكان فٌه ٌكون الجمهورٌة رباسة إشراؾ تحت خاصا   إدارٌا   وضعا   أبًٌ منطمة تُمنح( ٕ)

 .الؽزال وبحر كردفان جنوب من كل فً مواطنٌن أبًٌ منطمة

 

 السودان، جنوب استفتاء مع ٌتزامن منفصل استفتاء فً بؤصواتهم أبًٌ منطمة سكان ٌدلً( ٖ)

 أبًٌ منطمة لسكان المطروح االلتراح ٌتضمن السودان جنوب استفتاء نتابج من الرؼم وعلى

 ـ:اآلتٌٌن الخٌارٌن

 

 الشمال، فً الخاص اإلداري بوضعها أبًٌ منطمة تحتفظ أن( أ)

 

 .الؽزال بحر من جزء   أبًٌ منطمة تكون أن( ب)

 

 لابل ؼٌر 9٘ٙٔ ٌناٌر من األول فً والممرر والجنوب الشمال بٌن الحدودي الخط ٌكون( ٗ)

َ  ٌمرر حسبما إال للتعدٌل  .أعاله( ٖ) للبند وفما



 

 للوالٌات انتمالٌة أحكام

 

 ـ:الدستور هذا من ٕٙٔ المادة فً إلٌها المشار االنتخابات إجراء لحٌن( ٔ) ـ1ٗٔ

 

 السودان جنوب والٌات حالة وفً األول، النابب مع بالتشاور الوالة الجمهورٌة ربٌس ٌعٌن( أ)

 السودان، جنوب حكومة ربٌس نابب مع بالتشاور السودان جنوب حكومة ربٌس ٌعٌنهم

 

 نواب وأحد الوطنً المإتمر حزب من مرشحا   السودان جنوب والٌات والة أحد ٌكون( ب)

 .الحزب ذات مرشحً من أٌضا   السودان جنوب فً أخرى والٌة فً الوالة

 

 الوالٌات فً والتنفٌذٌة التشرٌعٌة السلطتٌن مماعد تُخصص(، ٖ) البند بؤحكام المساس دون( ٕ)

 ـ:التالً النحو على

 

 وللحركة الشمالٌة الوالٌات فً المماعد من بالمابة سبعٌن نسبة الوطنً المإتمر لحزب ٌكون( أ)

 الجنوبٌة، الوالٌات فً المماعد من النسبة ذات السودان لتحرٌر الشعبٌة

 

 ـ:التالً الوجه على والجنوبٌة الشمالٌة الوالٌات فً المتبمٌة بالمابة الثالثٌن نسبة توزع( ب)

 

 الوطنً، المإتمر لحزب الجنوبٌة الوالٌات فً بالمابة عشرة نسبة( أوال  )

 

 السودان، لتحرٌر الشعبٌة للحركة الشمالٌة الوالٌات فً بالمابة عشرة نسبة( ثانٌ ا)

 

 السٌاسٌة الموي لممثلً والجنوبٌة الشمالٌة الوالٌات من كل فً بالمابة عشرٌن نسبة( ثالثا  )

 التوالً، على األخرى والجنوبٌة الشمالٌة

 



 األزرق والنٌل كردفان جنوب والٌتً فً والتنفٌذٌة التشرٌعٌة السلطتٌن فً المماعد تمسم( ٖ)

 .األزرق والنٌل كردفان جنوب والٌتً فً النزاع حل اتفالٌة علٌه نصت ما وفك

 

 عشر الثالث الباب

 

 وااللتصادٌة المالٌة المسابل

 

 األول الفصل

 

 العامة للثروة العادل للتوزٌع هادٌة مبادئ

 

 من كل ٌتمكن بحٌث عادل أساس على السودان فً العامة والثروة الموارد تمتسم( ٔ) -1٘ٔ

 ترلٌة تؤكٌد بهدؾ وذلن والمانونٌة، الدستورٌة وواجباته بمسبولٌاته اإلٌفاء من الحكم مستوٌات

 أو الجنس أو النوع أساس علً تمٌٌز دون المعٌشٌة وأحوالهم وكرامتهم المواطنٌن حٌاة نوعٌة

 .اإلللٌم أو اللؽة أو العرلً أو السٌاسً االنتماء أو الدٌن أو العنصر

 

 .التنمٌة فً حما   السودان مناطك لكل أن أساس علً وتوزع العامة والموارد الثروة تمتسم( ٕ)

 

 تلتزم كما السودان، جنوب لحكومة المالٌة بالتحوٌالت بالوفاء المومٌة الحكومة تلتزم( ٖ)

 الدستور هذا فً ٌنص لم ما األخرى السودان والٌات على عادل بوجه   المالٌة الموارد بتوزٌع

 .ذلن خالؾ على

 

 المناطك وبمٌة أبًٌ ومنطمة األزرق والنٌل كردفان وجنوب السودان جنوب أن الدولة تدرن( ٗ)

 وتؤسٌس األساسٌة الحكم مهام لتولً تُعان ثم ومن، ملحة احتٌاجات تواجه بالنزاع المتؤثرة

 .النزاع بعد ما سودان فً والمادٌة االجتماعٌة التحتٌة البنً وتعمٌر وتؤهٌل المدنٌة اإلدارة

 



 البناء إلعادة السودان جنوب وصندوق والتعمٌر البناء إلعادة المومً الصندوق الدولة تنشا( ٘)

 السودان جنوب فً العامة والخدمات واالجتماعٌة االلتصادٌة التنمٌة بمستوى لالرتماء والتعمٌر

 .المومً التنمٌة مستوى متوسط إلى نموا   األلل والمناطك بالنزاع المتؤثرة والمناطك

 

 وتمدٌم التنمٌة بشؤن المرار اتخاذ والمركزٌة السلطات بتخوٌل االلتزام العابدات التسام ٌبرز( ٙ)

 .الحكم شبون وتصرٌؾ الخدمات

 

 تلبٌة علً والمدرة المستدامة االلتصادٌة والتنمٌة البشرٌة والموارد التحتٌة البنً تُطور( 7)

 .والشفافٌة للمساءلة خاضع حكم إطار فً اإلنسان احتٌاجات

 

 للموارد واإلدارة المستدام التوظٌؾ فً علٌها المتعارؾ الممارسات أفضل الدولة تتبنى( 1)

 .علٌها الرلابة و الطبٌعٌة

 

 التً األخرى الثروة ومصادر والضرابب واإلٌرادات الدخل أنواع الدستور هذا ٌحدد( 9)

 .المختلفة الحكم مستوٌات من مستوى كل ٌستحمها

 

 التنسٌك لتؤكٌد وذلن بمانون، الدستور هذا فً الواردة والرسوم الضرابب كل تُفرض( ٓٔ)

 الخاص والمطاع المواطنٌن على الزابد الضرٌبً العبء لتفادى والشفافٌة واإلنصاؾ والعدالة

 .والمستثمرٌن

 

 مالٌة تحوٌالت أو مخصصات أي حجب الحكم مستوٌات من مستوى ألي ٌجوز ال( ٔٔ)

 محاولة بعد الحكم مستوٌات من مستوى ألي ٌجوز النزاع حالة وفى. آخر لمستوى مستحمة

 حكومة حالة فً السودان لجنوب العلٌا المحكمة أو الدستورٌة للمحكمة اللجإ الودٌة التسوٌة

 .السودان جنوب

 

 الثانً الفصل

 

 األراضً موارد



 

 األراضً تنظٌم

 

 تمارس مشتركة صالحٌة علٌها الحموق وممارسة واستؽاللها األرض حٌازة تكون( ٔ) -1ٙٔ

 .المعنً الحكم مستوي على

 

 أو المعنً الحكم مستوى السودان حكومة تملكها التً األراضً علً الحموق ممارسة ٌتولى( ٕ)

 .بذلن المكلؾ

 

 باألرض الصلة ذات الموانٌن وتعدٌل لتطوٌر تدرٌجٌة عملٌة بدء الحكم مستوٌات كل علً( ٖ)

 .الدولٌة والممارسات والتوجهات المحلً والتراث العرفٌة والموانٌن الممارسات لتتضمن

 

 لألراضً المومٌة المفوضٌة

 

 المهام لها تكون لألراضً لومٌة مفوضٌة تنشؤ المحاكم، باختصاصات المساس دون( ٔ) -17ٔ

 ـ:اآلتٌة

 

 األراضً، منازعات بشؤن إلٌها االحتكام فً الراؼبة المتنازعة األطراؾ بٌن التحكٌم(  أ)

 

 مواجهه فً أو المختصة الحكومٌة الجهة مواجهه فً األراضً حول االدعاءات فً النظر( ب)

 مفوضٌة بمرار ملزمة التحكٌم أطراؾ وتكون. األرض فً المصلحة ذات األطراؾ من ؼٌرها

 المحكمة، فً التحكٌم لرار تسجٌل عند المتبادل الرضا أساس علً األراضً

 

 ٌرتضٌه آخر لانون أي أو األرض، فٌها تمع التً المنطمة فً به المعمول المانون تُطبك( ج)

 اإلنصاؾ، مبادئ ذلن فً بما التحكٌم طرفا

 



 الدعاوى فً النظر أثناء علٌه اطلعت ما أو المختصة الحكم أجهزة من إلٌها ٌحال ما تمبل(  د)

 الحموق ولبول األراضً إصالح سٌاسات ٌلً فٌما المختص الحكومً للمستوى بشؤنها وتوصى

 لألراضً، العرفً المانون أو العرفٌة

 

 النمدي، التعوٌض ذلن فً بما األراضً عن المناسب التعوٌض تمدر( هـ)

 

 المومٌة المشروعات تجاه سٌاساتها تنسٌك بشؤن الحكم مستوٌات لمختلؾ النصح تُسدي(  و)

 فٌها، الحموق على أو األرض، على تإثر التً

 

 للموارد استثمار فٌها ٌتم التً المناطك فً األراضً استخدام أوجه وتسجل دراسات تجري(  ز)

 الطبٌعٌة،

 

 .إجراءاتها لوابح تضع و سماع جلسات تعمد(  ح)

 

 الحكم لمستوٌات التمثٌل أساس علً وتُنشؤ مستملة لألراضً المومٌة المفوضٌة تكون( ٕ)

 .السودان فً المختلفة

 

 وٌعٌن وخدمتهم، اختٌارهم وشروط لألراضً المومٌة المفوضٌة عضوٌة المانون ٌحدد( ٖ)

 .الجمهورٌة لربٌس األول النابب بموافمة المفوضٌة ربٌس الجمهورٌة ربٌس

 

 لمهامها السلٌم األداء عن الجمهورٌة رباسة أمام مسبولة المومٌة األراضً مفوضٌة تكون( ٗ)

 .موازنتها الجمهورٌة رباسة وتجٌز

 

 السودان جنوب أراضً مفوضٌة

 

 لها وتكون السودان جنوب ألراضً مفوضٌة تُنشؤ المحاكم، باختصاصات المساس دون -11ٔ

 .السودان لجنوب االنتمالً والدستور الشامل السالم اتفالٌة فً المحددة المهام



 

 ومفوضٌة لألراضً المومٌة المفوضٌة بٌن التعاون

 

 السودان جنوب أراضً

 

 وتنسمان السـودان جنوب أراضً ومفوضـٌة المومٌة األراضً مفوضـٌة تتعاون( ٔ) -19ٔ

 .فعّاال   استخداما   مواردهما الستخدام جهودهما

 

 -:على السودان جنوب أراضى ومفوضٌة المومٌة األراضً مفوضٌة تتفك( ٕ)

 

 منهما، كل عن الصادرة والمرارات المعلومات تبادل(  أ)

 

 .إلٌها تتوصال التً التوصٌات أو النتابج بٌن تعارض أي لةإزا كٌفٌة( ب)

 

 بعض أداء السودان جنوب أراضً لمفوضٌة توكل أن لألراضً المومٌة للمفوضٌة ٌجوز( ٖ)

 .والبحوث البٌانات جمع ذلن وٌشمل مهامها

 

 وٌتعذر المفوضٌتان إلٌها تتوصل التً التوصٌات أو النتابج بٌن تعارض وجود حالة فً( ٗ)

 .الدستورٌة المحكمة إلى األمر ٌُحال أعاله،( ب( )ٕ) للبند وفما   باالتفاق، إزالته

 

 الثالث الفصل

 

 البترول لطاع إدارة تطوٌر

 

 وتطوٌره البترول لطاع إدارة



 

 ـ:ٌلً ما وتطوٌره البترول لطاع إلدارة الحاكمة األُسس تشمل -9ٓٔ

 

 ـ:مع ٌتفك بما متجدد ؼٌر طبٌعٌا   مصدرا   بوصفه للبترول األمثل االستؽالل( أ)

 

 العام، والصالح المومٌة المصلحة( أوال  )

 

 المتؤثرة، الوالٌات مصلحة( ثانٌا  )

 

 المتؤثرة، المناطك فً المحلٌٌن السكان مصلحة( ثالثا  )

 

 التراث حماٌة ومبادئ الحٌوي التنوع على المحافظة وأسس للبٌبة، المومٌة السٌاسات( رابعا  )

 الثمافً،

 

 من الصلة، ذات المحلٌة المجتمعات مع بالتعاون المالبمة الحكومٌة المستوٌات تمكٌن( ب)

 تنمٌة إلدارة الشامل اإلطار فً وذلن المختلفة، المراحل فً البترول وإدارة تنمٌة فً المشاركة

 البترول،

 

 خالل من المباشرة األجنبٌة االستثمارات لتدفك المناسب المناخ لتهٌبة الالزم االهتمام إٌالء( ج)

 االنتمالٌة، الفترة نهاٌة فً المصٌر تمرٌر نتابج من التٌمن بعدم المتصلة المخاطر تملٌص

 

 المرارات اتخاذ عند االعتبار فً أرابهم وأخذ األراضً فً الحموق أصحاب مع التشاور( د)

 انتفاعهم ٌفترض والتً حموق، فٌها لهم التً المناطك فً األرض باطن موارد باستثمار المتعلمة

 استثمارها، من

 

 أو علٌها االستٌالء ٌتم التً األراضً فً الملكٌة بحمـوق ٌستمتعون للذٌن العـادل التعوٌض( هـ)

 .حموق فٌها لهم التً المنطمة عن وذلن األرض باطن فً الطبٌعٌة الموارد الستخراج استثمارها



 

 عبر األرض، باطن فً طبٌعٌة موارد تنمٌة أراضٌها فً تباشر التً المجتمعات إشران( و)

 .الموارد تلن استؽالل على التعالد مفاوضات فً والٌاتهم،

 

 إطار هنان ٌكون المصاحبة الطبٌعٌة والموارد األراضً ملكٌة على النزاع من الرؼم على( ز)

 .االنتمالٌة الفترة خالل السودان فً البترول تنمٌة إلدارة

 

 للبترول المومٌة المفوضٌة

 

 .اآلراء بتوافك لراراتها تتخذ للبترول لومٌة مفوضٌة تنشؤ( ٔ) -9ٔٔ

 

 ـ:التالً النحو على للبترول المومٌة المفوضٌة تتكون( ٕ)

 

 مشتركان، ربٌسان السودان جنوب حكومة وربٌس الجمهورٌة ربٌس(  أ)

 

 المومٌة، الحكومة ٌمثلون دابمون أعضاء أربعة(  ب)

 

 السودان، جنوب حكومة ٌمثلون دابمون أعضاء أربعة( ج)

 

 فٌها سٌجرى التً الوالٌات أو الوالٌة ٌمثلون دابمٌن ؼٌر أعضاء ثالثة عن ٌزٌد ال ما( د)

 .للبترول استثمار

 

 ـ:التالٌة المهام للبترول المومٌة للمفوضٌة تكون( ٖ)

 

 البترول، لطـاع وإدارة بتنمٌة المتعلمة والموجهات العامة السٌاسات وضع( أ)



 

 الشعب مصالح تخدم أنها من للتؤكد( أ) الفمرة فً المذكورة السٌاسات تنفٌذ وتموٌم رصد( ب)

 السودانً،

 

 البترول، لطاع وبرامج استراتٌجٌات وضع( ج)

 

 توافمها من والتؤكد وإبرامها السودان فً البترول واستثمار استكشاؾ عمود حول التفاوض( د)

 المفوضٌة، وموجهات وسٌاسات مبادئ مع

 

 .الداخلٌة وإجراءاتها لوابحها إعداد( هـ)

 

 للبترول المومٌة المفوضٌة تراعً أعاله( ٖ) البند فً إلٌها المشار باألعباء االضطالع عند( ٗ)

 ـ:ٌلً ما ذلن فً بما الصلة، ذات االعتبارات

 

 عمود عن الناجم االستثمار من المتؤثرة المحلٌة المجتمعات على تعود التً الفوابد مدى(  أ)

 البترول،

 

 الممترحة، العمود إبرام عند المتؤثرة والمجموعات الوالٌة نظر بوجهات األخذ مدى( ب)

 

 اللجوء طلب المرار، من والمتضررٌن األرض فً الملكٌة حموق ذوى من األشخاص حك( ج)

 العمد، على الموافمة للبترول المومٌة المفوضٌة لررت إذا المضاء أو التحكٌم إلى

 

 أو الوالٌة ٌمثلون الذٌن للبترول المومٌة المفوضٌة فً الدابمٌن ؼٌر األعضاء اعترض إذا(  د)

 عن المسبول المومً الوزٌر ٌولع ال المفوضٌة لرار على جمٌعا   للبترول المنتجة الوالٌات

 االعتراض الوالٌات مجلس رفض فإذا. الوالٌات مجلس إلى األمر وٌحٌل العمد على البترول

 بؤؼلبٌة االعتراض الوالٌات مجلس ٌرفض لم وإذا العمد، على المومً الوزٌر ٌولع ثلثٌه بؤؼلبٌة

 المدة تلن خالل االعتراض الوالٌات مجلس ٌحٌل عمل ٌوم وعشرٌن أربعة خالل الثلثٌن



 أشهر ستة خالل التحكٌم لرار إصدار وٌتم فٌه، للتحكٌم المجلس ٌنشؤها آلٌة إلى الثلثٌن وبؤؼلبٌة

 ملزما ، التحكٌم لرار وٌكون إلٌها اإلحالة من

 

 البترول عن المسبول المومً الوزٌر ٌتولً العمد على للبترول المومٌة المفوضٌة وافمت إذا( هـ)

 السودان، حكومة عن نٌابة التولٌع

 

 تضم أعاله،( ٖ) البند فً الواردة( ج)و( ب)،(أ) الفمرات بموجب بمهامها اضطالعها عند(  و)

 فمط، الدابمٌن أعضاءها للبترول المومٌة المفوضٌة عضوٌة

 

 البترول اكتشاؾ عمود على الموافمة أجل من والنظر التفاوض بمهام اضطالعها عند(  ز)

 ممثلً الدابمٌن األعضاء جانب إلى المفوضٌة عضوٌة تشمل(  د( )ٖ) البند ألحكام وفما   وإنتاجه

 .للبترول المنتجة الوالٌات

 

 البترول عابدات التسام

 

 جنوب فً الطبٌعٌة الموارد استخراج عن الناتجة الثروة عابدات صافً ٌُمتسم( ٔ) -9ٕٔ

 جنوب تعمٌر إعادة واحتٌاجات المومٌة التنمٌة احتٌاجات بٌن الموازنة إطار فً السودان

 .السودان

 

 ـ:من الدخل صافً هو البترول دخل عابد صافى( ٕ)

 

 الحكومً، البترول صادرات( أ)

 

 .المحلٌة للمصافً تسلٌمه ٌتم الذي الحكومً البترول( ب)

 

 تكلفة نالصا  ( فوب) السفٌنة ظهر تسلٌم للبترول الفعلً السعر أساس على الصادر لٌمة تمدر( ٖ)

 إلى المسلم البترول ٌمدر. واإلدارة األنابٌب خط ذلن وٌشمل التصدٌر، مولع إلى البترول نمل

 مبٌعات فٌه تمت مٌالدي شهر آخر فً( فوب) التصدٌر أسعار متوسط أساس على المصفاة



 ذلن فً بما تصدٌر، مولع ألي التسلٌم على تترتب أن ٌمكن التً التكالٌؾ نالصا   الصادر،

 .اإلدارة وتكالٌؾ األنابٌب خط تكالٌؾ

 

 التً الحكومً البترول إٌرادات صافى فٌه وتورد" البترول إٌرادات استمرار حساب" ٌنشؤ( ٗ)

 ضمن سنوٌا   ٌحدد الذي الممرر المٌاسً السعر فوق الفعلٌة الصادر مبٌعات من تحصٌلها ٌتم

 .السنوٌة المومٌة الموازنة

 

 حسب للبترول المنتجة للوالٌات البترول عابدات من األلل على بالمابة اثنان ٌخصص( ٘)

 .أبًٌ بمنطمة الخاصة بالترتٌبات اإلخالل دون الوالٌة، فً المنتجة الكمٌة

 

 جنوب لحكومة ٌخصص المنتجـة، وللوالٌات البترول إٌرادات استمرار لحسـاب الدفع بعد( ٙ)

 البترول عابد صافى من بالمابة خمسون االنتمالٌة، لبل الفترة أول من ابتداء السودان،

 المتبمٌة بالمابة الخمسون وتخصص السودان، جنوب فً المنتجة البترول آبار من المستخرج

 .السودان شمال ووالٌات المومٌة للحكومة

 

 .ٌومٌا   برمٌل ملٌون إلى للبترول المومً اإلنتاج ٌصل عندما المستمبل ألجٌال صندوق ٌُنشؤ( 7)

 

 تنشؤ التً الحسابات وكل الدستور، هذا فً إلٌها المشار الخاصة والحسابات الصنادٌك كل( 1)

 .الموازنة ضوابط وفك العامة الموازنة فً تضمن أن ٌجب مستمبال ،

 

 الرابع الفصل

 

 المالٌة الموارد

 

 المومً الدخل موارد

 

 أدناه المذكورة المصادر من الموارد لتحصٌل التشرٌعات إصدار المومٌة للحكومة ٌجوز -9ٖٔ

 -:علٌها الضرابب فرض أو



 

 الشخصً، الدخل على المومٌة الضرٌبة(  أ)

 

 الشركات، على األعمال أرباح ضرٌبة(  ب)

 

 االستٌراد، وضرابب الجمركٌة الرسوم( ج)

 

 والمطارات، البحرٌة الموانا إٌرادات( د)

 

 الخدمات، رسوم( هـ)

 

 البترولٌة، العابدات( و)

 

 المومٌة، الحكومة وأعمال مشروعات(  ز)

 

 الخارجٌة، والمساعدات المنح(  ح)

 

 تجارة على األخرى الضرابب أو المبٌعات على العامة الضرٌبة أو المضافة المٌمة ضرٌبة( ط)

 والخدمات، التجزبة

 

 اإلنتاج، رسوم( ى)

 

 والجمهور، المركزي السودان بنن من االلتراض ذلن فً بما المروض( ن)

 

 .المانون ٌحددها أخري ضرابب أي( ل)



 

 السودان لجنوب الدخل موارد

 

 المصادر من الموارد لتحصٌل التشرٌعات إصدار السودان جنوب لحكومة ٌجوز -9ٗٔ

 -:علٌها الضرابب فرض أو أدناه المذكورة

 

 العابدات صندوق من ووالٌاته السودان جنوب لحكومة المخصصة المومٌة اإلٌرادات(  أ)

 الدستور، هذا من 97ٔ المادة بموجب المومٌة

 

 هذا من 9٘ٔ المادة فً إلٌها المشار المابمة فً المدرجة الوالبٌة المصادر من أي إٌرادات(  ب)

 الدستور،

 

 الدستور، هذا من 9ٕٔ المادة تحددها حسبما البترول عابدات( ج)

 

 لفرض المومٌة للحكومة الحصرٌة السلطات تمس ال التً السودان جنوب حكومة ضرابب( د)

 الضرابب،

 

 السودان، جنوب لحكومة الخدمات رسوم( هـ)

 

 السودان، جنوب حكومة وأعمال مشروعات(  و)

 

 الخارجٌة، والمساعدات المنح( ز)

 

 والمتوسطة، الصؽٌرة األعمال على والرسوم الضرابب( ح)

 

 كمالٌة، سلعا   تعتبر والتً السودان جنوب داخل السلع على االستهالن رسوم( ط)



 

 السودان، جنوب فً الشخصً الدخل على الضرٌبة( ي)

 

 الدستور، هذا من ٖٕٓ للمادة وفما   واالستدانة المروض(  ن)

 

 .المانون ٌحددها أخرى ضرابب أي(  ل)

 

 للوالٌات الدخل موارد

 

 أو أدناه المذكورة المصادر من الموارد لتحصٌل التشرٌعات إصدار للوالٌات ٌجوز -9٘ٔ

 ـ:علٌها الضرابب فرض

 

 وعماراتها، الوالبٌة األراضً عوابد(  أ)

 

 بالوالٌة، الخدمات على الرسوم(  ب)

 

 الرخص،( ج)

 

 الوالبٌة، الشخصً الدخل ضرٌبة( د)

 

 السٌاحة، على الرسوم( هـ)

 

 الدستور، هذا من( ٘)9ٕٔ المادة فً مبٌن هو كما البترول عابدات من الوالٌة نصٌب( و)

 

 المومٌة، والمحمٌات الوالبٌة الحكومة مشروعات( ز)



 

 الدمؽة، رسوم( ح)

 

 الزراعٌة، الضرابب( ط)

 

 الخارجٌة، والمساعدات المنح( ي)

 

 المومٌة، للتشرٌعات وفما   الحدود تجارة على المفروضة والرسوم الضرابب( ن)

 

 حكومة ضرابب أو المومٌة الحكومة ضرابب مع تتعارض ال أخرى والبٌة ضرابب أي( ل)

 السودان، جنوب

 

 الدستور، هذا من ٖٕٓ المادة علٌة نصت ما حسب واالستدانة المروض( م)

 

 .المانون ٌحددها أخرى ضرابب أي( ن)

 

 السودان لجنوب البترولٌة ؼٌر االعتمادات

 

 تخصص الدسـتور، هذا من 9ٗٔ و9ٖٔ ،9ٕٔ المواد أحكـام من الرؼم على( ٔ) -9ٙٔ

 ؼٌر المومٌة العابدات من السودان جنوب لحكومة بالمابة خمسٌن نسبة المومٌة الحكومة

 خالل التنمٌة تكالٌؾ جزبٌا   لتمابل 9ٖٔ المادة وفما   السودان جنوب فً المتحصلة البترولٌة

 بهدؾ االنتمالٌة الفترة منتصؾ فً الترتٌب هذا فً النظر ٌعاد أن على االنتمالٌة، الفترة

 .الحال دعا إذا السودان جنوب لحكومة إضافٌة موارد تخصٌص

 

 بموجب تحصٌلها ٌتم التً األخرى باإلٌرادات والوالٌات السودان جنوب حكومة تحتفظ( ٕ)

 .فٌها التصرؾ حك ولها الضرابب، لفرض لها المخولة السلطات

 



 الخامس الفصل

 

 المالٌة والشبون السنوٌة الموازنة

 

 للعابدات المومً الصندوق

 

 لومً صندوق فً تُودع المومٌة الحكومة بوساطة أو لومٌا   المحصلة العابدات كل( ٔ) -97ٔ

 التً الفرعٌة والصنادٌك الحسابات كل الصندوق هذا وٌضم. العامة الخزانة تدٌره للعابدات

 .فٌه المودعة أو عنها المبلػ للحكومة المستحمة األموال كل فٌه وتورد تحصل

 

 .الموازنة عملٌات إطار فً معلنة   الحكومة ومصروفات إٌرادات كل تكون( ٕ)

 

 المالٌة اإلٌرادات ومرالبة تخصٌص مفوضٌة

 

  

 

 فٌما والعدالة الشفافٌة لضمان المالٌة اإلٌرادات ومرالبة تخصٌص مفوضٌة تنشؤ( ٔ) -91ٔ

 جنوب حكومة من لكل المومً المستوى على تحصٌلها ٌتم التً األموال بتخصٌص ٌتصل

 .والوالٌات السودان

 

 ـ:التالٌة والمسبولٌات الواجبات والنمدٌة المالٌة اإلٌرادات ومرالبة تخصٌص مفوضٌة تتولى( ٕ)

 

 تحوٌلها من والتؤكد المساواة لتحمٌك المومً اإلٌرادات صندوق من المخصصة المنح مرالبة(  أ)

 المعنٌة، الحكم لمستوٌات حٌنها فً

 

 وتوزٌعها، للموارد األمثل االستخدام ضمان( ب)



 

 علٌها، المتفك الصٌػ وفك بالنزاع المتؤثرة للمناطك المخصصة اإلٌرادات تحوٌل ضمان( ج)

 

 وفما   والوالٌات السودان جنوب لحكومة األموال تخصٌص عند والعدالة الشفافٌة كفالة( د)

 .الدستور هذا علٌها ٌنص التً المبوٌة والنسب للمعدالت

 

 المومٌة للحكومة ممثلٌن من النمدٌة و المالٌة اإلٌرادات ومرالبة تخصٌص مفوضٌة تتكون( ٖ)

 ـ:التالً النحو على والوالٌات السودان جنوب وحكومة

 

 المومٌة، للحكومة ممثلون ثالثة(  أ)

 

 السودان، جنوب لحكومة ممثلون ثالثة( ب)

 

 .الوالٌات فً المالٌة وزراء كل( ج)

 

 .األول النابب بموافمة المفوضٌة ربٌس الجمهورٌة ربس ٌعٌن( ٗ)

 

 .الجمهورٌة رباسة وتجٌزها بها المتعلمة واإلجراءات المواعد المفوضٌة تضع( ٘)

 

 الجمهورٌة لرباسة فصلٌا   تمرٌرا   والنمدٌة المالٌة اإلٌرادات ومرالبة تخصٌص مفوضٌة تمدم( ٙ)

( ٕ) البند فً المحدد الوجه على لومٌا   المحصلة اإلٌرادات توزٌع حول وإفادة تحلٌال   ٌتضمن

 اإلجراء باتخاذ الجمهورٌة رباسة تموم الدستور هذا من( ٓٔ)1٘ٔ المادة بنص إخالل ودون

 فً علٌه المنصوص بواجبها الوفاء عن العامة الخزانة عجز حالة فً المولؾ لمعالجة المناسب

 .المادة تلن

 

 والتنمٌة البناء إلعادة المومً الصندوق

 



 المناطك تعمٌر مهمته تكون والتنمٌة البناء إلعادة لومٌا   صندولا   المالٌة وزارة تنشا -99ٔ

 المناطك تلن فٌها تمثل لجنة تدٌره السودان، شمال فً نموا   األلل والمناطك بالنزاع المتؤثرة

 ومجلس الوطنً المجلس إلى وٌُرفع، السودان لجنوب المالٌة لوزارة ممثال   وتضم مناسب، بوجه

 .ٌدعمها التً والمشروعات ومنصرفاته الصندوق إٌرادات عن تمرٌرُ  الوالٌات

 

 والتنمٌة البناء إلعادة السودان جنوب صندوق

 

 من األموال استمطاب بهدؾ السودان لجنوب والتنمٌة البناء إلعادة صندوق ٌنشؤ( ٔ) -ٕٓٓ

 البنً وتؤهٌل بناء إعادة على وإنفالها واستالمها األموال وتحصٌل والدولٌٌن المحلٌٌن المانحٌن

 االختالالت ومعالجة وخارجٌا ، داخلٌا   النازحٌن ودمج وتوطٌن السودان، جنوب فً التحتٌة

 .التحتٌة البنً وفً اإلللٌمٌة التنمٌة فً السابمة

 

 فً والعدالة واإلنصاؾ والكفاءة والشفافٌة المساءلة لضمان والتموٌم للمرالبة نظام ٌُنشؤ( ٕ)

 .الموارد استخدام

 

 أموالٍ  تحصٌل لها وٌحك الصندوق من اإلنفاق عن مسبولة السودان جنوب حكومة تكون( ٖ)

 أخرى جهات وأي األطراؾ، متعددة والمنظمات األجنبٌة الدول من المنح سبٌل على إضافٌة

 ومهنٌة بشفافٌة الصندوق وٌدار السودان، جنوب والٌات فً والتنمٌة البناء إعادة ألؼراض

 تضم أن على السودان جنوب حكومة تعٌنها ولجنة السودان جنوب مجلس إلشراؾ وٌخضع

 .المومً العام المراجع لدٌوان وآخر المومٌة المالٌة لوزارة ممثال   اللجنة

 

 السادس الفصل

 

 المصرفً النظام

 

 المزدوج المصرفً النظام

 

 وتخضع النمدٌة، السٌاسة وتطبٌك وضع عن مسبوال   المركزي السودان بنن ٌكون( ٔ) -ٕٔٓ

 .ٌضعها التً واللوابح للنظم المصرفٌة المإسسات كل



 

 ونظام السودان شمال فً به ٌُعمل إسالمً نظام من ٌتكون مزدوج مصرفً نظام ٌُنشؤ( ٕ)

 .السودان جنوب فً به ٌُعمل تملٌدي

 

 مهامه إلى إضافة لٌمدم، المركزي السودان بنن من كفرع السودان جنوب بنن ٌُنشؤ( ٖ)

 .التملٌدٌة المصرفٌة الخدمات األخرى،

 

 المركزي السودان بنن وإدارة هٌكلةِ  إعادة

 

 النظـام ازدواجٌة تظـهر التً بالصـورة المركزي السـودان بنن هٌكلة تُعاد( ٔ) -ٕٕٓ

 أحدهما مصرفٌٌن، نظامٌن وٌطور المركزي السودان بنن وٌستخدم السودان، فً المصرفً

 ـ:طرٌك عن علٌها واإلشراؾ واحدة نمدٌة سٌاسة لتنظٌم وذلن تملٌدي واآلخر إسالمً

 

 تستخدم المركزي السودان بنن لمحافظ نابب ٌدٌرها السودان شمال فً إسالمٌة تموٌل نافذة(  أ)

 السودان، شمال فً اإلسالمٌة التموٌل صٌػ

 

 التً التملٌدٌة النافذة لٌدٌر المركزي السودان بنن لمحافظ نابب برباسة السودان جنوب بنن( ب)

 .السودان جنوب فً النمدٌة السٌاسة ذات لتنفٌذ التملٌدٌة التموٌل صٌػ تستخدم

 

 األسعار، استمرار تؤمٌن تكلٌفه، ومناط األساسٌة المركزي السودان نبن مسبولٌة تكون( ٕ)

 تنفٌذ وٌعتمد. العملة وإصدار المصرفً، النظام وكفاءة الصرؾ، سعر استمرار على والمحافظة

 .لالعتمادات اإلداري التخصٌص من بدال   السوق آلٌات على األول، الممام فً النمدٌة، السٌاسة

 

 .النمدٌة السٌاسة تنفٌذ متابعة فً كامال   استمالال   مستمال   المركزي السودان بنن ٌكون( ٖ)

 

 وٌضم الجمهورٌة، رباسة لدى مسبوال   وٌكون المركزي السودان بنن إلدارة مجلس ٌُنشؤ( ٗ)

 ـ:التالً النحو على أعضاء تسعة

 



 ربٌسا ، البنن محافظ(  أ)

 

 للمحافظ، ناببٌن( ب)

 

( ج( )ٕ) 1٘ للمادة وفما   الجمهورٌة ربٌس ٌعٌنهم العالٌة الكفاءة ذوي من سودانٌٌن ستة( ج)

 .الدستور هذا من

 

 عمالء مصالح على سلبا   تإثر لد التً المسابل فً باإلجماع اإلدارة مجلس لرارات تكون( ٘)

 .النافذتٌن من أي

 

. وناببٌه المركزي السودان بنن محافظ(، ج( )ٕ) 1٘ للمادة وفما   الجمهورٌة ربٌس ٌعٌن( ٙ)

 .البنن فً العُلٌا الوظابؾ شاؼلً وناببٌه، اإلدارة مجلس مع بالتشاور المحافظ، وٌعٌن

 

 جنوب فً المالٌة للمإسسات التراخٌص منح عن مسبوال   السودان جنوب بنن ٌكون( 7)

 .علٌها اإلشراؾ وعن السودان

 

 فً دولٌا   بها المعترؾ واالحترازٌة التنظٌمٌة بالضوابط المالٌة المإسسات كل تلتزم( 1)

 .المركزي السودان بنن ٌضعها كما والتملٌدٌة، اإلسالمٌة المصرفٌة المعامالت

 

 .المركزي السودان بنن ٌضعها التً النمدٌة السٌاسة بتنفٌذ المالٌة المإسسات كل تلتزم( 9)

 

 الحكومٌة االستدانة

 

 الحكومة تلتزم وال األمـوال التراض حك والوالٌات السودان جنوب لحكومة ٌكون( ٔ) -ٖٕٓ

 .المومً المستوى دون الحكومات لروض بضمان المركزي السودان بنن أو المومٌة

 



 بٌانات المومً، دون المستوى على الحكومات وكل السودان، جنوب حكومة تمدم( ٕ)

 .اإلحصاء ألؼراض المختصة المومٌة األجهزة إلى مالٌة وإحصابٌات

 

 لدراتها على بناء خارجٌة مصادر من االستدانة والوالٌات السودان جنوب لحكومة ٌجوز( ٖ)

 .االبتمانٌة

 

 ٌموض وجه على أجنبٌة مصادر من المومٌة دون الحكومات استدانة تكون ال أن ٌجب( ٗ)

 على الحفاظ إلى الرامٌة األهداؾ مع متسمة تكون وأن الكلً، لاللتصاد المومٌة السٌاسات

 .المركزي السودان بنن معاٌٌر مع تتوافك وأن الخارج، فً للسودان المالٌة الممبولٌة

 

 السابع الفصل

 

 المحاسبٌة المعاٌٌر

 

 المالٌة والمساءلة المحاسبٌة والمعاٌٌر اإلجراءات

 

 والمساءلة المعتمدة المحاسبٌة والمعاٌٌر باإلجراءات الحكم مستوٌات كل تلتزم( ٔ) -ٕٗٓ

 الحكم لمستوى المخصصة للموازنة وفما   العامة األموال وإنفاق تخصٌص من للتؤكد المالٌة

 .المعٌن

 

 عامة حسابات فً الحكم مستوٌات جمٌع علٌها تتحصل التً واإلٌرادات الدخل ٌُودع( ٕ)

 .والمحاسبة للتدلٌك خاضعة

 

 .المالٌة والمساءلة المعتمدة المحاسبٌة والمعاٌٌر اإلجراءات المانون ٌنظم( ٖ)

 

 السودان لجنوب المراجعة ودٌوان المومً المراجعة دٌوان

 



 آخر دٌوان وٌُنشؤ، مستمال   وٌكون المومً المستوى على للمراجعة دٌوان ٌُنشؤ( ٔ) -ٕ٘ٓ

 .السودان جنوب فً للمراجعة

 

 األداء على الرلابة وٌتولى السودان، كل فً للمراجعة معاٌٌر المومً المراجعة دٌوان ٌضع( ٕ)

 للموازنات وفما   المصروفات، وإنفاق اإلٌرادات تحصٌل ذلن فً بما المومٌة، للحكومة المالً

 .الوالبٌة التشرٌعٌة والهٌبات المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة من المعتمدة

 

 من العام المراجع الوطنً، المجلس فً الثلثٌن أؼلبٌة بموافمة الجمهورٌة، ربٌس ٌُعٌن( ٖ)

 وٌعزل. الجمهورٌة ربٌس أمام المسم وٌإدي، للمراجعة المومً الدٌوان لٌرأس مهنٌا   المإهلٌن

 .بها ُعٌِّن التً اإلجراءات بذات منصبه من العام المراجع

 

 التشرٌعٌة والهٌبة المومٌة التنفٌذٌة األجهزة حسابات بمراجعة المومً المراجعة دٌوان ٌموم( ٗ)

 والهٌبات والمإسسات الشمالٌة الوالٌات حسابات جانب إلى المومٌة، المضابٌة والسلطة المومٌة

 .المانون ٌحددها أخرى مإسسة وأي العامة والشركات

 

 .الوطنً والمجلس الجمهورٌة لربٌس سنوٌا   تمرٌرا   العام المراجع ٌمدم( ٘)

 

 المناصب شاؼلً على المحظورة األعمال جمٌع مزاولة العام المرجع على ٌحظر( ٙ)

 .الدستور هذا من 7٘ المادة بموجب الدستورٌة

 

 .السودان لجنوب المراجعة دٌوان السودان لجنوب االنتمالً الدستور ٌنظم( 7)

 

 وفى المومً المستوى على المراجعة دٌوان فً العاملٌن خدمة وشروط مهام المانون ٌنظم( 1)

 .السودان جنوب

 

 الثامن الفصل

 

 الوالٌات بٌن التجارة



 

 أي سن ٌجوز وال الدستور هذا نصوص بموجب الوالٌات بٌن الُحرة التجارة تُكفل( ٔ) - ٕٙٓ

 .الوالٌات بٌن والعمالة المال ورأس والخدمات السـلع انسٌاب أو التجارة ٌعٌك تشرٌع

 

 .للوالٌات العابرة التجارة على أخرى مفروضات أي أو ضرابب أو رسوم فرض ٌجوز ال( ٕ)

 

 التاسع الفصل

 

 والمصارؾ للمالٌة انتمالٌة أحكام

 

 الجدٌدة العُملة

 

 فً الثمافً التنوع تصمٌمها ٌعكس جـدٌدة ُعملة   المركزي السودان بنن ٌصدر( ٔ) -7ٕٓ

 .السودان

 

 العمالت تظل المركزي، السودان بنن توصٌات على بناء الجدٌدة العملة إصدار لحٌن( ٕ)

 .بها معترفا   السودان جنوب فً المتداولة

 

 السارٌة النفط عمود

 

 كافة على لإلطالع اختٌارهم تم الذٌن السودان لتحرٌر الشعبٌة الحركة ممثلو ٌفرغ( ٔ) -1ٕٓ

 الشامل السالم اتفالٌة فً علٌها المنصوص وواجباتهم مهامهم أداء من السارٌة النفط عمود

 .تٌسر ما بؤعجل

 

 على التولٌع تارٌخ لبل علٌها التولٌع تم التً العمود تعنً" السارٌة النفط عمود" عبارة( ٕ)

 .الشامل السالم اتفالٌة

 



 .التفاوض إلعادة السارٌة النفط عمود تخضع ال( ٖ)

 

 الحكومة فعلى بٌبٌة، أو اجتماعٌة مشكالت تسبٌب شؤنها من سارٌة نفط عمود أن لُدر إذا( ٗ)

 .الالزمة التصحٌحٌة التدابٌر اتخاذ المومٌة

 

 حالة وفى التعوٌض، السارٌة النفط عمود بسبب حمولهم انتهكت الذٌن لألشخاص ٌحك( ٘)

 بتعوٌض النفط عمود أطراؾ ٌلتزم السلٌمة المانونٌة الوسابل خالل من االنتهاكات هذه إثبات

 .عنها الناجم الضرر بمدر المتضررٌن األشخاص

 

 الحكومة وأصول التزامات

 

 المستوي ذلن عنها مسبوال   ٌكون حكومً مستوى أي على التزامات أو دٌون أي( ٔ) -9ٕٓ

 .الحكومً

 

 الممام فً أصل، كل وٌُخصص الحكومٌة، لألصول ومنصؾ عادل تمسٌم هنالن ٌكون( ٕ)

 نزاع نشوء حالة وفى. األصل بذلن الصلة ذي العمل عن المسبول الحكومً للمستوى األول،

 اللجنة لرارات وتكون علٌه متفما   وخبٌرا   النزاع طرفً من لكل ممثال   تضم لجنة إلى األمر ٌُحال

 .وملزمةِ  نهابٌة

 

 عشر الرابع الباب

 

 الحرب وإعالن الطوارئ حالة

 

 الطوارئ حالة إعالن

 

 خطر أي لدوم أو حدوث عند األول، النابب بموافمة الجمهورٌة، لربٌس ٌجوز( ٔ) ـٕٓٔ

، أوببة أو طبٌعٌة كارثة أو حصارا   أو ؼزوا   أو كان حربا   منها، جزء أي أو البالد ٌهدد طارئ



 لهذا وفما   منها، جزء أي فً أو البالد فً الطوارئ حالة ٌُعلن أن التصادها، أو سالمتها ٌهدد

 .والمانون الدستور

 

 من ٌوما   عشر خمسة خالل المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة على الطوارئ حالة إعالن ٌُعرض( ٕ)

 .طاربة دورة عمد فٌجب منعمدة التشرٌعٌة الهٌبة تكن لم وإذا إصداره،

 

 واألوامر الموانٌن كل تظل الطوارئ حالة إعالن على التشرٌعٌة الهٌبة مصادلة عند( ٖ)

 .المفعول سارٌة الجمهورٌة ربٌس أصدرها التً واإلجراءات االستثنابٌة

 

 الطوارئ حالة فً الجمهورٌة ربٌس سلطات

 

 ٌتخذ أن الطوارئ حالة سرٌان أثناء األول، النابب بموافمة الجمهورٌة، لربٌس ٌجوز ـٕٔٔ

 مفعول آثار من تحد أو جزبٌا ، تلؽً أو تمٌد، ال تدابٌر أٌة االستثنابً، األمر أو المانون بموجب

 :أدناه علٌه منصوص هو ما باستثناء الشامل السالم واتفالٌة الدستور هذا أحكام

 

 من الحرمة أو الحٌاة فً الحك انتماص ذلن فً ٌجوز وال الحموق، وثٌمة من جزء تعلٌك(  أ)

 الدٌنً المعتمد أو الجنس أو العرق أساس على التمٌٌز عدم أو التعذٌب من الحرمة أو االسترلاق

 .العادلة المحاكمة فً الحك أو التماضً حك أو

 

 هذا بموجب للوالٌات ممنوحة سلطات أي تعلٌك أو الوالٌات، أجهزة من أي تعلٌك أو حل( ب)

 وٌمارس األجهزة، تلن مهام تصرٌؾ األول، النابب بموافمة الجمهورٌة ربٌس وٌتولى الدستور،

 المعنٌة، الوالٌة شبون تدبٌر بها ٌتم التً الطرٌمة ٌمرر أو السلطات

 

 .المانون لوة التدابٌر لتلن وتكون، الطوارئ حالة لممتضٌات الزمة تعتبر تدابٌر أي اتخاذ( ج)

 

 الطوارئ حالة فترة

 

 ـ:التالٌة الحاالت من أي فً الطوارئ بحالة الصلة ذات التدابٌر فترة تنمضً ـٕٕٔ



 

 مد على المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة توافك لم إذا اإلعالن إصدار تارٌخ من ٌوما   ثالثٌن انمضاء( أ)

 لرار، بموجب فترته

 

 المومٌة، التشرٌعٌة الهٌبة علٌها وافمت التً الفترة انمضاء( ب)

 

 .الطوارئ حالة برفع األول، النابب بموافمة الجمهورٌة ربٌس من إعالن( ج)

 

 الحرب إعالن

 

 البالد أن لررا ما متى الحرب بإعالن األول، النابب بموافمة الجمهورٌة ربٌس ٌموم ـٖٕٔ

 التشرٌعٌة الهٌبة موافمة عند لانونا   للتنفٌذ لابال   المرار ذلن وٌكون خارجً بعدوان مواجهة

 .علٌه المومٌة

 

 عشر الخامس الباب

 

 واالنتخابات اإلحصاء

 

 األول الفصل

 

 اإلحصاء

 

 السكانً اإلحصاء مجلس

 

 لإلحصاء مجلسا   الجمهورٌة، رباسة فً التشاور بعد الجمهورٌة، ربٌس ٌُنشا( ٔ) ـٕٗٔ

 .السكانً



 

 -:التالٌة المهام السكانً اإلحصاء مجلس ٌتولى( ٕ)

 

 السكانً، لإلحصاء الخطط وضع( أ)

 

 لإلحصاء، المركزي للمكتب والمعاٌٌر المواعد تحدٌد( ب)

 

 الفعلٌة، اإلحصابٌة العملٌة ومرالبة السكانً لإلحصاء التمهٌدٌة الترتٌبات متابعة( ج)

 

 .السكانً اإلحصاء بشؤن الجمهورٌة لرباسة تمرٌر رفع( د)

 

 السكانً اإلحصاء

 

 الثانٌة السنة نهاٌة فً منه الفراغ وٌتم السودان أنحاء كل فً سكانً إحصاء ٌُجرى( ٔ) ـٕ٘ٔ

 .االنتمالٌة الفترة من

 

 لجنوب والتموٌم اإلحصاء ومركز لإلحصاء المركزي المكتب السكانً اإلحصاء ٌتولى( ٕ)

 .السودان

 

 الثانً الفصل

 

 االنتخابات

 

 االنتخابات مواعٌد

 



 من الرابع العام نهاٌة ٌتجاوز ال موعد فً الحكم مستوٌات كل على عامة انتخابات تُجرى ـٕٙٔ

 .االنتمالٌة الفترة

 

 االستفتاء

 

 أعضابه، نصؾ من أكثر ٌإٌده بمرار الوطنً المجلس أو الجمهورٌة، لربٌس ٌجوز( ٔ) ـ7ٕٔ

 .لالستفتاء العامة المصلحة أو الوطنٌة بالمصلحة تتعلك مسالة أي إحالة

 

 ثمة لالستفتاء المطروحة المسؤلة وتنال الناخبٌن، كل لالنتخابات المومٌة المفوضٌة تستفتً( ٕ)

 .الممترعٌن أصوات عدد نصؾ من أكثر على بالحصول الجمهور

 

 ٌجوز وال تشرٌع، أي من أعلى سلطة االستفتاء طرٌك عن الشعب علٌه ٌوافك الذي للمرار( ٖ)

 .آخر باستفتاء إال إلؽاإه

 

 لالنتخاب التمدم شرط

 

 بها وٌلتزم الشامل السالم اتفالٌة ٌحترم أن لالنتخاب نفسه ٌرشح شخص كل على ـ1ٕٔ

 .وٌنفذها

 

 عشر السادس الباب

 

 السودان لجنوب المصٌر تمرٌر حك

 

 السودان جنوب لمواطنً المصٌر تمرٌر حك إلرار

 

 لتحدٌد االستفتاء خالل من المصٌر تمرٌر فً الحك السودان جنوب لمواطنً ٌكون ـ9ٕٔ

 .المستمبلً وضعهم



 

 السودان لجنوب االستفتاء مفوضٌة

 

 الثالثة السنة بداٌة فً السـودان جنوب استفتاء لانون المومٌة التشـرٌعٌة الهٌبة تصدر( ٔ) ـٕٕٓ

 .االنتمالٌة للفترة

 

 استفتاء مفوضٌة السودان، جنوب استفتاء لانون إصدار عند الجمهورٌة، رباسة تُنشا( ٕ)

 .السودان جنوب

 

 التموٌم مفوضٌة

 

 تنفٌذ لترالب للتموٌم مستملة مفوضٌة األول النابب وبموافمة الجمهورٌة، ربٌس ٌُنشا( ٔ) ـٕٕٔ

 .االنتمالٌة الفترة أثناء الشامل السالم اتفالٌة

 

 اتفالٌة بموجب المتخذة للترتٌبات االنتمالٌة الفترة منتصؾ فً تموٌما   المفوضٌة تُجري( ٕ)

 .الوحدة تحمٌك بهدؾ الشامل السالم

 

 المإسسات لتحسٌن االنتمالٌة الفترة أثناء المفوضٌة مع الشامل السالم اتفالٌة طرفا ٌعمل( ٖ)

 جنوب لمواطنً جاذبة   السودان وحدة تجعل لكٌما االتفالٌة تلن بموجب اُتخذت التً والترتٌبات

 .السودان

 

 المصٌر تمرٌر على االستفتاء

 

 لمواطنً دولً بإشـراؾ ستفتاءا االنتمالٌة، الفترة نهاٌة من أشهر ستة لبل ٌجرى،( ٔ) ـٕٕٕ

 وحكومة المومٌة الحكومة مع بالتعاون السودان جنوب استفتاء مفوضٌة تنظمه السودان جنوب

 .السودان جنوب

 



 :إما السودان جنوب مواطنو ٌصوت( ٕ)

 

 وهذا الشامل السالم اتفالٌة أرسته الذي الحكم نظام باستدامة بالتصوٌت السودان وحدة لتؤكٌد( أ)

 أو الدستور،

 

 .االنفصال اختٌار( ب)

 

 عشر السابع الباب

 

 متنوعة أحكام

 

 الدستور هذا نفاذ

 

 نسختاه وتعتبر، ٕ٘ٓٓ لعام االنتمالً السودان جمهورٌة دستور الدستور، هذا ٌُسمى( ٔ) ـٖٕٕ

 اإلشارة أٌضا   تفٌد للمذكر فٌه واإلشارة. الُحجٌة فً ومتساوٌتٌن رسمٌتٌن واإلنجلٌزٌة العربٌة

 .للمإنث

 

 الشعبٌة للحركة الوطنً التحرٌر ومجلس الوطنً المجلس من الدستور هذا إجازة عند( ٕ)

 المجلسٌن من كل   لبل من إجازته بشهادة مشفوعا   الجمهورٌة لربٌس ٌرفع السودان لتحرٌر

 .علٌه الجمهورٌة ربٌس تولٌع تارٌخ من وٌسري المذكورٌن

 

 الدستور تعدٌل

 

 من مجلس لكل األعضاء جمٌع أرباع ثالثة بموافمة إال الدستور هذا تعدٌل ٌجوز ال( ٔ) ـٕٕٗ

 لبل التعدٌل مشروع ٌُمدم أن وبشرط منهما، لكل منفصل اجتماع فً التشرٌعٌة الهٌبة مجلسً

 .المداوالت من األلل على شهرٌن فترة

 



 .طرفٌها موافمة بعد إال الشامل السالم اتفالٌة نصوص على تإثر التً التعدٌالت تطرح ال( ٕ)

 

 الشامل السالم اتفالٌة تضمٌن

 

 أحكام أي فإن ذلن ومع الدستور، هذا فً كلها ُضمنت لد الشامل السالم اتفالٌة تُعتبر ـٕٕ٘

 .منه جزء   تعتبر الدستور هذا فً صراحة تضمن لم الشامل السالم اتفالٌة فً وردت

 

 ومتنوعة انتمالٌة أحكام

 

 للعام السودان جمهورٌة ودستور الشامل السالم اتفالٌة من الدستور هذا أُستمد( ٔ) ـٕٕٙ

ٔ991. 

 

 هذا بموجب واجباته وٌمارس المضاء، ربٌس أمام المسم الحالً الجمهورٌة ربٌس ٌإدي( ٕ)

 المسم الجمهورٌة، ربٌس ونابب السودان، جنوب حكومة وربٌس األول النابب وٌإدي الدستور،

 .الدستور هذا بموجب واجباتهما وٌمارسان المضاء وربٌس الجمهورٌة ربٌس أمام

 

 ربٌس ٌجٌز الدستور، هذا حدده الذي الوجه على التنفٌذي الجهاز تكوٌن إعادة تتم رٌثما( ٖ)

 بعد، السودان جنوب حكومة ربٌس ٌموم كما تسٌٌر، كإدارة الحالٌة اإلدارة استمرار الجمهورٌة،

 إجازة تتم رٌثما ووالٌاته السودان جنوب فً تسٌٌر إدارة إلٌجاد الالزمة التدابٌر باتخاذ، التشاور

 .السودان لجنوب االنتمالً الدستور

 

 من التاسع فً االنتمالٌة الفترة تبدأ الشامل، السالم اتفالٌة وأؼراض الدستور هذا ألؼراض( ٗ)

 لبل من الدستور هذا إجازة لبل أُنشبت أجهزة أو اُتخذت، إجراءات أي وتعتبر ،ٕ٘ٓٓ ٌولٌو

 بموجب أنشبت أو اُتخذت أنها لو كما لها، ووفما   الشامل السالم اتفالٌة على المولعٌن الطرفٌن

 .الدستور هذا

 

 أداء العامة الخدمة فً والعاملٌن المضاة جمٌع وٌواصل نافذة   السارٌة الموانٌن كل تستمر( ٘)

 .الدستور هذا وفك آخر إجراء ٌُتخذ لم ما وظابفهم



 

 وربٌس وناببٌه الجمهورٌة ربٌس ومكافآت وامتٌازات ومخصصات مرتبات المانون ٌحدد( ٙ)

 المناصب شاؼلً وجمٌع المومٌة التشرٌعٌة الهٌبة وأعضاء وربٌسً السودان جنوب حكومة

 .الوالبً والمستوى السودان جنوب ومستوى المومً المستوى على الدستورٌة

 

 ألسباب فصلوا أو للتماعد أحٌلوا من تظلمات فً للنظر مإلتة لجنة الجمهورٌة رباسة تنشا( 7)

 .الجمهورٌة لرباسة توصٌاتها وتمدم سٌاسٌة

 

 الوالٌات ودساتٌر السودان لجنوب االنتمالً الدستور مطابمة المومٌة العدل وزارة تعلن( 1)

 .الدستور ذلن تسلمها تارٌخ من أسبوعٌن خالل وذلن، االنتمالً المومً للدستور

 

، ٕٕٗ للمادة وفما   مراجعة أو تعدٌل ألي خاضعا   وٌكون، االنتمالٌة الفترة الدستور هذا ٌحكم( 9)

 .دابم دستور اعتماد حٌن إلً سارٌا   وٌظل

 

 وفصول أبواب فإن االنفصال لصالح المصٌر تمرٌر حول االستفتاء نتٌجة جاءت إذا( ٓٔ)

 وحموله وتمثٌله السودان جنوب مإسسات على تنص التً الدستور هذا وجداول وفمرات ومواد

 .ملؽاة تُعتبر والتزاماته

 

 الجـــداول

 

 ( أ)  الجدول

 

 المومٌة االختصاصات

 

 :ٌلً كما للحكم المومً للمستوى الحصرٌة والتنفٌذٌة التشرٌعٌة االختصاصات تكون

 

 الوطنٌة، الحدود وحماٌة الوطنً واألمن الوطنً الدفاع -ٔ



 

 الدولً، والتمثٌل الخارجٌة الشبون -ٕ

 

 والتجنس، الجنسٌة -ٖ

 

 والتؤشٌرات، السفر جوازات -ٗ

 

 واألجانب، الهجرة -٘

 

 الصرؾ، سعر على والرلابة العملة وسن العملة -ٙ

 

 األخرى، المومٌة والمحاكم الدستورٌة المحكمة -7

 

 واإلللٌمٌة الثنابٌة الجنابٌة الشبون وتنسٌك الجنابٌة التحمٌمات إدارة فٌها بما)  المومٌة الشرطة -1

 ،( المومٌة العاصمة فً الشرطة تدرٌب معاٌٌر فٌها بما والنظم، والمعاٌٌر والدولٌة

 

 الحكومة فً اآلخرٌن والموظفٌن المدنٌة الخدمة لموظفً والعالوات األجور وتوفٌر تحدٌد -9

 المومٌة،

 

 البرٌدٌة، الخدمات -ٓٔ

 

 المدنً، الطٌران -ٔٔ

 

 البحري، الشحن -ٕٔ

 



 المنارات، -ٖٔ

 

 والشحن، المالحة -ٗٔ

 

 المومٌة، الطبٌعٌة والموارد المومٌة األراضً -٘ٔ

 

 الورلٌة، العمالت وإصدار المومٌة البنون وتؤسٌس المركزي البنن -ٙٔ

 

 األذنٌة، والسندات الكمبٌاالت -7ٔ

 

 والتولٌت، والتموٌم والمعاٌٌر والمماٌٌس الموازٌن -1ٔ

 

 الجوي، األرصاد -9ٔ

 

 وصٌانتها، المومٌة السجون إنشاء -ٕٓ

 

 الدستور، هذا فً علٌها المنصوص أو السالم اتفالٌة فً المتضمنة المومٌة المإسسات -ٕٔ

 

 والصادر، اإلنتاج ورسوم الجمارن -ٕٕ

 

 المإلؾ، وحموق البراءات فٌها بما الفكرٌة، الملكٌة حموق -ٖٕ

 

 الوطنً، والنشٌد الوطنً والشعار الوطنً العلم -ٕٗ

 



 السودان، جمهورٌة عن نٌابة الدولٌة المعاهدات إبرام -ٕ٘

 

 العام، االبتمان أساس على وااللتراض المومٌة الدٌون -ٕٙ

 

 المومٌة، واإلحصابٌات والمسوحات المومً التعداد -7ٕ

 

 المومٌة، الطوارئ حاالت -1ٕ

 

 المابٌة والممرات والمطارات الطرق ذلن فً بما الوالٌات، بٌن فٌما والنمل الدولً النمل -9ٕ

 الحدٌدٌة، والسكن البحرٌة والموانا

 

 المومٌة، العامة المرافك -ٖٓ

 

 الوطنً، التراث وموالع الوطنٌة المتاحؾ -ٖٔ

 

 الوطنٌة، االلتصادٌة والسٌاسة التخطٌط -ٕٖ

 

 موارد إدارة عن الناشبة والنزاعات للحدود العابرة والمٌاه النٌل مٌاه وإدارة النٌل مٌاه هٌبة -ٖٖ

 الشمالٌة الوالٌات بٌن تنشب نزاعات أٌة أو الشمالٌة، الوالٌات بٌن فٌما المشتركة المٌاه

 والجنوبٌة،

 

 والالسلكٌة، السلكٌة االتصاالت ونظم والمطبوعات الوطنً اإلعالم -ٖٗ

 

 المومٌة، اإلٌرادات وتحصٌل المومٌة الضرٌبة -ٖ٘

 



 المومٌة، المٌزانٌة -ٖٙ

 

 لالنتخابات، المومٌة المفوضٌة بواسطة ومرالبتها المومٌة االنتخابات تنظم التً الموانٌن -7ٖ

 

 .المومٌة الشخصٌة البطالة إصدار -1ٖ

 

 ( ب)  الجدول

 

 السودان جنوب حكومة اختصاصات

 

 :ٌلً كما السودان جنوب لحكومة الحصرٌة والتنفٌذٌة التشرٌعٌة االختصاصات تكون

 

 السودان، جنوب حكومة دستور وتعدٌل اعتماد -ٔ

 

 البرٌة، والحٌاة والسجون الشرطة -ٕ

 

 االنتمالٌة، الفترة خالل المسلحة والموات األمن خدمات -ٖ

 

 حكومة مستوٌات كافة على الخدمات لتمدٌم السودان جنوب حكومة بهٌاكل المتعلك التشرٌع -ٗ

 السودان، جنوب

 

 الكلً االلتصاد سٌاسة ضمن وحدها السودان جنوب حكومة بضمان فمط أموال التراض -٘

 المومٌة،

 

 المواطنٌن، ورفاهٌة والتعلٌم الصحة ذلن فً بما السودان، جنوب لخدمات التخطٌط -ٙ



 

 رواتبهم، ودفع صالحٌاتهم تحدٌد مع السودان، جنوب حكومة موظفً تعٌٌن -7

 

 ، السودان جنوب لحكومة المالٌة اإلٌرادات تنمٌة -1

 

 السودان لجنوب المماٌٌس من األدنى الحد ووضع السودان جنوب خدمات بٌن التنسٌك -9

 فً إلٌها مشار خدمة أو مسؤلة بؤٌة ٌتعلك فٌما السودان لجنوب موحدة معاٌٌر واستحداث

 فً بما( ج) الجدول من( ٔ) البند باستثناء ،(هـ) الجدول مع ممروءٌن( د) أو( ج) الجدولٌن

 والسجون(  المومٌة والنظم بالمعاٌٌر المساس دون)  والشرطة والرفاهٌة والصحة التعلٌم ذلن،

 المضابٌة والمإسسات والجنابٌة المدنٌة بالموانٌن المتعلمة والسلطات العامة الوالبٌة والخدمات

 فً والحرؾ التجارٌة والمعامالت الشخصٌة األحوال ولوانٌن الشباب إصالح ودور واألراضً

 الطبٌة الطوارئ وخدمات الكوارث حاالت فً والتدخل والزراعة والبٌبة والسٌاحة الوالٌة نطاق

 والحكم والنفاٌات المٌاه إدارة وخدمات الكهرباء وتوفٌر التجارٌة والنظم الحرابك ومكافحة

 موضوعات أي أو المستهلكٌن، وحماٌة الحٌوان أمراض ومكافحة البٌطرٌة والخدمات المحلً

 أعاله، داولالج فً إلٌها أشٌر

 

 موافمة مراعاة مع عنها نٌابة ممارستها المومٌة الحكومة أو والٌة أي منها تطلب سلطة أي -ٓٔ

 جنوب فً ممارستها السودان جنوب حكومة تطلب سلطات أي تتولى أو السودان جنوب حكومة

 األخرى، المستوٌات علٌها وتوافك األداء حسن لدواعً السودان

 

 إطار فً السودان جنوب على تإثر لضاٌا بشؤن السودان جنوب فً االستفتاء إجراء -ٔٔ

 السودان، جنوب حكومة اختصاصات

 

 السودان، جنوب فً والدخول الضرابب تحصٌل -ٕٔ

 

 السودان، جنوب مٌزانٌة إعداد -ٖٔ

 

 السودان، جنوب لحكومة العامة المرافك -ٗٔ

 



 السودان، جنوب حكومة وشعار علم -٘ٔ

 

 السودان، جنوب وتنمٌة إعمار إعادة -ٙٔ

 

 السلكٌة االتصاالت ومرافك اإلعالم ووسابط والمطبوعات السودان جنوب حكومة إعالم -7ٔ

 والالسلكٌة،

 

 المعالٌن عابالت ورعاٌة واألرامل والٌتامى المعالٌن المحاربٌن لدامى وإعانة تؤهٌل إعادة -1ٔ

 الحرب، فً سمطوا الذٌن الحرب أبطال

 

 بمفردها والٌة تعالجها أن ٌمكن ال( د) الجدول فً إلٌه مشار ببند متصلة لضٌة أي -9ٔ

 -حصر دون - ذلن وٌشمل السودان، جنوب حكومة جانب من بشؤنها تدخال   أو تشرٌعا   وتتطلب

 :ٌلً ما

 

 العمل، وشروط األعمال ورخص التجارٌة بالشركات المتعلمة الشبون( ٔ)

 

 الؽابٌة، الطبٌعٌة الموارد( ٕ)

 

 الرٌفً، والتخطٌط المدن تخطٌط( ٖ)

 

 السودان، جنوب فً الوالٌات بٌن المشتركة المٌاه إدارة عن الناجمة النزاعات( ٗ)

 

 الحرابك، ومكافحة اإلسعاؾ خدمات( ٘)

 

 السودان، جنوب لحكومة التابعة الشباب إصالح مإسسات( ٙ)

 



 السودان، جنوب فً النارٌة األسلحة رخص( 7)

 

 السودان، جنوب لحكومة والرٌاضة الترفٌه مرافك( 1)

 

 التسام اتفاق فً المحددة االلتصادي والتخطٌط والعوابد بالضرابب المتعلمة الشبون جمٌع -ٕٓ

 الثروة،

 

 السودان، جنوب حكومة اختصاص ضمن اإلحصابٌات وإعداد السكان إحصاء عملٌات -ٕٔ

 

 الوثابك من وؼٌرها المٌادة رخص جانب إلً السودان، جنوب داخل الهوٌة بطالات إصدار -ٕٕ

 .المالبمة

 

 ( ج)  الجدول

 

 الوالٌات اختصاصات

 

 النحو على السودان، والٌات من والٌة لكل الحصرٌة والتشرٌعٌة التنفٌذٌة االختصاصات تكون

 :التالً

 

 مناسبا ، كان حٌثما السودان جنوب ودستور المومً الدستور مع توافمه بشرط الوالٌة، دستور -ٔ

 

 الوالبٌة، والسجون الوالٌة شرطة -ٕ

 

 المحلً، الحكم -ٖ

 



 الوالبٌة، اإلعالم وأجهزة الوالبٌة والمنشورات الوالٌة إعالم -ٗ

 

 الوالبٌة، المعاشات فٌها بما االجتماعٌة، الرعاٌة -٘

 

 الوالٌة، مستوي على المدنٌة الخدمة -ٙ

 

 وتنظٌم صٌانة ذلن فً بما الوالٌات مستوي على العدل وإلامة الوالبٌة، المضابٌة السلطة -7

 والجنابٌة، المدنٌة واإلجراءات المومٌة والمعاٌٌر المبادئ مراعاة مع الوالبٌة، المحاكم

 

 الطبٌعٌة، ومواردها الوالٌة أراضً -1

 

 الوالٌة، داخل الثمافٌة الشبون -9

 

 الدٌنٌة، المسابل تنظٌم -ٓٔ

 

 إطار فً المحض الوالٌة ضمان أساس ىعل والخارج الداخل من األموال التراض -ٔٔ

 المومً، الكلً االلتصاد

 

 مرتباتهم، ودفع صالحٌاتهم وتحدٌد الوالٌة عاملً وتوظٌؾ تعٌٌن -ٕٔ

 

 واستؽاللها، وإٌجارها للوالٌة التابعة األراضً إدارة -ٖٔ

 

 وإدارتها، وصٌانتها الشباب إصالح مإسسات إنشاء -ٗٔ

 



 الصحٌة والمإسسات المستشفٌات ذلن فً بما الصحٌة الرعاٌة وتوفٌر وتنظٌم إنشاء -٘ٔ

 األخرى،

 

 وشروط التجارٌة األعمال بممارسة والترخٌص التجارٌة بالشركات الخاصة النظم وضع -ٙٔ

 الوالٌة، داخل العطلة وأٌام العمل وساعات العمل

 

 المحلٌة، والمشارٌع األعمال -7ٔ

 

 واالنتساب، والتبنً والوفٌات والموالٌد والمٌراث والطالق الزواج تسجٌل -1ٔ

 

 الوالبٌة، الموانٌن إنفاذ -9ٔ

 

 على جنابٌة عموبات فرض باستثناء العموبات لانون سلطة بموجب تسن التً التشرٌعات -ٕٓ

 المومٌة، االختصاصات من هً التً المومٌة بالموانٌن اإلخالل

 

 وإدارتها، علٌها والمحافظة الؽابٌة والموارد الطبٌعٌة الموارد تنمٌة -ٕٔ

 

 بها، الخاص التعلٌم وإدارة والثانوٌة االبتدابٌة المدارس -ٕٕ

 

 ، الوالٌة داخل بالزراعة المتعلمة الموانٌن -ٖٕ

 

 المدنً، الطٌران نظم ضمن والمومٌة الدولٌة المطارات مهابط بخالؾ الطابرات مهابط -ٕٗ

 

 الوالٌة، داخل العام والنمل الطرق -ٕ٘

 



 األسرة، وتنظٌم السكانٌة السٌاسة -ٕٙ

 

 البٌبً، التلوث ضبط -7ٕ

 

 الوالبٌة، والمسوحات اإلحصاء -1ٕ

 

 الوالٌة، داخل االستفتاءات إجراء -9ٕ

 

 ، والهبات الخٌرٌة األعمال -ٖٓ

 

 بالمحاجر، الخاصة النظم -ٖٔ

 

 والرٌؾ، المدن تخطٌط -ٕٖ

 

 التارٌخٌة الموالع من وؼٌرها والمتاحؾ، المكتبات ، الوالبٌة والتراثٌة الثمافٌة الموالع -ٖٖ

 للوالٌة، األخرى

 

 العرفً، والمانون التمالٌد -ٖٗ

 

 ، بالوالٌة المالٌة الشبون -ٖ٘

 

 ، الوالبً الصعٌد على السدود وإلامة الري -ٖٙ

 

 الوالٌة، مٌزانٌة -7ٖ

 



 الوالبً، الصعٌد على التذكارٌة والنصب المدٌمة واآلثار السجالت -1ٖ

 

 الوالٌة، دخل لدعم الوالٌة داخل مباشرة وؼٌر مباشرة ضرابب فرض -9ٖ

 

 العامة، الوالبٌة المرافك -ٓٗ

 

 المركبات، رخص -ٔٗ

 

 الحرابك، ومكافحة اإلسعاؾ خدمات -ٕٗ

 

 الوالٌة، داخل والرٌاضة الترفٌه -ٖٗ

 

 النارٌة، األسلحة حمل رخص -ٗٗ

 

 .الوالٌة وشعار علم -٘ٗ

 

 ( د)  الجدول

 

 المشتركة االختصاصات

 

 التشرٌعٌة االختصاصات الوالبٌة والحكومات السودان جنوب وحكومة المومٌة للحكومة تكون

 -:أدناه مذكورة مسؤلة أي بشؤن والتنفٌذٌة

 

 السودان، جنوب فً واالجتماعٌة االلتصادٌة التنمٌة -ٔ

 



 وتنظٌماتها، وؼٌرها المانونٌة المهن -ٕ

 

 العلمً، والبحث المهنٌة والمعاهد الكلٌات فً التعلٌم -ٖ

 

 الصحٌة، السٌاسة -ٗ

 

 واإلسكان، والتخطٌط الحضرٌة التنمٌة -٘

 

 الصناعٌة، والتنمٌة والصناعة التجارة -ٙ

 

 العامة، الخدمات تمدٌم -7

 

 والتؤمٌن، المصرفٌة األعمال -1

 

 واإلعسار، اإلفالس -9

 

 للتصنٌع، الترخٌص -ٓٔ

 

 المدنً، الطٌران ونظم لمعاٌٌر وفما   السودان جنوب حكومة مع فمط، المطارات -ٔٔ

 

 النهري، النمل -ٕٔ

 

 األوببة، ومكافحة واإلؼاثة وإدارتها الكوارث لمواجهة االستعداد -ٖٔ

 



 المرور، بحركة الخاصة النظم -ٗٔ

 

 والنفاٌات، المٌاه وإدارة الكهرباء تولٌد -٘ٔ

 

 والالسلكٌة، السلكٌة واالتصاالت اإلذاعٌة والهٌبات عالماإل ووسابط والمطبوعات اإلعالم -ٙٔ

 

 علٌها، والمحافظة البٌبة وحماٌة إدارة -7ٔ

 

 اإلعمار، وإعادة التؤهٌل وإعادة للوطن واإلعادة التوطٌن وإعادة اإلؼاثة -1ٔ

 

 والرٌاضة الثمافة مجاالت فً وإتمامها بشؤنها والتفاوض واإلللٌمٌة الدولٌة االتفالٌات ابتدار -9ٔ

 ؼٌر والمنظمات األجنبٌة الحكومات مع الفنٌة والمساعدة والمنح والمروض واالستثمار والتجارة

 حكومة بلوابح اإلخالل عدم مراعاة ومع، المومٌة بالنظم إخالل دون وذلن، األجنبٌة الحكومٌة

 الجنوب، والٌات حالة فً السودان جنوب

 

 وااللتصادٌة، المالٌة والسٌاسات التخطٌط -ٕٓ

 

 المرأة، دور تعزٌز -ٕٔ

 

 بالجنسٌن، المتعلمة السٌاسة -ٕٕ

 

 الحٌوانٌة، واألمراض الماشٌة أمراض ومكافحة البٌطرٌة والخدمات المراعً -ٖٕ

 

 المستهلن، وحماٌة سالمة -ٕٗ

 



 ،(هـ) للجدول وفما المتبمٌة السلطات -ٕ٘

 

 والطفولة، األمومة ورعاٌة حماٌة -ٕٙ

 

 الوالٌات، بٌن المشتركة المٌاه ماعدا المابٌة، الموارد -7ٕ

 

 بالنظام متعلمة موضوعات بؤي العناٌة( ج) و( ب) و( أ) الجداول علٌه نصت مما بالرؼم -1ٕ

 االلتصادي، والتخطٌط والعوابد الضرٌبً

 

 المومٌة، الموانٌن تطبٌك أو إنفاذ عن المسبولة الوالبٌة والمحاكم السودان جنوب محاكم -9ٕ

 

 خّول والتً االلتصادي والتخطٌط العوابد وتحصٌل الضرابب بفرض المتعلمة المسابل -ٖٓ

 بشؤنه، مشترن اختصاص السودان جنوب لحكومة

 

 والحٌوانٌة، البشرٌة العمالٌر جودة ضبط -ٖٔ

 

 .بها المتعلمة الحموق وممارسة األراضً واستؽالل حٌازة تنظٌم -ٕٖ

 

 ( هـ)  الجدول

 

 المتبمٌة صاصاتاالخت

 

 بمسؤلة ٌتعلك األمر كان إذا( المثال سبٌل على) طبٌعتها بحسب المتبمٌة االختصاصات تباشر

 منفردة، والٌة لبل من تنظٌمها ٌمكن ال مسؤلة أو المومً الصعٌد على معالجة تتطلب لومٌة

 بؤمر ٌتعلك االختصاص كان وإذا. المومٌة الحكومة جانب من االختصاص هذا ٌُمارس فعندبذ

 نظم تحكمه األمر كان وإذا ممارسته، الوالٌة فعلى المحلً، أو الوالبً الحكم ٌمارسه ما عادة

 .السودان جنوب حكومة االختصاص فتباشر السودان، جنوب لوالٌات بالنسبة السودان، جنوب



 

 ( و)  الجدول

 

 المشتركة لالختصاصات بالنسبة النزاعات تسوٌة

 

 المومً المانون أو الوالبً والمانون السودان جنوب لانون أحكام بٌن تعارض هنان كان إذا

 المسؤلة ٌعالج الذي ذلن هو ٌسود الذي المانون فإن ،(د) الجدول فً إلٌها أُشٌر مسابل بشؤن

 -:ٌلً ما مراعاة مع فعال، نحو على المانون موضوع

 

 الوالٌات، أو السودان جنوب ذاتٌة على التؤمٌن مع األمة بسٌادة اإلعتراؾ أهمٌة( ٔ)

 

 جنوبٌة، أو لومٌة وأعراؾ معاٌٌر إلً الحاجة مدي تحدٌد( ٕ)

 

 التابعٌة، مبدأ( ٖ)

 

 .للجمٌع األساسٌة والحرٌات اإلنسان حموق وحماٌة الشعب رفاهٌة تعزٌز إلً الحاجة( ٗ)

 

  

 

 

 

 

 

  


