
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 مقدمــــــــــــة 

 حنن شعب السودان،

ــة الســعت الاــومط الــ  ا ــع  حــداهلل شو عــوهلل  محــداهلل ا العمــيم الــنا احلكمــو ارادــة اا اادا  ةــوس ا اوشي
 أل ول نزاع يف القواا األفريقية، 

 ابعد اجتيوسان للعواشب املأسواية ال  ةد  عن ذلك المزاع املمهك،

 اإدااكوهلل ممو للتموع الديين االعرشي ااالثين االثقويف يف السودان، 

 االتزاموهلل ممو إبشومة نموت ال مركزا ادميقرا ي  عددا للحام يتم فيه  داال السلطة سلديوهلل، 

 اإبععء شيم العدل ااملسوااا احاظ كرامة ا نسون امسوااا الرجول االمسوء يف ارقوق االواجكوت،

 عزيز المدــو االشتدــودا،  االتزاموهلل ممو بضرااا التوجه ابرام يف املرحلة املقكلة من مسري مو السيوسية حنو
 ا و يد التوافق االجتدوعي، ا عديق التسومح الديين، ابموء الثقة بني أحلط السودان مجيعوهلل، 

، 1998ااســتهداءهلل بدســتوا الســودان لعـــوت  2005االتزامــوهلل اب اوشيــة الســعت الاــومط املوشعــة يف يمــوير 
 رى ذات الدلة، االتجواب الدستواية السوبقة ممن االستقعل، االتجواب األخ

ــوداا ارــواا الاــعف الاــومط اا اوشيــوت الســعت ااملدــورة الو ميــة، خو ــة  ا قــديراهلل ملــت رات ارــواا امك
 ا كوشري اال اوشيوت األخرى املمهية للمزاعوت يف الكعد، 2005ا اوشية القوحلرا املوشعة يف يونيو 

ام بــه مجهوايــة الســودان خــعل الاــاا االنتقوليــة انتعهــد  نعلن هبنا ٍاعتدودان هلنا الدستوا شونوانهلل أعلى ُتح
 ابحاامه امحويته.

 

 

 2005دستوا مجهواية السودان االنتقوىل لسمة 

 

 الباب األول 

 الدولة والدستور والمبادئ الموجهة 
 الفصل األول 

 الدولة والدستور 

 



 طبيعة الدولة 

ديمقراطية ال مركزية تتعدد فيها الثقافات  جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، وهى دولة   ( 1ـ )1
 واللغات وتتعايش فيها العناصر واألعراق واألديان.

ــاواة واالرتقـــا  م قـــوق  (2) ــاعية، وتالســـا علـــى العدالـــة والمسـ ــة اليرامـــة ا عسـ ــة مـــاقترال وترميـ تلتـــزل الدولـ
 ا عسان وقرياته األساسية وتتيح التعددية ال زبية.

 مع تيون فيه األديان والثقافات مصدر موة وتوافق وإلهال.السودان وطن واقد جا (3)

 

 السيادة 

السيادة للشعب وتامارسها الدولة طبقًا لنصوص هذا الدستور والقاعون دون إخالل بذاتية جنوب الســودان  ـ2
 والواليات.

 

 حاكمية الدستور القومي االنتقالي 

، ويتوافــق معــه الدســتور االعتقــالن لونــوب الســودان الدســتور القــومن االعتقــالن هــو القــاعون األعلــى للــبالد ـ3
 ودساتير الواليات وجميع القواعين.

 
 المبادئ األساسية للدستور 

 يالسا هذا الدستور على المبادئ التالية ويسترشد بها:ـ  ـ4
رة لشـــعبه وســــيادة قرـــ  القــــاعون وال رـــ  الــــديمقراطن  )أ ( تالســـا وقـــدة الســــودان علـــى ا رادة ال ــــا

 الالمركزي والمسا لة والمساواة واالقترال والعدالة،
 األديان والمعتقدات والتقاليد واألعراف هن مصدر القوة المعنوية وا لهال للشعب السوداعن، )ب(
التنــوا الثقــافن واالجتمــاعن للشــعب الســوداعن هــو أســام التماســز القــومن، وال يوــو  اســتغالله  )ج(

  قداث الفرمة،
طة ال رــ  وصــالقياته مــن ســيادة الشــعب وإرادتــه التــن تامــارم عــن طريــق االســتفتا  تاســتمد ســل )د (

واالعتخامات ال ارة المباشرة والدورية التن تاورى فن امتراا سري عال لمن بلغ السن التن ي ددها 
 .القاعون 

 

 مصادر التشريع 

تيــون الشـــريعة ا ســالمية وا جمــاا مصــدرًا للتشـــريعات التــن تاســن علــى المســتوي القــومن وتاطبــق  (1) ـ5
 على واليات شمال السودان. 



ــة التــن ت خــذ فــن 2) (   يرــون التوافــق الشــعبن ومــي  وأعــراف الشــعب الســوداعن وتقاليــدن ومعتقداتــه الديني
تاســن علــى المســتوي القــومن، وتاطبــق علــى االعتبار التنوا فن الســودان، مصــدرًا للتشــريعات التــن 

 جنوب السودان أو والياته.
فن قالة وجود تشريع مومن معمول مه قاليًا, أو مــد ياســن، ويرــون مصــدرن دينيــًا أو عارفيــًا، يوــو   (3)

( )أ( فن قالة جنوب السودان، التن ال يعتنق غالب سراعها ذلــز الــدين 1)26للوالية، وفقًا للمادة 
 ن ذلز العرف أن:ـأو ال يمارسو 

) أ (   تســن تشــريعًا يســمح مممارســات أو ينشــي ملسســات فــن تلــز الواليــة تال ــ  ديــن ســران 
 الوالية وأعرافه ، أو 

ــين فـــن ذلـــز  ــع الممثلـ ــه بوســـاطة يالثـــن جميـ ــات  جا تـ ــريع إلـــن مولـــا الواليـ )ب(   ت يـــل التشـ
 الملسسات البديلة المال مة.المولا أو يبتدر إجرا ات لسن تشريع مومن تنش  مموجبه 

 
 الحقوق الدينية 

 ت ترل الدولة ال قوق الدينية التالية:ـ ـ6
العبادة والتومع وفقًا لشــعا ر أي ديــن أو معتقــد، وإعشــا  أمــاغن لتلــز األغــرا  والم اف ــة  )أ (

 عليها،
 إعشا  وصون الملسسات الخيرية وا عساعية المناسبة، )ب(
لثابتـــة والمنقولـــة وصـــنع وقيـــا ة واســـتعمال األدوات والمـــواد الال مـــة تملــز وقيـــا ة األمـــوال ا )ج(

 المتعلقة مطقوم أو عادات أي دين أو معتقد،
 غتامة وإصدار وتو يع المطبوعات الدينية، )د (
 تدريا الدين أو المعتقد فن األماغن المناسبة لهذن األغرا ، )هـ(
ــة الطوعيـــة أ )و( ــاهمات الماليـ ــتالل المسـ ــتقطاب واسـ ــن األفـــراد أو اسـ ــري مـ ــاهمات أخـ و أي مسـ

 الملسسات الخاصة أو العامة,
ــه  ) ( ــبين قســــبما تتطلبــ ــا  الــــدينيين المناســ ــاب أو اســــتخالف الزعمــ تــــدريب أو تعيــــين أو اعتخــ

 مقتضيات ومعايير أي دين أو معتقد،

 مراعاة العطالت واألعياد والمناسبات وفقًا للعقا د الدينية، )ح(
الوماعــات فيمــا يتعلــق مــ مور الــدين والعقيــدة علــى المســتويين الم لـــن االتصــال مــاألفراد و  )ط(

 والعالمن.
 



 المواطنة والجنسية 
 تيون المواطنة أسام ال قوق المتساوية والواجبات ليل السوداعيين. (1) ـ7

 ليل مولود من أل أو أب سوداعن قق ال ينتقص فن التمتع مالونسية والمواطنة السوداعية. (2)
 ين   القاعون المواطنة والتونا، وال يوو  عزا الونسية عمن اغتسبها مالتونا إال مقاعون.  (3)
 يوو  ألي سوداعن أن يرتسب جنسية بلد آخر قسبما ين مه القاعون. (4)

 
 اللغة 

 جميع الالغات األصلية السوداعية لغاات مومية يوب اقترامها وتطويرها وترميتها. (1) ـ8
 العربية هن اللغة القومية األوسع اعتشارًا فن السودان.  (2)
تيون العربية، ماعتبارها لغاة ر يسية على الصعيد القومن، وا عوليزية، اللغتين الرسميتين ألعمال  (3)

 ال رومة القومية ولغتن التدريا فن التعلي  العالن.
مــن أي لغــة موميــة أخــرى، لغــة  يوــو  ألي هي ــة تشــريعية دون مســتوى ال رــ  القــومن أن توعــل (4)

 عمل رسمية فن عطامها وذلز إلى جاعب اللغتين العربية وا عوليزية.
ال يوو  التمييز ضد استعمال أي من اللغتين العربية أو ا عوليزية فن أي مستوى من مستويات  (5)

 ال ر  أو فن أي مرقلة من مراقل التعلي .
 

 الشعارات الوطنية 
القاعون العل  الوطنن والشعار الوطنن والنشيد الوطنن والخات  العال واألوسمة واألعياد والمناسبات ي دد   ـ9

 الوطنية للدولة.
 

 الفصل الثاني  
 المبادئ الهادية والموجهات  

 
 االقتصاد الوطني 

لتنميــة تيون األهداف األشمل للتنمية االمتصادية هى القضا  على الفقر وت قيق أهداف ألفيــة ا (1ـ )10
وضمان التو يع العادل للثروة وتقليص التفاوت فن الدخول وت قيق مستوى كري  من ال ياة ليل 

 المواطنين.
(   تطور الدولة االمتصاد الوطنن وتديرن مغر  ت قيق الرخــا  عــن طريــق سياســات تهــدف لزيــادة 2)

 قتيار.ا عتاج وبنا  امتصاد كف  معتمد على ذاته وتشويع السوق ال ار ومنع اال



 تعز  الدولة التيامل االمتصادي ا مليمن.  (3)
 

 البيئة والموارد الطبيعية 
ــة والمواطنــون علــى التنــوا  (1) ـ11 ألهــل الســودان ال ــق فــن بي ــة طبيعيــة ع يفــة ومتنوعــة، وت ــافن الدول

 ال يوي فن البالد وترعان وتطورن.
مــن شــ عه أن يــلير تــ ييرًا ســالبًا علــى وجــود ال تنتهج الدولة سياسات أو تتخذ أو تسمح م ي عمــل  (2)

 أي عوا قيواعن أو صنف عباتن أو على بي تهما الطبيعية أو الماختارة.
 تطور الدولة، مموجب التشريع، االستغالل األمثل للموارد الطبيعية وأعوع األساليب  دارتها. (3)

 
 العدالة االجتماعية 

يفال العدالة االجتماعية بين أهل السودان كافة، وذلز عن تضع الدولة استراتيويات وسياسات ت (1) ـ12
بل كسب العــيش وفــرص العمــل وتشــوع التيافــل والعــون الــذاتن والتعــاون والعمــل  طريق ت مين سا

 الخيري.
ال يا رل أي شخص ملهل من ا لت اق م ي مهنة أو عمل مسبب ا عامة، ولوميــع األشــخاص  (2)

ق فــن المشــاركة فــن المناشــع االجتماعيــة أو المهنيــة أو ذوي ال اجــات الخاصــة والمســنين ال ــ 
 ا بداعية أو الترفيهية.

 
 التعليم والعلوم والفنون والثقافة  

ــا  الســودان، وتيفــل مواعيــة التعلــي   (  )أ(1ـ )13 ــي  علــى كافــة مســتوياته فــن جميــع أع ـ ــة التعل ترمــن الدول
 وإلزاميته فن مرقلة األسام وبرامج م و األمية. 

 ق ألي فرد أو جماعة إعشا  ورعايــة المــدارم الخاصــة والملسســات التعليميــة األاخــرى فــن ي )ب(
 غل المستويات قسب الشروط والمعايير التن ي ددها القاعون.

(   تاعبي الدولة الموارد والطامات العامة والخاصة والشعبية من أجل التعلي  وتطوير الب ث العلمن 2)
 التنمية.وخاصًة الب ث من أجل 

ــة   (3) ــات ال روميـ ــل الملسسـ ــن م بـ ــا مـ ــى رعايتهـ ــاعد علـ ــرف والفنـــون وتسـ ــور ال ـ ــة وتطـ تشـــوع الدولـ
 والمواطنين.

ــالتنوا الثقــافن فــن الســودان وتشــوع الثقافــات المتعــددة علــى اال دهــار المنســو   (4) تعتــرف الدولــة م
 والتعبير عن عفسها عبر وسا ع ا عالل والتعلي .



الدولة التراث السوداعن واآليار واألماغن ذات األهمية القومية أو التاريخية أو الدينية من ت من   (5)
 التخريب والتدعيا وا  الة غير المشروعة والتصدير بوجه غير ماعوعن.

ــي  العــالن وت مــن قريــة الب ــث العلمــن فــن   (6) تيفــل الدولــة ال ريــة األغاديميــة فــن ملسســات التعل
 المية للب ث. إطار الضوامع األخ

 
 النشء والشباب والرياضة 

تضع الدولة السياسات وتوفر الوسا ل لرعاية النش  والشباب وضمان تنش ته  علــى وجــه صــ ن  (1) ـ14
 بدعيًا وأخالميًا وقمايته  من االستغالل وا همال المادي واألخالمن.

 ( ترعى الدولة الرياضة وتمرن الشباب من تنمية مهاراته .2)
 ن الدولة وتدع  الملسسات الرياضية األهلية وتضمن استقالليتها.( ت م 3)

 
 األسرة والزواج والمرأة 

األسرة هن الوقدة الطبيعيــة واألساســية للموتمــع ولهــا ال ــق فــن قمايــة القــاعون, ويوــب االعتــراف  (1) ـ15
بهمــا، وال  م ق الرجل والمرأة فن الزواج وت سيا األسرة وفقًا لقــواعين األقــوال الشخصــية الخاصــة

 يت  أي  واج إاّل مقبول طوعن وكامل من طرفيه.
تضطلع الدولة م ماية األمومة ووماية المرأة من ال ل  وتعزيــز المســاواة بــين الونســين وت غيــد دور  (2)

 المرأة فن األسرة وتمرينها فن ال ياة العامة.
 

 القيم والطهارة العامة 
الموتمع من الفساد والونوح والشرور االجتماعية وترمية الموتمع كلــه تسن الدولة القواعين ل ماية  (1) ـ16

 ع و القي  االجتماعية الفاضلة مما ينسو  مع األديان والثقافات فن السودان.
تســن الدولــة القــواعين وتنشــي الملسســات لل ــد مــن الفســاد وال يلولــة دون إســا ة اســتخدال الســلطة  (2)

 .ولضمان الطهارة فن ال ياة العامة
  

 السياسة الخارجية 
تاوظف سياسة السودان الخارجية لخدمة المصـالح الوطنية وتادار ماستقالل وشفافية لخدمة األهداف  ـ17

 التالية:ـ



)أ (    ترميــة التعــاون الــدولن، خاصــة فــن إطــار أســرة األمــ  المت ــدة والمن مــات الدوليــة وا مليميــة 
ن واقتــرال القــاعون الــدولن وااللتزامــات التعاهديــة األاخرى، وذلز من أجل تعزيز السالل العــالم 

 وتطوير ع ال امتصادي عالمن عادل،
ت قيق التيامل االمتصادي األفريقن والعربن، كل فن إطار الخطع والمنابر ا مليمية القا مة  )ب(

 وتعزيز الوقدة األفريقية والعربية والتعاون ا فريقن العربن كما هو مرسول فن تلز الخطع،
 ترمية اقترال ققوق ا عسان وقرياته األساسية فن المنابر ا مليمية والدولية،  ()ج

 تشويع قوار ال ضارات وبنا  ع ال عالمن ما   علن العدل ووقدة المصير ا عساعن،  )د ( 
 )هـ( ترمية التعاون االمتصادي بين دول الونوب، 

)و ( عدل التدخل فن ش ون الدول األاخرى، وتعزيز قسن الووار والتعاون المشــترم مــع جميــع دول 
 الووار، وال فاظ على عالمات متوا عة وودية مع الدول األاخرى، 
 )  ( مراف ة ا رهاب والوريمة المن مة، الدولية منها وعبر الوطنية.

 
 الدفاع عن الوطن 

ب علــى كــل مــواطن، وترعــى الدولــة الم ــاربين والمصــابين فــن ال ــرب الــدفاا عــن الــوطن شــرف وواجــ  ـ18
 وأسر الشهدا  والمفقودين.

 
 الصحة العامة 

 تطور الدولة الص ة العامة وتضمن الرعاية الص ية األولية مواعًا ليافة المواطنين. ـ19
 

 المفروضات المالية 
 مموجب ماعون.(  ال تافر  ضرا ب أو رسول أو مست قات مالية، إال 1ـ  )20

الزكاة فريضة مالية على المسلمين, وين   القاعون فن الواليات الشمالية كيفية جبايتها وصــرفها  (2)
 وإدارتها.

 
 المصالحة الوطنية 

ــوطنن  ـ21 ــق الـ ــق التوافـ ــل ت قيـ ــراح مـــن أجـ ــميد الوـ ــة وتضـ ــال ة الوطنيـ ــاملة للمصـ ــة شـ ــة عمليـ ــدر الدولـ تبتـ
 ن.والتعايش السلمن بين جميع السوداعيي

 



 استثناء 
ــاعون ال قــوق وال ريــات المشــار إليهــا فــن هــذا  ـ22 ــ  يــنص هــذا الدســتور علــى غيــر ذلــز أو يرفــل الق مــا ل

الفصــل، ال تاعتبــر النصــوص الــواردة فــن هــذا الفصــل واجبــة النفــاذ بــذاتها فــن الم ــاغ ، ومــع ذلــز فــ ن 
 اصة عند وضع السياسات والقواعين.المبادئ الواردة فيه أساسية لل ر , والدولة مالزمة ماالهتدا  بها، خ

 
 الفصل الثالث  
 واجبات المواطن 

(  علــى كــل مــواطن ســوداعن أن يــدين مــالوال  لومهوريــة الســودان وأن يمتثــل لهــذا الدســتور وي تــرل 1ـ  )23
 الملسسات التن أاعش ت ممقتضان وي من سالمة أر  الوطن.

 على كل مواطن, بوجه خاص, أن:ـ  (2) 
يدافع عن الــوطن ويســتويب لنــدا  الخدمــة الوطنيــة فــن قــدود مــا يــنص عليــه هــذا الدســتور  )أ ( 

 والقاعون،
ينبــذ العنــف ويعمــل علــى ت قيــق التوافــق وا خــا  والتســامح بــين أهــل الســودان كافــة، توــاو ًا  )ب(

 للفوارق الدينية وا مليمية واللغوية والطا فية،
 مة ويفن مااللتزامات القاعوعية والمالية ع و الدولة،ي افن على األموال والممتليات العا )ج(
 يوتنب الفساد والتخريب وي ول دون قدويهما، )د (
 يشارم مفعالية فن تنمية البالد، )هـ(
 يشارم فن االعتخامات العامة واالستفتا ات التن ينص عليها هذا الدستور والقاعون، )و (
 ختصة على قفن القاعون والن ال،يلتزل مالقاعون ويتعاون مع األجهزة الم  ) (
 ي افن على البي ة الطبيعية، )ح(
يســتهدي ويسترشــد, بوجــه, عــال,, فــن أعمالــه ممصــالح األمــة والمبــادئ المنصــوص عليهــا فــن  )ط(

 هذا الدستور.
 

 الفصل الرابع  
 نظام الحكم الالمركزي 

 
 مستويات الحكم 

 ا على الوجه التالن:ـالسودان دولة المركزية، وتيون مستويات ال ر  فيه  ـ24



مستوى ال ر  القومن، الذي يمارم السلطة لي من سيادة السودان الوطنية وسالمة أراضيه  )أ (
 ويعز  رفاهية شعبه،

مستوى ال ر  فن جنوب السودان, الذي يمــارم الســلطة فيمــا يتعلــق م هــل جنــوب الســودان  )ب(
 ووالياته،

ة علــى مســتوى الواليــات فــن كــل أع ــا  الســودان مستوى ال ر  الوال ن, الذي يمــارم الســلط )ج(
 ويقدل الخدمات العامة من خالل المستوى األمرب للمواطنين،

 مستوى ال ر  الم لن، ويرون فن أع ا  السودان كافة. )د (
 

 تخويل السلطات 
 تاراعى المبادئ اآلتية عند تخويل السلطات وتو يعها بين كافة مستويات ال ر :ـ ـ25

 االعتراف بذاتية قرومة جنوب السودان والواليات، )أ (
ت غيد ال اجة البتداا مبادئ ومعايير لل ر  وا دارة علــى المســتوى القــومن ومســتوى جنــوب  )ب(

 السودان والواليات تبر  وقدة الوطن وتلكد تنوا شعبه،
 ت األساسية،ا مرار بواجب الدولة فن تعزيز رفاهية الشعب وقماية ققوق ا عسان وال ريا )ج(
االعتراف م همية مشاركة جميع السوداعيين فن كافة مستويات ال ر  وبوجه خاص مواطنن  )د (

 جنوب السودان تعبيرًا عن الوقدة الوطنية للبالد،
ت قيق ال ر  الراشد عن طريق الديمقراطية والشفافية والم اسبة وســيادة قرــ  القــاعون علــى  )هـ(

 وذلز توطيدًا للسالل الدا  .غافة مستويات ال ر ، 
 

 الروابط بين مستويات الحكم 
ت ترل مستويات ال ر , عند إدارة الن ال الالمركزي للبالد, المبادئ اآلتية التن ت ر  الروامع فيما  (1) ـ26

 بينها:ـ
ــة  )أ ( ــة والواليـــات فـــن جنـــوب الســـودان عـــن طريـــق قرومـ ــين ال رومـــة القوميـ يرـــون التواصـــل بـ

 جنوب السودان،
ــتوي جنـــوب  )ب( ــتوي القـــومن، ومسـ ــ ، وعلـــى وجـــه الخصـــوص المسـ تاراعـــن كـــل مســـتويات ال رـ

ــة  ــزة ال روميـ ــا أو مـــع األجهـ ــا بينهـ ــل معالماتهـــا فيمـ ــا يتصـ ــتوي الـــوال ن، فيمـ الســـودان، والمسـ
 -األاخرى, ما يلن:

 )أواًل(    اقترال كل منها لذاتية اآلخر،



ــا  ال رــــ   )ياعيًا( ــا التــــف ر فــــن أدا  أعبــ ــا  مالتزاماتهــ ــها لــــبعب فــــن الوفــ ومســـــاعدة معضــ
 الدستورية،

 تلدي أجهزة ال ر  على كل المستويات مهامها وتمارم صالقياتها م يث:ـ  )ج(
 ال يتغول أي منها على صالقيات ووظا ف المستويات األخرى، )أواًل(

لهــــذا  )ياعيـــًا(   ال يتـــولى أي منهـــا صــــالقيات أو وظـــا ف مان ـــت لمســــتوى آخـــر إال وفقـــاً 
 الدستور،

 ترمن التعاون بين كل مستويات ال ر ، )يالثًا(
 تنمن التواصل واالعفتاح بين كل مستويات ال ر ، )رامعًا(

 تقدل المساعدة والدع  للمستويات األاخرى، )خامسًا(
 تعز  تنسيق المهال ال رومية، )سادسًا(
 تلتزل م جرا ات التعامل بين مستويات ال ر ، )سامعًا(
 تشوع التسوية الودية للنزاعات مبل اللوو  إلى التقاضن، ()يامناً 

 ت ترل مستويات ال ر  األاخرى وملسساتها، )تاسعًا(
يرون التفاعل بين مستويات ال ر  المختلفة مشتركًا ومتسقًا ويت  فــن إطــار الوقــدة الوطنيــة  )د(

 بهدف ت قيق قياة أفضل للوميع,
 لى آليات أو ترتيبات للتنسيق أو التعاون فيما بينها.يوو  لواليتين أو أغثر االتفاق ع ( 2)

 
 الباب الثاني 

 وثيقـــة الحقــوق 
 

 ماهية وثيقة الحقوق 
تيـون وييقــة ال قــوق عهــدًا بـين كافــة أهــل الســودان، وبيـنه  وبــين قرومــاته  علــى كـل مســتوى، والتزامــًا مــن  (1) ـ27

ــوق ا عســـان وال ريـــات  ــاعبه  مـــ ن ي ترمـــوا ققـ ــذا الدســـتور وأن يعملـــوا علـــى جـ ــية المضـــمنة فـــن هـ األساسـ
 ترميتها؛ وتعتبر قور األسام للعدالة االجتماعية والمساواة والديمقراطية فن السودان.

 ت مى الدولة هذن الوييقة وتعز ها وتضمنها وتنفذها.  (2)
يـة ل قـوق ا عسـان والمصـادق تعتبر كل ال قوق وال ريات المضمنة فن االتفاميـات والعهـود والمواييـق الدول (3)

 عليها من مبل جمهورية السودان جزً  ال يتوزأ من هذن الوييقة.
 ( تن   التشريعات ال قوق وال ريات المضمنة فى هذن الوييقة وال تصادرها أو تنتقص منها.4)

 



 الحياة والكرامة اإلنسانية 
وي من القاعون هذا ال ق، وال يوـو  قرمـان أي ليل إعسان قق أصيل فن ال ياة واليرامة والسالمة الشخصية,  ـ28

 إعسان من ال ياة تعسفًا. 
 

 الحرية الشخصية 
يوـو  قرماعـه مـن قريتـه  ليل شخص ال ق فن ال ريـة واألمـان، وال يوـو  إخضـاا أقـد للقـبب أو ال ـبا، وال ـ29

 أو تقييدها إال ألسباب ووفقًا  جرا ات ي ددها القاعون.
 

 والسخرة الُحرمة من الرق 
 ي  ر الرق واالتوار مالرميق موميع أشراله، وال يوو  استرماق أقد أو إخضاعه للسخرة.   (1) ـ30

 ال يوو  إرغال أقد على أدا  عمل مسرًا إاّل كعقوبة تترتب على ا داعة بوساطة م رمة مختصة. (2)
 

 المساواة أمام القانون 
لتمتع م ماية القاعون دون تمييـز بيـنه  مسـبب العنصـر أو اللـون أو النام سواسية أمال القاعون, وله  ال ق فن ا ـ31

 الونا أو الالغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسن أو األصل العرمن.
 

 حقوق المرأة والطفل  
تيفـــل الدولـــة للرجـــال والنســـا  ال ـــق المتســـاوي فـــن التمتـــع مرـــل ال قـــوق المدعيـــة والسياســـية واالجتماعيـــة  (1) ـ32

 افية واالمتصادية مما فيها ال ق فن األجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية األخرى. والثق

 تعز  الدولة ققوق المرأة من خالل التمييز ا يوابن. (2)

 تعمل الدولة على م اربة العادات والتقاليد الضارة التن تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها. (3)

 الص ية لألمومة والطفولة ولل وامل. توفر الدولة الرعاية (4)

 ت من الدولة ققوق الطفل كما وردت فن االتفاميات الدولية وا مليمية التن صادق عليها السودان. (5)
 

 الُحرمة من التعذيب 

 ال يوو  إخضاا أقد للتعذيب أو معاملته على ع و, مام, أو ال إعساعن أو ماهين. ـ33

 
 المحاكمة العادلة 

 المته  برئ قتى تثبت إداعته وفقًا للقاعون. (1) ـ34
 ياخطر أي شخص عند القبب عليه م سباب القبب ويابلغ دون ت خير مالتهمة الموجهة ضدن. (2)



يرــون ألي شـــخص, تاتخـــذ ضــدن إجـــرا ات مدعيـــة أو جنا يـــة, ال ــق فـــن ســـماا عــادل وعلنـــن أمـــال م رمـــة  (3)
 اعون. عادية مختصة وفقًا لإلجرا ات التن ي ددها الق

ــل أو  (4) ــز الفعـ ــرل ذلـ ــ  يشـ ــا لـ ــل مـ ــن فعـ ــاا عـ ــل أو امتنـ ــبب فعـ ــد أي شـــخص مسـ ــال ضـ ــه االتهـ ال يوـــو  توجيـ
 االمتناا جريمة عند وموعه.

يرـــون ليـــل شـــخص ال ـــق فـــن أن يا ـــاغ  قضـــوريًا بـــدون إمطـــا  غيـــر مبـــرر فـــن أي تاهمـــة جنا يـــة, ويـــن    (5)
 القاعون الم اغمة الغيابية.

فـــن الــدفاا عــن عفســه شخصـــيًا أو بوســاطة م ــال, يختــارن، ولـــه ال ــق فــن أن تــوفر لـــه يرــون للمــته  ال ــق  (6)
 الدولة المساعدة القاعوعية عندما يرون غير مادر, على الدفاا عن عفسه فن الورا   مالغة الخطورة.

 
 الحق في التقاضي 

 الة.يرفل لليافة ال ق فن التقاضن، وال يوو  منع أقد من ققه فن اللوو  إلن العد ـ35
 

 تقييد عقوبة اإلعدام 
ال يوـــو  توميـــع عقوبــــة ا عـــدال إال مصاصـــًا أو قــــدًا أو جـــزاً  علـــى الوــــرا   مالغـــة الخطـــورة، مموجــــب  (1) ـ36

 القاعون.
ال يوو  توميع عقوبة ا عدال على مـن لـ  يبلـغ الثامنـة عشـرة مـن عمـرن، أو مـن بلــغ السـبعين مـن عمــرن  (2)

 وال دود.فن غير القصاص 
 ال يوو  تنفيذ عقوبة ا عدال على ال وامل والمرضعات إال معد عامين من الرضاعة.  (3)

 
 الخصوصية 

ال يوـــو  اعتهـــام خصوصـــية أي شـــخص, وال يوـــو  التـــدخل فـــن ال يـــاة الخاصـــة أو األســـرية ألي شـــخص فـــن  ـ37
 مسرنه أو فن مراسالته، إال وفقًا للقاعون.

 
 حرية العقيدة والعبادة 

ليل إعسان ال ق فن قرية العقيدة الدينية والعبادة، ولـه ال ـق فـن إعـالن دينـه أو عقيدتـه أو التعبيـر عنهمـا عـن  ـ38
طريق العبـادة والتعلـي  والممارسـة أو أدا  الشـعا ر أو االقتفـاالت، وذلـز وفقـًا لمـا يتطلبـه القـاعون والن ـال العـال، 

 ارسة طقوم أو شعا ر ال يقبل بها طواعية.وال يايرن أقد على اعتناق دين ال يلمن مه أو مم
 

 حرية التعبير واإلعالم 
(   ليل مواطن قق ال ياقيد فن قرية التعبير وتلقن وعشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الص افة  1ـ  )39

 دون مسام مالن ال والسالمة واألخالق العامة، وذلز وفقًا لما ي ددن القاعون. 



 رية الص افة ووسا ل ا عالل األخرى وفقًا لما ين مه القاعون فن موتمع ديمقراطن.(   تيفل الدولة ق2)
(   تلتزل كافة وسا ل ا عالل م خالق المهنة وبعدل إيارة اليراهية الدينية أو العرمية أو العنصرية أو الثقافية  3)

 أو الدعوة للعنف أو ال رب.
 

 حرية التجمع والتنظيم 
يايفــل ال ــق فــن التومــع الســلمن، وليــل فــرد ال ــق فــن قريــة التن ــي  مــع آخــرين، ممــا فــن ذلــز ال ــق فــن  (1ـ  )40

 تيوين األقزاب السياسية والومعيات والنقامات واالت ادات المهنية أو االعضمال إليها قمايًة لمصال ه. 
ت ـادات المهنيـة وفقـًا لمـا يتطلبـه ين   القاعون تيـوين وتسـويل األقـزاب السياسـية والومعيـات والنقامـات واال (2)

 الموتمع الديمقراطن. 
ال ي ق ألي تن ي  أن يعمل ك زب سياسن علن المستوى القـومن أو مسـتوى جنـوب السـودان أو المسـتوى  (3)

 الوال ن ما ل  يرن لديه:ـ
 عضوية مفتوقة ألي سوداعن مغب الن ر عن الدين أو األصل العرمن أو مران الميالد، )أ(
 برعامج ال يتعار  مع عصوص هذا الدستور، )ب(
 ميادة وملسسات منتخبة ديمقراطيًا، )ج(
 مصادر تمويل شفافة ومعلنة. )د(
 

 حق االقتراع 
 ليل مواطن ال ق فن المشاركة فن الش ون العامة من خالل التصويت قسبما ي ددن القاعون.  (1ـ  )41

ب فــن اعتخامــات  (2) ب ويانتخــن ليـل مــواطن بلــغ الســن التــن ي ــددها  هــذا الدسـتور أو القــاعون ال ــق فــن أن يننتخــ 
 دورية تيفل التعبير ال ار عن إرادة الناخبين وتاورى وفق امتراا سري عال.

 
 التنقل واإلقامة  حرية

ليــل مــواطن ال ــق فــن قريـــة التنقــل وقريــة اختيــار مرــان إمامتـــه إاّل ألســباب تقتضــيها الصــ ة العامـــة أو  (1) ـ42
 السالمة وفقًا لما ين مه القاعون. 

 ليل مواطن ال ق فن مغادرة البالد وفقًا لما ين مه القاعون وله ال ق فن العودة. (2)
 

 حق التملك 
 طن ال ق فن ال يا ة أو التملز وفقًا للقاعون. ليل موا (1) ـ43

ال يوو  عزا المليية الخاصة إال مموجب ماعون وللمصـل ة العامـة، وفـن مقابـل تعـويب عـادل وفـوري. وال  (2)
 تصادر األموال الخاصة إال مموجب قر  مضا ن.

 



 الحق في التعليم 

ال صول عليه دون تمييز علـى أسـام الـدين أو العنصـر أو التعلي  قق ليل مواطن وعلى الدولة أن تيفل  (1) ـ44
 العرق أو النوا أو ا عامة.

 التعلي  فن المستوى األساسن إلزامن وعلى الدولة توفيرن مواعًا. (2)
 

 حقوق األشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين 
نصوص عليها فن هـذا الدسـتور، تيفل الدولة لألشخاص ذوي ال اجات الخاصـة كل ال قـوق وال ـريات الم (1) ـ45

وبخاصـــة اقتـــرال كـــرامته  ا عســـاعية، وإتاقـــة التعلـــي  والعمـــل المناســـبين لهـــ  وكفالـــة مشـــاركته  الياملـــة فـــن 
 الموتمع.

تايفل الدولة للمسنين ال ق فن اقترال كرامته  وتوفر له  الرعاية والخدمات الطبيـة الال مـة وفقـًا لمـا ين مـه  (2)
 القاعون.

 
 الصحية العامة الرعاية 

تضـــطلع الدولـــة بتطـــوير الصـــ ة العامـــة وإعشـــا  وتطـــوير وت هيـــل الملسســـات العالجيـــة والتشخيصـــية األساســـية  ـ46
 وعليها توفير الرعاية الص ية األولية وخدمات الطوارئ مواعًا ليل المواطنين. 

 
 المجموعات العرقية والثقافية  

ــون للموموعـــات العرميـــة  ـ47 ــة وتطورهـــا م ريـــة، وللمنتمـــين لهـــذن يرـ ــا الخاصـ ــق فـــن أن تـــنع  بثقافاتهـ والثقافيـــة ال ـ
الموموعــات ال ــق فــن أن يمارســوا معتقــداته  ويســتخدموا لغــاته  ويراعــوا أديــاعه  وأعــرافه  وينشــ وا أطفــاله  فــن 

 إطار تلز الثقافات واألعراف.
 

 ُحرمة الحقوق والحريات 
الدسـتور, ال يوـو  االعتقـاص مـن ال قـوق وال ريـات المنصـوص عليهـا فـن هـذن من هـذا  211مع مراعاة المادة  ـ48

الوييقة, وتصون الم رمة الدستورية والم اغ  المختصة األاخرى هذن الوييقة وت ميها وتطبقها، وترامب مفوضية 
 من هذا الدستور.142ققوق ا عسان تطبيقها فن الدولة وفقًا للمادة 



 
 الباب الثالث

 التنفيذية القومية السلطة 
 الفصل االول 

 السلطة التنفيذية القومية واختصاصاتها 
 

 تكوين السلطة التنفيذية القومية  
 تتيون السلطة التنفيذية القومية من ر اسة الومهورية ومولا الو را  القومن. -49

 اختصاصات السلطة التنفيذية القومية 
التنفيذيــة الــواردة فـى الوــدولين )أ( و)د( مقـرو ين  مــع الوــدولين تمـارم الســلطة التنفيذيـة القوميــة االختصاصـات  -50

 )هـ( و)و( والصالقيات التى يمن ها هذا الدستور.
 

 الفصل الثاني 
 رئاسة الجمهورية 

 
 تكوين رئاسة الجمهورية 

 تتيون ر اسة الومهورية من ر يا الومهورية وعا بين.  (1) ـ51
تاتخــذ القـــرارات فـــن ر اســة الومهوريـــة بـــروح المشـــاركة والزمالــة لل فـــاظ علـــى اســتقرار الـــبالد وتنفيـــذ اتفاميـــة  (2)

 السالل الشامل.
 

 رئيس الجمهورية 

اعون والن   التـن تضـعها المفوضـية لومهورية السودان ر يا ينتخبه الشعب مباشرة فن اعتخامات مومية وفقًا للق ـ52
 القومية لالعتخامات.

 
 أهلية رئيس الجمهورية 

 يوب أن تتوفر فن المرشح لمنصب ر يا الومهورية الشروط التالية:ـ ـ53
 أن يرون سوداعيًا مالميالد، )أ(
 أن يرون سلي  العقل، )ب(
 أال يقل عمرن عن أربعين عامًا، )ج(  
 مالقرا ة واليتامة،أن يرون ملمًا  )د(



 أال يرون مد أادين فن جريمة تتعلق ماألماعة أو الفساد األخالمن. )هـ(

 

 ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية 
يوـو  ألي عاخـب ملهـل ترشــيح مـن يـران مناســبًا لمنصــب ر ـيا الومهوريـة، ويوـب أن يزكـن المرشـح عــدد  (1) ـ54

 من الناخبين الملهلين ي ددن القاعون. 
ون المرشــح لمنصــب ر ــيا الومهوريــة الــذي ي صــل علـى أغثــر مــن خمســين مالما ــة مــن جملــة أصــوات يرـ (2)

 المقترعين فن اعتخاب ر يا الومهورية، هو الر يا المنتخب.
(، تاعــاد االعتخامــات بــين المرشــ ين االينــين اللــذين قصــال 2إذا لــ  ت ــر  النســبة الم ويــة الــواردة فــن البنــد ) (3)

 األصوات.على أعلى 

 
 تأجيل انتخابات رئيس الجمهورية  

( عنــد تعــذر اعتخــاب ر ــيا الومهوريــة ألي ســبب قســبما تقــررن المفوضــية القوميــة لالعتخامــات وفقــًا لقـــاعون 1) ـ55
ــريطة أال  ــد  جـــرا  االعتخـــاب م عوـــل مـــا تيســـر، شـ االعتخامـــات، يتعـــين علـــى المفوضـــية ت ديـــد موعـــد جديـ

 الذي كان مقررًا فيه إجرا  االعتخامات.يتواو  ستين يومًا من اليول 

يســتمر ر ــيا الومهوريــة شــاغل المنصــب، ر يســًا مالوكالــة، ل ــين إجــرا  االعتخامــات الملجلــة وتمتــد فترتــه  (2)
 تلقا يًا ل ين أدا  الر يا المنتخب اليمين الدستورية.  

 
 قسم رئيس الجمهورية 

 منصبه, اليمين التالية أمال الهي ة التشريعية القومية:ـيلدي ر يا الومهورية المنتخب, لتولن  ـ56
)أعــا ................... أمســ  مــاي الع ــي  بوصــفن ر يســًا لومهوريــة الســودان أن أغــون مخلصــًا وصــادمًا فــن 
وال ــن لومهوريــة الســودان، وأن أجدي واجبــاتن ومســ ولياتن موــد وأماعــة وبطريقــة شــورية لترميــة ورفاهيــة وتقــدل 

، وأن التــزل مالدســتور وأقميــه وأقــافن عليــه وأن أراعــن مــواعين جمهوريــة الســودان وأن أدافــع عــن ســيادة األمــة
البالد، وأن أعمل لوقدتها وأوطد دعا   ع ال ال ر  الديمقراطن الالمركزي، وأن أصون كرامة شـعب السـودان 

 وعزته، وهللا على ما أمول شهيد(.
 

 أجل والية رئيس الجمهورية 
أجـل واليــة ر ـيا الومهوريـة خمــا سـنوات تبـدأ مــن يـول توليـه لمنصــبه ويوـو  إعـادة اعتخامــه لواليـة ياعيــة يرـون  ـ57

 ف سب.
 



 اختصاصات رئيس الجمهورية 
(   ر يا الومهورية هو رأم الدولة وال رومة ويمثل إرادة الشعب وسلطان الدولة, وله فن ذلز ممارسة  1ـ  ) 58

تور واتفامية السالل الشامل, ومع عدل ا خالل معمول ما تقدل  االختصاصات التن يمن ها هذا الدس 
 يتولى المهال التالية:ـ  

 يصون أمن البالد وي من سالمتها، )أ (
 يشرف علن الملسسات الدستورية التنفيذية ويقدل عموذجًا للقيادة فن ال ياة العامة، )ب(
 ذا الدستور والقاعون،يعين شاغلن المناصب الدستورية والقضا ية وفقًا لنصوص ه )ج(
 يرأم مولا الو را  القومن، )د (
 يدعو الهي ة التشريعية القومية لالععقاد أو يلجل اععقادها أو ينهن دورتها، )هـ(
 يعلن ال رب وفقًا لنصوص هذا الدستور والقاعون، )و(
 يعلن وينهن قالة الطوارئ وفقًا لنصوص هذا الدستور والقاعون، ) (
 التعديالت الدستورية والتشريعات ويصادق على القواعين،يبتدر  )ح(
ــًا لنصـــوص هـــذا  )ط( يصـــادق علـــى أقرـــال ا عـــدال ويمـــنح العفـــو ويرفـــع ا داعـــة ويخفـــف العقوبـــة وفقـ

 للدستور والقاعون القومن.
 يمثل الدولة فن عالماتها الخارجية ويعين سفرا  الدولة ويعتمد السفرا  األجاعب، )ى(
ــ )م( ــة يوجـــه السياسـ ــات الدوليـ ــدات واالتفاميـ ــى المعاهـ ــادق علـ ــا ويصـ ــرف عليهـ ــة ويشـ ــة للدولـ ة الخارجيـ

 مموافقة الهي ة التشريعية القومية،
 ينشد رأي الم رمة الدستورية فن أي مس لة تنش  قول الدستور، )ل(
 أي مهال أخري ي ددها هذا الدستور أو القاعون.  )ل(

يصــدر ر ــيا الومهوريــة مراراتــه مموافقــة النا ــب األول مشــ ن ( 1دون إخــالل ممــا جــا  فــن أقرــال البنــد ) (2)
 المسا ل التالية:ـ 

 إعالن قالة الطوارئ وإعها ها، )أ(
 إعالن ال رب، )ب(
( مــن اتفاميــة الســالل 1التعيينــات التــن يوريهــا ر ــيا الومهوريــة قســبما وردت فــن المل ــق )ب( ) )ج(

 الشامل،  
 الععقاد أو ت جيل اععقادها أو إعها  دورتها.دعوة الهي ة التشـريعية القومية ل )د(

 
 خلو منصب رئيس الجمهورية 

 يخلو منصب ر يا الومهورية فن أي من ال االت التالية:ـ ـ59
 اعتها  أجل واليته، )أ (
 الوفاة، )ب(



أربـاا جميـع العلة العقلية أو البدعية المقعدة وفقًا لما تقررن الهي ة التشريعية القوميـة م غلبيـة ياليـة  )ج(
 األعضا ،

 التن ية وفق عصوص هذا الدستور,   )د (
 تقدي  استقالته للهي ة التشريعية القومية. )هـ(

  
 حصانة رئيس الجمهورية والنائب األول وتنحيتهما 

يتمتــع ر ـــيا الومهوريـــة والنا ــب األول م صـــاعة فـــن مواجهـــة أي إجــرا ات ماعوعيـــة وال يوـــو  اتهامهمـــا أو  (1) ـ60
 مقاضاتهما فن أي م رمة أينا  فترة واليتهما.

( أعـــــالن، يوـــــو  اتهـــــال ر ـــــيا الومهوريـــــة أو النا ـــــب األول أمـــــال الم رمـــــة 1دون إخـــــالل م قرـــــال البنـــــد ) (2)
الدسـتورية فـن قالـة الخياعـة العا مـن أو االعتهـام الوسـي  ألقرـال هـذا الدسـتور أو السـلوم المشـين المتعلــق 

 ر مرار بذلز من يالية أرباا جميع أعضا  الهي ة التشريعية القومية.مش ون الدولة، شريطة صدو 
( أعـالن ياعتبـر كمـا لـو كـان مـد تخلـى 2فن قالة إداعة ر يا الومهورية أو النا ب األول وفقـًا ألقرـال البنـد ) (3)

 عن منصبه. 
 

 الطعن في أعمال رئيس الجمهورية أو أعمال رئاسة الجمهورية 
 ر من أعمال ر يا الومهورية أو أعمال ر اسة الومهورية, الطعن فيها أمال:ـيوو  ليل شخص متضر  ـ61

الم رمــة الدســتورية إذا كــان الفعــل المــدعن مــه يتعلــق ماعتهــام هــذا الدســتور أو وييقــة ال قــوق أو الن ــال  )أ(
 الالمركزي أو اتفامية السالل الشامل،

 أسباب ماعوعية أخرى.الم رمة المختصة إذا كان االدعا  متعلقًا م ي  )ب(
 

 نائبا رئيس الجمهورية ومساعدوه ومستشاروه 
يعين ر يا الومهورية المنتخب عا بين، أقدهما من جنوب السودان واآلخـر مـن الشـمال؛ فـ ذا كـان الـر يا  (1) ـ62

المنتخـب مـن الشـمال،  يشـغل منصــب النا ـب األول الشـخص الـذي ااعتخــب لمنصـب ر ـيا قرومـة جنــوب 
ــا إذا كـــان الـــر يا المنتخـــب مـــن جنـــوب الســـودان ويا  ــًا مـــن ر ـــيا الومهوريـــة لهـــذا المنصـــب، أمـ عتبـــر معينـ

الســودان فياعــين النا ــب األول مــن الشــمال بنــاً  علــى توصــية ال ــزب ال ــا ز علــى أغبــر عــدد مــن المقاعــد 
 الشمالية فن المولا الوطنن.  

 لمقررة لمنصب ر يا الومهورية.يوب أن يستوفى عا با ر يا الومهورية شروط األهلية ذاتها ا (2)
 يوو  لر يا الومهورية أن يعين مساعدين ومستشارين وي دد مهامه  وأسبقياته . (3)
يـــلدي كـــل مـــن عـــا بن ر ــــيا الومهوريـــة والمســـاعدين والمستشـــارين أمــــال ر ـــيا الومهوريـــة, عنـــد تــــوليه   (4)

 لمناصبه , القس  ذاته الذي يلديه ر يا الومهورية.
 



 رئيس الجمهورية مهام نائبي 
 يختص النا ب األول لر يا الومهورية ماآلتن:ـ (1) ـ63

 القيال ممهال ر يا الومهورية فن قالة غيامه وفقًا لنصوص هذا الدستور، )أ(  
 عضوية مولا الو را  القومن،   )ب(
 عضوية مولا األمن الوطنن، )ج(
 االعتخامات،عضوية المولا الر اسن فن فترة ما مبل  )د(
 ر اسة المولا الر اسن فن فترة ما معد االعتخامات، وذلز فن قالة خلو منصب ر يا الومهورية، )هـ(
 أي اختصاص أو تيليف آخر يوكله له ر يا الومهورية. )و(

 (  يختص عا ب ر يا الومهورية ماآلتن:ـ  2)
 ما وفقًا لنصوص هذا الدستور،  القيال ممهال ر يا الومهورية والنا ب األول فن قالة غيابه   )أ(
 عضوية مولا الو را  القومن، )ب(
عضــوية المولــا الر اســن والقا ــد األعلــى للقــوات المســل ة الســوداعية فــن قالــة خلــو منصــب ر ــيا  )ج(

 من هذا الدستور، 66و  65الومهورية وذلز وفقًا للمادتين 
 عضوية مولا األمن الوطنن،   )د(
ــف آ )هـ( ــة أي اختصـــاص أو تيليـ ــن لر اسـ ــل الهرمـ ــاة التسلسـ ــع مراعـ ــة مـ ــيا الومهوريـ ــه ر ـ ــه لـ ــر يوكلـ خـ

 الومهورية.
 

 خلو منصب النائب األول  
 عند خلو منصب النا ب األول مبل االعتخامات يعين ر يا الومهورية عا بًا أول وفق عصوص هذا الدستور. ـ64
 

 الفصل الثالث 
 أحكام انتقالية لرئاسة الجمهورية 

 
 الجمهورية الحالي والنائب األول رئيس 

 ـ مبل االعتخامات التن تاورى أينا  الفترة االعتقالية:ـ 65
يرون ر ـيا الومهوريـة ال ـالن، أو مـن يخلفـه، ر يسـًا للومهوريـة والقا ـد األعلـى للقـوات المسـل ة السـوداعية  )أ(

 وفقًا لهذا الدستور.
الســودان، أو مـــن يخلفــه، النا ـــب األول لــر يا الومهوريـــة يرــون الـــر يا ال ــالن  لل ركـــة الشــعبية لت ريـــر  )ب(

ويتولى فن الومت ذاته منصبن ر يا قرومة جنوب السودان والقا د العال للويش الشعبن لت ريـر السـودان 
 وفقًا لهذا الدستور.

 



 خلو منصب رئيس الجمهورية قبل االنتخابات 
   فن قالة خلو منصب ر يا الومهورية مبل االعتخامات:ـ ـ66

 يتولى مهال ر يا الومهورية مولا ر اسن يت لف من ر يا المولا الوطنن وعا بن ر يا الومهورية، )أ(
 يرون ر يا المولا الوطنن ر يسًا للمولا الر اسن، )ب(
 يتخذ المولا الر اسن مراراته بتوافق اآلرا ، )ج(
 السوداعية،يرون عا ب ر يا الومهورية القا د األعلى للقوات المسل ة  )د(
أو أي عــص آخــر فــن هــذا الدســتور، يتــولى منصــب ر ــيا الومهوريــة  52علــى الــرغ  مــن عــص المــادة  )هـ(

 مرشح قزب الملتمر الوطنن خالل أسبوعين من تاريخ خلو المنصب. 
 

 خلو منصب رئيس الجمهورية بعد االنتخابات 
   -فن قالة خلو منصب ر يا الومهورية معد االعتخامات: ـ67

 )أ(،66ولى مهال ر يا الومهورية المولا الر اسن المشار إليه فن المادة يت )أ(
 يرون النا ب األول ر يسًا للمولا الر اسن، )ب(
 يتخذ المولا الر اسن مراراته بتوافق اآلرا ، )ج(
يرــون النا ــب األول أو عا ــب ر ــيا الومهوريــة، أيهمــا كــان مــن الشــمال، القا ــد األعلــى للقــوات المســل ة  )د(

 السوداعية،
مـن هـذا  52يت  شغل منصب ر يا الومهورية من خالل اعتخامات تاورى خالل ستين يومًا وفقـًا للمـادة  )هـ(

 الدستور.
 

 خلو منصب النائب األول قبل االنتخابات 
الشــعبية ـ فــن قالــة خلــو منصــب النا ــب األول لــر يا الومهوريــة مبــل االعتخامــات، يتــولى المنصــب مرشــح ال ركــة 68

 لت رير السودان، وذلز خالل اسبوعين من خلو المنصب.
 

 أحكام انتقالية ألجل والية رئيس الجمهورية والنائب األول  
(    إذا جا ت عتيوة االستفتا  قول تقرير المصـير مليدة للوقـدة، يرمل ر يا الومهورية والنا ب األول أجل  1ـ  )69

 ا الدستور.  من هذ 57واليتهما وفقًا لنص المادة 
(    فن قالة اختيار مواطنن جنوب السودان االعفصال, يستمر ر يا الومهورية فن منصبه إن كان من  2)

الشمال، أما إذا كان من الونوب فيعتبر مستقياًل، ويتولى النا ب األول منصب ر يا الومهورية ليرمل  
 أجل الوالية ل ين إجرا  االعتخامات القادمة. 

 



 الفصل الرابع 
 لس الوزراء القومي مج

 
 تكوين مجلس الوزراء القومي وصالحياته 

 يشرل ر يا الومهورية معد التشـاور فن ر اسة الومهورية، مولسًا موميًا للو را .    (1) ـ70
 يرون ر يا الومهورية وعا بان أعضا  فن مولا الو را  القومن. (2)
لـــر يا الومهوريـــة ور اســـة الومهوريـــة، تســـود دون ا خــالل ماالختصاصـــات التـــن يســـندها هـــذا الدســتور  (3)

 مرارات مولا الو را  القومن على جميع  القرارات التنفيذية األخرى. 
يرــون مولــا الــو را  القــومن الســلطة التنفيذيــة القوميــة فــن الدولــة وفقــًا لنصــوص هــذا الدســتور والقــاعون  (4)

 ويويز مراراته بتوافق اآلرا  أو ماألغلبية البسيطة. 
يعــين ر ــيا الومهوريــة معــد التشــاور فــن ر اســـة الومهوريــة و را  دولــة يعــاوعون الــو را  القــوميين، ومـــد  (5)

 ند غيابه .يصرفون أعبا ه  ع
 يلدي و را  الدولة القس  ذاته الذي يلديه الو ير القومن.  (6)

 
 قسم الوزير القومي 

 يلدى الو ير القومن عند تعيينه اليمين التالية أمال ر يا الومهورية ليتولى مهال منصبه:ـ ـ71
أغـــون فـــن كــــل األومـــات مخلصــــًا " أعـــا ..................... ومـــد عاينــــت و يـــرًا موميـــا، أمســــ  مـــاي الع ــــي  أن 

لومهوريـة السـودان، وأن التـزل مالدســتور واقترمـه وأصـوعه وأن أراعــى كـل مـواعين الــبالد، وأن أدافـع مخلصـًا عــن 
استقاللها، وأن أعمل لوقدتها وتوطيد ع ـال ال رـ  الـديمقراطن الالمركـزي الـذي أمامـه الدسـتور وأن أبـذل صـادمًا 

 الد، وهللا على ما أمول شهيد ".أمصى جهدي فن خدمة الشعب والب
 

 مهام مجلس الوزراء القومي 
 تيون لمولا الو را  القومن المهال التالية:ـ ـ72

 تخطيع سياسات الدولة، )أ(
 إعفاذ اتفامية السالل الشامل،   )ب(
ــدات الدوليـــة  )ج( ــة والمعاهـ ــة القوميـ ــواعين القوميـــة والموا عـ ــاريع القـ ــدار مشـ ــة والمتعـــددة ابتـ ــات الثنا يـ واالتفاميـ

 األطراف،
 تلقن التقارير قول األدا  الو اري القومن للمراجعة واتخاذ ا جرا ، )د(
تلقن التقارير قول األدا  التنفيذي للواليات للعل  أو بهدف التنسيق، على أن يت  تلقن التقارير فن قالـة  )هـ(

 ن،والية من جنوب السودان عبر قرومة جنوب السودا



تلقن التقارير مش ن المسا ل المشتركة أو المتبقية والتقرير, وفقـاا للوـدولين )هــ( و )و( مـن هـذا الدسـتور,  )و(
فيمــا إذا كاعــت لــه صــالقية ممارســة هــذن االختصاصــات. فــ ذا مــا مــرر اختصاصــه بهــا, يقــول م خطــار 

عتــرا  علــى ذلــز مــن مســتويات ال رــ  األخــرى برغبتــه فــن ممارســة ذلــز االختصــاص. وفــن قالــة  اال
مبل أي مستوى قر , تشرل لونة بوساطة المستويات المعنية لتسوية المسـ لة وديـًا مبـل اللوـو  للم رمـة 

 الدستورية,
 أي مهال أخرى يسندها له ر يا الومهورية والقاعون. ) (
 

 اختصاصات الوزير القومي 
راتـه فيهــا علــى أي مـرارات أخــرى، ومـع ذلــز ف عــه الـو ير القــومن هـو المســ ول األول فــن و ارتـه وتعلــو مرا (1ـ  )73

يوــو  لمولــا الــو را  القــومن مراجعــة  تلــز القــرارات، ويوــو  لــر يا الومهوريــة تعليــق أي مــرار يصــدرن 
 و ير مومن ل ين مراجعته. 

ــنه   (2) ــا بيـ ــودان والواليـــات وينشـــ ون فيمـ ــه مـــن و را  قرومـــة جنـــوب السـ يتعـــاون الـــو ير القـــومن مـــع ع را ـ
 للوفا  مالتزاماته  الدستورية.  عالمات

 يلدى أي دور عال أو سياسن ويتصدى للقيادة فن الش ون العامة لت قيق أهداف السياسة القومية. (3)
 أي مهال أو اختصاصات تاسند له مموجب القاعون أو التفويب. (4)
 

 المسئولية التضامنية والفردية للوزراء القوميين 
 أمال ر يا الومهورية ومولا الو را  القومن والمولا الوطنن.  الو ير القومن مس ول (1) ـ74

ــو را   (2) ــا الـ ــوطنن عـــن أدا  مولـ ــا الـ ــة أمـــال المولـ ــامنية و فرديـ ــ ولون مســـ ولية تضـ ــون مسـ الـــو را  القوميـ
 القومن.  

 الو ير القومن مالزل مقرارات مولا الو را  القومن. (3)
 

 الخاصة اإلقرار بالذمة المالية وحظر األعمال 
يقـدل شـاغلو المناصــب الدسـتورية التنفيذيــة والتشـريعية ومضـاة الم رمــة الدسـتورية والم ــاغ  العليـا وميــادات  (1) ـ75

الخدمة المدعية, لدى توليه  مناصبه , إمرارًا سريًا مالذمة المالية يتضمن ممتلياته  والتزاماته  ممـا فـن ذلـز 
 ن.ما يتعلق م  واجه  وأبنا ه  وفقًا للقاعو 

ال يوو  لر يا الومهورية، أو ألي من عا بيه أو مساعديه أو مستشـاريه أو ر ـيا قرومـة جنـوب السـودان  (2)
أو الو را  القوميين أو أي من شاغلن المناصب الدسـتورية والتنفيذيـة األخـرى، مزاولـة أي مهنـة خاصـة أو 

ا ال يوـو  لهـ  تلقـن أي تعـويب ممارسة أي عمل تواري أو صناعن أو مالن أينا  توليه  لمناصبه ، كمـ
مالن أو مبول عمل من أي عوا مـن أي جهـة غيـر ال رومـة القوميـة أو قرومـة جنـوب السـودان أو قرومـة 

 وال ية كيفما يرون ال ال.  
 



 خلو منصب الوزير القومي 
 يخلو منصب الو ير القومن فن أي من ال االت اآلتية:ـ ـ76

 رية،مبول استقالته بوساطة ر يا الومهو  )أ(
 إعفاجن بوساطة ر يا الومهورية معد التشاور فن ر اسة الومهورية، )ب(
 وفاته. )ج(

 
 سرية مداوالت مجلس الوزراء القومي 

مــداوالت مولـــا الـــو را  القـــومن ســـرية، وال يوـــو  للـــو ير أن يفشـــن أو ينقـــل أو يرشـــف ألي شـــخص عـــن تلـــز  ـ77
 المداوالت إال م ذن من المولا.

 
 األعمال الوزارية الطعن في 

 يوو  ألي شخص متضرر من أعمال مولا الو را  القومن أو الو ير القومن الطعن فيها أمال:ـ ـ78
الم رمــة الدســتورية إذا كــان الفعــل المــدعى مــه يتعلـــق ماعتهــام هــذا الدســتور أو وييقــة ال قــوق أو ع ـــال  )أ (

 ال ر  الالمركزي أو اتفامية السالل الشامل.
 مختصة أو الم رمة إذا كان االدعـا  متعلقًا م ي أسباب ماعوعية أخرى. السلطة ال )ب(

 
 الفصل الخامس  

 حكومة الوحدة الوطنية 
 

 أهداف حكومة الوحدة الوطنية 
( 1) 70ياشرل ر يا الومهورية، مبل االعتخامات وبعد التشاور مع النا ب األول، وعلى الرغ  مـن أقرـال المـادة  ـ79

الدســتور، قرومــة وقــدة وطنيــة لتنفيــذ اتفاميــة الســالل الشــامل، تبــر  ال اجــة لتوســيع المشــاركة وتعزيــز مــن هــذا 
 الوقدة الوطنية وقماية السيادة الوطنية.

 
 تخصيص مقاعد حكومة الوحدة الوطنية 

ونـوب وذلـز علـى يرون التمثيل فن قرومة الوقدة الوطنية طبقًا لنسبة سبعين مالما ة للشمال وياليـين مالما ـة لل ـ80
 الن و التالن:ـ

ــة  )أ( ــة شـــماليون وياليـــة مالما ـ ــة " تســـعة وأربعـــون مالما ـ ــاينين وخمســـين مالما ـ ــوطنن مـ ل قـــزب المـــلتمر الـ يامنثـــّ
 جنوبيون"،

ل ال ركــة الشــعبية لت ريــر الســودان بثمــان وعشــرين مالما ــة " واقــد وعشــرون مالما ــة جنوبيــون وســـبعة  )ب( تامنثــّ
 شماليون"،مالما ة 



 تامنّثل القوي السياسية الشمالية األاخرى م ربعة عشر مالما ة، )ج(
 تامنّثل القوي السياسية الونوبية األاخرى مستة مالما ة. )د(

 
 اقتسام الحقائب الوزارية القومية 

ن اتفاميـة السـالل تاقتس  ال قا ب الو ارية فن مولا الو را  القومن وفقًا  للقطاعات المبينة فـن المل ـق )د( مـ ـ 81
الشامل الذي يعمل مه ألغرا  قرومة الوقدة الوطنية ف سـب، مسـمة منصـفة كمـًا وعوعـًا وذلـز وفقـًا ألقرـال 

 من هذا الدستور.   80المادة 
 

 واجبات حكومة الوحدة الوطنية 
 تقول قرومة الوقدة الوطنية مالواجبات التالية:ـ ـ 82

 السياسات القومية وفقان لنصوص هذا الدستور،إدارة وتسيير الدولة ووضع وإعفاذ  )أ (
إعشـــا  ع ـــال قرـــ  ديمقراطـــن ال مركـــزي ي خـــذ فـــن االعتبـــار التنـــوا الثقـــافن واالينـــن والعرمـــن والـــدينن  )ب(

 واللغوي والمساواة بين الرجل والمرأة،
ة لمـواطنن جنـوب إعفاذ اتفامية السالل الشامل مالييفية التن توعل وقدة السـودان خيـارًا جاذمـًا, وبخاصـ )ج(

 السودان, وتمهيد السبيل لممارسة قق تقرير المصير وفقًا للباب السادم عشر من هذا الدستور،
القيــال م ملــة إعالميــة فــن كــل أع ــا  الســودان مرــل اللغــات القوميــة لتعريــف الومهــور ماتفاميــة الســالل  )د(

 لتفاه  المشترم،الشامل وبهذا الدستور من أجل ترسيخ الوقدة الوطنية والتصالح وا
 اتخاذ كل التدابير الال مة ليسود السالل واالستقرار فن كل ربوا البالد، )هـ(
ــزاا، لـــيا  )و( ــتبدال النـ ــودان، واسـ ــة فـــن السـ ــادية واالجتماعيـ ــاغل االمتصـ ــل شـــامل للمشـ ــاد قـ ــعن  يوـ السـ

ال ريـات وال قـوق األساسـية مالسالل ف سب، وإعما مالعدالة االجتماعية والسياسية واالمتصادية واقترال 
 للشعب السوداعن،

وضـع خطــة للعـودة للــوطن وا غايـة وإعــادة االسـتقرار وإعــادة الت هيـل واألعمــار والتنميـة تلبــى قاجــات  ) (
 .المناطق المت يرة مالنزاا وتعالج االختالالت فن التنمية ومسمة الموارد

 

 الباب الرابع
 الهيئة التشريعية القومية 

 األول الفصل 

 تكوين الهيئة التشريعية القومية وطريقة عملها  
 

 تكوين الهيئة التشريعية القومية 
 تتيون الهي ة التشريعية القومية من المولسين التاليين:ـ (1) ـ83



 المولا الوطنن،  )أ(
 مولا الواليات.  )ب(

الدســتور فــن جلســات مشــتركة للمولســين يرأســها تــلدي الهي ــة التشــريعية القوميــة أعمالهــا التــن ي ــددها هــذا  (2)
 ر يا المولا الوطنن ويرون ر يا مولا الواليات عا بًا له.

 يرون عد األصوات منفصاًل ليل مولا على قدن وم رومًا مالنصاب الذي ي ددن هذا الدستور. (3)
 تور.يعقد كل من المولسين جلسات منفصلة لت دية أعماله وفقًا لما ي ددن هذا الدس  (4)
 تيون للهي ة التشريعية القومية وليل من مولسيها لوا ح داخلية خاصة مرل منها. (5)

 
 تكوين المجلس الوطني 

 يتيون المولا الوطنن من أعضا  منتخبين فن اعتخامات قرة  وعزيهة.  (1) ـ84
 ي دد ماعون االعتخامات القومن تيوين المولا الوطنن وعدد أعضا ه. (2)

 
 الواليات تكوين مجلس 

يتيون مولا الواليات من ممثلين اينين ليل والية، ينتخبان بوساطـة المولا التشريعن للوالية وفقـًا لقـاعون  (1) ـ85
 االعتخامات القومن وا جرا ات التن تقررها المفوضية القومية لالعتخامات.

 قة أبيى.يرون لمنطقة أبين مرامبان اينان فن مولا الواليات يختارهما مولا منط (2)
 

 األهلية لعضوية الهيئة التشريعية القومية 

 يشترط لعضوية الهي ة التشريعية القومية أن يرون المرشح:ـ (1) ـ86

 سوداعيًا، )أ(

 ال يقل عمرن عن واقد وعشرين عامًا، )ب(

 سلي  العقل، )ج(
َن مالقرا ة واليتامة، )د(  ملمًا
 السامقة فن جريمة تتعلق ماألماعة أو الفساد األخالمن.ل  تسبق إداعته خالل السنوات السبع  )هـ(

 ال يوو  الومع بين عضوية المولا الوطنن والتمثيل فن مولا الواليات. (2)
ال يرــون أهــاًل لعضــوية الهي ــة التشــريعية القوميــة كـــل مــن أعضــا  مولــا جنــوب الســودان أو قرومتـــه أو  (3)

 أو أعضا  قروماتها خالل توليه  الموامع المشار إليها.  الوالة أو أعضا  الموالا التشريعية للواليات
 ال يوو  الومع بين التمثيل فن مولا الواليات وعضوية مولا الو را  القومن. (4)

 
 سقوط العضوية في الهيئة التشريعية القومية 

  االت التالية:تسقع العضوية فن الهي ة التشريعية القومية مقرار يصدرن المولا المعنى فن أي من ال (1) ـ87
 العلة العقلية أو الوسدية المقعدة، )أ(



 ا داعة فن جريمة تتعلق ماألماعة أو الفساد األخالمن، )ب(
 الغياب عن دورة كاملة للمولا المعنن دون إذن أو عذر مقبول،   )ج(
 ا عالن فن المولا المعنن عن تقديمه استقالته مرتوبًة، )د(
تغييــر االعتســاب السياســن أو الصــبغة السياســية أو ال ــزب الــذي اعتخــب العضــو مموجبــه لعضــوية  )هـ(

 المولا الوطنن، 
ــة  )و( ــن قالـ ــا ه فـ ــن أعضـ ــة يلثـ ــن م غلبيـ ــريعن الـــوال ن المعنـ ــدرن المولـــا التشـ ــرار يصـ ــب مـ ا عفـــا  مموجـ

 الممثلين فن مولا الواليات،
 منصب والى أو منصب و ير وال ن، تولى منصب و ير فن قرومة جنوب السودان أو ) (
 الوفاة.  )ح(

 عند خلو مقعد عضو أو ممثل، يانتخب خلفه خالل تسعين يومًا وفق أقرال هذا الدستور.   (2)
 

 مقر الهيئة التشريعية القومية 
يتفقـــا تنعقـــد الهي ـــة التشـــريعية القوميـــة فـــن مقـــر المولـــا الـــوطنن، ومـــع ذلـــز يوـــو  لر يســـن المولســـين أن  (1) ـ88

 ألسباب استثنا ية على عقد جلسة الهي ة التشريعية القومية فن مران آخر.
 ينعقد المولا الوطنن فن مقرن مامدرمان ويوو  لر يسه دعوته لالععقاد استثنا يا فن أي مران آخر.   (2)
فــن أي  يتخـذ مولــا الواليـات مقــرن مامـدرمان، ويوــو  لــه أن يعقـد جلســاته فـن عاصــمة جنـوب الســودان أو (3)

 والية قسب مرار ر يسه أو مرار أغلبية الممثلين.
  

 قسم عضو الهيئة التشريعية القومية 
 يلدي كل عضو فن الهي ة التشريعية القومية, لتولى مهامه, اليمين التالية أمال المولا المختص:ـ   ـ89

" أعـا ........... ومــد أاعتخبــت عضــواً فـن المولــا الــوطنن ج ممــثاًل فــن مولـا الواليــات، أمســ  مــاي الع ــي  أن 
بالد واقترمــه وأن أمتثــل للقــاعون، وأن أغــون صــادمًا ومخلصــًا لومهوريــة الســودان وشــعبها، وأن التــزل بدســتور الــ

أجدي واجباتن عضوًا فن الهي ة التشريعية القومية مصدق وتوـرد، وأن أبـذل ماصـاري جهـدي فـن خدمـة الشـعب، 
 وهللا على ما أمول شهيد ".

 
 أجل الهيئة التشريعية القومية 

 ول اععقاد جلسته األولى.يرون أجل كل من مولسن الهي ة التشريعية القومية خما سنوات تبدأ من ي ـ90
 

 مهام الهيئة التشريعية القومية 
تمثـل الهي ـة التشـريعية القوميـة ا رادة الشـعبية، وعليهـا ترسـيخ الوقـدة الوطنيـة، والقيـال ممهـال التشـريع علـى  (1ـ  )91

 المستوى القومن ومرامبة السلطة التنفيذية القومية، وترمية ع ال ال ر  الالمركزي.



 (، تنعقد الهي ة التشريعية القومية لممارسة المهال التالية:ـ1المسام معمول البند )دون   (2)
تعديل هذا الدستور وإجا ة التعديالت التن تما اتفامية السـالل الشـامل التـن يقـدمها طرفـا االتفاميـة،  )أ(

 من هذا الدستور، 224وذلز وفقًا للمادة 
 منامشة خطامات ر يا الومهورية،   )ب(
 من هذا الدستور، 110لتصديق على التخصيص السنوي للموارد وا يرادات وفقًا للمادة ا )ج(
( مــن هــذا 2)108إعــادة الن ــر فــن أي مشــروا مــاعون رفضــه ر ــيا الومهوريــة وفــق أقرــال المــادة  )د(

 الدستور،
 ( من هذا الدستور،1) 220إصدار ماعون استفتا  جنوب السودان المنصوص عليه فن المادة  )هـ(
 التصديق على إعالن ال رب، )و(
 ت ييد إعالن قالة الطوارئ أو إعها ها، ) (
 تن ية ر يا الومهورية أو النا ب األول، )ح(
 أي مهال أخرى ي ددها هذا الدستور أو القاعون. )ط(

 يرون المولا الوطنن مختصًا ماآلتن:ـ (3)
 )ب(، 5د تولن التشريع فن كل االختصاصات القومية مع مراعاة البن )أ(
 اعتماد الخطع والبرامج والسياسات المتعلقة مالدولة والموتمع، )ب(
 إجا ة الموا عة السنوية القومية، )ج(
 المصادمة على المعاهدات واالتفاميات الدولية، )د(
 مرامبة أدا  السلطة التنفيذية القومية، )هـ(
 إصدار القرارات مش ن المسا ل العامة، )و(
ــو ارات اســـتدعا  الـــو ر  ) ( ــورة عامـــة أو لـ ــن األدا  التنفيـــذي لل رومـــة مصـ ــوميين لتقـــدي  تقـــارير عـ ا  القـ

 معينها أو لنشاط معين،
جــــوا  اســــتوواب الــــو را  القــــوميين عــــن أدا هــــ  أو أدا  و اراتهــــ ، ويوــــو  لــــه أن يوصــــن لـــــر يا  )ح(

 الوطنن.  الومهورية، فن جلسة الققة، معزل الو ير القومن إذا ااعتبر فامدًا لثقة المولا
 يرون مولا الواليات مختصًا ماآلتن:ـ  (4)

ابتــدار التشــريعات قــول ع ــال ال رــ  الالمركــزي أو أي مســا ل أخــرى ذات مصــل ة للواليــات، علــى  )أ(
 أن يتطلب إمرار هذن التشريعات أغلبية يلثن جميع الممثلين،

مـن  26و 25، 24لنصوص المواد إصدار مرارات وتوجيهات تسترشد بها كل مستويات ال ر  وفقًا  )ب(
 هذا الدستور،

 المصادمة م غلبية يلثن جميع الممثلين على تعيين مضاة الم رمة الدستورية، )ج(
( )أ( م غلبية الثلثين أو ابتدار تشـريعات موميـة 3)5إجا ة التشريعات القومية الم الة مموجب المادة  )د(

 ( )ب( كلما كان ذلز مال مًا،3) 5ة تنص على الملسسات البديلة الال مة وفقًا للماد
 ا شراف على الصندوق القومن  عادة البنا  والتنمية، )هـ(



( 4)191الفصــل فــن االعتراضــات التــن ت يلهــا مفوضــية البتــرول القوميــة مموجــب عصــوص المــادة  )و(
 )د( من هذا الدستور،

ا ) ( ل للن ــــال الالمركــــزي وتخويــــل طلــــب تقــــارير مــــن الــــو را  القــــوميين المعنيــــين قــــول التطبيــــق الفعــــّ
 السلطات.

 يراعن أي من المولسين عند أدا  األعمال الوامعة ضمن اختصاصه القواعد التالية:ـ (5)
 يودا أي مشروا ماعون يقع ضمن اختصاص أي من المولسين  لدى ذلز المولا،   )أ (
ــة المشـــتركة للمولســـين  )ب( ــوطنن إلـــن اللونـــة  الدا مـ ــق عليـــه المولـــا الـ ــال أي مشـــروا مـــاعون وافـ يا ـ

لف صه والتقرير فيما إذا كان  يالير على مصالح الواليات. ف ذا ما مـررت اللونـة أن المشـروا يـلير 
 على مصالح الواليات يا ال مشروا القاعون لمولا الواليات. 

أي تعـــديالت علـــى مشـــروا القـــاعون الما ـــال م غلبيـــة يلثـــن الممثلـــين، أو  إذا أدخـــل مولـــا الواليـــات )ج(
 أجا ن كما هو, يارفع المشروا لر يا الومهورية للمصادمة عليه دون إعادته للمولا الوطنن،

ــال إليـــه  )د ( ــر إلـــى أن يا ـ ــرو  أمـــال المولـــا اآلخـ ــوا معـ ــو  ألي مولـــا أن ينـــامش أي موضـ ال يوـ
 عها يًا.

 
 ئة التشريعية القومية حصانة أعضاء الهي 

ال يوو ، فن غيـر قـاالت التلـبا، اتخـاذ أي إجـرا ات جنا يـة ضـد عضـو الهي ـة التشـريعية القوميـة, وال  (1ـ  )92
 يوو  اتخاذ أي تدابير ضبع م قه أو م ق ممتلياته دون إذن  من ر يا المولا المعنن.

الممثـل موريمـة خطيـرة، رفـع ال صـاعة عـن العضـو أو يوو  للمولا المعنن, فن قالة اتهال العضـو أو  (2)
 الممثل المته .

 
 جلسات الهيئة التشريعية القومية 

يعقد أي من مولسن الهي ة التشريعية القومية جلسته األولى معد دعوته لالععقاد من مبل ر يا   ( 1ـ  )93
ولسة األولى أغبر األعضا   الومهورية، وذلز خالل ياليين يومًا من إعالن عتا ج االعتخامات، ويرأم ال

 أو الممثلين ال اضرين سنًا.
( )د(، ي ـدد كـل مولـا بدايـة واعتهـا  2) 58دون المسام مسلطات ر يا الومهوريـة الـواردة فـن المـادة  (2)

 غل دورة من دوراته.
ً  يوو  ليل مولا عقد دورة طار ة أو فوق العادة بناً  علـى طلـب عصـف األعضـا  أو الممثلـين أو بنـا (3)

 على دعوة من ر يا الومهورية.
 

 قيادات الهيئة التشريعية القومية 
 يرون ليل مولا ر يا وعواب للر يا يانتخبون من بين أعضـا ه فن الولسـة األولى. (1ـ  )94



يتولى ر يا المولا ر اسة جلسات المولا وضبع ع امه وا شراف على ش وعه ا داريـة ويمثـل المولـا  (2)
 ارجه.داخل السودان وخ

ينتخــب كــل مــن مولســن الهي ــة التشــريعية القوميــة مياداتــه ورجســا  وأعضــا  اللوــان المتخصصــة فيــه وأي  (3)
 لوان أخرى وفقًا لما ت ددن اللوا ح الداخلية.

يعـــين ر ـــيا المولـــا مموافقـــة مولســـه أمينـــًا عامـــًا مـــن غيـــر األعضـــا  أو الممثلـــين، ويتـــولى األمـــين العـــال  (4)
 ت ضير الولسات والش ون ا دارية للمولا ت ت إشراف ر يا المولا.ا شراف على  

 يوو  للمولا الوطنن عند تخصيص مناصبه أن يراعن ماعدة المشاركة العريضة. (5)
 

 لجان الهيئة التشريعية القومية 
 يرون ليل مولا، قسب لوا  ه الداخلية، لوان متخصصة دا مة ولوان طار ة.  (1) ـ95

 ين تشريل لوان مشتركة دا مة أو طار ة لمسا ل م ددة ته  المولسين.يوو  للمولس  (2)
 

 لوائح الهيئة التشريعية القومية 
 يصدر كل من مولسن الهي ة التشريعية القومية ممبادرة من ر يسه، ال  ة لتن ي  أعماله.  (1) ـ96

 مولسين.تصدر الهي ة التشريعية القومية اللوا ح الداخليـة ممبادرة من ر يسن ال (2)
 

 النصاب 
ــا ه، ويوـــو  أن تـــنص اللـــوا ح  (1) ـ97 ــر مـــن عصـــف أعضـ ــاد المولـــا الـــوطنن أغثـ ــون النصـــاب العـــادي الععقـ يرـ

 الداخلية للمولا على عصاب أمل ال يسري على جلسات العر  األخير لمشاريع القواعين. 
(2) .  يرون عصاب مولا الواليات أغثر من عصف عدد الممثلين,

 
 جلسات الهيئة التشريعية القومية علنية 

تيــون جلســات الهي ــة التشــريعية القوميــة وأي مــن مولســيها علنيــًة وتانشــر مــداوالتها، ويوــو  بثهــا إعالميــًا، ومــع  ـ98
 ذلز يوو  للهي ة التشريعية القومية أو ألي من مولسيها أن تقرر سرية معب المداوالت وفقًا للوا ح الداخلية.  
 

 التشريعية القرارات 

تاتخـذ مــرارات الهي ـة التشــريعية القوميــة أو أي مـن مولســيها ما جمــاا أو توافـق اآلرا  متــن مــا كـان ذلــز ممرنــًا,  ـ99
 وإال فتاوا  ماألغلبية البسيطة لل اضرين فيما عدا ال االت التن ينص عليها هذا الدستور خالفًا لذلز.  

 



 امتياز أعضاء الهيئة التشريعية القومية 
يرون ألعضا  الهي ـة التشـريعية القوميـة ال ـق فـن التعبيـر عـن آرا هـ  م ريـة ومسـ ولية، وذلـز دون ميـد سـوى  ـ100

ما تفرضه أقرال ال  ة المولا المعنن، وال تاتخذ ضده  أية إجرا ات ماعوعيـة، وال ياسـا ل أي مـنه  أمـال أي 
 مهامه. م رمة, فقع مسبب اآلرا  أو األفيار التن يبديها فن سبيل ت دية

 
 مخاطبة رئيس الجمهورية 

يوــو  لــر يا الومهوريــة أن يخاطــب الهي ــة التشــريعية القوميــة أو أيــًا مــن مولســيها مشخصــه أو عــن طريـــق  ـ101
رسالة، وعلى الهي ة التشـريعية القوميـة أن تـولى ذلـز الطلـب أسـبقية علـى أعمالهـا األخـرى، كمـا يوـو  لـر يا 

 شريعية القومية فن أي موضوا.  الومهورية أن يطلب رأي الهي ة الت
 

 مخاطبة نواب رئيس الجمهـورية 
 وبيانات الوزراء القوميين والوالة 

يوــو  ألي مـــن عـــا بن ر ـــيا الومهـــورية أو ر ـــيا قرومــــة جنـــوب الســودان أن يطلـــب مخاطبـــة أي مـــن  (1) ـ102
لتلــز المخاطبــة م عوــل مــا مولســن الهي ــة التشـــريعية القوميــة، وعلــى المولــا المعنــن أن يتــيح الفرصــة 

 تيسر.
يوو  للو ير القومن أن يطلب ا دال  ببيان أمال أي من مولسـن الهي ـة التشـريعية القوميـة، بينمـا يوـو   (2)

 للوالن أن يطلب ا دال  ببيان أمال مولا الواليات.
 

 توجيه األسئلة بوساطة أعضاء الهيئة التشريعية القومية 
تشريعية القومية فن أي من المولسين, وفـن إطـار صـالقيات المولـا المعنـى ووفـق يوو  ألعضا  الهي ة ال ـ103

ال  تــه، توجيــه أســ لة للــو ير القــومن قــول أي موضــوا يتعلــق مالمهــال المســندة إليــه، وعلــى الــو ير أن يــوافن 
 المولا المعنن ما جامة على وجه السرعة.  

 
 طلبات اإلحاطة 

يوــو  ألي مــن مولســن الهي ــة التشــريعية القوميــة أو أي مــن لواعهمــا أن  مــع مراعــاة ال  ــة المولــا المعنــن ـ104
 يطلب من أي و ير مومن أن يدلن شخصيًا ببيان قول أي موضوا ذي ش ن.  

 
 االستدعاء العام 

يوـو  للمولـا الــوطنن أو ألي لونـة مـن لواعــه اسـتدعا  أي موظـف عــال أو أي شـخص آخـر ماســتثنا   (1ـ  )105
  بيه، لإلدال  مشهادة أو إبدا  رأي للمولا أو ألي لونة من لواعه.ر يا الومهورية وعا



ال يوو  الت قيق فـن أيـة مسـ لة تقـع ضـمن المسـ ولية المباشـرة للسـلطة التنفيذيـة القوميـة إال معـد إخطـار  (2)
 ر يا الومهورية.  

 
 تقديم مشروعات القوانين 

الومهوريـــة أو مولـــا الـــو را  القــومن أو الـــو ير القـــومن أو أي مـــن يوــو  لـــر يا الومهوريـــة أو ر اســة  (1) ـ106
لوان الهي ة التشريعية القومية تقدي  مشروا ماعون ألي مـن مولسـن الهي ـة التشـريعية القوميـة مـع مراعـاة 

 اختصاصاتهما.
الـذي  يوو  ألي عضو من أعضا  الهي ة التشريعية القومية تقدي  مشروا ماعون ممبادرة خاصة للمولا (2)

 يليه فن أي موضوا يقع فن عطاق صالقية ذلز المولا.
إذا كــان مشــروا القــاعون ممبـــادرة خاصــة مــن عضـــو، فــال يوــو  عرضــه علـــى المولــا المعنــن إال معـــد  (3)

 إقالته للونة المختصة لتقرر فيما إذا كان ينطوي على مصل ة عامة هامة. 
 

 إجراءات عرض ونظر مشروعات القوانين 
ــ  ياعـــ (1) ـ107 ــن مـــ يراد اسـ ـــريعية القوميـــة للقـــرا ة األولـ ــن الهي ـــة التشـ ــاعون المقـــدل ألي مـــن مولسـ ر  مشـــروا القـ

المشروا وياعتبر بذلز أعه مادل للمولا المعنـن، ياقـدل المشـروا للقـرا ة الثاعيـة للتـداول بوجـه عـال وا جـا ة 
 ة يالثــة للتــداول فيــه علــى وجــه مــن قيــث المبــدأ، فــ ذا أاجيــز المشــروا فــن القــرا ة الثاعيــة تيــون هنــام مــرا

التفصـيل  دخـال أي تعــديل عليـه ومــن يـ  الفصــل فيـه، وبعــدها ياقـدل المشــروا فـن شــرله النهـا ن للقــرا ة 
 الختامية، وفن هذن المرقلة ال يرون المشروا عارضة للمنامشة وتت  إجا ته مادة مادة ي  ياوا  كاماًل. 

عون، معــد القــرا ة األولــى، إلــى اللونــة المعنيــة كــن تعــد تقريــرًا ي يــل ر ــيا المولــا المعنــن مشــروا القــا (2)
َن للمشـــروا تمهيـــدًا للقـــرا ة الثاعيـــة، كمـــا تقـــدل اللونـــة تقريـــرًا قـــول التعـــديالت التـــن  ــًا عامـــًا يتضـــمن تقويمـ
أجا تهـــا أو لـــ  توزهـــا عنـــد القـــرا ة الثالثـــة. يوـــو  لـــر يا المولـــا أن ي يـــل المشـــروا مـــرًة أخـــرى للونـــة 

 عداد تقرير قول الصياغة النها ية له تمهيدًا للقرا ة الختامية.المعنية  
يوــو  لــر يا المولــا أو اللونــة المعنيــة طلــب رأي خبيــر قــول مشــروعية وقرمــة مشــروا القــاعون، كمــا  (3)

 يوو  دعوة من له مصل ة فن المشروا  بدا  رأيه فن أير المشروا ومقبوليته. 
 بت فن أي مشروا ماعون كلونة عامة أو م جرا ات إيوا ية. يوو  للمولا، مقرار خاص، أن ي (4)

 
 مصادقة رئيس الجمهورية على القوانين 

ال يصــبح أي مشـــروا مـــاعون تويـــزن الهي ــة التشـــريعية القوميـــة ماعوعـــان إال معــد مصـــادمة ر ـــيا الومهوريـــة  (1ـ  )108
إبدا  أسباب لمدة ياليين يومًا ياعتبر القاعون وتوميعه عليه، ف ذا امتنع ر يا الومهورية عن التوميع دون 

 مصادمًا عليه.



إذا امتنـع ر ـيا الومهوريـة عــن التوميـع علـى مشــروا القـاعون وأبـدى أسـباب امتناعــه، ياعـاد المشـروا إلــى  (2)
الهي ة التشريعية القومية للتداول قول مالق ـات ر يا الومهوريـة فـن خـالل مـدة الثاليـين يومـًا الم ـددة 

 (.  1فن البند )

لتشريعية القومية مرة أخرى م غلبية يلثن جميـع األعضـا  يصبح المشروا ماعوعًا مابرمًا إذا أجا ته الهي ة ا (3)
 والممثلين فن المولسين، وفن هذن ال الة ال تيون موافقة ر يا الومهورية ال مة لنفاذ القاعون.

 
 المراسيم المؤقتة 

در  يوو  لر يا الومهورية، إن ل  تين الهي ة التشــريعية القوميـة فـن قالـة اععقـاد، وألمـر عاجـل، أن (1) ـ109 ْيصـ 
مرسومًا ملمتًا تيون له موة القاعون النافذ، ومع ذلز يوب عر  المرسول الملمـت علـى المولـا المعنـن 
فـن الهي ـة التشــريعية القوميـة قـال اععقــادن، فـ ذا أجـا ت الهي ــة التشـريعية القوميـة المرســول الملمـت بــذات 

قضــت الــدورة البرلماعيــة دون إجا تــه أقرامــه، فيوــب ســننه كقــاعون أمــا إذا رفضــه أي مــن المولســين أو اع
 يزول مفعوله دون أير رجعن.  

( ال يوو  لر يا الومهورية أن ياصدر مراسي  ملمتة فن المسـا ل التـن 1على الرغ  من عصوص البند ) (2)
تمــــا اتفاميــــة الســــالل الشــــامل أو وييقــــة ال قــــوق أو ع ــــال ال رــــ  الالمركــــزي أو االعتخامــــات العامــــة أو 

وي للمـوارد وا يــرادات الماليـة أو التشــريعات الونا يـة أو المعاهــدات واالتفاميـات الدوليــة التخصـيص الســن
 التن تاعدل قدود الدولة.

يــت  العمــل مــن جديــد مرــل مــاعون تــ  إلغــاجن أو تعديلــه ممقتضــى أي مرســول ملمــت  ال مفعولــه، ويســري  (3)
 مفعول ذلز القاعون من تاريخ  وال مفعول المرسول الملمت.  

يوو  للمولـا الـوطنن، قسـبما تقـرر لوا  ـه الداخليـة، تفـويب ر ـيا الومهوريـة سـلطة المصـادمة علـى  (4)
المعاهدات واالتفاميات الدولية إذا ل  يرن المولا فن قاله اععقاد دون ال اجة  جـا ة الققـة، ومـع ذلـز 

 ن.يوب أن تاودا االتفاميات والمعاهدات المصادق عليها لدى المولا فور اععقاد
  

 مشروع قانون تخصيص الموارد واإليرادات 
يعهد ر يا الومهورية للوهة المختصة بتقـدي  مشـروا مـاعون قـول تخصـيص المـوارد وا يـرادات وفقـًا ألقرـال  ـ110

هــذا الدســـتور للهي ــة التشـــريعية القوميــة فـــن ومــت مناســـب مبــل بدايـــة كــل ســـنة ماليــة وعلـــى الهي ــة التشـــريعية 
 عتماد ذلز المشروا.القومية عقد جلسة ال

 
 مشروع قانون الموازنة القومية 

يعهد ر يا الومهـورية للوهة المختصة بتقدي  مشـروا الموا عـة القوميـة للدولـة إلـن المولـا الـوطنن مبـل  (1) ـ111
بداية السنة المالية، ويشتمل ذلـز علـى تقـوي  عـال للمومـف االمتصـادي والمـالن للـبالد، وتقـديرات مفصـلة 

والمصـروفات المقترقــة للسـنة القادمـة مقارعــة إلـن وامــع السـنة الماليـة المنصــرمة، وكـذلز علــى لإليـرادات 
بيان قول الموا عة العامة وألي أموال اقتياطية أو أي ت ويالت إليها أو تخصيصات منها، وإيضـاقات 



ــدابير تتخـــــذها الدولـــــة فـــــن الشـــــ ون الما ــة ألي موا عـــــات خاصـــــة أو بياعـــــات ماليـــــة أو سياســـــات أو تـــ ليـــ
 واالمتصادية للبالد فن إطار الموا عة القومية. 

يعهــد ر ــيا الومهوريــة للوهــة المختصــة بتقــدي  مقترقــات للمولــا الــوطنن موملــة المصــروفات التــن تــ   (2)
إدراجهــا مالموا عـــة كمشـــروا مـــاعون قـــول تخصـــيص االعتمـــادات، والمقترقـــات، قـــول الضـــرا ب والرســـول 

ــة، وكـــل  ــالغ األخـــرى المفروضـ ــندات االدخـــار والمبـ ــاالمترا  أو االســـتثمار أو سـ ــات المتعلقـــة مـ المقترقـ
 ال رومية وذلز كمشروعات مواعين مالية. 

يويــز المولــا الــوطنن مشــروا الموا عــة القوميــة للدولــة موــداولها فصــاًل فصــاًل، يــ  يويــز مشــروا مــاعون  (3)
مفصلة والمعتمـدة فـن الموا عـة القوميـة االعتماد ا جمالن، ف ذا أاجيز القاعون ال يوو  تواو  التقديرات ال

إاّل مقــــاعون إضــــافن، كمــــا ال يوــــو  إعفــــاق األمــــوال الفا ضــــة علــــى تقــــديرات ا يــــرادات، أو أمــــوال مــــن 
 ا قتياطن القاعوعن، إال مقاعون اعتمادات إضافية. 

 
 مشروعات القوانين المالية الخاصة المقدمة من األعضاء 

ال يوــو  لعضــو المولــا الــوطنن، ممبــادرة خاصــة خــارج ســياق مــداوالت مشــروا الموا عــة القوميــة، أن يتقــدل  ـ112
م ي مشروا ماعون مالن خاص يقتضن فر  أو إلغـا  أو إسـقاط أو تعـديل أي ضـريبة أو رسـ  أو إيـراد عـال 

 أو تخصيص أو التزال على المال العال عدا رسول الخدمات أو الوزا ات المالية. 
 

 التدابير المالية المؤقتة واإلضافية 

ــال المـــادة  (1) ـ113 ــرغ  مـــن أقرـ ــى الـ ــى رأي أن المصـــل ة 2)109علـ ــة أن يصـــدر متـ ــو  لـــر يا الومهوريـ (، يوـ
العامة تقتضن ذلـز، مرسـومًا جمهوريـًا ملمتـًا لـه مـوة القـاعون النافـذ يـنص علـى سـريان فـر  أي ضـريبة 

لقاعون الذي يقتضن ذلز على المولا الـوطنن، فـ ذا أاجيـز أو رس  أو تعديلها إلى قين عر  مشروا ا
مشـــروا القـــاعون المـــالن أو رفـــب ينتهـــن العمـــل مالمرســـول الومهـــوري الملمـــت بـــدون أيـــر رجعـــن لـــرفب 

 المشروا أو تعديله.
ــتمر  (2) ــاد عـــن أول الســـنة الماليـــة، تسـ ــة القوميـــة ومشـــروا مـــاعون االعتمـ إذا تـــ خرت إجـــرا ات إجـــا ة الموا عـ

 فات وفق تقديراتها للسنة المنصرمة كما لو كاعت مد ااعتمدت مقاعون للسنة الوديدة.المصرو 
يوو  لر يا الومهورية إذا طرأت ظروف جديدة، أو شـ ن يمـا مصـل ة عامـة ال تفـن الموا عـة القوميـة  (3)

ممقابلتــه، أن يعهــد للوهــة المختصــة بتقــدي  مشــروا مــاعون مــالن، أو اعتمــاد إضــافن، أو تخصــيص مــن 
 األموال االقتياطية، وتسري على ذلز األقرال الواردة فن ش ن مشروا ماعون الموا عة القومية.

 
 الحسابات الختامية 

يعهــد ر ــيا الومهوريــة للوهــة المختصــة, خــالل األشــهر الســتة التاليــة العتهــا  الســنة الماليــة بتقــدي  قســامات  ـ114
ت الموض ة فن تلز السـنة والمصـروفات المسـ وبة ختامية للمولا الوطنن عن جميع ا يرادات والمصروفا

 على مال االقتياطن، ويقدل المراجع العال للمولا تقريرن عن تلز ال سامات.  



  
 تفويض سلطة التشريع الفرعي 

يوــو  للهي ـــة التشـــريعية القوميـــة أو أي مـــن مولســـيها، مموجــب مـــاعون، تفـــويب ر ـــيا الومهوريـــة أو مولـــا  ـ115
ي جهـــة عامــة، ســـلطة إصــدار أي لــوا ح أو مواعـــد أو أوامــر أو أي تـــدابير فرعيــة أخـــرى الــو را  القــومن أو أ

تيـون لهــا مــوة القــاعون، علــى أن تــاودا تلــز التشـريعات الفرعيــة أمــال المولــا المعنــن وتيــون مابلــة لإللغــا  أو 
 التعديل مقرار من ذلز المولا وفقًا ألقرال لوا  ه. 

 
 التشريعية القومية ُحجية أعمال الهيئة 

ال يوو  ألي م رمة أو سلطة أخري الطعن فن سالمة أعمـال الهي ـة التشـريعية القوميـة أو أي مـن مولسـيها  ـ116
بدعوى مخالفتها للوا ح الداخلية، وتاعتبر الشهادة المومعة من ر يا المولا المعنـن دلـياًل ماطعـًا علـى صـ ة 

 تلز األعمال.
 

 الفصل الثاني 
 ية للهيئة التشريعية القومية وأجلها أحكام انتقال

 
 تكوين الهيئة التشريعية القومية قبل االنتخابات 

ــين عضـــوًا، ويخصـــص ر ـــيا  (1) ـ117 ــن أربعما ـــة وخمسـ ــا الـــوطنن مـ ــات، يتيـــون المولـ ــين إجـــرا  االعتخامـ ل ـ
مالما ـــة الومهوريـــة مالتشـــاور مـــع النا ـــب األول مقاعـــد المولـــا وفقـــًا لنســـبة ســـبعين مالما ـــة إلـــى ياليـــين 

 للشمال والونوب وذلز كما يلن:ـ  
يامنثــّل المــلتمر الــوطنن مــاينين وخمســين مالما ــة ) تســعة وأربعــون مالما ــة شــماليون وياليــة مالما ــة  )أ(

 جنوبيون (،
تامنّثل ال ركة الشعبية لت رير السودان بثماعية وعشـرين مالما ـة )واقـد وعشـرون مالما ـة جنوبيـون،  )ب(  

 ماليون(،وسبعة مالما ة ش 
 تامنّثل القوي السياسية الشمالية األاخري م ربعة عشر مالما ة، )ج(
 تامنّثل القوي السياسية الونوبية األاخري مستة مالما ة. )د(

ل ين إجرا  االعتخامات, يعين ر يا الومهورية معد التشاور فـن إطـار ر اسـة الومهوريـة ممثلـن الواليـات  (2)
مولــا الواليــات، وفــن قالــة جنــوب الســودان يــت  االختيــار بنــاً  علــى توصــية ومرامبــن منطقــة أبيــن فــن 

 ر يا قرومة جنوب السودان وبعد تشاورن مع ملسسات الواليات.
 



 أحكام انتقالية حول أجل الهيئة التشريعية القومية 
عية القومية أجلها وفقـًا إذا جا ت عتا ج االستفتا  قـول تقرير المصـير ملكدة للوقدة، تيمل الهي ة التشري (1) ـ118

 من هذا الدستور. 90ألقرال المادة 
فـن قالـة التصـويت لالعفصـال مـن مبـل مــواطنن جنـوب السـودان، تاعتبـر مقاعـد األعضـا  الونـوبيين فــن  (2)

الهي ــة التشــريعية القوميــة مــد خلــت وتاي مــل الهي ــة التشــريعية القوميــة معــد إعــادة تشــريلها علــى هــذا الن ــو 
 االعتخامات القادمة.أجلها ل ين  

 
 الباب الخامس 

 أجهزة القضاء القومي 
 الفصل األول  

 المحكمة الدستورية 
 

 إنشاء المحكمة الدستورية 
تانشــ ، وفقــًا لنصـــوص هــذا الدســتور، م رمـــة دســتورية تتيــون مـــن تســعة مضــاة مـــن ذوي الخبــرة اليافيـــة  (1) ـ119

 ومشهود له  ماليفا ة والنزاهة والمصدامية والتورد. 
تيــون الم رمــة الدســتورية مســتقلة عــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة ومنفصــلة عــن الســلطة القضــا ية  (2)

 را اتها وكيفية تنفيذ أقرامها.القومية، وي دد القاعون إج
يعــين ر ــيا ومضــاة الم رمــة الدســتورية لمــدة ســبع ســنوات مابلــة للتوديــد  121مــع مراعــاة أقرــال المــادة  (3)

 وي دد القاعون مخصصاته .
 يلدى مضاة الم رمة الدستورية واجباته  ويطبقون القاعون بدون تدخل أو خشية أو م اماة. (4)

 
 المحكمة الدستورية وخلو منصبه تعيين رئيس 

ــين وفقـــًا  (1) ـ120 ــن القضـــاة المعينـ ــة الدســـتورية مـ ــيا الم رمـ ــة النا ـــب األول، ر ـ ــيا الومهوريـــة مموافقـ ــين ر ـ يعـ
 من هذا الدستور ويرون مسا اًل لدى ر اسة الومهورية.   121ألقرال المادة 

 تقالة أو العزل.يخلو منصب ر يا الم رمة الدستورية فن قالة الوفاة أو االس  (2)
ال ياعـزل ر ــيا الم رمــة الدسـتورية عــن منصــبه إال للعوـز أو الســلوم الــذي ال يتناسـب ومومعــه، وال يــت   (3)

 هذا إال مقرار من ر يا الومهورية يصادق عليه يلثا الممثلين فن مولا الواليات.
 



 قضاة المحكمة الدستورية 
( )ج( مــن هـذا الدســتور بنــاً  علــى 2) 58ســتورية وفقـًا للمــادة يعـين ر ــيا الومهوريــة مضـاة الم رمــة الد (1) ـ121

 توصية من المفوضية القومية للخدمة القضا ية وبموافقة يلثن جميع الممثلين فن مولا الواليات.
 يامثل جنوب السودان تمثياًل كافيًا فن الم رمة الدستورية. (2)
ر مـن ر ـيا الومهوريـة يتخـذ بنـاً  علـى توصـية ال يوو  عزل أي مـا  فـن الم رمـة الدسـتورية إال مقـرا (3)

 من ر يا الم رمة الدستورية، ويوافق عليه مولا الواليات م غلبية يلثن الممثلين.
 

 اختصاصات المحكمة الدستورية 
تيـــون الم رمـــة الدســــتورية قارســـة لهــــذا الدســـتور ودســـتور جنــــوب الســـودان ودســــاتير الواليـــات وتعتبــــر  (1) ـ122

 أقرامها عها ية وملزمة، وتتولى:ـ  
تفســير النصــوص الدســتورية بنــاً  علــى طلــب مــن ر ــيا الومهوريــة أو ال رومــة القوميــة أو قرومــة  )أ (

 و مولا الواليات،  جنوب السودان أو قرومة أي والية أو المولا الوطنن أ
االختصاص عند الفصل فن المنا عات التن ي رمهـا هـذا الدسـتور ودسـاتير الواليـات الشـمالية بنـا   )ب(

 على طلب من ال رومة أو الشخصيات االعتبارية أو األفراد،

ليـا لونـوب السـودان فـن القضـايا المتعلقـة مالدسـتور  )ج( الفصل فن ا ست نافات ضد أقرـال الم رمـة العا
 االعتقالن لونوب السودان ودساتير واليات جنوب السودان،

ريات األساسية, )د(  قماية ققوق ا عسان وال ا

الفصل فن دستورية القواعين والنصوص وفقًا لهذا الدستور أو الدستور االعتقـالن لونـوب السـودان  )هـ(
 أو دستور الوالية المعنية،

مستويات ال رـ  و أجهزتـه مشـ ن االختصاصـات ال صـرية الفصل فن النزاعات الدستورية فيما بين  )و(
 أو المشتركة أو المتبقية. 

 60يرون للم رمة الدستورية اختصاص جنا ن فن مواجهـه ر ـيا الومهوريـة والنا ـب األول وفقـًا للمـادة  (2)
( مـن هـذا الدســتور، كمـا لهـا اختصــاص جنـا ن فـن مواجهــة عا ـب ر ـيا الومهوريــة ور يسـن مولســن 2)

ليا لونوب السودان.  الهي ليا والم رمة العا   ة التشريعية القومية ومضاة الم رمـة القومية العا
 

 الفصل الثاني 
 السلطة القضائية القومية 

 
 والية القضاء القومي 

 (  تاسند والية القضا  القومن فن جمهورية السودان للسلطـة القضا ية القومية.1ـ   )123



القضا ية مستقلة عن الهي ة التشـريعية والسلطــة التنفيذيـة ولهــا االسـتقالل المـالن وا داري تيون السلطة   (2)
 الال ل.

ينعقــد للســلطة القضــا ية القوميــة االختصــاص القضــا ن عنــد الفصــل فــن الخصــومات وإصــدار األقرــال  (3)
 وفقًا للقاعون.

ليـا القوميـة, يرون ر يا القضا  لومهورية السودان ر يسًا للسـلطة القضـا (4)  ية القوميـة ور يسـًا للم رمـة العا
 ويرون مس واًل عن إدارة السلطة القضا ية القومية أمال ر يا الومهورية.

 على أجهزة الدولة وملسساتها تنفيذ أقرال وأوامر الم اغ . (5)
 

 هيكل السلطة القضائية القومية 
 تتيون السلطة القضا ية القومية على الوجه التالن:ـ ـ124

ليا، )أ (  الم رمة القومية العا
 م اغ  االست ناف القومية، ( ب)

 أي م اغ  مومية أخرى. )ج(
 

 المحكمة القومية الُعليا 
ليا:ـ1ـ   )125  (  تيون الم رمة القومية العا

م رمة عقب ومراجعة فيما يتعلق مالمسا ل الونا ية والمدعية وا دارية, التن تنش  عن القواعين  )أ ( 
 مموجبها، ومسا ل األقوال الشخصية, القومية أو 

 ذات اختصاص جنا ن على مضاة الم رمة الدستورية،  )ب( 
مس ولة عن مراجعة أقرال ا عدال التن تصدرها أي م رمة فن القضايا الناش ة عن القواعين  )ج( 

 القومية أو مموجبها،
 ذات أي اختصاص آخر ي ددن هذا الدستور والقاعون.  )د ( 

لقضا  لومهورية السودان أن ياشرل دوا ر للن ر والفصل فن المسا ل التن ت تاج إلن  يوو  لر يا ا ( 2)
 خبرة متخصصة مما فن ذلز المسا ل التوارية ومسا ل األقوال الشخصية ومنا عات العمل.

 
 محاكم االستئناف القومية 

 ي دد القاعون عدد واختصاصات وإجرا ات م اغ  االست ناف القومية. ـ126
 

 المحاكم القومية األخرى 
 تنش  م اغ  مومية أخري عند الضرورة وفقًا للقاعون. ـ127

  



 استقالل القضاة 
القضــاة مســـتقلون فـــن أدا  واجبــاته  ولهـــ  الواليـــة القضــا ية الياملـــة فيمـــا يلــن اختصاصـــاته   وال يوـــو   (1) ـ128

 الت يير عليه  فن أقرامه .  

 ون ويقيمون العدل مود وتورد ودون خشية أو م اماة.يصون القضاة الدستور وقر  القاع (2)
 ال تت ير والية القاضن ماألقرال القضا ية التن يصدرها. (3)

 
 المفوضية القومية للخدمة القضائية 

يانشــي ر ــيا الومهوريــة معــد التشــاور فــن ر اســة الومهوريــة مفوضــية تســمى "المفوضــية القوميــة للخدمــة  (1ـ   )129
 دارة العامة للقضا  القومن وي دد القـاعون تيوينهـا ومهامهـا وفقـًا لمـا جـا  فـن اتفاميـة القضا ية" تتولى ا
 السالل الشامل.

يتـــولى ر ـــيا القضـــا  لومهوريـــة الســـودان, بوصـــفه ر يســـًا للســـلطة القضـــا ية القوميـــة, ر اســـة المفوضـــية  (2)
 القومية للخدمة القضا ية.

ــة  (3) ــية القوميـــة للخدمـ ــا ن تـــن   المفوضـ ــة والوهـــا  القضـ ــلطة القضـــا ية القوميـ ــة بـــين السـ القضـــا ية العالمـ
لونــوب الســودان واألجهــزة القضــا ية فــن الواليــات، علــى أن يــت  ذلــز فــن قالــة جنــوب الســودان مالتشــاور 

ليا لونوب السودان.  مع ر يا الم رمة العا
 

 تعيين القضاة وشروط خدمتهم 
( )ج( من هـذا الدسـتور 2) 58مصدامية يعين ر يا الومهورية وفقًا للمادة مع مراعاة اليفا ة والنزاهة وال (1) ـ130

متى كان ذلز منطبقًا, وبنـاً  علـى توصـية المفوضـية القوميـة للخدمـة القضـا ية، كـاًل مـن ر ـيا القضـا  
ليا وكل مضاة السودان.  لومهورية السودان وعوامه ومضاة الم رمة القومية العا

 ة القضاة وم اسبته  وقصاعاته . ي دد القاعون شروط خدم (2)
ليا والم اغ  القومية األخرى العاملة مالعاصمة   (3) يامثل جنوب السودان تمثياًل كافيًا فن الم رمة القومية العا

 القومية. 
 

 محاسبة القضاة 
 يتولى ر يا القضا  اتخاذ إجرا ات الم اسبة فن مواجهة القضاة وفقًا للقاعون. (1) ـ131

عـزل القضـاة إال مسـبب السـلوم المشـين أو عـدل اليفـا ة أو فقـدان األهليـة، وذلـز وفقـًا للقــاعون؛ ال يوـو   (2)
على أاّل يت  ذلز إاّل م مر من ر يا الومهورية بناً  على توصية من ر يا القضا  وبموافقـة المفوضـية 

 القومية للخدمة القضا ية.
 



 تعيين قضاة جنوب السودان 
يعــين ر ــيا قرومــة جنــوب الســودان معــد أســبوا واقــد مــن اعتمــاد الدســتور االعتقــالن لونــوب الســودان, ودون  ـ132

ليـــا لونــوب الســـودان ومضـــاة 1)130المســام م قرـــال المــادة  ( مـــن هـــذا الدســتور, ر ـــيا ومضــاة الم رمـــة العا
توـــرد وفـــق مـــا ي ـــددن ذلـــز م ـــاغ  االســـت ناف والم ـــاغ  األخـــرى مـــع مراعـــاة اليفـــا ة والنزاهـــة والمصـــدامية وال

 الدستور والقاعون. 
 

 الباب السادس 
 النيابة العامة والمحاماة 

 
 النيابة العامة 

تتبع لو ير العدل القومن النيامـات العامـة والمستشـارون القـاعوعيون للدولـة وذلـز لتقـدي  النصـح وتمثيـل  (1ـ   )133
ــة, ولهـــ  التوصـــية  ــا مبـــل الم اغمـ ــاذ إجـــرا ات مـ ــن والت رـــي  واتخـ ــا  العـــال والتقاضـ ــة فـــن ا دعـ الدولـ

ســـا ل القاعوعيـــة ممراجعــة القـــواعين والســـعن ل مايـــة ال قــوق العامـــة والخاصـــة وتقـــدي  النصــح مشـــ ن الم
 وتقدي  المساعدة القاعوعية. 

و ير العدل القومن هو المستشار القاعوعن األول لل رومة القوميـة ويتـولى  سـلطة االدعـا  العـال علـى  (2)
المستوى القومن وبالواليات الشمالية ويـلدي أي مهـال أخـرى ذات طبيعـة ماعوعيـة وفقـًا لمـا يـنص عليـه 

 القاعون.
 ون القاعوعيون للدولة واجباته  مصدق وتورد وفقًا لهذا الدستور والقاعون. يلدي المستشار  (3)
 يت  ت ديد مهال وقصاعات ومخصصات وشروط خدمة المستشارين القاعوعيين وفقًا للقاعون. (4)
تنسـق و ارة العــدل القوميــة وو ارة الشــ ون القاعوعيــة والدسـتورية لونــوب الســودان فيمــا بينهمــا وتتعاوعــان  (5)

تســــاعدان فــــن الوفــــا  ممهامهمــــا، وذلــــز لمصــــل ة العدالــــة وضــــماعًا للفاعليــــة فــــن تنفيــــذ واجباتهمــــا وت
 القاعوعية؛ ويوو  لهما, لت قيق هذن الغاية، إعشا  اآلليات والقنوات الال مة للتنفيذ.

 
 المحاماة 

 (    الم اماة مهنة خاصة ومستقلة ين مها القاعون.1ـ   )134
الم اماة ال قوق األساسية للمواطنين وت ميها وترميها. ويعمل الم امون لدفع ال ل  والدفاا  تاعلى  ( 2)

عن ال قوق والمصالح القاعوعية لموكليه  ويسعون للصلح بين الخصول، ويوو  له  تقدي  العون  
 القاعوعن للم تاجين وفقا للقاعون.



 
 الباب السابع

 الخدمة المدنية القومية 
 

 القومية  الخدمة المدنية
تشــمل الخدمــة المدعيــة القوميــة العــاملين فــن مســتوى ال رــ  القــومن ويوــب علــيه  التــزال ال يــدة فــن أدا   (1) ـ135

 المهال الموكلة إليه  مموجب القاعون،
 ي دد القاعون شروط خدمة العاملين فن الخدمة المدعية القومية. (2)

 
 موجهات لالستيعاب في الخدمة المدنية القومية 

ليــا والوســيطة, ممثلـًة للشــعب الســوداعن؛ ولت قيـق ذلــز يوــب  ـ136 تيـون الخدمــة المدعيـة القوميــة, فــن مسـتوياتها العا
 مراعاة المبادئ والموجهات التالية: 

 )أ (    معالوة المفارمات وعدل التيافل فن التعيين،
 )ب(   أهمية اليفا ة وضرورة التدريب، 

)ج(   عدل ممارسة أي مستوي لل ر  التمييز ضد أي سـوداعن ملهـل علـى أسـام الـدين أو العـرق أو ا ملـي  
 أو النوا،  

 التنافا النزيه على الوظا ف،   )د(

التمييز االيوابن والتدريب الوظيفن )هـ(  لت قيق أهداف االستيعاب المنصف خالل مدى  منن   استخدال 
 م دد، 

 ب إضافية للمت يرين مالنزاا.)و (   توفير فرص تدري

 
 المفوضية القومية للخدمة المدنية 

 تنش  مفوضية مومية للخدمة المدعية وتتيون من أشخاص يتميزون ماليفا ة والخبرة والنزاهة والتورد. (1ـ )137
تتـــولى مفوضـــية الخدمـــة المدعيـــة إســــدا  النصـــح لل رومـــة القوميـــة قـــول وضـــع وتطبيـــق السياســـات ذات  (  2)

 الصلة مالتوظيف فن الخدمة العامة وبالعاملين.
تعــالج المفوضــية القوميــة للخدمــة المدعيــة المفارمــات فــن الخدمــة المدعيــة القوميــة مغــر  غــرم الشــعور  (3)

 ماالعتما  القومن.
 

 المهام االنتقالية للمفوضية القومية للخدمة المدنية 
 التالية:ـتيون للمفوضية القومية للخدمة المدعية المهال  ـ138



وضــع سياســات للتــدريب والتعيــين فــن الخدمــة المدعيــة القوميــة تهــدف إلــن تخصــيص عســبة مــن عشــرين  )أ (
مالما ـة إلـن ياليـين مالما ـة مـن الوظـا ف للمـلهلين لهـا مـن مـواطنن جنـوب السـودان، علـى أن تالكـد هـذن 

 النسبة وفقًا لنتيوة التعداد السراعن المشار إليه فن هذا الدستور،  
ليـا فـن الخدمـة  ب() الت غد من شغل ما ال يقل عن عشرين مالما ة مـن الوظـا ف فـن المسـتويات الوسـيطة والعا

المدعية القومية، مما فيها وظا ف الوكال ، م شخاص ملهلين من جنوب السودان خـالل السـنوات الـثالث 
الل خمـا سـنوات علـى أن األولن من الفترة االعتقالية، وتصل هذن النسبة إلن خمسة وعشرين مالما ة خ

 تت قق النسبة األخيرة المشار إليها فن الفقرة )أ( خالل ست سنوات،

تقــوي  مــا عــتج مــن تقــدل فــن تنفيــذ تلــز السياســات المقــرة معــد اعقضــا  الســنوات الــثالث األولــن مــن بدايــة  )ج(
ــا ج ــذ عتـ ــع أخـ ــرورة مـ ــيه الضـ ــبما تقتضـ ــدة قسـ ــات جديـ ــداف وغايـ ــع أهـ ــة، ووضـ ــا   الفتـــرة االعتقاليـ ا قصـ

 السراعن فن االعتبار.

 

 ديوان العدالة القومي للعاملين 

ــزون  (1) ـ139 ــا  يتميـ ــيا وأعضـ ــن ر ـ ــاعون و يتيـــون مـ ــة مقـ ــة المدعيـ ــومن للعـــاملين مالخدمـ ــة القـ ــوان العدالـ ــ  ديـ ينشـ
 ماليفا ة والخبرة والنزاهة والتورد.

ــات العـــاملين 2)  ــل فـــن ت لمـ ـــر والفصـ ــديوان مالن ـ ــام ( يخـــتص الـ ــة وذلـــز دون المسـ ــة المدعيـــة القوميـ مالخدمـ
 مال ق فن اللوو  للم اغ .

 يشرف ر يا الومهورية على ديوان العدالة القومن ويعين ر يسه. (3)
 

 الباب الثامن
 المؤسسات والمفوضيات المستقلة 

 
 المفوضية القومية للمراجعة الدستورية 

 الدستورية فن أدا  أعمالها قسبما قددته اتفامية السالل الشامل. تستمر المفوضية القومية للمراجعة  ( 1) ـ140
 يوو  لر اسة الومهورية إعادة الن ر فن تيوين ومهال المفوضية. ( 2) 

 
 المفوضية القومية لالنتخابات 

(  تنشـ  خــالل شـهر واقــد مــن إجـا ة مــاعون االعتخامـات القوميــة مفوضــية موميـة لالعتخامــات تتيـون مــن تســعة 1ـ  )141
أشـخاص مشـهود لهــ  ماالسـتقاللية واليفـا ة وعــدل االعتمـا  ال زبــن والتوـرد، وياراعـى فــن اختيـاره  اتســاا 

( )ج( مــن هـــذا 2) 58ألقرـــال المــادة التمثيــل. ويــت  اختيـــاره  وتعييــنه  بوســاطة ر ـــيا الومهوريــة وفقــًا 
 الدستور.  

 (  تيون المفوضية القومية لالعتخامات الوهة الوقيدة التن تتولى المهال التالية:ـ 2)



 إعداد السول االعتخابن العال ومراجعته سنويًا، )أ(
القوميـة  تن ي  اعتخامات ر يا الومهورية ور يا قرومة جنوب السودان والوالة والهي ة التشريعية )ب(

 ومولا جنوب السودان والموالا التشريعية الوال ية وا شراف عليها وفقًا للقاعون،  
( و 3)183تنطي  أي استفتا  وفقًا لهـذا الدسـتور وا شـراف عليـه, دون المسـام م قرـال المـادتين  )ج(

 ( من هذا الدستور,  2) 220
 ن. أدا  أي مهال اعتخابية أخرى ذات صلة ي ددها القاعو  )د(

ي ـدد مـاعون االعتخامـات القوميــة القواعـد العامـة وا جــرا ات التـن ت رـ  االعتخامــات وكـذلز مهـال وشــروط  (3)
 خدمة العاملين فن المفوضية القومية لالعتخامات. 

 
 مفوضية حقوق اإلنسان 

من خمسة    ينشي ر يا الومهورية معد التشاور فن ر اسة الومهورية مفوضية ل قوق ا عسان تتيون  ( 1ـ )142
اتساا   ويراعى  والتورد،  ال زبن  االعتما   واليفا ة وعدل  ماالستقاللية  له   المشهود  عشر عضوًا من 

 التمثيل فن اختياره  وتيون مستقلة فن اتخاذ مراراتها.
 يشارم ممثلون لألجهزة ال رومية ذات العالمة فن مداوالت المفوضية مصفة استشارية. ( 2)
المفوضية تطبيق ال قوق وال ريات الواردة فن وييقة ال قوق وتتلقى الشراوى قول اعتهاغات  ترامب   (  3)

 ال قوق وال ريات. 
 يوو  للمفوضية إبدا  الرأي وتقدي  النصح ألجهزة الدولة  مش ن أي مس لة تتعلق م قوق ا عسان.   ( 4)
 فيها. ي دد القاعون مهال واختصاصات وإجرا ات المفوضية وشروط الخدمة  ( 5)

 
 ديوان المظالم العامة 

تانشـ  هي ــة مسـتقلة تســمى ديـوان الم ــال  العامـة، يرشــح ر ـيا الومهوريــة ر يسـها وأعضــا ها مــن ذوي  (1ـ   )143
ًَ لدي ر يا الومهوريـة والمولـا  اليفا ة واالستقامة ويعتمده  المولا الوطنن. يرون الديوان مس واًل

 الوطنن.

ال القضــا ية، ين ــر الــديوان فــن الشــراوى المتعلقــة مم ــال  المــواطنين مــن دون المســام بنها يــة األقرــ (2)
ملسســات الدولــة, وال يوــو  للــديوان أن ين ــر فــن أي ت لمــات إاّل معــد أن يســتنفد الشــاغن كــل طــرق 

 ومراقل التقاضن.

ن علــى الــديوان أن يقــدل توصــيات أو يقتــرح التعــويب لر اســة الومهوريــة. ومــع ذلــز يوــو  للــديوان مــ (3)
تلقا  عفسه أن يوصن لر اسة الومهورية أو للمولا الوطنن م جرا ات يراهـا مال مـة لضـمان الفاعليـة 

 والعدالة واالستقامة فن أدا  ملسسات ال رومة القومية وذلز مالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة. 

 ين   القاعون مهال وإجرا ات وشروط خدمة أعضا  الديوان والعاملين فيه.  (4)

 



 الباب التاسع
 القوات المسلحة، أجهزة تنفيذ القانون واألمن الوطني 

 الفصل األول 
 القوات المسلحة القومية 

 
 وضع القوات المسلحة 

( ت ــل القــوات المســل ة الســوداعية والوــيش الشــعبن لت ريــر الســودان منفصــلة وتيــون مــوات مســل ة ع اميــة 1ـ   )144
 واقترافية وغير قزبيه وتاعامل معاملة متساوية ماعتبارها القوات المسل ة القومية السوداعية. 

وتـ مين سـالمة  أراضـيها، والمشـاركة ( تيون مهمة القوات المسل ة القومية السوداعية قماية سيادة الـبالد، 2)
فــن تعميرهــا، والمســاعدة فــن مواجهــة اليــوارث القوميــة وذلــز وفقــًا لهــذا الدســتور. يبــين القــاعون ال ــروف 

 التن يوو  فيها للسلطة المدعية االستعاعة مالقوات المسل ة فن المهال غير العسررية.
ت المشــتركة ج المدموــة عــن الن ــال الدســتوري واقتــرال تــدافع القــوات المســل ة القوميــة الســوداعية والوقــدا (3)

ســــيادة قرــــ  القــــاعون وال رــــ  المــــدعن والديمقراطيــــة وققــــوق ا عســــان األساســــية وإرادة الشــــعب, وت مــــل 
مسـ ولية الـدفاا عــن الـبالد فـن مواجهــة التهديـدات الخارجيـة والداخليــة فـن منـاطق اعتشــارها وتشـرم  فــن 

 ة دستوريًا.التصدي ل االت الطوارئ الم دد
يــــن   القــــاعون الخدمــــة العســــررية والم ــــاغ  العســــررية والخــــدمات القاعوعيــــة العســــررية للقــــوات المســــل ة  (4)

 السوداعية والويش الشعبن لت رير السودان والوقدات المشتركة ج المدموة.
 

 الوحدات المشتركة / المدمجة 
ــيش تشـــرل وقـــدات مشـــتركة ج مدموـــة تتيـــون مـــن أعـــداد مت (1ـ   )145 ـــة الســـوداعية والوـ ســـاوية مـــن القـــوات المسل ـ

الشعبن لت رير السودان؛ وتشرل الوقـدات المشـتركة ج المدموـة النـواة لقـوات السـودان فـن مرقلـة مـا معـد 
 االستفتا  إذا ما أغدت عتيوته الوقدة؛ وإال فيت  قلها وتل ق العناصر المروعة لها مقواتها األصلية. 

 لشامل طبيعة ومهال وقو  وإعادة اعتشار الوقدات المشتركةج المدموة.  ت ر  اتفامية السالل ا (2)
 

 القيادة والسيطرة على الوحدات المشتركة / المدمجة  
 والتنسيق بين القوات المسلحة 

المدموــة بوســاطة مولــا الــدفاا المشــترم الــذي يــت   \(   تيــون القيــادة والســيطرة علــى الوقــدات المشــتركة 1ـ   )146
 تشريله وفقًا لما أامر فن اتفامية السالل الشامل.

يتـولى مولـا الـدفاا المشـترم مهمـة التنسـيق بـين القـوات السـوداعية المسـل ة والوـيش الشـعبن لت ريـر  (2)
 السودان.

 



 الوقف الدائم إلطالق النار 
 ل, تنفيذًا تامًا.( ينفذ الومف الدا     طالق النار، المنصوص عليه فن اتفامية السالل الشام1ـ  )147

 ( يارامب الومف الدا    طالق النار دوليًا ويرون ملزمًا إلزامًا كاماًل ليل السوداعيين.2)

 

 الفصل الثاني  

 أجهزة تنفيذ القانون 

 

 الشرطة
السـوداعيين الشرطة موة ع امية خدمية مهمتهـا تنفيـذ القـاعون وقفـن الن ـال، واالعتمـا  لهـا مرفـول ليـل  (1)    -148

ممـا يعرـا تنــوا وتعـدد الموتمـع الســوداعن, وتـلدى واجباتهـا مرــل قيـدة وعزاهـة وفقــًا للقـاعون والمعــايير 
 القومية والدولية المقبولة.

 تتيون الشرطة ال مركزيًا وفقًا التفامية السالل الشامل وذلز قسب المستويات التالية: (2)
 القاعون اختصاصاته ومهامه وفقًا لهذا الدستور,المستوى القومن, وي دد   )أ (
مســــتوى جنــــوب الســــودان, وي ــــدد الدســـــتور االعتقــــالن لونــــوب الســــودان والقــــاعون اختصاصـــــاته  )ب(

 ومهامه,
 المستوى الوال ن، وتا د د اختصاصاته ومهامه الدساتير الوال ية والقاعون. )ج(

طة الوال يــة وتتعــاون فيمــا بينهــا ويســاعد منعضــها تنسـق الشــرطة القوميــة وشــرطة جنــوب الســودان والشـر  (3)
معضــًا فـــن أدا  مهامهـــا، ولت قيــق هـــذن الغايـــة توصــن لر اســـة الومهوريـــة, عبــر ســـلطاته  المختصـــة, 

 م عشا  اآلليات المناسبة.
 

 خدمات السجون والحياة البرية 
اليات خدمة للسـوون, وي ـدد القـاعون ( )أ (    تنش  على المستوى القومن وعلى مستوى جنوب السـودان والو 1ـ   )149

 مهامها وشروط خدمتها،  
الســون ت ديــب وتهــذيب وي  ــر القــاعون المعاملــة القاســية أو المهينــة أو التــن تتنــافى مــع اليرامــة  )ب(

 ا عساعية أو تعر  ص ة السونا  للخطر، ويعامب عليها القاعون.  
( مــن هــذا الدســـتور، 2)11تنشــ  علــى المســتوى القــومن ومســتوى جنــوب الســودان والواليــات وفقــًا للمــادة  (2)

 اة البرية، وي دد القاعون مهامها وشروط الخدمة فيها.خدمة ل ماية ال ي
 

 الفصل الثالث 
 األمن الوطني 

 



 مجلس األمن الوطني 
 يانش  على المستوى القومن مولا لألمن الوطنن, وي دد ماعون األمن الوطنن تيوينه ومهامه.  (1) ـ150

 ل أي مهددات ألمن السودان.ي دد مولا األمن الوطنن استراتيوية األمن الوطنن بناً  على ت لي (2)
تنشـ  علـى مسـتوى قرومــة جنـوب السـودان والواليــات لوـان لألمـن الـوطنن، وي ــدد مـاعون األمـن الــوطنن  (3)

 تيوينها ومهامها.
 

 جهاز األمن الوطني 
القاعون رسالته وواجباته   ( 1) ـ151 ومهامه  يانش  جها  لألمن الوطنن يختص ماألمن الخارجن والداخلن، وي دد 

 وشروط خدمته. 
تيــون خدمــة جهــا  األمــن الــوطنن ممثلــة ليــل أهـــل الســودان وبوجــه, خــاص, يامثــل فيهــا جنــوب الســـودان  (2)

 تمثياًل عاداًل. 
ــدي   (3) ــات وت ليلهـــا وتقـ ــا علـــى جمـــع المعلومـ ــًة وتركـــز فـــن مهامهـ ــًة مهنيـ ــن الـــوطنن خدمـ تيـــون خدمـــة األمـ

 المشورة للسلطات المعنية.
 لألمن الوطنن فن كل أع ا  السودان.  تنش  مراتب ( 4)
 يرون جها  األمن الوطنن ت ت إشراف ر اسة الومهورية. (5)

 
 الباب العاشر

 العاصمة القومية 
 

 العاصمة القومية 
 تيون الخرطول العاصمة القومية لومهورية السودان, وتيون رمزًا للوقدة الوطنية وتعرا التنوا فن البالد. ـ152
 

 العاصمة القومية إدارة 
 يارناعى التمثيل فن إدارة العاصمـة القومية، ويامنثّ ل فيها طرفا اتفامية السالل الشامل تمثياًل كافيًا.  (1) ـ153

د التمثيل اليافن بوساطة ر اسة الومهورية مالتشاور مع والن الخرطول. (2) دن  يا ن
 

 احترام حقوق اإلنسان في العاصمة القومية 
وق ا عســان وال ريـات األساســية التــن قـددها هــذا الدســتور ممـا فــن ذلــز اقتـرال كــل األديــان والعقا ــد تايفـل ققــ ـ154

ــدة  ــزًا للوقـ ــة ماعتبارهـــا رمـ ــة خاصـ ــن تيتســـب أهميـ ــة التـ ــن العاصـــمة القوميـ ــاذ فـ ــون واجبـــة النفـ واألعـــراف، وتيـ
 الوطنية. 

 



 أجهزة تنفيذ القانون في العاصمة القومية 
رل أجهزة تنفيذ ـ155 القاعون فن العاصمة القوميـة علـى أسـام تمثيلـن ليـل سـران السـودان وتيـون مدربـة تـدريبًا   تاشن

 غافيًا م يث تستشعر التنوا الثقافن والدينن واالجتماعن فن السودان.
 

 تصريف العدالة في العاصمة القومية 
القاعون عند  -156 تنفيذ  القواعين، يسترشد القضاة وأجهزة  دون المسام مصالقية أي ملسسة مومية فن إصدار 

 تطبيق العدالة وتنفيذ أقرال القواعين السارية فن العاصمة القومية ماآلتن:ـ  

 يرون التسامح أساسًا للتعايش بين السوداعيين على اختالف يقافاته  وأدياعه  وأعرافه ، )أ ( 
يعتبر السلوم الناشي عن الممارسات الثقافية واألعراف، الذي ال يسبب إخالاًل مالن ال العال واقتقارًا  )ب( 

 ألعراف اآلخرين وال تيون فيه مخالفة للقاعون، ممارسة لل ريات الشخصية فن ع ر القاعون،
ماعتهام هذن   ال يوو  اعتهام خصوصية األشخاص وال تقبل أمال الم اغ  البينة المت صل عليها )ج( 

 الخصوصية،
تراعن الم اغ  عند ممارسة سلطاتها التقديرية فن توميع العقوبات على غير المسلمين، المبدأ الراسخ   )د ( 

فن الشريعة ا سالمية أن غير المسلمين من السران ال يخضعون للعقوبات ال دية المفروضة 
 وتاطبق عليه  عقوبات تعزيرية وفقًا للقاعون، 

ة وتفسير الشز لصالح المته  مبدآن ماعوعيان مطبقان على عطاق العال  ومطلوبان فن ظروف  الرأف )هـ( 
 السودان.  

 
 المفوضية الخاصة لحقوق غير المسلمين 

 تنشي ر اسـة الومهورية مفوضية خاصـة ل قوق غير المسلمين مالعاصمة القومية وتختص ماآلتن: (1ـ   )157

مين م ميــــة طبقـــًا للمبــــادئ العامــــة المنصـــوص عليهــــا فــــن الت غـــد مــــن أن ققــــوق غيـــر المســــل )أ (
 من هذا الدستور، 156و  154المادتين 

الت غـــد مـــن أن غيـــر المســـلمين ال يتضـــررون مـــن جـــرا  تطبيـــق الشـــريعة ا ســـالمية مالعاصـــمة  )ب(
 القومية،

 ترفع المفوضية الخاصة مالق اتها وتوصياتها لر اسة الومهورية.   (2)

 
 الضمانات آليات 

 من هذا الدستور، وتشمل:ـ   156تنش  آليات لضمان إعمال أقرال المادة  ـ158
 منشورات مضا ية  رشاد الم اغ  إلى كيفية مراعاة المبادئ المذكورة أعالن، )أ(
 إعشا  م اغ  متخصصة  جرا  الم اغمات وفقًا للمبادئ المذكورة أعالن، )ب(
 .تتولى الت ريات وإجرا ات ما مبل الم اغمة وفقًا للمبادئ المذكورة أعالنإعشا  عيامات متخصصة  )ج(



 
 الباب الحادي عشر 

 حكومة جنوب السودان  
 الفصل األول 

 إنشاء حكومة جنوب السودان 
 

 أجهزة حكومة جنوب السودان 
ن وتتيـون تعـرف م رومـة جنـوب السـودا 1956تنش  قرومة فن جنوب السودان م ـدودن فـن األول مـن ينـاير  ـ159

 من أجهزة تشريعية وتنفيذية ومضا ية.
 

 الدستور االنتقالي لجنوب السودان 
تعمل قرومة جنوب السـودان وفـق أقرـال الدسـتور االعتقـالن لونـوب السـودان الـذي يتعـين أن تعـدن لونـة  (1ـ   )160

ــن جميـــع  ــودان م غلبيـــة يلثـ ــوب السـ ــع، ويويـــزن المولـــا الملمـــت لونـ ــل الواسـ ــى فيهـــا التمثيـ ــياغة ياراعـ صـ
 أعضا ه، ويرون متسقًا مع هذا الدستور.  

ديل الدســتور االعتقـــالن لونــوب الســـودان م غلبيــة أصـــوات يوــو  للمولـــا التشــريعن لونـــوب الســودان تعـــ (2)
 يلثن جميع أعضا ه. 

 
 اختصاصات حكومة جنوب السودان 

تيون اختصاصات قرومة جنوب السودان وفقًا للودولين )ب( و )د( مقـرو ين مـع الوـدولين )هــ( و )و( مـن  ـ161
 الشامل. هذا الدستور والدستور االعتقالن لونوب السودان واتفامية السالل 

 
 المسئوليات األساسية لحكومة جنوب السودان 

تيون مس وليات قرومة جنوب السودان األساسـية هـن ترميـة ال رـ  الراشـد والتنميـة والعدالـة وممارسـة السـلطة  ـ162
فيمــا يتعلــق مونــوب الســودان ووالياتــه، وتشــريل قلقــة وصــل بــين ال رومــة القوميــة وواليــات جنــوب الســودان، 

 أهل جنوب السودان وت مين مصال ه .   وقماية ققوق 
 

 الفصل الثاني  
 الجهاز التنفيذي لجنوب السودان  

 



 رئيس حكومة جنوب السودان 
( ينتخــب ر ــيا قرومــة جنــوب الســـودان مباشــرة مــن مبــل مــواطنن جنــوب الســـودان وفقــًا للدســتور االعتقــالن 1ـ   )163

 لألقرال المقررة من مبل المفوضية القومية لالعتخامات.لونوب السودان، وتاوري االعتخامات وفقًا 

يرون أجل والية ر يا قرومة جنوب السودان خما سنوات تبدأ مـن تـاريخ توليـه مهـال منصـبه، ويوـو   (2)
 إعادة اعتخاب ذات الر يا لوالية ياعية ف سب.  

ن طريــق اعتخامــات فــن قالــة خلــو منصــب ر ــيا قرومــة جنــوب الســودان، ول ــين اختيــار ر ــيا آخــر عــ (3)
تاوـرى خـالل سـتين يومـًا، وأدا ـه اليمـين، يتـولى عا ـب ر ـيا قرومـة جنـوب السـودان مهـال ر ـيا قرومـة 

 جنوب السودان ل ين شغل المنصب.

  

 نائب رئيس حكومة جنوب السودان 

 ياعين عا ب ر يا قرومة جنوب السودان وفقًا للدستور االعتقالن لونوب السودان.   ـ164
  

 مجلس وزراء جنوب السودان 
ينش  مولا و را  لونوب السودان يعينه ر يا قرومـة جنـوب السـودان مالتشـاور مـع عا بـه ويوافـق عليـه  (1) ـ165

اجة إلى توسيع المشـاركة القا مـة علـى المولا التشريعن لونوب السودان مع وضع االعتبار اليافن لل 
 اقترال التنوا ا ينن والدينن ودور المرأة.

 يرون ر يا وعا ب ر يا قرومة جنوب السودان أعضا  فن مولا و را  جنوب السودان.   (2)
  

 مساءلة مجلس وزراء جنوب السودان 
دان والمولــا التشــريعن لونــوب يرــون مولــا و را  جنــوب الســودان مســ واًل أمــال ر ــيا قرومــة جنــوب الســو  ـ166

 السودان عن أدا  مهامه وتوو  إمالته مامتراح يليدن يلثا جميع أعضا  المولا التشريعن لونوب السودان.  
  

 االلتزامات الخاصة لحكومة جنوب السودان 
الن تلدي قرومة جنوب السودان واجباتها وتمارم اختصاصاتها وفـق عصـوص هـذا الدسـتور والدسـتور االعتقـ ـ167

 لونوب السودان واتفامية السالل الشامل وأي اتفامية أخرى تتعلق م عادة التعمير والتنمية فن جنوب السودان. 
 

 المؤسسات والمفوضيات المستقلة بجنوب السودان 
تنشــي قرومــة جنــوب الســودان ملسســـات مســتقلة وفقــًا التفاميــة الســالل الشــامل وهــذا الدســتور والدســتور  (1) ـ168

ــا ــًا لســـلطاتها االعتقـ ــرى وفقـ ــات أخـ ــا  مفوضـــيات وملسسـ ــالقية إعشـ ــا صـ ــودان، وتيـــون لهـ ــوب السـ لن لونـ
 وقسبما تران ضروريًا لت قيق رفاهية مواطنيها وإمامة العدل وال ر  الراشد.



( أعــالن, تانشــ  علــى مســتوى جنــوب الســودان لونــة للخدمــة 1دون إخــالل معمــول الــنص الــوارد فــن البنــد ) (2)
المدعية لونوب السودان وديوان للم ال  والتعويضـات وديـوان العدالـة للعـاملين، ويـن   القـاعون مهـال هـذن 

 الملسسات وشروط الخدمة فيها. 
 

 الفصل الثالث 
 ن الجهاز التشريعي لجنوب السودا 

  
 إنشاء المجلس التشريعي لجنوب السودان 

 ينش  المولا التشريعن لونوب السـودان وفقًا للدستور االعتقالن لونوب السودان.   (1) ـ169
( مـن هـذا الدسـتور, مولـا تشـريعن ملمـت لونـوب السـودان 4) 176ياشرل مبل االعتخامات، وفقًا للمـادة  (2)

 الفراغ من مهمته ليرون المولا التشريعن لونوب السودان. جا ة الدستور االعتقالن، ويت ول معد 
 

 تخويل االختصاصات إلى حكومة جنوب السودان 
ــودان  ـ170 ــالى لونـــــوب الســـ ــع الدســـــتور ا عتقـــ ــودان عنـــــد وضـــ ــالن لونـــــوب الســـ يخـــــول المولـــــا التشـــــريعن االعتقـــ

و )و( إلــى قرومــة االختصاصــات المنصــوص عليهــا فــن الوــدولين )ب( و )د( مقــرو ين مــع الوــدولين )هـــ( 
 جنوب السودان.

 
 اختصاصات المجلس التشريعي لجنوب السودان 

ـــة التشــــريعية فــــن جنــــوب الســــودان للمولــــا التشــــريعن لونــــوب الســــودان، وذلــــز ماســــتثنا   (1) ـ171 تســــند السلطــ
َن ت ـت سـلطة ال رومـة القوميـة، وفـق مـا هـو  التشريعات القوميـة السـارية قـول المسـا ل التـن تقـع قصـرًا

 مبين فن الودول )أ(.
ــب  (2) ــه وشـــاغلن المناصـ ــد إجرا اتـــه وينتخـــب ر يســـه وعا بـ ــوب الســـودان مواعـ ي ـــدد المولـــا التشـــريعن لونـ

 األخرى وفقًا لما ينص عليه الدستور االعتقالن لونوب السودان.  
  

 الفصل الرابع  
 الجهاز القضائي لجنوب السودان 

 
 هيكل السلطة القضائية لجنوب السودان 

ــوب  (1) ـ172 ــا ية لونـ ــلطة القضـ ــتقلة تســـمى "السـ ـــة مسـ ــوب الســـودان لملسسـ ــا ن فـــن جنـ ياســـند االختصـــاص القضـ
 السودان".  

 يرون القضا  فن جنوب السودان مستقاًل عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. (2)



 تتيون السلطة القضا ية فن جنوب السودان على الوجه التالن:ـ (3)
 لونوب السودان،الم رمة العليا  )أ(
 م اغ  االست ناف، )ب(
أي م اغ  أخرى أو موـالا مضـا ية تـدعو إليهـا الضـرورة وتنشـ  وفـق الدسـتور االعتقـالن لونـوب  )ج(

 السودان والقاعون.
 

 المحكمة الُعليا لجنوب السودان 
يضـــمن فـــن الدســـتور االعتقـــالن لونـــوب الســـودان عـــصا م عشـــا  الم رمـــة العليـــا لونـــوب الســـودان كـــ على  (1) ـ173

 م رمة فن جنوب السودان.  
ترفــع للم رمـــة العليـــا لونــوب الســـودان ا ســـت نافات ضــد األقرـــال الصـــادرة مــن م ـــاغ  جنـــوب الســـودان  (2)

المسـا ل الوامعــة ت ـت القـواعين القوميــة  والم ـاغ  الوال يـة أو أي م ـاغ  أخــرى فـن جنـوب الســودان مشـ ن
ــررن الدســـتور  ــا يقـ ــًا لمـ ــز وفقـ ــات، وذلـ ــودان أو مـــواعين الواليـ ــوب السـ ــواعين جنـ ــ ن مـ ــا أو مشـ ــة بهـ أو المتعلقـ

 االعتقالن لونوب السودان والقاعون.
 

 صالحيات المحكمة العليا لجنوب السودان 
 ية:ـ تيون للم رمة العليا لونوب السودان الصالقيات اآلت ـ174

الفصل مصفة عها ية فـن أي دعـوى مدعيـة أو جنا يـة مموجـب مـاعون جنـوب السـودان أو مـاعون أي مـن  )أ (
الواليــات الونوبيـــة، ويشـــمل ذلـــز التشـــريع والعـــرف، علــى أن تخضـــع أي أقرـــال صـــادرة منهـــا مموجـــب 

 القواعين القومية للمراجعة والفصل من مبل الم رمة القومية العليا،
ــاتير واليـــات الفصـــل مصـــف )ب( ة ابتدا يـــة فـــن أي عـــزاا, ينشـــ  عـــن الدســـتور االعتقـــالن لونـــوب الســـودان ودسـ

 جنوب السودان، وذلز بناً  على طلب من األفراد أو الشخصيات االعتبارية أو ال رومة،  
الفصـــل فـــن دســـتورية القـــواعين وإلغـــا  أو إعـــالن مطـــالن القـــواعين أو مـــواد القـــواعين التـــن تتعـــار  مـــع  )ج(

 ور االعتقالن لونوب السودان أو دساتير واليات جنوب السودان،  الدست
 إعادة الن ر وعقب األقرال الونا ية والمدعية التن تنش  عن مواعين جنوب السودان أو مموجبها،   )د (

ــيا المولـــا التشـــريعن  ــه ور ـ ــودان وعا بـ ــوب السـ ــيا قرومـــة جنـ ــة ر ـ ــن مواجهـ ــا ن فـ ــاص الونـ ـــ( االختصـ )هـ
 لونوب السودان،

 مراجعة أقرال ا عدال التن تصدرها الم اغ  مونوب السودان مموجب مواعين جنوب السودان، ()و 
 أي صالقيات أخري ي ددها الدستور ا عتقالى لونوب السودان أو اتفامية السالل الشامل أو القاعون. )  (

  
 قضاة محاكم جنوب السودان 

ويــلدون مهـامه  دون تــدخل ويقيمــون العــدل ويطبقــون القــاعون مضـاة م ــاغ  جنــوب الســودان مســتقلون  (1) ـ175
 دون خشية أو م اماة، وي من استقالله  الدستور االعتقالن لونوب السودان والقاعون.



يضــع المولــا التشــريعن لونــوب الســودان أقرامــًا للتعيــين وشــروطًا للخدمــة وا عفــا  مالنســبة للقضــاة  (2)
 المعينين مونوب السودان.  

 
 الخامس  الفصل 

 أحكام انتقالية لجنوب السودان  
 

 يعمل مالتدابير التالية مبل إجرا  االعتخامات:ـ ـ176
يرون ر يا ال ركة الشعبية لت رير السودان، أو مـن يخلفـه، ر يسـًا ل رومـة جنـوب السـودان وما ـدًا عامـًا  (1)

 للويش الشعبن  لت رير السودان.  
(، إذا خـال منصـب ر ـيا قرومـة جنـوب السـودان ياشـغل المنصــب 3)163علـى الـرغ  مـن أقرـال المـادة  (2)

 ممرشح ال ركة الشعبية لت رير السودان خالل أسبوعين.
 يرون التمثيل فن قرومة جنوب السودان على الن و التالن:ـ   (3)

 تامثل ال ركة الشعبية لت رير السودان بنسبة سبعين مالما ة، )أ(
 يامثل قزب الملتمر الوطنن بنسبة خمسة عشر مالما ة،  )ب(
 تامثل القوي السياسة الونوبية األخرى بنسبة خمسة عشر مالما ة. )ج(  

يرون المولا التشريعن االعتقالن لونوب السودان مولسًا تشـريعيًا ت سيسـيًا وجامعـًا، ويتيـون مـن ما ـة  (4)
معــد التشــاور العـال مــع القــوى السياســية المعنيــة  وسـبعين عضــوًا يعيــنه  ر ــيا قرومـة جنــوب الســودان

 على الن و التالن:ـ
 تامثل ال ركة الشعبية لت رير السودان بنسبة سبعين مالما ة، )أ(
 يامثل قزب الملتمر الوطنن بنسبة خمسة عشر مالما ة، )ب(
 تامثل القوي السياسية الونوبية األخرى بنسبة خمسة عشر مالما ة. )ج(

 

 عشر الباب الثاني
 الواليات ومنطقة أبيي 

 
 واليات السودان 

 جمهورية السودان، جمهورية المركزية وتتيون من واليات. (1ـ   )177
ي ــدد التشــريع القــومن عــدد الواليــات وأســما ها وعواصــمها وقــدودها الوغرافيــة، علــى أن يصــدر هــذا  (2)

( ) أ( مـن هـذا الدسـتور، ومـع 4) 91للمـادة التشريع وياعدل م غلبية يلثن أعضا  مولا الواليات وفقًا 
 183بـين الشـمال والونـوب غيـر مابلـة للتعـديل مـع مراعـاة أقرـال المـادة  1956ج1ج1ذلز تيون قدود 

 ( من هذا الدستور.4)



 
 أجهزة الوالية 

الدسـتور ودسـتور تنش  علـى مسـتوي الواليـة أجهـزة تشـريعية وتنفيذيـة ومضـا ية تـلدي مهامهـا وفقـًا لهـذا  (1ـ   )178
 الوالية المعنية, وفيما يلن واليات جنوب السودان, مموجب الدستور االعتقالن لونوب السودان.

تعمل الدولة على ترمية ال ر  الم لن وتعزيـزن, ويـت  تن ـي  ال رـ  الم لـن وتاوـرى اعتخامـات ملسسـاته  (2)
 وفقًا لدستور الوالية المعنية. 

  
 الجهاز التنفيذي للوالية 

يرأم الوها  التنفيذي للوالية وال, ينتخبه مواطنو الوالية وفقًا لنصوص هـذا الدســتور والدســتور االعتقـالن  (1ـ  )179
لونوب السودان متن ما كان منطبقًا، ودستور الوالية والقاعون، على أن يرون ذلز وفقـًا لإلجـرا ات التـن 

 تقررها المفوضية القومية لالعتخامات. 

  للمولا التشريعن للوالية , وفق أقرال دستور الوالية, قوب الثقة عن الوالن مموجب  يوو  (  )أ ( 2)
 يالية أرباا جميع أصوات األعضا .

إذا مال المولا م وب الثقة عن الوالن مموجب أقرال الفقرة )أ( أعالن يدعو ر يا الومهورية   )ب( 
الناخبين فن الوالية العتخامات مبررة الختيار الوالن, تورى خالل ستين يومًا، وإذا كاعت الوالية  

ر يا المعنية من واليات جنوب السودان يدعو ر يا الومهورية الناخبين معد تلقيه طلبًا من 
 قرومة جنوب السودان.  

يقول الوالن الذي ينتخب فن االعتخامات المبررة بتيملة الفترة المتبقية من والية الوالن الذي   )ج( 
 قاوبت عنه الثقة. 

إذا تمت إعادة اعتخاب الوالن الذي قاوبت عنه الثقة، يعتبر المولا التشريعن للوالية المعنية  )د ( 
ل يالية أشهر لتيوين مولا تشريعن جديد لتيملة الفترة المتبقية من اًل، وتاورى اعتخامات خال

 للمولا المن ل. 
 ال يوو  قوب الثقة عن الوالن إال معد أن يمضن أينن عشر شهرًا فن منصبه. )هـ( 

 يعين الوالن مولا و را  الوالية وفقًا لدستور الوالية. (3)
, عــن أدا  مهــامه  أمــال الــوالن والمولــا التشــريعن يرــون الــو را  الوال يــون مســ ولين فرديــًا وتضــامنياً  (4)

 للوالية، ويت  إعفاجه  بوساطة الوالن أو بناً  على توصية من يلثن أعضا  المولا التشريعن للوالية.
يمــارم الــوالن، ممشــاركة مولــا الــو را  الــوال ن، الســلطات التنفيذيــة للواليــة فــن الوــدولين )ج( و )د(  (5)

)هـ( و )و( ما ضافة إلى السـلطات التنفيذيـة األخـرى الممنوقـة للواليـة مموجـب  مقرو ين مع الودولين
 هذا الدستور والدستور ا عتقالى لونوب السودان ودستور الوالية. 

 



 المجلس التشريعي الوالئي

وقســبما ( يرـون ليـل واليـة مولـا تشــريعن يتيـون مـن أعضـا  يناتخبـون وفــق أقرـال دســتور الواليـة والقـاعون 1ـ   )180
 تقررن المفوضية القومية لالعتخامات. 

يقــول المولــا التشــريعن الــوال ن م عــداد وإجــا ة دســتور الواليــة االعتقــالن الــذي يوــب أن يرــون متســقًا مــع  (2)
 هذا الدستور، والدستور االعتقالن لونوب السودان، متى كان ذلز منطبقًا، واتفامية السالل الشامل.

ن الــــوال ن مســــن القــــواعين فــــن الموــــاالت المدرجــــة فــــن الوــــدولين )ج( و )د( يخــــتص المولــــا التشــــريع (3)
 مقرو ين مع الودولين )هـ( و )و(.

يضـــع المولـــا التشــــريعن الـــوال ن لـــوا ح إجرا اتــــه ويشـــرل لواعـــه وينتخــــب ر يســـه وشـــاغلن المناصــــب  (4)
 األخرى.

 يرون للوالة وأعضا  موالا الو را  والموالا التشريعية الوال ية قصاعات يقررها القاعون.  (5)
 

 األجهزة القضائية الوالئية
يـــنص دســـتور الواليـــة علــــى إعشـــا  م ـــاغ  وال يــــة بوســـاطة األجهـــزة القضـــا ية الوال يــــة كلمـــا كـــان ذلــــز  (1ـ   )181

 ضروريًا.
دعن والونـا ن فـن موـال القـواعين الوال يـة ومـواعين جنـوب السـودان، ينعقد لم ـاغ  الواليـة االختصـاص المـ (2)

والقــاعون القــومن، علــى أن يرــون قــق االســت ناف وفقــًا لمــا يــنص عليــه هــذا الدســتور والدســتور االعتقــالن 
لونـوب السـودان متــى كـان ذلـز منطبقــًا، ومـع ذلـز ت ــدد التشـريعات القوميـة ا جــرا ات الواجـب اتباعهــا 

 لمدعية والونا ية المرفوعة مموجب القواعين القومية ووفق عصوص هذا الدستور. فن الدعاوى ا
 تنص التشريعات الوال ية على اآلتن:ـ   (3)

 تعيين القضاة األهليين وعزله ، )أ (
 ضماعات استقالل القضا  الوال ن وقيدته وقماية القضاة من التعر  ألي تدخل.  )ب(

ات جنــــوب الســــودان وتا ـــدد اختصاصــــاتها وفقــــًا لنصـــوص هــــذا الدســــتور تاشـــرل الم ــــاغ  الوال يــــة بواليـــ (4)
 والدستور االعتقالن لونوب السودان ودستور الوالية المعنية. 

 
 واليتا جنوب كردفان والنيل األزرق 

والنيـــل دون المســام م قرـــال هــذا الدســـتور واتفاميـــة الســالل الشــامل, تاطبــق علـــى واليتــن جنــوب كردفــان  (1ـ  )182
 األ رق اتفامية قل النزاا المبرمة مش عهما.

تخضع اتفامية قل النزاا فن واليتن جنوب كردفان والنيل األ رق للمشاورة الشعبية من مبل سران هاتين  (2)
 الواليتين عبر المولسين التشريعيين المنتخبين ديمقراطيا فن كل منهما وفقًا لألقرال الواردة فيها.

 



 منطقة أبيي 
دون المسام م قرال هذا الدستور واتفامية السالل الشامل، ياطبق على منطقة أبيـن بروتوكـول قـل النـزاا  (1) ـ183

 المبرل مش عها.  
تامــنح منطقــة أبيــن وضــعًا إداريــًا خاصــًا ت ــت إشـــراف ر اســة الومهوريــة يرــون فيــه ســران منطقــة أبيـــن  (2)

 مواطنين فن كل من جنوب كردفان وب ر الغزال. 
دلن سران منطقة أبين م صواته  فن استفتا  منفصل يتزامن مع استفتا  جنـوب السـودان، وعلـى الـرغ  ي (3)

 من عتا ج استفتا  جنوب السودان يتضمن االمتراح المطروح لسران منطقة أبين الخيارين اآلتيين:ـ
 أن ت تفن منطقة أبين بوضعها ا داري الخاص فن الشمال،   )أ(

 ن جزً  من م ر الغزال. أن تيون منطقة أبي )ب(
غيــر مابــل للتعــديل إال  1956يرـون الخــع ال ــدودي بــين الشــمال والونــوب والمقـرر فــن األول مــن ينــاير  (4)

 ( أعالن.3قسبما يقرر وفقان للبند )
 

 أحكام انتقالية للواليات 
 الدستور:ـمن هذا  216ل ين إجرا  االعتخامات المشار إليها فن المادة  (1) ـ184

يعين ر ـيا الومهوريـة الـوالة مالتشـاور مـع النا ـب األول، وفـن قالـة واليـات جنـوب السـودان يعيـنه   )أ(
 ر يا قرومة جنوب السودان مالتشاور مع عا ب ر يا قرومة جنوب السودان،

واليـة يرون أقد والة واليات جنوب السودان مرش ًا من قزب الملتمر الوطنن وأقد عواب الـوالة فـن  )ب(
 أخرى فن جنوب السودان أيضًا من مرش ن ذات ال زب.  

(, تاخصص مقاعد السلطتين التشـريعية والتنفيذيـة فـن الواليـات علـى الن ـو 3دون المسام م قرال البند ) (2)
 التالن:ـ

يرـــون ل ـــزب المـــلتمر الـــوطنن عســـبة ســـبعين مالما ـــة مـــن المقاعـــد فـــن الواليـــات الشـــمالية ولل ركـــة  )أ(
 لت رير السودان ذات النسبة من المقاعد فن الواليات الونوبية، الشعبية 

 تو ا عسبة الثاليين مالما ة المتبقية فن الواليات الشمالية والونوبية على الوجه التالن:ـ  )ب(
 عسبة عشرة مالما ة فن الواليات الونوبية ل زب الملتمر الوطنن، )أواًل(
 الواليات الشمالية لل ركة الشعبية لت رير السودان،عسبة عشرة مالما ة فن  )ياعًيا(
عســبة عشـــرين مالما ــة فـــن كــل مـــن الواليــات الشـــمالية والونوبيــة لممثلـــن القــوي السياســـية  )يالثًا(

 الشمالية والونوبية األخرى على التوالن،
 رق وفـق مـا عصـت تقس  المقاعد فن السلطتين التشريعية والتنفيذية فـن واليتـن جنـوب كردفـان والنيـل األ (3)

 عليه اتفامية قل النزاا فن واليتن جنوب كردفان والنيل األ رق. 
 

 الباب الثالث عشر
 المسائل المالية واالقتصادية 



 الفصل األول 
 مبادئ هادية للتوزيع العادل للثروة العامة 

يـتمرن كـل مـن مسـتويات ال رـ  مـن (   تقتس  الموارد والثروة العامة فن السودان على أسام عادل م يث 1)    -185
ــواطنين  ــز بهـــدف ت غيـــد ترميـــة عوعيـــة قيـــاة المـ ا يفـــا  ممســـ ولياته وواجباتـــه الدســـتورية والقاعوعيـــة، وذلـ
وكرامته  وأقواله  المعيشية دون تمييز علن أسام النـوا أو الوـنا أو العنصـر أو الـدين أو االعتمـا  

 السياسن أو العرمن أو اللغة أو ا ملي .
 تقتس  الثروة والموارد العامة وتو ا علن أسام أن ليل مناطق السودان ققًا فن التنمية. (2)
تلتـزل ال رومــة القوميــة مالوفــا  مــالت ويالت الماليــة ل رومـة جنــوب الســودان، كمــا تلتــزل بتو يــع المــوارد  (3)

 خالف ذلز.المالية بوجًه عادل على واليات السودان األخرى ما ل  ينص فن هذا الدستور على 
تــدرم الدولــة أن جنــوب الســودان وجنــوب كردفــان والنيــل األ رق ومنطقــة أبيــن وبقيــة المنــاطق المتــ يرة  (4)

مــالنزاا تواجـــه اقتياجـــات مل ـــة, ومـــن يـــ  تاعــان لتـــولن مهـــال ال رـــ  األساســـية وت ســـيا ا دارة المدعيـــة 
 عد النزاا.وت هيل وتعمير البنن الت تية االجتماعية والمادية فن سودان ما م

تنشي الدولة الصندوق القومن  عادة البنا  والتعمير وصندوق جنوب السودان  عادة البنا  والتعميـر  (5)
لالرتقـــا  ممســـتوى التنميـــة االمتصـــادية واالجتماعيـــة والخـــدمات العامـــة فـــن جنـــوب الســـودان والمنـــاطق 

 ة القومن.المت يرة مالنزاا والمناطق األمل عموًا إلى متوسع مستوى التنمي
يبر  امتسال العا ـدات االلتـزال بتخويـل السـلطات والمركزيـة اتخـاذ القـرار مشـ ن التنميـة وتقـدي  الخـدمات  (6)

 وتصريف ش ون ال ر .  
تاطـــور البنـــن الت تيـــة والمـــوارد البشـــرية والتنميـــة االمتصـــادية المســـتدامة والقـــدرة علـــن تلبيـــة اقتياجـــات  (7)

 سا لة والشفافية. ا عسان فن إطار قر  خاضع للم
تتبنــى الدولــة أفضــل الممارســات المتعــارف عليهــا فــن التوظيــف المســتدال وا دارة للمــوارد الطبيعيــة و  (8)

 الرمامة عليها.
ي ـــدد هـــذا الدســـتور أعـــواا الـــدخل وا يـــرادات والضـــرا ب ومصـــادر الثـــروة األخـــرى التـــن يســـت قها كـــل  (9)

 المختلفة.مستوى من مستويات ال ر   
تافــــر  كــــل الضــــرا ب والرســــول الــــواردة فــــن هــــذا الدســــتور مقــــاعون، وذلــــز لت غيــــد التنســــيق والعدالــــة  (10)

 وا عصاف والشفافية لتفادى العب  الضريبن الزا د على المواطنين والقطاا الخاص والمستثمرين.
يـة مسـت قة لمسـتوى ال يوو  ألي مستوى من مستويات ال ر  قوب أي مخصصات أو ت ويالت مال (11)

آخـــر. وفـــى قالـــة النـــزاا يوـــو  ألي مســـتوى مـــن مســـتويات ال رـــ  معـــد م اولـــة التســـوية الوديـــة اللوـــل 
 للم رمة الدستورية أو الم رمة العليا لونوب السودان فن قالة قرومة جنوب السودان.  

  
 الفصل الثاني 
 موارد األراضي

 



 تنظيم األراضي 
اللها وممارســة ال قــوق عليهــا صــالقية مشــتركة تمــارم علــى مســتوي ال رــ  تيــون قيــا ة األر  واســتغ (1) -186

 المعنن. 
يتــولى ممارســة ال قــوق علــن األراضــن التــن تمليهــا قرومــة الســودان مســتوى ال رــ  المعنــن أو المرلــف  (2)

 بذلز.
من علــن كــل مســتويات ال رــ  بــد  عمليــة تدريويــة لتطــوير وتعــديل القــواعين ذات الصــلة مــاألر  لتتضــ (3)

 الممارسات والقواعين العرفية والتراث الم لن والتوجهات والممارسات الدولية. 

 

 المفوضية القومية لألراضي 

 دون المسام ماختصاصات الم اغ ، تنش  مفوضية مومية لألراضن تيون لها المهال اآلتية:ـ  (1)   -187

 الت ري  بين األطراف المتنا عة الراغبة فن االقتيال إليها مش ن منا عات األراضن، )أ ( 

الن ر فن االدعا ات قول األراضن فن مواجهه الوهة ال رومية المختصة أو فن مواجهه  )ب(  
األطراف ذات المصل ة فن األر . وتيون أطراف الت ري  ملزمة مقرار مفوضية غيرها من 

 األراضن علن أسام الرضا المتبادل عند تسويل مرار الت ري  فن الم رمة،  
)ج(   تاطبق القاعون المعمول مه فن المنطقة التن تقع فيها األر ، أو أي ماعون آخر يرتضيه طرفا 

 عصاف، الت ري  مما فن ذلز مبادئ ا 
تقبل ما ي ال إليها من أجهزة ال ر  المختصة أو ما اطلعت عليه أينا  الن ر فن الدعاوى   )د ( 

وتوصى مش عها للمستوى ال رومن المختص فيما يلن سياسات إصالح األراضن ومبول  
 ال قوق العرفية أو القاعون العرفن لألراضن،  

 التعويب النقدي، تقدر التعويب المناسب عن األراضن مما فن ذلز )هـ( 
تاسدي النصح لمختلف مستويات ال ر  مش ن تنسيق سياساتها توان المشروعات القومية التن   )و ( 

 تلير على األر ، أو على ال قوق فيها، 
توري دراسات وتسول أوجه استخدال األراضن فن المناطق التن يت  فيها استثمار للموارد  )  ( 

 الطبيعية،  
 و تضع لوا ح إجرا اتها. تعقد جلسات سماا  )ح ( 

تيــون المفوضــية القوميــة لألراضــن مســتقلة وتانشــ  علــن أســام التمثيــل لمســتويات ال رــ  المختلفــة فــن    (2)
 السودان.

(   ي ـــــدد القـــــاعون عضـــــوية المفوضـــــية القوميـــــة لألراضـــــن وشـــــروط اختيـــــاره  وخـــــدمته ، ويعـــــين ر ـــــيا 3)
 لر يا الومهورية.  الومهورية ر يا المفوضية مموافقة النا ب األول 

(   تيـــون مفوضـــية األراضـــن القوميـــة مســـ ولة أمـــال ر اســـة الومهوريـــة عـــن األدا  الســـلي  لمهامهـــا وتويـــز 4)
 ر اسة الومهورية موا عتها.

 



 مفوضية أراضي جنوب السودان 
الم ـددة فـن دون المسام ماختصاصات الم اغ ، تانش  مفوضـية ألراضـن جنـوب السـودان وتيـون لهـا المهـال  -188

 اتفامية السالل الشامل والدستور االعتقالن لونوب السودان.
 

 التعاون بين المفوضية القومية لألراضي ومفوضية  
 أراضي جنوب السودان 

ــتخدال  (1) -189 ــا السـ ــقان جهودهمـ ـــودان وتنسـ ــوب السـ ـــية أراضـــن جنـ ــة ومفوضـ ــن القوميـ ـــية األراضـ تتعـــاون مفوضـ
 مواردهما استخدامًا فّعااًل.

 -تتفق مفوضية األراضن القومية ومفوضية أراضى جنوب السودان على: (2)
 تبادل المعلومات والقرارات الصادرة عن كل منهما،  )أ (  
 غيفية إ الة أي تعار  بين النتا ج أو التوصيات التن تتوصال إليها. )ب(

دا  معـــب مهامهــــا يوـــو  للمفوضـــية القوميـــة لألراضــــن أن توكـــل لمفوضـــية أراضـــن جنــــوب الســـودان أ (3)
 ويشمل ذلز جمع البياعات والب وث.  

فن قالة وجود تعار  بين النتا ج أو التوصيات التن تتوصل إليها المفوضيتان ويتعذر إ الته ماالتفاق،  (4)
 ( )ب( أعالن، يا ال األمر إلى الم رمة الدستورية.  2وفقًا للبند )

 
 الفصل الثالث 

 تطوير إدارة قطاع البترول 
 

 إدارة قطاع البترول وتطويره 

 تشمل األاسا ال اغمة  دارة مطاا البترول وتطويرن ما يلن:ـ -190
 االستغالل األمثل للبترول بوصفه مصدرًا طبيعيًا غير متودد مما يتفق مع:ـ )أ(

 )أواًل(   المصل ة القومية والصالح العال،
 )ياعيًا(   مصل ة الواليات المت يرة،

 السران الم ليين فن المناطق المت يرة، )يالثًا(   مصل ة
 )رامعًا(  السياسات القومية للبي ة، وأسا الم اف ة على التنوا ال يوي ومبادئ قماية التراث الثقافن،

تمرين المستويات ال رومية المال مة مالتعاون مع الموتمعات الم لية ذات الصلة، من المشاركة فـن  )ب(
 اقل المختلفة، وذلز فن ا طار الشامل  دارة تنمية البترول، تنمية وإدارة البترول فن المر 

إيال  االهتمال الال ل لتهي ة المناخ المناسـب لتـدفق االسـتثمارات األجنبيـة المباشـرة مـن خـالل تقلـيص  )ج(
 المخاطر المتصلة معدل التيقن من عتا ج تقرير المصير فن عهاية الفترة االعتقالية،



أصــ اب ال قــوق فــن األراضــن وأخــذ أرا هــ  فــن االعتبــار عنــد اتخــاذ القــرارات المتعلقــة التشــاور مــع  )د(
ماســـتثمار مـــوارد مــــاطن األر  فـــن المنـــاطق التــــن لهـــ  فيهــــا ققـــوق، والتـــن يفتــــر  اعتفـــاعه  مــــن 

 استثمارها،
و استثمارها التعويب العـادل للذين يستمتعون م قـوق المليية فن األراضن التن يت  االستيال  عليها أ )هـ(

 الستخراج الموارد الطبيعية فن ماطن األر  وذلز عن المنطقة التن له  فيها ققوق.
إشرام الموتمعات التن تباشر فن أراضيها تنمية موارد طبيعية فـن مـاطن األر ، عبـر واليـاته ، فـن  )و(

 مفاوضات التعامد على استغالل تلز الموارد.
ة األراضن والموارد الطبيعية المصاقبة يرون هنـام إطـار  دارة تنميـة ) (   على الرغ  من النزاا على مليي

 البترول فن السودان خالل الفترة االعتقالية. 
 

 المفوضية القومية للبترول 

 تنش  مفوضية مومية للبترول تتخذ مراراتها بتوافق اآلرا . (1) -191
 تتيون المفوضية القومية للبترول على الن و التالن:ـ (2)

 ر يا الومهورية ور يا قرومة جنوب السودان ر يسان مشتركان، ()أ 
 أربعة أعضا  دا مون يمثلون ال رومة القومية، ()ب
 أربعة أعضا  دا مون يمثلون قرومة جنوب السودان، )ج(
مــا ال يزيــد عــن ياليــة أعضــا  غيــر دا مــين يمثلــون الواليــة أو الواليــات التــن ســيورى فيهــا اســتثمار  )د(

 للبترول.

 تيون للمفوضية القومية للبترول المهال التالية:ـ (3)
 وضع السياسات العامة والموجهات المتعلقة بتنمية وإدارة مطـاا البترول، )أ(
 رصد وتقوي  تنفيذ السياسات المذكورة فن الفقرة )أ( للت غد من أعها تخدل مصالح الشعب السوداعن، )ب(

 استراتيويات وبرامج مطاا البترول،)ج( وضع 
التفـــاو  قـــول عقـــود استيشـــاف واســـتثمار البتـــرول فـــن الســـودان وإبرامهـــا والت غـــد مـــن توافقهـــا مـــع  )د(

 مبادئ وسياسات وموجهات المفوضية،
 إعداد لوا  ها وإجرا اتها الداخلية. )هـ(

المفوضـية القوميـة للبتـرول االعتبـارات  ( أعـالن تراعـن3عند االضطالا ماألعبا  المشار إليها فن البند ) (4)
 ذات الصلة، مما فن ذلز ما يلن:ـ

مـــدى الفوا ـــد التـــن تعـــود علـــى الموتمعـــات الم ليـــة المتـــ يرة مـــن االســـتثمار النـــاج  عـــن عقـــود  )أ (
 البترول،

 مدى األخذ بوجهات ع ر الوالية والموموعات المت يرة عند إبرال العقود المقترقة، )ب(
ص مــن ذوى ققــوق الملييــة فــن األر  والمتضــررين مــن القــرار، طلــب اللوــو  إلــى قــق األشــخا )ج(

 الت ري  أو القضا  إذا مررت المفوضية القومية للبترول الموافقة على العقد،



ــة أو  )د ( ــون الواليـ ــذين يمثلـ ــة للبتـــرول الـ ــية القوميـ ــن المفوضـ ــر الـــدا مين فـ ــا  غيـ إذا اعتـــر  األعضـ
ــرول جمي ــة للبتـ ــات المنتوـ ــ ول عـــن الواليـ ــومن المسـ ــو ير القـ ــع الـ ــية ال يومـ ــرار المفوضـ ــى مـ ــًا علـ عـ

البتــرول علــى العقــد وي يــل األمــر إلــى مولــا الواليــات. فــ ذا رفــب مولــا الواليــات االعتــرا  
م غلبية يلثيه يومع الو ير القومن على العقـد، وإذا لـ  يـرفب مولـا الواليـات االعتـرا  م غلبيـة 

ــول عمـــ ــرين يـ ــالل أربعـــة وعشـ ــين خـ ــز المـــدة الثلثـ ــرا  خـــالل تلـ ــات االعتـ ــل مولـــا الواليـ ل ي يـ
وب غلبيــة الثلثــين إلــى آليــة ينشــ ها المولــا للت رــي  فيــه، ويــت  إصــدار مــرار الت رــي  خــالل ســتة 

 أشهر من ا قالة إليها ويرون مرار الت ري  ملزمًا،
المســـ ول عـــن البتـــرول إذا وافقـــت المفوضـــية القوميـــة للبتـــرول علـــى العقـــد يتـــولن الـــو ير القـــومن  )هـ(

 التوميع عيامة عن قرومة السودان،
ــن البنـــد ) )و ( ــرات )أ(،)ب( و)ج( الـــواردة فـ ــب الفقـ ــ  3عنـــد اضـــطالعها ممهامهـــا مموجـ ــالن، تضـ ( أعـ

 عضوية المفوضية القومية للبترول أعضا ها الدا مين فقع،
شـاف البتـرول وإعتاجـه عند اضـطالعها ممهـال التفـاو  والن ـر مـن أجـل الموافقـة علـى عقـود اغت )  (

ــال البنـــد ) ــًا ألقرـ ــن 3وفقـ ــدا مين ممثلـ ــب األعضـــا  الـ ــية إلـــى جاعـ ــمل عضـــوية المفوضـ ( )د ( تشـ
 الواليات المنتوة للبترول.

 
 

 

 اقتسام عائدات البترول 
ــار  (1) -192 ــودان فـــن إطـ ــن جنـــوب السـ ــوارد الطبيعيـــة فـ ــن اســـتخراج المـ ــروة الناتوـــة عـ ــافن عا ـــدات الثـ ياقتســـ  صـ

 ين اقتياجات التنمية القومية واقتياجات إعادة تعمير جنوب السودان.  الموا عة ب
 صافى عا د دخل البترول هو صافن الدخل من:ـ (2)

 صادرات البترول ال رومن، )أ(
 البترول ال رومن الذي يت  تسليمه للمصافن الم لية. )ب(

الســفينة )فــوب( عامصــًا تيلفــة عقــل تقــدر ميمــة الصــادر علــى أســام الســعر الفعلــن للبتــرول تســلي  ظهــر  (3)
البترول إلى مومع التصدير، ويشمل ذلز خع األعابيب وا دارة. يقدر البترول المسـل  إلـى المصـفاة علـى 
ــًا  ــادر، عامصـ ــه مبيعـــات الصـ ــيالدي تمـــت فيـ ــر شـــهر مـ ــن آخـ ــدير )فـــوب( فـ ــع أســـعار التصـ أســـام متوسـ

ير، ممـــا فـــن ذلــز تيـــاليف خـــع األعابيـــب التيــاليف التـــن يمرـــن أن تترتــب علـــى التســـلي  ألي مومـــع تصــد
 وتياليف ا دارة.

ينشـ  "قسـاب اســتقرار إيـرادات البتــرول" وتـورد فيــه صـافى إيـرادات البتــرول ال رـومن التــن يـت  ت صــيلها  (4)
مـــن مبيعـــات الصـــادر الفعليـــة فـــوق الســـعر القياســـن المقـــرر الـــذي ي ـــدد ســـنويًا ضـــمن الموا عـــة القوميـــة 

 السنوية.
ان مالما ة على األمل مـن عا ـدات البتـرول للواليـات المنتوـة للبتـرول قسـب اليميـة المنتوـة يخصص اين (5)

 فن الوالية، دون ا خالل مالترتيبات الخاصة ممنطقة أبين.



ــودان،  (6) ـــة، يخصـــص ل رومـــة جنـــوب السـ ــتقرار إيـــرادات البتـــرول وللواليـــات المنتوـ ـــاب اسـ معـــد الـــدفع ل سـ
ــرة مبـــل اال ــار ابتـــدا  مـــن أول الفتـ ــتخرج مـــن آمـ ــافى عا ـــد البتـــرول المسـ ــون مالما ـــة مـــن صـ عتقاليـــة، خمسـ

البتــرول المنتوــة فـــن جنــوب الســودان، وتخصـــص الخمســون مالما ــة المتبقيـــة لل رومــة القوميــة وواليـــات 
 شمال السودان.

 يانش  صندوق ألجيال المستقبل عندما يصل ا عتاج القومن للبترول إلى مليون برميل يوميًا. (7)
غـل الصـناديق وال ســامات الخاصـة المشـار إليهــا فـن هـذا الدســتور، وكـل ال سـامات التــن تنشـ  مســتقباًل،  (8)

 يوب أن تضمن فن الموا عة العامة وفق ضوامع الموا عة.
 

 الفصل الرابع 
 الموارد المالية 

 

 موارد الدخل القومي  
المـوارد مـن المصـادر المـذكورة أدعـان أو فـر  الضـرا ب يوو  لل رومة القوميـة إصـدار التشـريعات لت صـيل  -193

 -عليها:
 الضريبة القومية على الدخل الشخصن، ()أ

 ضريبة أرباح األعمال على الشركات، ()ب
 الرسول الومركية وضرا ب االستيراد، )ج(
 إيرادات المواعي الب رية والمطارات، )د(
 رسول الخدمات، )هـ(
 العا دات البترولية، )و(
 مشروعات وأعمال ال رومة القومية، ()  
 المنح والمساعدات الخارجية، ()ح
ضـريبة القيمــة المضـافة أو الضــريبة العامـة علــى المبيعــات أو الضـرا ب األخــرى علـى توــارة التوز ــة  )ط(

 والخدمات،
 رسول ا عتاج، )ى(
 القرو  مما فن ذلز االمترا  من بنز السودان المركزي والومهور، )م(
 أي ضرا ب أخري ي ددها القاعون. )ل(

 

 موارد الدخل لجنوب السودان 
يوــو  ل رومــة جنــوب الســودان إصــدار التشــريعات لت صــيل المــوارد مــن المصــادر المــذكورة أدعــان أو فــر   -194

  -الضرا ب عليها:



ا يـــرادات القوميـــة المخصصـــة ل رومـــة جنـــوب الســـودان ووالياتـــه مـــن صـــندوق  العا ـــدات القوميـــة  )أ (
 من هذا الدستور، 197مموجب المادة 

ــادة  ()ب ــن المـ ــا فـ ــار إليهـ ــة المشـ ــن القا مـ ــة فـ ــة المدرجـ ــادر الوال يـ ــن المصـ ــرادات أي مـ ــذا  195إيـ ــن هـ مـ
 الدستور،

 من هذا الدستور، 192عا دات البترول قسبما ت ددها المادة  )ج(
لقوميــــة لفــــر  ضــــرا ب قرومــــة جنــــوب الســــودان التــــن ال تمــــا الســــلطات ال صــــرية لل رومــــة ا )د(

 الضرا ب،
 رسول الخدمات ل رومة جنوب السودان، )هـ(
 مشروعات وأعمال قرومة جنوب السودان، ()و
 المنح والمساعدات الخارجية، ) (
 الضرا ب والرسول على األعمال الصغيرة والمتوسطة، )ح(
 كمالية،رسول االستهالم على السلع داخل جنوب السودان والتن تعتبر سلعًا  )ط(
 الضريبة على الدخل الشخصن فن جنوب السودان، )ي(
 من هذا الدستور،   203القرو  واالستداعة وفقًا للمادة  ()م
 أي ضرا ب أخرى ي ددها القاعون. ()ل

 

 موارد الدخل للواليات 
 الضرا ب عليها:ـيوو  للواليات إصدار التشريعات لت صيل الموارد من المصادر المذكورة أدعان أو فر   -195

 عوا د األراضن الوال ية وعقاراتها، ()أ
 الرسول على الخدمات مالوالية، ()ب
 الرخص، )ج(
 ضريبة الدخل الشخصن الوال ية، )د(
 الرسول على السياقة، )هـ(
 ( من هذا الدستور،5)192عصيب الوالية من عا دات البترول كما هو مبين فن المادة  )و(
 ة الوال ية والم ميات القومية،مشروعات ال روم ) (
 رسول الدمغة، )ح(
 الضرا ب الزراعية، )ط(
 المنح والمساعدات الخارجية، )ي(
 الضرا ب والرسول المفروضة على توارة ال دود وفقًا للتشريعات القومية، )م(
ــوب  )ل( ــرا ب قرومـــة جنـ ــرا ب ال رومـــة القوميـــة أو ضـ ــرى ال تتعـــار  مـــع ضـ أي ضـــرا ب وال يـــة أخـ

 ان،السود
 من هذا الدستور، 203القرو  واالستداعة قسب ما عصت علية المادة  )ل(



 أي ضرا ب أخرى ي ددها القاعون. )ن(

 
 االعتمادات غير البترولية لجنوب السودان 

مــن هــذا الدســـتور، تخصــص ال رومــة القوميــة عســبة  194و 193، 192علــى الــرغ  مــن أقرـــال المــواد  (1) -196
ل رومـــة جنـــوب الســـودان مـــن العا ـــدات القوميـــة غيـــر البتروليـــة المت صـــلة فـــن جنـــوب خمســـين مالما ـــة 

لتقابـل جز يـًا تيـاليف التنميـة خـالل الفتـرة االعتقاليـة، علـى أن يعـاد الن ـر فــن  193السـودان وفقـًا المـادة 
 هـذا الترتيــب فــن منتصــف الفتـرة االعتقاليــة بهــدف تخصــيص مـوارد إضــافية ل رومــة جنــوب الســودان إذا

 دعا ال ال.
ت ـــتفن قرومـــة جنـــوب الســـودان والواليـــات مـــا يرادات األخـــرى التـــن يـــت  ت صـــيلها مموجـــب الســـلطات  (2)

 المخولة لها لفر  الضرا ب، ولها قق التصرف فيها.
 

 الفصل الخامس 
 الموازنة السنوية والشئون المالية 

 
 

 الصندوق القومي للعائدات 
الم صــلة موميــًا أو بوســاطة ال رومــة القوميــة تــاودا فــن صــندوق مــومن للعا ــدات تــديرن غــل العا ــدات  (1)    -197

الخزاعـة العامــة. ويضــ  هــذا الصــندوق كــل ال ســامات والصـناديق الفرعيــة التــن ت صــل وتــورد فيــه كــل 
 األموال المست قة لل رومة المبلغ عنها أو المودعة فيه.

 ًة فن إطار عمليات الموا عة.تيون كل إيرادات ومصروفات ال رومة معلن (2)
 

 مفوضية تخصيص ومراقبة اإليرادات المالية 

تنشــ  مفوضـــية تخصــيص ومرامبـــة ا يــرادات الماليـــة لضــمان الشـــفافية والعدالــة فيمـــا يتصــل بتخصـــيص  (1) -198
 األموال التن يت  ت صيلها على المستوى القومن ليل من قرومة جنوب السودان والواليات.

 تتولى مفوضية تخصيص ومرامبة ا يرادات المالية والنقدية الواجبات والمس وليات التالية:ـ (2)
مرامبة المنح المخصصة من صـندوق ا يـرادات القـومن لت قيـق المسـاواة والت غـد مـن ت ويلهـا فـن    )أ (

 قينها لمستويات ال ر  المعنية،
 ضمان االستخدال األمثل للموارد وتو يعها،   )ب(
 ضمان ت ويل ا يرادات المخصصة للمناطق المت يرة مالنزاا وفق الصيغ المتفق عليها، )ج(
غفالة الشفافية والعدالة عند تخصـيص األمـوال ل رومـة جنـوب السـودان والواليـات وفقـًا للمعـدالت  )د(

 والنسب الم وية التن ينص عليها هذا الدستور.



اليـــة و النقديـــة مــن ممثلـــين لل رومــة القوميـــة وقرومـــة تتيــون مفوضـــية تخصــيص ومرامبـــة ا يــرادات الم (3)
 جنوب السودان والواليات على الن و التالن:ـ

 يالية ممثلون لل رومة القومية،   )أ (
 يالية ممثلون ل رومة جنوب السودان، )ب(

 غل و را  المالية فن الواليات. )ج(
 .يعين ر ا الومهورية ر يا المفوضية مموافقة النا ب األول (4)
 تضع المفوضية القواعد وا جرا ات المتعلقة بها وتويزها ر اسة الومهورية. (5)
ــليًا لر اســـة الومهوريـــة يتضـــمن  (6) تقـــدل مفوضـــية تخصـــيص ومرامبـــة ا يـــرادات الماليـــة والنقديـــة تقريـــرًا فصـ

إخـالل بـنص ( ودون 2ت لياًل وإفادة قول تو يع ا يرادات الم صلة موميًا على الوجه الم دد فن البنـد )
( من هذا الدستور تقـول ر اسـة الومهوريـة ماتخـاذ ا جـرا  المناسـب لمعالوـة المومـف فـن 10)185المادة  

 قالة عوز الخزاعة العامة عن الوفا  بواجبها المنصوص عليه فن تلز المادة.
 

 الصندوق القومي إلعادة البناء والتنمية 
 عادة البنا  والتنمية تيون مهمته تعمير المناطق المت يرة مالنزاا والمنـاطق تنشي و ارة المالية صندومًا موميًا  -199

األمل عموًا فن شمال السودان، تديرن لونة تمثـل فيهـا تلـز المنـاطق بوجـه مناسـب، وتضـ  ممـثاًل لـو ارة الماليـة 
ومنصـــرفاته لونـــوب الســـودان, ويارفـــع إلـــى المولـــا الـــوطنن ومولـــا الواليـــات تقريـــرا عـــن إيـــرادات الصـــندوق 

 والمشروعات التن يدعمها.
 

 صندوق جنوب السودان إلعادة البناء والتنمية 

ينشــ  صــندوق  عــادة البنــا  والتنميــة لونــوب الســودان بهــدف اســتقطاب األمــوال مــن المــاع ين الم ليــين  (1) -200
فــــن جنــــوب والـــدوليين وت صــــيل األمــــوال واســــتالمها وإعفامهــــا علــــى إعـــادة بنــــا  وت هيــــل البنــــن الت تيــــة 

الســودان، وتــوطين ودمــج النــا قين داخليــًا وخارجيــًا، ومعالوــة االخــتالالت الســامقة فــن التنميــة ا مليميــة 
 وفن البنن الت تية.

 يانش  ع ال للمرامبة والتقوي  لضمان المسا لة والشفافية واليفا ة وا عصاف والعدالة فن استخدال الموارد. (2)
مس ولة عن ا عفاق من الصندوق وي ـق لهـا ت صـيل أمـوال, إضـافية علـى تيون قرومة جنوب السودان  (3)

سـبيل المـنح مـن الــدول األجنبيـة والمن مـات متعــددة األطـراف، وأي جهـات أخــرى ألغـرا  إعـادة البنــا  
والتنميــة فــن واليــات جنــوب الســودان، ويــدار الصــندوق مشــفافية ومهنيــة ويخضــع  شــراف مولــا جنــوب 

قرومــة جنــوب الســودان علــى أن تضـ  اللونــة ممــثاًل لــو ارة الماليــة القوميــة وآخــر  السـودان ولونــة تعينهــا
 لديوان المراجع العال القومن.

 
 الفصل السادس 



 النظام المصرفي 
 

 النظام المصرفي المزدوج 
ــات  (1) -201 ــل الملسسـ ــع كـ ــة، وتخضـ ــة النقديـ ــق السياسـ ــع وتطبيـ ــن وضـ ــ واًل عـ ــزي مسـ ــودان المركـ ــز السـ ــون بنـ يرـ

 لن   واللوا ح التن يضعها.المصرفية ل
يانش  ع ال مصرفن مزدوج يتيون من ع ال إسالمن ياعمل مه فن شمال السودان وع ـال تقليـدي ياعمـل مـه  (2)

 فن جنوب السودان.
يانش  بنز جنوب السـودان كفـرا مـن بنـز السـودان المركـزي ليقـدل، إضـافة إلـى مهامـه األخـرى، الخـدمات  (3)

 التقليدية.المصرفية 

 
 إعادة هيكلِة وإدارة بنك السودان المركزي 

تاعـــاد هيرلـــة بنـــز الســــودان المركـــزي مالصــــورة التـــن ت ــــهر ا دواجيـــة الن ــــال المصـــرفن فـــن الســــودان،  (1)   -202
ويستخدل بنز السودان المركزي ويطور ع امين مصرفيين، أقدهما إسالمن واآلخر تقليدي وذلز لتن ـي  

 قدة وا شراف عليها عن طريق:ـسياسة عقدية وا
عافــذة تمويــل إســالمية فـــن شــمال الســودان يـــديرها عا ــب لم ــافن بنـــز الســودان المركــزي تســـتخدل  )أ (

 صيغ التمويل ا سالمية فن شمال السودان،
بنــز جنـــوب الســـودان بر اســـة عا ـــب لم ـــافن بنـــز الســـودان المركـــزي ليـــدير النافـــذة التقليديـــة التـــن  )ب(

 لتمويل التقليدية لتنفيذ ذات السياسة النقدية فن جنوب السودان.تستخدل صيغ ا
تيون مس ولية بنز السودان المركـزي األساسـية ومنـاط تيليفـه، تـ مين اسـتقرار األسـعار، والم اف ـة علـى  (2)

اســتقرار ســعر الصــرف، وكفــا ة الن ــال المصــرفن، وإصــدار العملــة. ويعتمــد تنفيــذ السياســة النقديــة، فــن 
 ألول، على آليات السوق بداًل من التخصيص ا داري لالعتمادات.المقال ا

 يرون بنز السودان المركزي مستقاًل استقالاًل كاماًل فن متامعة تنفيذ السياسة النقدية. (3)

يانشــ  مولــا  دارة بنــز الســودان المركــزي ويرــون مســ واًل لــدى ر اســة الومهوريــة، ويضــ  تســعة أعضــا   (4)
 ـعلى الن و التالن:

 م افن البنز ر يسًا، )أ (
 عا بين للم افن، )ب(
( )ج( مـن هـذا 2) 58ستة سوداعيين من ذوي اليفا ة العالية يعينه  ر يا الومهورية وفقًا للمـادة  )ج(

 الدستور.
ــلبًا علـــى مصـــالح عمـــال  أي مـــن  (5) تيـــون مـــرارات مولـــا ا دارة ما جمـــاا فـــن المســـا ل التـــن مـــد تـــلير سـ

 النافذتين.
( )ج(, م افن بنز السودان المركزي وعا بيه. ويعين الم ـافن، 2) 58يعين ر يا الومهورية وفقًا للمادة  (6)

ليا فن البنز.  مالتشاور مع مولا ا دارة وعا بيه، شاغلن الوظا ف العا



ان وعـــن يرـــون بنـــز جنـــوب الســـودان مســـ واًل عـــن مـــنح التـــراخيص للملسســـات الماليـــة فـــن جنـــوب الســـود (7)
 ا شراف عليها.

تلتزل كل الملسسات المالية مالضوامع التن يمية واالقترا ية المعترف بها دوليًا فن المعامالت المصرفية  (8)
 ا سالمية والتقليدية، كما يضعها بنز السودان المركزي.

 ركزي.تلتزل كل الملسسات المالية بتنفيذ السياسة النقدية التن يضعها بنز السودان الم (9)
 

 االستدانة الحكومية 

يرون ل رومة جنوب السودان والواليات قق امترا  األمـوال وال تلتزل ال رومة القوميـة أو بنـز السـودان  (1) -203
 المركزي مضمان مرو  ال رومات دون المستوى القومن.

وإقصا يات ماليـة إلـى تقدل قرومة جنوب السودان، وكل ال رومات على المستوى دون القومن، بياعات  (2)
 األجهزة القومية المختصة ألغرا  ا قصا .

 يوو  ل رومة جنوب السودان والواليات االستداعة من مصادر خارجية بنا  على مدراتها اال تماعية. (3)
يوـــب أن ال تيـــون اســـتداعة ال رومـــات دون القوميـــة مـــن مصـــادر أجنبيـــة علـــى وجـــه يقـــو  السياســـات  (4)

ــاد ــة  القوميـــة لالمتصـ ــة الماليـ ــاظ علـــى المقبوليـ ــة إلـــى ال فـ ــع األهـــداف الراميـ ــون متســـقة مـ اليلـــن، وأن تيـ
 للسودان فن الخارج، وأن تتوافق مع معايير بنز السودان المركزي.

 
 الفصل السابع 

 المعايير المحاسبية 
 

 اإلجراءات والمعايير المحاسبية والمساءلة المالية 
ا ات والمعــــايير الم اســـبية المعتمــــدة والمســــا لة الماليـــة للت غــــد مــــن تلتـــزل كــــل مســــتويات ال رـــ  مــــا جر  (1) -204

 تخصيص وإعفاق األموال العامة وفقًا للموا عة المخصصة لمستوى ال ر  المعين. 
ياودا الدخل وا يرادات التن تت صل عليهـا جميـع مسـتويات ال رـ  فـن قسـامات عامـة خاضـعة للتـدميق  (2)

 والم اسبة.
  جرا ات والمعايير الم اسبية المعتمدة والمسا لة المالية. ين   القاعون ا (3)

 

 ديوان المراجعة القومي وديوان المراجعة لجنوب السودان 
ــ  ديـــوان آخـــر للمراجعـــة فـــن جنـــوب  (1) -205 ــتقاًل, ويانشـ يانشـــ  ديـــوان للمراجعـــة علـــى المســـتوى القـــومن ويرـــون مسـ

 السودان.  
معـــايير للمراجعـــة فـــن كـــل الســـودان، ويتـــولى الرمامـــة علـــى األدا  المـــالن يضـــع ديـــوان المراجعـــة القـــومن  (2)

لل رومــة القوميـــة، ممـــا فـــن ذلــز ت صـــيل ا يـــرادات وإعفـــاق المصــروفات، وفقـــًا للموا عـــات المعتمـــدة مـــن 
 الهي ة التشريعية القومية والهي ات التشريعية الوال ية.



فــن المولــا الـوطنن، المراجــع العــال مـن المــلهلين مهنيــًا  ياعـين ر ــيا الومهوريـة، مموافقــة أغلبيــة الثلثـين (3)
ليرأم الديوان القـومن للمراجعـة, ويـلدي القسـ  أمـال ر ـيا الومهوريـة. ويعـزل المراجـع العـال مـن منصـبه 

 بذات ا جرا ات التن عايّ ن بها.
ــة (4) ــة والهي ـ ــزة التنفيذيـــة القوميـ ــامات األجهـ ــة قسـ ــة القـــومن ممراجعـ ــوان المراجعـ ــول ديـ ــريعية القوميـــة  يقـ التشـ

والسلطة القضا ية القومية، إلى جاعب قسامات الواليات الشمالية والملسسات والهي ات والشركات العامة 
 وأي ملسسة أخرى ي ددها القاعون.

 يقدل المراجع العال تقريرًا سنويًا لر يا الومهورية والمولا الوطنن. (5)
ي  ــر علــى المرجــع العــال مزاولــة جميــع األعمــال الم  ــورة علــى شــاغلن المناصــب الدســتورية مموجــب  (6)

 من هذا الدستور.   75المادة 

 ين   الدستور االعتقالن لونوب السودان ديوان المراجعة لونوب السودان. (7)
ــى المســـتوى ا (8) ــوان المراجعـــة علـ ــاملين فـــن ديـ ــروط خدمـــة العـ ــاعون مهـــال وشـ ــوب يـــن   القـ ــومن وفـــى جنـ لقـ

 السودان.
 

 الفصل الثامن 
 التجارة بين الواليات 

 
رة بين الواليات مموجب عصوص هذا الدستور وال يوو  سن أي تشريع يعيق التوـارة أو  (1) - 206 تايفل التوارة ال ا

 اعسياب السـلع والخدمات ورأم المال والعمالة بين الواليات.  
 ي مفروضات أخرى على التوارة العابرة للواليات.ال يوو  فر  رسول أو ضرا ب أو أ (2)

 

 الفصل التاسع 
 أحكام انتقالية للمالية والمصارف 

 
 الُعملة الجديدة  

 يصدر بنز السودان المركزي عاملًة جـديدة يعرا تصميمها التنوا الثقافن فن السودان.   (1) -207
ل ــين إصــدار العملــة الوديــدة بنــا  علــى توصــيات بنــز الســودان المركــزي، ت ــل العمــالت المتداولــة فــن  (2)

 جنوب السودان معترفًا بها.
 

 عقود النفط السارية 
ريـر السـودان الـذين تـ  اختيـاره  لإلطـالا علـى كافـة عقـود الـنفع السـارية يفرغ ممثلو ال ركة الشعبية لت  (1) -208

 من أدا  مهامه  وواجباته  المنصوص عليها فن اتفامية السالل الشامل م عول ما تيسر.  



عبــارة "عقــود الــنفع الســارية" تعنــن العقــود التــن تــ  التوميــع عليهــا مبــل تــاريخ التوميــع علــى اتفاميــة الســالل  (2)
 الشامل.

 ال تخضع عقود النفع السارية  عادة التفاو . (3)
در أن عقــود عفـــع ســارية مـــن شــ عها تســـبيب مشــرالت اجتماعيـــة أو بي يــة، فعلـــى ال رومــة القوميـــة  (4) إذا مــا

 اتخاذ التدابير التص ي ية الال مة.
ت هـــذن ي ــق لألشــخاص الــذين اعتهرــت ققـــومه  مســبب عقــود الــنفع الســارية التعـــويب، وفــى قالــة إيبــا (5)

االعتهاغــــات مــــن خـــــالل الوســــا ل القاعوعيــــة الســـــليمة يلتــــزل أطــــراف عقـــــود الــــنفع بتعــــويب األشـــــخاص 
 المتضررين مقدر الضرر الناج  عنها.

 
 التزامات وأصول الحكومة  

 أي ديون أو التزامات على أي مستوى قرومن يرون مس واًل عنها ذلز المستوي ال رومن. (1) -209
عــــادل ومنصــــف لألصــــول ال روميــــة، وياخصــــص كــــل أصــــل، فــــن المقــــال األول، يرــــون هنالــــز تقســــي   (2)

للمستوى ال رومن المس ول عن العمل ذي الصلة بذلز األصـل. وفـى قالـة عشـو  عـزاا يا ـال األمـر إلـى 
 لونة تض  ممثاًل ليل من طرفن النزاا وخبيرًا متفقًا عليه وتيون مرارات اللونة عها ية وملزمة .

 
 الرابع عشرالباب 

 حالة الطوارئ وإعالن الحرب 
 

 إعالن حالة الطوارئ 
يوو  لر يا الومهورية، مموافقة النا ب األول، عند قدوث أو مـدول أي خطـر طـارئ يهـدد الـبالد أو أي  (1) ـ210

جــز  منهــا، قربــًا كــان أو غــزوًا أو قصــارًا أو كاريــة طبيعيــة أو أوب ــة, يهــدد ســالمتها أو امتصــادها، أن 
 ياعلن قالة الطوارئ فن البالد أو فن أي جز  منها، وفقًا لهذا الدستور والقاعون.

ياعر  إعالن قالة الطوارئ على الهي ة التشريعية القومية خالل خمسة عشر يومًا مـن إصـدارن، وإذا لـ   (2)
 تين الهي ة التشريعية منعقدة فيوب عقد دورة طار ة.

لــــى إعــــالن قالـــة الطــــوارئ ت ــــل كـــل القــــواعين واألوامــــر االســــتثنا ية عنـــد مصــــادمة الهي ــــة التشـــريعية ع (3)
 وا جرا ات التن أصدرها ر يا الومهورية سارية المفعول.

 
 سلطات رئيس الجمهورية في حالة الطوارئ 

يوو  لر يا الومهورية، مموافقة النا ب األول، أينا  سريان قالة الطوارئ أن يتخذ مموجـب القـاعون أو األمـر  ـ211
السـتثنا ن، أيـة تـدابير ال تقيـد، أو تلغـن جز يـًا، أو ت ـد مـن آيـار مفعـول أقرـال هـذا الدسـتور واتفاميـة السـالل ا

 الشامل ماستثنا  ما هو منصوص عليه أدعان:



تعليق جز  من وييقة ال قوق، وال يوو  فن ذلـز اعتقـاص ال ـق فـن ال يـاة أو ال رمـة مـن االسـترماق أو  )أ (
أو عــدل التمييــز علـى أســام العـرق أو الوــنا أو المعتقــد الـدينن أو قــق التقاضــن ال رمـة مــن التعـذيب 

 أو ال ق فن الم اغمة العادلة.
قــل أو تعليــق أي مــن أجهــزة الواليــات، أو تعليــق أي ســلطات ممنوقــة للواليــات مموجــب هــذا الدســتور،  )ب(

ة، ويمـارم السـلطات أو يقـرر ويتولى ر يا الومهورية مموافقة النا ب األول، تصـريف مهـال تلـز األجهـز 
 الطريقة التن يت  بها تدبير ش ون الوالية المعنية،

 اتخاذ أي تدابير تعتبر ال مة لمقتضيات قالة الطوارئ, وتيون لتلز التدابير موة القاعون. )ج(
 

 فترة حالة الطوارئ 
 التالية:ـتنقضن فترة التدابير ذات الصلة م الة الطوارئ فن أي من ال االت  ـ212

اعقضا  ياليين يومًا من تـاريخ إصـدار ا عـالن إذا لـ  توافـق الهي ـة التشـريعية القوميـة علـى مـد فترتـه  )أ(
 مموجب مرار،

 اعقضا  الفترة التن وافقت عليها الهي ة التشريعية القومية،  )ب(  
 إعالن من ر يا الومهورية مموافقة النا ب األول، برفع قالة الطوارئ. )ج(

 
 إعالن الحرب 

يقـول ر ـيا الومهوريـة مموافقـة النا ـب األول، مـ عالن ال ــرب متـى مـا مـررا أن الـبالد مواجهـة معـدوان خــارجن  ـ213
 ويرون ذلز القرار ماباًل للتنفيذ ماعوعًا عند موافقة الهي ة التشريعية القومية عليه. 

 

 الباب الخامس عشر 

 اإلحصاء واالنتخابات

 الفصل األول  

 اإلحصاء 
 

 

 مجلس اإلحصاء السكاني 
 يانشي ر يا الومهورية، معد التشاور فن ر اسة الومهورية، مولسًا لإلقصا  السراعن. (1) ـ214

  -يتولى مولا ا قصا  السراعن المهال التالية: (2)
 وضع الخطع لإلقصا  السراعن، )أ(
 ت ديد القواعد والمعايير للمرتب المركزي لإلقصا ، )ب(
 متامعة الترتيبات التمهيدية لإلقصا  السراعن ومرامبة العملية ا قصا ية الفعلية، )ج(
 رفع تقرير لر اسة الومهورية مش ن ا قصا  السراعن. )د(



 
 اإلحصاء السكاني 

 (  ياورى إقصا  سراعن فن كل أع ا  السودان ويت  الفراغ منه فن عهاية السنة الثاعية من الفترة االعتقالية. 1ـ   )215
 يتولى ا قصا  السراعن المرتب المركزي لإلقصا  ومركز ا قصا  والتقوي  لونوب السودان. (2)

 
 الفصل الثاني 
 االنتخابات 

 
 مواعيد االنتخابات 

 تخامات عامة على كل مستويات ال ر  فن موعد ال يتواو  عهاية العال الرامع من الفترة االعتقالية.تاورى اع ـ216

 

 االستفتاء 

يوــو  لــر يا الومهوريــة، أو المولــا الــوطنن مقــرار يليــدن أغثــر مــن عصــف أعضــا ه، إقالــة أي مســالة  (1) ـ217
 تتعلق مالمصل ة الوطنية أو المصل ة العامة لالستفتا .

تفتن المفوضــية القوميــة لالعتخامــات كــل النــاخبين، وتنــال المســ لة المطروقــة لالســتفتا  يقــة الومهــور تســ (2)
 مال صول على أغثر من عصف عدد أصوات المقترعين.

للقــرار الــذي يوافــق عليــه الشــعب عــن طريــق االســتفتا  ســلطة أعلــى مــن أي تشــريع، وال يوــو  إلغــاجن إال  (3)
 ماستفتا  آخر.

 
 التقدم لالنتخاب شرط 

 

 على كل شخص يرشح عفسه لالعتخاب أن ي ترل اتفامية السالل الشامل ويلتزل بها وينفذها. ـ218
 

 الباب السادس عشر 
 حق تقرير المصير لجنوب السودان

 

 
 إقرار حق تقرير المصير لمواطني جنوب السودان 

 خالل االستفتا  لت ديد وضعه  المستقبلن.يرون لمواطنن جنوب السودان ال ق فن تقرير المصير من   ـ219
 

 مفوضية االستفتاء لجنوب السودان 



 تصدر الهي ة التشـريعية القومية ماعون استفتا  جنوب السـودان فن بداية السنة الثالثة للفترة االعتقالية. (1) ـ220
 مفوضية استفتا  جنوب السودان.تانشي ر اسة الومهورية، عند إصدار ماعون استفتا  جنوب السودان،   (2)

 
 مفوضية التقويم 

ــتقلة للتقـــوي  لترامـــب تنفيـــذ اتفاميـــة الســـالل  (1) ـ221 يانشـــي ر ـــيا الومهوريـــة، وبموافقـــة النا ـــب األول مفوضـــية مسـ
 الشامل أينا  الفترة االعتقالية.

ب اتفاميــة الســالل الشــامل تاوـري المفوضــية تقويمــًا فــن منتصــف الفتــرة االعتقاليــة للترتيبــات المتخــذة مموجــ (2)
 بهدف ت قيق الوقدة.

يعمــل طرفــا اتفاميــة الســالل الشــامل مــع المفوضــية أينــا  الفتــرة االعتقاليــة لت ســين الملسســات والترتيبــات  (3)
 التن ااتخذت مموجب تلز االتفامية لييما توعل وقدة السودان جاذمًة لمواطنن جنوب السودان.

 االستفتاء على تقرير المصير 
يورى، مبل ستة أشهر من عهاية الفترة االعتقالية، استفتا  م شـراف دولن لمواطنن جنوب السودان تن مه  (1ـ   )222

 مفوضية استفتا  جنوب السودان مالتعاون مع ال رومة القومية وقرومة جنوب السودان.
 يصوت مواطنو جنوب السودان إما: (2)

ع ـــال ال رـــ  الـــذي أرســـته اتفاميـــة الســـالل الشـــامل وهـــذا  لت غيــد وقـــدة الســـودان مالتصـــويت ماســـتدامة )أ(
 الدستور، أو 

 اختيار االعفصال. )ب(
 

 الباب السابع عشر
 أحكام متنوعة  

 
 نفاذ هذا الدستور

, وتعتبـر عســختان العربيـة وا عوليزيــة 2005(   ياسـمى هـذا الدســتور، دسـتور جمهوريــة السـودان االعتقـالن لعــال 1ـ )223
 ومتساويتين فن ال اوية. وا شارة فيه للمذكر تفيد أيضًا ا شارة للملعث.رسميتين 

عند إجا ة هـذا الدسـتور مـن المولـا الـوطنن ومولـا الت ريـر الـوطنن لل ركـة الشـعبية لت ريـر السـودان  (2)
يرفع لر يا الومهوريـة مشـفوعًا مشـهادة إجا تـه مـن مبـل كـلم مـن المولسـين المـذكورين ويسـري مـن تـاريخ 

 وميع ر يا الومهورية عليه.ت



 

 تعديل الدستور
ال يوــو  تعــديل هــذا الدســتور إال مموافقــة ياليــة أربــاا جميــع األعضــا  ليــل مولــا مــن مولســن الهي ــة  (1ـ   )224

التشريعية فن اجتماا منفصل ليل منهما، وبشـرط أن ياقـدل مشـروا التعـديل مبـل فتـرة شـهرين علـى األمـل 
 من المداوالت.

 التعديالت التن تلير على عصوص اتفامية السالل الشامل إال معد موافقة طرفيها.  ال تطرح (2)
 

 تضمين اتفاقية السالم الشامل  
منت كلهــا فــن هــذا الدســتور، ومــع ذلــز فــ ن أي أقرــال وردت فــن اتفاميــة  ـ225 تاعتبــر اتفاميــة الســالل الشــامل مــد ضــا

 تعتبر جزً  منه.السالل الشامل ل  تضمن صراقة فن هذا الدستور  

 أحكام انتقالية ومتنوعة 
 . 1998أاستمد هذا الدستور من اتفامية السالل الشامل ودستور جمهورية السودان للعال   (1ـ   )226

يــلدي ر ــيا الومهوريــة ال ــالن القســ  أمــال ر ــيا القضــا ، ويمــارم واجباتــه مموجــب هــذا الدســتور،  (2)
الســـودان، وعا ـــب ر ـــيا الومهوريـــة، القســـ  أمـــال ر ـــيا ويـــلدي النا ـــب األول ور ـــيا قرومـــة جنـــوب 

 الومهورية ور يا القضا  ويمارسان واجباتهما مموجب هذا الدستور.
ريثما تت  إعادة تيوين الوها  التنفيذي على الوجه الذي قددن هـذا الدسـتور، يويـز ر ـيا الومهوريـة،  (3)

قرومــة جنــوب الســودان, معــد التشــاور, ماتخــاذ اسـتمرار ا دارة ال اليــة كــ دارة تســيير، كمــا يقــول ر ـيا 
التــدابير الال مــة  يوــاد إدارة تســيير فــن جنــوب الســودان ووالياتــه ريثمــا تــت  إجــا ة الدســتور االعتقــالن 

 لونوب السودان.
ألغــرا  هــذا الدســتور وأغــرا  اتفاميــة الســالل الشــامل، تبــدأ الفتــرة االعتقاليــة فــن التاســع مــن يوليــو  (4)

ر أي إجـــرا ات ااتخـــذت، أو أجهـــزة أاعشـــ ت مبـــل إجـــا ة هـــذا الدســـتور مـــن مبـــل الطـــرفين ، وتعتبـــ2005
 المومعين على اتفامية السالل الشامل ووفقًا لها، كما لو أعها ااتخذت أو أعش ت مموجب هذا الدستور.

وظا فه  ما تستمر كل القواعين السارية عافذًة ويواصل جميع القضاة والعاملين فن الخدمة العامة أدا   (5)
 ل  ياتخذ إجرا  آخر وفق هذا الدستور.  

ــة  (6) ــيا قرومـ ــه ور ـ ــيا الومهوريـــة وعا بيـ ــفت ر ـ ــا ات ومرافـ ــات ومخصصـــات وامتيـ ــاعون مرتبـ ي ـــدد القـ
جنـوب السـودان ور يســن وأعضـا  الهي ـة التشــريعية القوميـة وجميـع شــاغلن المناصـب الدسـتورية علــى 

 لمستوى الوال ن.المستوى القومن ومستوى جنوب السودان وا
(    تنشي ر اسة الومهورية لونة ملمتة للن ر فن ت لمـات مـن أقيلـوا للتقاعـد أو فصـلوا ألسـباب سياسـية 7)

 وتقدل توصياتها لر اسة الومهورية.



ــة مطامقـــة الدســـتور االعتقـــالن لونـــوب الســـودان ودســـاتير الواليـــات للدســــتور  (8) تعلـــن و ارة العـــدل القوميـ
 وذلز خالل أسبوعين من تاريخ تسلمها ذلز الدستور.القومن االعتقالن, 

, وي ــل 224ي رــ  هــذا الدســتور الفتــرة االعتقاليــة, ويرــون خاضــعًا ألي تعــديل أو مراجعــة وفقــًا للمــادة  (9)
 ساريًا إلن قين اعتماد دستور دا  .

مـواد وفقـرات إذا جا ت عتيوة االسـتفتا  قـول تقريـر المصـير لصـالح االعفصـال فـ ن أبـواب وفصـول و  (10)
وجــداول هــذا الدســتور التــن تــنص علــى ملسســات  جنــوب الســودان وتمثيلــه وققومــه والتزاماتــه تاعتبــر 

 ملغاة.
 

 الجـــداول 
 

 

 

 الجدول ) أ (
 االختصاصات القومية  

 تيون االختصاصات التشريعية والتنفيذية ال صرية للمستوى القومن لل ر  كما يلن:
 الوطنن وقماية ال دود الوطنية،الدفاا الوطنن واألمن  -1
 الش ون الخارجية والتمثيل الدولن، -2
 الونسية والتونا، -3
 جوا ات السفر والت شيرات، -4
 الهورة واألجاعب، -5
 العملة وسز العملة والرمامة على سعر الصرف، -6
 الم رمة الدستورية والم اغ  القومية األخرى، -7
الشـــرطة القوميـــة ) ممـــا فيهـــا إدارة الت قيقـــات الونا يــــة  وتنســـيق الشـــ ون الونا يـــة الثنا يـــة وا مليميــــة    -8

 والدولية والمعايير والن  ، مما فيها معايير تدريب الشرطة فن العاصمة القومية (،
 القومية،ت ديد وتوفير األجور والعالوات لموظفن الخدمة المدعية والموظفين اآلخرين فن ال رومة  -9

 الخدمات البريدية، -10
 الطيران المدعن، -11
 الش ن الب ري، -12
 المنارات، -13
 المالقة والش ن، -14
 األراضن القومية والموارد الطبيعية القومية، -15
 البنز المركزي وت سيا البنوم القومية وإصدار العمالت الورمية، -16
 اليمبياالت والسندات األذعية، -17



 والتقوي  والتوميت،الموا ين والمقاييا والمعايير  -18

 األرصاد الووي، -19

 إعشا  السوون القومية وصياعتها، -20

 الملسسات القومية المتضمنة فن اتفامية السالل أو المنصوص عليها فن هذا الدستور، -21

 الومارم ورسول ا عتاج والصادر، -22
 ققوق المليية الفيرية، مما فيها البرا ات وققوق المللف، -23
 النشيد الوطنن،العل  الوطنن والشعار الوطنن و  -24
 إبرال المعاهدات الدولية عيامة عن جمهورية السودان، -25
 الديون القومية واالمترا  على أسام اال تمان العال، -26
 التعداد القومن والمسوقات وا قصا يات القومية، -27
 قاالت الطوارئ القومية، -28
ات الما يـة والمـواعي الب ريـة النقل الدولن والنقل فيما بين الواليات، مما فن ذلز الطرق والمطارات والممر  -29

 والسرز ال ديدية،
 المرافق العامة القومية، -30

 المتاقف الوطنية وموامع التراث الوطنن، -31

 التخطيع والسياسة االمتصادية الوطنية، -32

المشـتركة هي ة ميان النيل وإدارة ميان النيل والميان العابرة لل دود والنزاعات الناش ة عن إدارة موارد الميان  -33
 فيما بين الواليات الشمالية، أو أية عزاعات تنشب بين الواليات الشمالية والونوبية،

 ا عالل الوطنن والمطبوعات وع   االتصاالت السليية والالسليية، -34

 الضريبة القومية وت صيل ا يرادات القومية، -35

 الميزاعية القومية، -36

 ها بواسطة المفوضية القومية لالعتخامات،القواعين التن تن   االعتخامات القومية ومرامبت -37

 إصدار البطامة الشخصية القومية. -38

 

 

 الجدول ) ب ( 

 اختصاصات حكومة جنوب السودان 

 تيون االختصاصات التشريعية والتنفيذية ال صرية ل رومة جنوب السودان كما يلن:  

 اعتماد وتعديل دستور قرومة جنوب السودان، -1

 وال ياة البرية،الشرطة والسوون   -2

 خدمات األمن والقوات المسل ة خالل الفترة االعتقالية، -3



التشــــريع المتعلــــق بهياغــــل قرومــــة جنــــوب الســــودان لتقــــدي  الخــــدمات علــــى كافــــة مســــتويات قرومــــة جنــــوب  -4
 السودان،

 امترا  أموال فقع مضمان قرومة جنوب السودان وقدها ضمن سياسة االمتصاد اليلن القومية، -5

 ات جنوب السودان، مما فن ذلز الص ة والتعلي  ورفاهية المواطنين،التخطيع لخدم -6

 تعيين موظفن قرومة جنوب السودان، مع ت ديد صالقياته  ودفع رواتبه ، -7

 تنمية ا يرادات المالية ل رومة جنوب السودان ، -8

التنسيق بين خدمات جنوب السودان ووضع ال د األدعـى مـن المقـاييا لونـوب السـودان واسـت داث معـايير    -9
موقــدة لونــوب الســودان فيمــا يتعلــق م يــة مســ لة أو خدمــة مشــار إليهــا فــن الوــدولين )ج( أو )د( مقــرو ين مــع 

ـــ(، ماســـتثنا  البنـــد ) صـــ ة والرفاهيـــة والشـــرطة ) دون ( مـــن الوـــدول )ج( ممـــا فـــن ذلـــز، التعلـــي  وال1الوـــدول )هـ
المســام مالمعــايير والــن   القوميـــة ( والســوون والخــدمات الوال يــة العامـــة والســلطات المتعلقــة مــالقواعين المدعيـــة 
والونا يــــة والملسســــات القضــــا ية واألراضــــن ودور إصــــالح الشــــباب ومــــواعين األقــــوال الشخصــــية والمعــــامالت 

لســياقة والبي ــة والزراعــة والتــدخل فــن قــاالت اليــوارث وخــدمات الطــوارئ التواريــة وال ــرف فــن عطــاق الواليــة وا
ــدمات إدارة الميــــان والنفايـــات وال رــــ  الم لــــن  الطبيـــة ومراف ــــة ال را ـــق والــــن   التواريـــة وتــــوفير اليهربــــا  وخـ
ل والخـدمات البيطريــة ومراف ـة أمــرا  ال يـوان وقمايــة المســتهليين، أو أي موضـوعات أشــير إليهـا فــن الوــداو 

 أعالن،

أي ســلطة تطلــب منهــا أي واليــة أو ال رومــة القوميــة ممارســتها عيامــة عنهــا مــع مراعــاة موافقــة قرومــة جنــوب  -10
السودان أو تتولى أي سلطات تطلب قرومة جنوب السودان ممارستها فن جنوب السـودان لـدواعن قسـن األدا  

 وتوافق عليها المستويات األخرى،  

دان مشـ ن مضـايا تـلير علـى جنـوب السـودان فـن إطـار اختصاصـات قرومـة إجرا  االستفتا  فـن جنـوب السـو  -11
 جنوب السودان،

 ت صيل الضرا ب والدخول فن جنوب السودان،   -12

 إعداد ميزاعية جنوب السودان، -13

 المرافق العامة ل رومة جنوب السودان، -14

 عل  وشعار قرومة جنوب السودان، -15

 إعادة إعمار وتنمية جنوب السودان، -16

 ب السودان والمطبوعات ووسا ع ا عالل ومرافق االتصاالت السليية والالسليية،إعالل قرومة جنو  -17

إعادة ت هيل وإعاعة مدامى الم اربين المعامين واليتامى واألرامل ورعاية عا الت المعالين أمطال ال رب الذين  -18
 سقطوا فن ال رب،

يــة ممفردهــا وتتطلــب تشـــريعًا أو أي مضــية متصــلة ببنــد مشــار إليـــه فــن الوــدول )د( ال يمرــن أن تعالوهـــا وال -19
 ما يلن:  -دون قصر   -تدخاًل مش عها من جاعب قرومة جنوب السودان، ويشمل ذلز 

 الش ون المتعلقة مالشركات التوارية ورخص األعمال وشروط العمل، (1)

 الموارد الطبيعية الغابية، (2)



 تخطيع المدن والتخطيع الريفن، (3)

 ة الميان المشتركة بين الواليات فن جنوب السودان،النزاعات الناجمة عن إدار  (4)

 خدمات ا سعاف ومراف ة ال را ق، (5)
 ملسسات إصالح الشباب التامعة ل رومة جنوب السودان، (6)

 رخص األسل ة النارية فن جنوب السودان،    (7)
 مرافق الترفيه والرياضة ل رومة جنوب السودان، (8)

 والعوا د والتخطيع االمتصادي الم ددة فن اتفاق امتسال الثروة، جميع الش ون المتعلقة مالضرا ب -20
 عمليات إقصا  السران وإعداد ا قصا يات ضمن اختصاص قرومة جنوب السودان، -21
 إصدار مطامات الهوية داخل جنوب السودان، إلن جاعب رخص القيادة وغيرها من الويا ق المال مة. -22

 

 

 الجدول ) ج ( 

 الواليات اختصاصات 

 تيون االختصاصات التنفيذية والتشريعية ال صرية ليل والية من واليات السودان، على الن و التالن:

 دستور الوالية، مشرط توافقه مع الدستور القومن ودستور جنوب السودان قيثما كان مناسبًا،  -1

 شرطة الوالية والسوون الوال ية، -2

 ال ر  الم لن، -3

 إعالل الوالية والمنشورات الوال ية وأجهزة ا عالل الوال ية، -4

 الرعاية االجتماعية، مما فيها المعاشات الوال ية، -5

 مستوي الوالية،الخدمة المدعية على  -6

السلطة القضا ية الوال ية، وإمامة العدل على مستوي الواليات مما فن ذلز صـياعة وتن ـي  الم ـاغ  الوال يـة،    -7
 مع مراعاة المبادئ والمعايير القومية وا جرا ات المدعية والونا ية،

 أراضن الوالية ومواردها الطبيعية، -8

 الش ون الثقافية داخل الوالية، -9

 ا ل الدينية،تن ي  المس  -10

 امترا  األموال من الداخل والخارج على أسام ضمان الوالية الم ب فن إطار االمتصاد اليلن القومن،  -11

 تعيين وتوظيف عاملن الوالية وت ديد صالقياته  ودفع مرتباته ، -12

 إدارة األراضن التامعة للوالية وإيوارها واستغاللها، -13
 تها،إعشا  ملسسات إصالح الشباب وصياعتها وإدار  -14

 إعشا  وتن ي  وتوفير الرعاية الص ية مما فن ذلز المستشفيات والملسسات الص ية األخرى، -15

وضـــع الـــن   الخاصـــة مالشـــركات التواريـــة والتـــرخيص مممارســـة األعمـــال التواريـــة وشـــروط العمـــل وســـاعات  -16
 العمل وأيال العطلة داخل الوالية،



 األعمال والمشاريع الم لية، -17

 والطالق والميراث والمواليد والوفيات والتبنن واالعتساب،تسويل الزواج  -18

 إعفاذ القواعين الوال ية، -19

التشريعات التن تسن مموجـب سـلطة مـاعون العقوبـات ماسـتثنا  فـر  عقوبـات جنا يـة علـى ا خـالل مـالقواعين  -20
 القومية التن هن من االختصاصات القومية،

 م اف ة عليها وإدارتها،تنمية الموارد الطبيعية والموارد الغابية وال -21
 المدارم االبتدا ية والثاعوية وإدارة التعلي  الخاص بها، -22

 القواعين المتعلقة مالزراعة داخل الوالية ،  -23

 مهامع الطا رات مخالف مهامع المطارات الدولية والقومية ضمن ع   الطيران المدعن، -24
 الطرق والنقل العال داخل الوالية، -25
 ألسرة،السياسة السراعية وتن ي  ا -26
 ضبع التلوث البي ن، -27
 ا قصا  والمسوقات الوال ية، -28
 إجرا  االستفتا ات داخل الوالية، -29
 األعمال الخيرية والهبات ، -30

 الن   الخاصة مالم اجر، -31

 تخطيع المدن والريف، -32

 الموامع الثقافية والترايية الوال ية ، المرتبات والمتاقف، وغيرها من الموامع التاريخية األخرى للوالية، -33

 التقاليد والقاعون العرفن،  -34

 الش ون المالية مالوالية ، -35

 الري وإمامة السدود على الصعيد الوال ن ، -36

 ميزاعية الوالية، -37

 السوالت واآليار القديمة والنصب التذكارية على الصعيد الوال ن، -38

 فر  ضرا ب مباشرة وغير مباشرة داخل الوالية لدع  دخل الوالية، -39

 العامة،المرافق الوال ية  -40

 رخص المركبات، -41

 خدمات ا سعاف ومراف ة ال را ق، -42

 الترفيه والرياضة داخل الوالية، -43

 رخص قمل األسل ة النارية، -44

 عل  وشعار الوالية. -45

 

 الجدول ) د ( 



 االختصاصات المشتركة  

ــريعية  ــة االختصاصـــات التشـ ــوب الســـودان وال رومـــات الوال يـ ــة وقرومـــة جنـ ــ ن أي تيـــون لل رومـــة القوميـ والتنفيذيـــة مشـ
 -مس لة مذكورة أدعان:

 التنمية االمتصادية واالجتماعية فن جنوب السودان، -1

 المهن القاعوعية وغيرها وتن يماتها، -2

 التعلي  فن اليليات والمعاهد المهنية والب ث العلمن، -3

 السياسة الص ية، -4

 التنمية ال ضرية والتخطيع وا سران، -5

 عية،التوارة والصناعة والتنمية الصنا -6

 تقدي  الخدمات العامة، -7

 األعمال المصرفية والت مين، -8

 ا فالم وا عسار، -9

 الترخيص للتصنيع، -10

 المطارات, فقع مع قرومة جنوب السودان وفقًا لمعايير وع   الطيران المدعن، -11

 النقل النهري، -12

 االستعداد لمواجهة اليوارث وإدارتها وا غاية ومراف ة األوب ة، -13

 مرور،الن   الخاصة م ركة ال -14

 توليد اليهربا  وإدارة الميان والنفايات، -15

 ا عالل والمطبوعات ووسا ع ا عالل والهي ات ا ذاعية واالتصاالت السليية والالسليية، -16

 إدارة وقماية البي ة والم اف ة عليها، -17

 ا غاية وإعادة التوطين وا عادة للوطن وإعادة الت هيل وإعادة ا عمار،  -18

ابتــــدار االتفاميــــات الدوليــــة وا مليميــــة والتفــــاو  مشــــ عها وإتمامهــــا فــــن موــــاالت الثقافــــة والرياضــــة والتوــــارة  -19
ألجنبيـــة, واالســتثمار والقـــرو  والمـــنح والمســـاعدة الفنيـــة مـــع ال رومـــات األجنبيـــة والمن مـــات غيـــر ال روميـــة ا

وذلـز دون إخـالل مــالن   القوميـة,  ومــع مراعـاة عــدل  ا خـالل بلــوا ح قرومـة جنــوب السـودان فــن قالـة واليــات 
 الونوب،

 التخطيع والسياسات المالية واالمتصادية، -20

 تعزيز دور المرأة، -21

 السياسة المتعلقة مالونسين، -22

 المراعن والخدمات البيطرية ومراف ة أمرا  الماشية واألمرا  ال يواعية،  -23
 سالمة وقماية المستهلز، -24

 السلطات المتبقية وفقا للودول )هـ(، -25
 قماية ورعاية األمومة والطفولة، -26



 الموارد الما ية، ماعدا الميان المشتركة بين الواليات، -27
ــداول )أ( و )ب( و )ج( ا -28 ــ ي موضــــوعات متعلقـــة  مالن ــــال الضــــريبن مـــالرغ  ممــــا عصـــت عليــــه الوـ لعنايــــة مـ

 والعوا د والتخطيع االمتصادي،
 م اغ  جنوب السودان والم اغ  الوال ية المس ولة عن إعفاذ أو تطبيق القواعين القومية، -29
ــيع االمتصـــادي والتـــن خـــّول ل رومـــة جنـــوب  -30 ــا ل المتعلقـــة مفـــر  الضـــرا ب وت صـــيل العوا ـــد والتخطـ المسـ

 مشترم مش عه،السودان اختصاص 

 ضبع جودة العقامير البشرية وال يواعية، -31

 تن ي  قيا ة واستغالل األراضن وممارسة ال قوق المتعلقة بها.  -32

 

 الجدول ) هـ ( 

 االختصاصات المتبقية 

تباشر االختصاصات المتبقية م سب طبيعتها )على سبيل المثال( إذا كان األمـر يتعلـق ممسـ لة موميـة تتطلـب معالوـة 
الصــعيد القــومن أو مســ لة ال يمرــن تن يمهــا مــن مبــل واليــة منفــردة، فعند ــذ يامــارم هــذا االختصــاص مــن جاعــب علــى 

ال رومة القومية. وإذا كان االختصاص يتعلق م مر عادة ما يمارسه ال ر  الوال ن أو الم لـن، فعلـى الواليـة ممارسـته، 
ت جنــوب الســودان، فتباشـــر االختصــاص قرومــة جنـــوب وإذا كــان األمــر ت رمــه ع ـــ  جنــوب الســودان، مالنســـبة لواليــا

 السودان.

 

 الجدول ) و ( 

 تسوية النزاعات بالنسبة لالختصاصات المشتركة 

إذا كـان هنــام تعــار  بــين أقرـال مــاعون جنــوب الســودان والقـاعون الــوال ن أو القــاعون القــومن مشـ ن مســا ل أاشــير إليهــا 
لـز الـذي يعـالج المسـ لة موضـوا القـاعون علـى ع ـو فعـال، مـع مراعـاة مـا فن الودول )د(، ف ن القاعون الذي يسود هو ذ

 -يلن:

 أهمية ا عتراف مسيادة األمة مع الت مين على ذاتية جنوب السودان أو الواليات،  (1)

 ت ديد مدي ال اجة إلن معايير وأعراف مومية أو جنوبية،  (2)

 مبدأ التامعية، (3)

  عسان وال ريات األساسية للوميع.ال اجة إلن تعزيز رفاهية الشعب وقماية ققوق ا (4)

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 2005دستوا مجهواية السودان االنتقوىل لسمة 
 الفهرست 

 ترتيب المواد 
 الباب األول 

 الدولة والدستور والمبادئ الموجهة 
 الفصل األول  
 الدولة والدستور 

 عنوان المادة  رقم المادة 

 طبيعة الدولة 1

 السيادة 2

 قاغمية الدستور القومن االعتقالن 3

 المبادئ األساسية للدستور 4

 مصادر التشريع 5

 ال قوق الدينية 6

 المواطنة والونسية  7

 اللغة 8

 الشعارات الوطنية 9

 الفصل الثاني 
 المبادئ الهادية والموجهات

 االمتصاد الوطنن 10

 البي ة والموارد الطبيعية  11

 العدالة االجتماعية 12

 التعلي  والعلول والفنون والثقافة  13

 النش  والشباب والرياضة 14



 األسرة والزواج والمرأة  15
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