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 الدیباجة
 
 
 

 المسلحة بجنوب السودان،، المعارضة ")GRSSحكومة جمھوریة جنوب السودان (سیشار إلیھا فیما یلي باالختصار "

 المحتجزون السابقون،
 

 األحزابالسیاسیةاألخرىفیجنوبالسودان،بصفتھمالفردیة 
 "إلىھذااالتفاقاألطرافیشارإلیھممعاباسم"

 
 ممثلو منظمات المجتمع المدني وكتلة المرأة، قادة األدیان والشخصیات البارزة. أصحابالمصلحةالمشتركین اآلخرین من 

 
:  جة إلى تعزیز الشمولیة والملكیة الشعبیة لھذا االتفاق وبالتالي إیجاد آلیة لیشمل األفراد والمنظماتبالحا التسلیم

المجتمعاتالمتنوعةومجموعاتالشبابوالزعماءالتقلیدیینوالجمعیاتالمھنیةوالمؤسساتاألكادیمیةفیالبالد،ومجتمعاألعمالوغیرھمممنیجبأني
 لھذااالتفاق،بالمؤیدینشارإلیھم

 
 ;بتحقیق السالم الدائم واالستقرار في جمھوریة جنوب السودان. اماإللتز

 
دیسمبر  15علىالحاجةالملحةلوضعحدللنزاعالمأساویالجاریفیجمھوریةجنوبالسودانمنذ الموافقة

 والتیتمتزیارتھامثلكارثةاالقتصادیةوالسیاسیةواآلثاراالجتماعیةلشعبجنوبالسودان.\
 

واالعتذار غیر  2013دیسمبر  15للمعاناة التي تسببت في محنة شعب جنوب السودان من قبل الصراع في جنوب السودان منذ  تأسف بعمق
 لشعب جنوب السودان على كل المعاناة والضیق الناجم عن الدمار والخسائر في األرواح وعدم االستقرار الناتج عن النزاع. مشروط

 
تسبب في التنافر بین المجتمعات واالنتھاكات الجماعیة لحقوق اإلنسان والتي لألسف لھا جذور تاریخیة عمیقة  بأن الصراع االجتماعي، یقروإذ 

 في مجتمعنا، والتي تسبق الصراع الحالي.
 

 اإلنتقالیھ. ھبالمصالحة الوطنیة، والمسائلة، وتضمید الجراح ومكافحة اإلفالت من العقاب بین لتتصدر أولویات حكومة الوحدة الوطنی ملتزمون
 

 بناء مجتمع شامل ودیمقراطي یقوم على سیادة القانون؛ العزم على
 

 بحزم لوضع حد لثقافة استخدام القوة كوسیلة لتسویة الخالفات وسوء التفاھم وتعزیز ثقافة السالم والحوار؛اإللتزام 
 

أن النظام الفیدرالي للحكومة مطلب واسع من قبل شعب جنوب السودان والحاجة إلى وجود حكومة وحدة وطنیة انتقالیة لإلیفاء بھذا  معرفة
 ةالمطلب عن طریق نقل المزید من السلطات والموارد إلى مستویات دنیا من الحكومة، وبدء نظام فیدرالي ودیمقراطي إلدارة الدولة یعكس ھوی

 ان ویضمن سن قوانین لضمان الوحدة في التنوع أثناء عملیة وضع الدستور الدائم.جنوب السود
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قبول أن الوضع اإلنساني في جمھوریة جنوب السودان ال یزالغیر مستقر للغایة، وفي حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من  وعالوة على ذلك
 وا  لمجتمع الدولي؛قبل األطراف، وحكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة

 
 بأن جمیع الجھود یجب أن تبذل لمواصلة وزیادة توفیر وتسھیل المساعدات اإلنسانیة والحمایة؛ وإذ تسلم

 
بأن تقاسم وتوزیع الثروة الناجمة عن الموارد في جنوب السودان یجب ضمانھا لتحقیق الحیاة الكریمھ والكرامة لجمیع المواطنین  واقتناعا منھا

 ;یتم على أساس الجنس أو الدین أو االنتماء السیاسي أو العرقي، واللغة دون تمییز
 

لجنوب  ادایجبلس والدول األعضاء فیھا، وقیادتھم لمواصلة عملیة الوساطة التي تقودھا -ایجادللجھود المتضافرة من جمیع أعضاء  تقدیرا منھ
 السودان.

 
 الشركاء الدولیین وأصدقاء جنوب السودان؛زیادة  قیمة الدعم النقدي المقدم من كما تثمن 

 
 الھام الذي تلعبھ األمم المتحدة في القیام باختصاصھا الذي یتضمن حمایة المدنیین وتسھیل المساعدة اإلنسانیة. الدور إدراك

 
 وتنفیذ مصفوفة بھا؛ ، یلیھا تكریس2014ینایر  23) اتفاقیة COHعلى االلتزامات الحالیة لوقف األعمال العدائیة ( إعادة التأكید

 
في نقاط االتفاق على تشكیل حكومة وحدة وطنیة انتقالیة في  2015فبرایر 1حل لألزمة في جنوب السودان و 2014إلى اتفاق مایو وإذ تشیر 

 جمھوریة جنوب السودان.
 

راطیة ف، لتقود جنوب السودان النتخابات دیمقعلى تلك االلتزامات بتشكیل حكومة وحدة وطنیة انتقالیة تضم جمیع األطرامزید من إعادة تأكید، 
 ونظام دستوري مستدام.

 
 بالحاجة إلى إصالح المؤسسات والھیكلیة لضمان اإلدارة الفعالة في جمھوریة جنوب السودان، خالل المرحلة االنتقالیة، وبعد ذلك.االعتراف 

 
 اقیة ولقد اتفقنا على اآلتي:دون تحفظ لشروط ھذا االتفاق؛ یشار إلیھا فیما یلي باسم اتف ارتكبت
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 الفصل األول: حكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة
 

 التاسیس ، المقاعد و شروط حكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة .1
 

 سوف تكون ھناك حكومة وحدة وطنیة انتقالیھ في جنوب السودان یعھد إلیھا مھمة تنفیذ ھذا االتفاق. .1.1
 

شھًرا یسبقھا تسعون  30یوًما من توقیع ھذه االتفاقیة كما تكون فترة الحكومة االنتقالیة ثالثین  90تبدأ الفترة االنتقالیة بعد  .1.2
 یوًما من الفترة ما قبل االنتقالیة. 90

 
 یجب أن یكون مقرحكومة الوحدة الوطنیةاالنتقالیة في جوبا. .1.3

 
تمتد فترة واختصاص كل من یشغل منصب رئیس ونائب رئیس وحكام والیات جمھوریة جنوب السودان لمدة الفترة  .1.4

 من ھذه االتفاقیة. 15.2و 15.1االنتقالیة، وحتى وقت إقامة االنتخابات، باستثناء ما نص علیھ الفصل األول، البند 
 

یوًما من أجل إقامة حكومة  60ات قبل انتھاء الفترة االنتقالیة بستین تقوم حكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة بإقامة االنتخاب .1.5
 منتخبة دیمقراطیًا.

 
 %53تطبق نسبة مشاركة السلطة في الھیئة التنفیذیة لحكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة كما یلي: الھیئة التنفیذیة باعتبار  .1.6

جنوب السودان والمحتجزین السابقین واألحزاب لحكومة جمھوریة السودان والمعارضة المسلحة ب %7و %7و %33و
السیاسیة األخرى بالترتیب. في حین تكون نسبة مشاركة السلطة في والیات جونقلي والوحدة وأعالي النیل المتأثرة بالنزاع 

 15.2الوالیات المتبقیة كما ھو مبین في الفصل األول، البنود  7باإلضافة إلى السبع 
 من ھذه االتفاقیة. 15.3و

 
 صالحیات حكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة .2

 
 ینبغي أن تكون صالحیات حكومة الوحدة الوطنیةاالنتقالیة كما یلي: .2.1

 
 تنفیذ ھذا االتفاق واستعادة السالم واألمن واالستقرار في البالد. .2.1.1

 
 والعائدین.اإلسراع في اإلغاثة والحمایة والعودة الطوعیة والكریمة والتأھیل وإعادة توطین النازحین  .2.1.2

 
تسھیل واإلشراف على عملیة المصالحة الوطنیة وتضمید الجراح من خالل آلیة مستقلة وفقا لھذا االتفاق بما في ذلك أحكام  .2.1.3

 میزانیة التعویض وجبر الضرر.
 

 مراقبة وضمان إجراء عملیة صیاغة الدستور الدائم بنجاح .2.1.4
 

والدول األعضاء والمنظمات وغیرھا من شركاء وأصدقاء جنوب العمل جنبًا إلى جنب مع الھیئة الحكومیة الدولیةبالس  .2.1.5
 السودان، لتعزیز السالم واالستقرار في البالد؛

 
 إصالح اإلدارة المالیة العامة؛ .2.1.6

 
 ضمان اإلدارة الرشیدة والشفافیة والمسائلة في إدارة الثروة الوطنیة والموارد لبناء الوطن وتعزیز رفاھیة الشعب. .2.1.7
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 االضطالع بوظائفھا الحكومیھ العادیة .2.1.8
 

 إعادة تأھیل وإصالح الخدمة المدنیة؛ .2.1.9
 

 تنفیذ إصالحات القطاع األمني، وتطور قطاع األمن؛ .2.1.10
 

إعادة بناء البنیة األساسیة العینیھ التي دمرت في المناطق المتضررة من النزاع وإعطاء االنتباه الخاص ألولویة إعادة  .2.1.11
 من النزاع.بناء سبل العیش للمتضررین 

 
إنشاء لجنة مختصة ومحایدة لللجنة االنتخابات الوطنیةوذلك إلجراء انتخابات حرة ونزیھة قبل نھایة الفترة االنتقالیة  .2.1.12

 وضمان أن تعكس النتیجة على نطاق واسع إرادة الناخبین.
 

 من ھذا االتفاق. 16.9بذل كل الجھود إلجراء تعداد السكان والمساكن قبل نھایة الفترة االنتقالیة، مع مراعاة المادة  .2.1.13
 

 نقل المزید من السلطات والموارد إلى مستویات الوالیات والمقاطعات. .2.1.14
 

 تركیبة  : حكومة الوحدة الوطنیةاالنتقالیة: .3
 

 یة من:أن تتألف حكومة الوحدة الوطنیةاالنتقال .3.1
 

 حكومة جمھوریة جنوب السودان .3.1.1
 المعارضة المسلحة بجنوب السودان .3.1.2
 المحتجزون السابقون .3.1.3
حول المحادثات التي تقودھا اإلیجاد للسالم في  2014األحزاب السیاسیة األخرى التي شاركت في ندوة أدیس أبابا یونیو  .3.1.4

جنوب السودان بعنوان "نحو السالم المستدام في جنوب السودان "، وكما ھي محددة في" اتفاق حل األزمة في جنوب 
، واختیار االلتزام بھذه االتفاقیة بشكل جماعي واختیار ممثلیھم في مجلس الوزراء، المجلس  2014مایو  9السودان، 

طني االنتقالي وفي مؤسسات الحكم في الوالیات الثالث جونقلي والوحدة وأعالي النیل، وكذلك المؤسسات الجدیدة أو الو
 المؤسسات التي تمت إصالحھا وفقا للنسبة المنصوص علیھا في ھذا االتفاق. یجب أن تشھد األیجاد عملیة االختیار.

 
 ةالھیكل التنفیذي لحكومة الوحدة الوطنیةاالنتقالی .4

 
 یتشكل الھیكل التنفیذي من الرئیس والنائب األول للرئیس، نائب الرئیس ومجلس الوزراء ونواب الوزراء. .4.1

 
 یتألف مجلس الوزراء من الرئیس والنائب األول للرئیس، نائب رئیس وزراء. .4.2

 
 رئیس جمھوریة جنوب السودان .5

 
 التنفیذي للدولة لمدة الفترة االنتقالیة.یعمل من یشغل منصب رئیس جمھوریة جنوب السودان كرئیس والرئیس  .5.1

 
 سلطات الرئیس ومھامھ ومسؤولیاتھ ھي: .5.2



7  

 صون وحمایة سیادة ووحدة اراضى جمھوریة جنوب السودان؛ .5.2.1
 

 تمثیل الدولة، و حكومة الوحدة الوطنیةاالنتقالیة وشعب جنوب السودان في العالقات الدولیة ؛ .5.2.2
 

 لقوات الدفاع الوطني بجنوب السودان.القیام بدور القائد األعلى  .5.2.3
 

تعیین كل من النائب األول للرئیس ونائب الرئیس والوزراء ونواب الوزراء وترأس حفل یمین كل منھم، بما  .5.2.4
 یتفق مع بنود ھذه االتفاقیة.

 
 تعیین وكالء الوزارات بالتشاور مع النائب األول للرئیس والموافقة من مجلس الوزراء. .5.2.5

 
 الوزراء.رئاسة مجلس  .5.2.6

 
 رئاسة مجلس األمن القومي .5.2.7

 
 رئاسة مجلس الدفاع الوطني .5.2.8

 
ترتیب إعداد الموازنة السنویة لحكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة من قبل وزیر المالیة والتخطیط لعرضھا على  .5.2.9

 مجلس الوزراء والجمعیة التشریعیة الوطنیة االنتقالیة.
 

 رئاسة ھیئة اإلدارة االقتصادیة والمالیة . .5.2.10
 

في حاالت الطوارئ، عقد اجتماع المجلس التشریعي الوطني االنتقالي بالتشاور مع رئیس المجلس ووفقًا  .5.2.11
 للدستور االنتقالي لجمھوریة جنوب السودان والقانون.

 
 التصدیق على مشروعات القوانین الصادرة من المجلس التشریعي الوطني االنتقالي والتوقیع علیھا. .5.2.12

 
السیاسة الخارجیة وإبرام المعاھدات واالتفاقیات الدولیة بموافقة الجمعیة التشریعیة الوطنیة اإلشراف على تنفیذ  .5.2.13

 االنتقالیة.
 

تعیین السفراء وغیرھم من كبار الممثلین الدبلوماسیین للدول األجنبیة على النحو الذي اقترحھ وزیر الشؤون  .5.2.14
 الخارجیة والتي وافق علیھا مجلس الوزراء؛

 
عتماد الممثلین الدبلوماسیین لجمھوریة جنوب السودان إلى الدول األجنبیة والمنظمات اإلقلیمیة توقیع خطابات ا .5.2.15

 والدولیة، و تسلم أوراق اعتماد الممثلین الدبلوماسیین للدول األجنبیة.
 

 المصادقھ على أحكام اإلعدام، منح العفو، واإلدانات والعقوبات وفقا للقانون. .5.2.16
 

 الوطنیة، المدنیة والعسكریة، وفقا للقوانین التي تنظم لھذه األوسمة والنیاشین.تمنح أوسمة الشرف  .5.2.17
 

یرأس أداء الیمین الدستوري لمكتب رؤساء المؤسسات المستقلة،اللجان والمؤسسات شبھ الحكومیة، وفقا لھذه  .5.2.18
 االتفاقیة.
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لي لجمھوریة جنوب السودان وھذه االتفاقیة القیام بأي مھمة أخرى كما ھو محدد في كل من الدستور االنتقا .5.2.19
 والقانون.

 
في حال أن منصب الرئیس شاغراً خالل الفترة االنتقالیة، ألي سبب، بما في ذلك المرض العقلي أو العجز البدني لصاحب المنصب  .5.3

بدال أربع جب أال تتجاوز عملیة االست، فإنھ یتم ترشیح البدیل من قبل القیادیة العلیا في الحزب كما تم التوقیع علیھ ھذا االتفاق. ی
 ) ساعة.24وعشرین (

 
وفي حالة شغور منصب الرئیس أثناء الفترة االنتقالیة ألي سبب كان، بما في ذلك المرض العقلي أو العجز البدني لصاحب المنصب، 

 ) ساعة.24وعشرین ( فإنھ یتم ترشیح البدیل من قبل الحزب الحاكم الموحد. یجب أال تتجاوز عملیة االستبدال أربع
 
 

 النائب األول لرئیس جمھوریة جنوب السودان .6
 

یتم خالل العملیة االنتقالیة، إنشاء مكتب النائب األول لرئیس جمھوریة جنوب السودان، لإلشراف على تنفیذ اإلصالحات الموضحة  .6.1
إلغاء عمل مكتب النائب األول للرئیس في نھایة في ھذه االتفاقیة وممارسة الصالحیات والمھام والمسؤولیات المحددة أدناه.   ویتم 

 الفترة االنتقالیھ ما لم یتقرر خالف ذلك في الدستور الدائم.
 

 یتم اختیار النائب األول لرئیس حكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة من قبل المعارضة المسلحة بجنوب السودان. .6.2
 

 سلطات النائب األول للرئیس ومھامھ ومسؤولیاتھ ھي: .6.3
 

 تنظیم تنفیذ ھذه االتفاقیة والقیام بإصالحات مؤسسیة كما ھو محدد في ھذه االتفاقیة. .6.3.1
 

القیام بدور القائد األعلى لقوات المعارضة المسلحة بجنوب السودان أثناء الفترة ما قبل االنتقالیة وأثناء فترة تأسیس القیادة  .6.3.2
 تى إتمامھا.المشتركة الوحدة للقوات الدفاع الوطني بجنوب السودان أو ح

 
القیام بدور القائد األعلى بالنیابة لقوات الدفاع الوطني الموحدة بجنوب السودان في حالة الغیاب المؤقت للرئیس بعد توحید  .6.3.3

 القوات.
 

 یرأس كتل مجلس الوزراء. .6.3.4
 

 یعتبر بمثابة نائب رئیس مجلس اإلدارة اإلقتصادیة و المالیة. .6.3.5
 

 القومي.یعتبر بمثابة نائب رئیس مجلس األمن  .6.3.6
 

 یعتبر بمثابة نائب رئیس مجلس الدفاع الوطني . .6.3.7
 

 اإلشراف على إعداد و تنظیم أعمال و برامج جكومة الوحدة الوطنیھ االنتقالیھ. .6.3.8
 

 متابعة وضمان تنفیذ قرارات مجلس الوزراء في الوزارات والمؤسسات ذات الصلة. .6.3.9
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 عیة التشریعیة الوطنیة االنتقالیة.اإلشراف على تنفیذ القوانین الصادرة عن الجم .6.3.10
 

 في غیاب الرئیس، یقوم النائب األول للرئیس بمھام رئیس مجلس الوزراء. .6.3.11
 

 تنفیذ مھام أخرى یحددھا القانون، طالما أن ھذه القوانین التتعارض مع أحكام ھذا االتفاق. .6.3.12
 

سبب كان، بما في ذلك المرض العقلي أو العجز البدني وفي حالة شغور منصب النائب األول للرئیس أثناء الفترة االنتقالیة أي  .6.4
لصاحب المنصب، یتم ترشیح البدیل من قبل الھیئة القیادیة العلیا للمعارضة المسلحة بجنوب السودان الموجودة وقت التوقیع على 

للرئیس بواجبھ حتى نھایة الفترة ) ساعة. یقوم من یخلف النائب األول 48ھذه االتفاقیة. ال تتعدى عملیة االستبدال ثمان وأربعین (
 االنتقالیة.

 
وفي حالة شغور منصب النائب األول للرئیس أثناء الفترة االنتقالیة ألي سبب كان، بما في ذلك المرض العقلي أو العجز البدني 

) ساعة. 48ن وأربعین (لصاحب المنصب، فإنھ یتم ترشیح البدیل من قبل الحزب الحاكم الموحد. ال تتعدى عملیة االستبدال ھذه ثما
 یقوم من یخلف النائب األول للرئیس بواجبھ حتى نھایة الفترة االنتقالیة.

 
وفي حالة الغیاب المؤقت للنائب األول للرئیس، یجوز للنائب األول للرئیس تفویض وزیر كبیر من المعارضة المسلحة بجنوب  .6.5

 االتفاقیة>السودان للقیام بالمھام والواجبات المنصوص علیھا في ھذه 
 

 نائب رئیس جمھوریة جنوب السودان .7
 

 یعمل من یشغل منصب نائب رئیس جمھوریة جنوب السودان كنائب رئیس لمدة الفترة االنتقالیة. .7.1
 

 سلطات نائب الرئیس ومھامھ ومسؤولیاتھ ھي: .7.2
 

 اإلشراف على عمل اللجان الوطنیة والمؤسسات شبھ الحكومیة. .7.2.1
 

 القومي و مجلس الدفاع الوطني.أن یكون عضوا في مجلس األمن  .7.2.2
 

یقوم بدور القائد األعلى بالنیابة لقوات الدفاع الوطني بجنوب السودان، في حالة أي غیاب مؤقت للرئیس قبل توحید  .7.2.3
 القوتین.

 
القیام بأي مھمة أو واجب یمكن أن یتم التكلیف بھ من قبل الرئیس، بما في ذلك رئاسة اللجان الفرعیة المخصصة بمجلس  .7.2.4

 الوزراء، طالما لم تتصادم ھذه المھام والواجبات مع سلطات النائب األول للرئیس ومھامھ ومسؤولیاتھ.
 

وفي حالة شغور منصب نائب الرئیس أثناء الفترة االنتقالیة ألي سبب كان، بما في ذلك المرض العقلي أو العجز البدني لصاحب  .7.3
). یجب أال 2015لدستور االنتقالي لجمھوریة جنوب السودان (المعدل في المنصب، یقوم الرئیس بتعیین بدیل، كما تنص شروط ا

 تتعدى
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 ) ساعة.   یجب أن تقر الجمعیة التشریعیة الوطنیة االنتقالیة تعیین البدیل عن نائب الرئیس.48عملیة االستبدال ثمان وأربعین (
 

النائب األول للرئیس ونائب الرئیس من خالل التشاور السلطات والمھام والمسؤولیات التي سیمارسھا الرئیس و8 .8
 واالتفاق المتبادل و التفاھم واالتفاق وفقا لھذا االتفاق والقانون:

 
تم تأسیس حكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة على افتراض أساس بوجود عملیة صنع قرار جماعیة وتشاور مستمر بین الرئیس والنائب األول 

 الرئیس، من أجل ضمان إدارة فعالة خالل الفترة االنتقالیة.للرئیس ونائب 
 

الصالحیات التي یمارسھا الرئیس تجري بالتشاور مع النائب األول للرئیس من أجل التوصل إلى التفاھم المتبادل واالتفاق وفقا  .8.1
 لھذا االتفاق والقانون:

 
 الوال یات:یتم ترشیح وتعیین شاغلي المناصب الدستوریة بما في ذلك حكام  .8.1.1

 
تفویض وتعیین وترقیة وفصل ضباط قوات الدفاع الوطني بجنوب السودان والقوات المنظمة األخرى، بموافقة مجلس  .8.1.2

 الدفاع الوطني أو مجلس األمن الوطني، حسب االقتضاء.
 

 ترشیح وتعیین أعضاء اللجان المستقلة واللجان والمفوضیات المؤقتة والمخصصھ. .8.1.3
 

یجب القیام بما یلي من السلطات والمھام والمسؤولیات من قبل الرئیس، بما یتفق والدستور االنتقالي لجمھوریة جنوب السودان  .8.2
 ، كما تتطلب اتفاق النائب األول للرئیس ونائب الرئیس:(2015(المعدل في 

 
 إعالن وإنھاء حالة الطوارئ. .8.2.1

 
 إعالب الحرب .8.2.2

 
لیات یتم ممارستھا سواء من قبل الرئیس أو النائب األول للرئیس، وستتطلب موافقة الطرف السلطات التالیھ والمھام والمسؤو .8.3

 اآلخر:
 

 من ھذه االتفاقیة. 13بدأ القیام بالتعدیالت الدستوریة، باستثناء ما نص علیھ في الفصل األول، المادة  .8.3.1
 

 للدورات العادیة، بالتشاور مع رئیس عقد، استدعاء و / أو رفع جلسات مجلس النواب الوطنیة االنتقالیة بالنسبة .8.3.2
 رئیس المجلس الوطني االنتقالي.

 
 الشروع في التشریعات؛ .8.3.3

 
 إجراءات صنع القرار والتشاور في الھیئة التنفیذیة لحكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة .9

 
 الرئیس والنائب األول للرئیس: .9.1

 
یجب على الرئیس والنائب األول للرئیس السعي للتوصل إلى اتفاق بشأن مسائل اإلدارة التنفیذیة وعند االقتضاء      9.1.1

 تنطوي على نائب الرئیس.
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الل خیقوم الرئیس والنائب األول للرئیس بالتشاور بانتظام أثناء ممارسة مھامھم. وقد یتم إجراء مشاورات من  .9.1.2
وسائل مختلفة ولكن یجب أن یتم تسجیھا رسمیا في محضر، لمنع سوء الفھم وأي نزاع، وقد یشرك الرئیس 

 والنائب األول للرئیس نائب الرئیس في ھذه المشاورات في حال موافقة الرئیس والنائب األول للرئیس بذلك.
 

ة المدرجة أدناه، فان المسألة یبت فیھا في حالة الوصول لطریق مسدود لممارسة السلطات التنفیذیة المشترك .9.1.3
، مع اكتمال النصاب من ٪(67من قبل مجلس الوزراء والتي تحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء (

 ) من أعضاء مجلس الوزراء الحالي وأن یكون  قرار مجلس الوزراء نھائیا:23ثالثة وعشرین على األقل (
 

 بما في ذلك الدولة حكام الوالیات. تعیین شاغلي المناصب الدستوریة، .9.1.3.1
 

 تعیینوإنشاءلجانمستقلة،اللجانالمؤقتةواللجانوالمفوضیاتالمختصھكماھومبینفي  .9.1.3.2
 .8.1.3،المادة 1الفصل 

 
 البدء في التشریعات الالزمة لتنفیذ ھذا االتفاق.3 .9.1.3.3

 
 مجلس الوزراء .10

 
تشكلت بموجب ھذا االتفاق على النحو التالي، ما لم یتم تطبیق صیغة تقاسم السلطة على مجلس الوزراء وأي مؤسسة أخرى  .10.1

 ینص ھذا االتفاق على خالف ذلك في:
 

 وزیرا) 16) في المائة من الحقائب الوزاریة (53حكومة جنوب السودان ثالثة وخمسون ( 10.1.1
 

 وزراء). 10) بالمائة من الحقائب الوزاریة (33المعارضة المسلحة بجنوب السودان:   ثالثة وثالثون ( 10.1.2
 

 ) بالمائة من الحقائب الوزاریة (وزیران).7المحتجزون السابقون: سبعة ( 10.1.3
 

 ). 2) في المائة من الحقائب الوزاریة وزیرین( 7األطراف السیاسیة األخرى: سبعة (4 10.1.4
 

ترة ) كتل قطاعیة. ال یتم إنشاء أي وزراء آخرین أثناء الف3) وزیًرا منظمین في ثالث (30یتألف مجلس الوزراء من ثالثین ( .10.2
 االنتقالیة. یجب أن تكون وزاراتحكومة وحدة الوطنیھ االنتقالیھ على النحو التالي:

 
) وزارات:  وزارة شؤون مجلس الوزراء وزارة الشؤون الخارجیة والتعاون الدولي 10قطاع الحكم، عشرة ( .10.2.1

ي والشؤون البرلمانیة وشؤون الدفاع والمحاربین القدامى والداخلیة والعدال والشؤون الدستوریة واألمن القوم
 واإلعالم  وتكنولوجیا االتصاالت والخدمات البریدیة. وزارة الشؤون االتحادیة ووزیر في مكتب الرئیس.

 
) وزارات: المالیة والتخطیط، النفط، التعدین، الزراعة واألمن الغذائي، 13القطاع االقتصادي، ثالثة عشر ( .10.2.2

 والصناعة، الطاقة والسدود، النقل، الطرق والكباري، البیئة والغاباتالماشیة والثروة السمكیة، التجارة 
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 األرض واإلسكان والتنمیة الحضریة، الموارد المائیة والري، حمایة الحیاة البریة والسیاحة.
 

مل یھ؛ الصحة؛ الع) وزارات:  التعلیم العالي والعلوم والتكنولوجیا؛ التعلیم العام والتوج7قطاع الخدمات ، سبعة ( .10.2.3
والخدمة العامة وتنمیة الموارد البشریة. بین النوعین، الطفل والرعایة االجتماعیة والثقافة والشباب والریاضة 

 والشؤون اإلنسانیة وإدارة الكوارث.
 

 یقوم مجلس الوزراء بالواجبات والمسؤولیات التالیة: .10.3
 

ات واإلصالحات الوطنیة وقیادةحكومة وحدة الوطنیھ ضمان تنفیذ ھذا االتفاق، والبرامج ذات الصلة والعملی .10.3.1
 االنتقالیھبطریقة متسقة مع السالم والحكم الشامل والمصالحة.

 
 إعداد وتفعیل وتنفیذ التشریعات؛ .10.3.2

 
 تطویر السیاسات والبرامج الحكومیة على المستوى الوطني، بحیث تنطبق على المستویات المحلیة؛ .10.3.3

 
ھذه السیاسات والبرامج، في إطار المیزانیة الوطنیة المعتمدة لحكومة الوحدة إدارة وتخصیص موارد دعم تنفیذ  .10.3.4

 الوطنیھ االنتقالیھ.
 

اإلشراف على أداء الدوائر الحكومیة وإدارة الحكومة وتنسیقھا، وضمان أن لدى أجھزة الدولة المقدرة المالیة  .10.3.5
 والموارد األخرى والمقدرة العملیة للقیام بالمھام الخاصة بھا.

 
لقیام بأي مھمة أخرى أو واجب آخر كما ھو محدد في كل من الدستور االنتقالي لجمھوریة جنوب السودان ا .10.3.6

 وھذه االتفاقیة والقانون.
 

 یقوم مجلس الوزراء باتخاذ القرارات بتوافق اآلراء. .10.4
 

ة القرارات بأغلبیفي حالة عدم وجود توافق في اآلراء، بشأن المسائل اإلجرائیة والروتینیة، یتطلب إتخاذ  .10.4.1
 بسیطة من أعضاء مجلس الوزراء الحالي.

 
) أعضاء مجلس الوزراء %67وفي حالة غیاب اإلجماع حول قضایا جوھریة، تحتاج القرارات اتفاق ثلثي ( .10.4.2

 الحاضرین.
 

) عضوا من المجلس النصاب القانوني 23النصاب القانوني إلجماع مجلس الوزراء ھو ثالثة وعشرین ( .10.4.3
 ء.لمجلس الوزرا

 
 نواب الوزراء .10.5

 
) نواب وزراء وعلى كل منھم مساعدة الوزراء في أداء المھام والواجبات 8یجب أن یكون ھناك ثمانیة ( .10.5.1

المنوطة بھم ولھم صالحیة التصرف في غیاب الوزراء.  ولن یكون ھناك نواب وزراء أخرین في الفترة 
 االنتقالیھ.

 
 یجب تعیین نواب الوزراء على النحو التالي:2 .10.5.2
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قطاع الحكم: نائب وزیر الشؤون الخارجیة والتعاون الدولي؛ نائب وزیر الدفاع وشؤون  .10.5.2.1
المحاربین القدماء. نائب وزیر الداخلیة. نائب وزیرالعدل والشؤون الدستوریة. نائب وزیر 

 البریدیةاإلعالم وتكنولوجیا االتصاالت والخدمات 
 

 القطاع االقتصادي: نائب وزیر المالیة والتخطیط ونائب زیر الزراعة واألمن الغذائي .10.5.2.2
 

 قطاع الخدمات: نائب وزیر العمل والخدمة عامة وتنمیة الموارد البشریة. .10.5.2.3
 

 اختیار الوزارات وإجراءات تعیین الوزراء ونواب الوزراء .10.5
 

االتفاق بترشیحالحقائب الوزاریة لحكومة الوحدة الوطنیھ االنتقالیةعلى عند توقیع ھذه االتفاقیة، یقوم كل طرف من ھذا  .10.5.1
 أساس دوري وفقا لإلجراءات التالیة:

 
تقومحكومة جنوب السودان بالترشیح ، كما ھو موضح في الفصل األول لحكومة الوحدة الوطنیھ االنتقالیة ،  .10.5.1.1

 ) من ھذا االتفاق.10.2.3) و (10.2.2، ((10.2.1الفرعیة المقاالت ( 10.2من المادة 
 

تقوم المعارضة المسلحة بجنوب السودان بترشیح الحقیبة الوزاریة الثانیة لحكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة،  .10.5.1.2
، والمواد الفرعیة 10.5من أي من كتل القطاعات الوزاریة، كما ھو موضح في الفصل األول، المادة 

 ) لھذه االتفاقیة.10.2.3) و(10.2.2) و(10.2.1(
 

یقوم المحتجزون السابقون بترشیح الحقیبة الوزاریة الثالثة لحكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة/ من أي كتل  .10.5.1.3
 قطاعات وزاریة، كما ھو موضح في الفصل األول، المادة

 ) من ھذه االتفاقیة.10.2.3) و(10.2.2) و(10.2.1، والمواد الفرعیة (10.2
 

رشیح الحقائبالوزاریھ الرابعھ لحكومة الوحدة الوطنیھ االنتقالیة المادة یجب على األحزاب السیاسیة األخرى بت .10.5.1.4
 ) من ھذا االتفاق.10.2.3، و ((10.2.2، ((10.2.1. المقاالت الفرعیة (10.2االولى الماده 

 
یقوم حكومة جنوب السودان بترشیح الحقائبالوزاري الخامسھ، من خالل تحدید الحقائب الوزاریة للكتل  .10.5.1.5

 القطاعیھ المختلفة لتلك التي تم اختیارھا للحقائب الوزاریة األولى.الوزاریة 
 

تقوم المعارضة المسلحة بجنوب السودان بترشیح الحقیبة الوزاریة السادسة بحكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة،  .10.5.1.6
 من كتل القطاعات الوزاریة مختلفة عن اختیارھا للحقیبة الوزاریة األولى.

 
ابقون بترشیح الحقیبة الوزاریة السابعة لحكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة، من كتل یقوم المحتجزون الس .10.5.1.7

 قطاعات وزاریة مختلفة عن اختیارھا للحقیبة الوزاریة األولى.
 

یجب على األحزاب السیاسیة األخرى بترشیح الثامنھلحكومة الوحدة الوطنیھ االنتقالیة، من أي من القطاعات  .10.5.1.8
 تم اختیارھا للحقائب الوزاریة األولى.الوزاریة لتلك التي 
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تستمر الترشیحات الالحقة للحقائب الوزاریة من قبل حكومة جمھوریة جنوب السودان والمعارضة المسلحة  .10.5.1.9
، حتى (3بجنوب السودان، على نفس األساس الدائري، واالستمرار للمناوبة بین القطاعات الوزاریة الثالث (

طراف حصصھا الكاملة من الحقیبة الوزاریة لحكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة، بما یتفق تكون لدى ھذه األ
 مع صیغة مشاركة السلطة المنصوص علیھا في الفصل األول، المادة

) لھذه االتفاقیة، وحتى االنتھاء من اختیار الحقائب الوزاریة 10.1.2) و(10.1.1. المواد الفرعیة (10.1
 طنیة االنتقالیة.لحكومة الوحدة الو

 
، (%25ووفقًا لنصوص الدستور االنتقالي لجمھوریة جنوب السودان التي تنص على مشاركة المرأة في الھیئة التنفیذیة بنسبة ( .10.5.2

) سیدات لمجلس الوزراء، وتقوم المعارضة المسلحة بجنوب 4تقوم حكومة جمھوریة جنوب السودان بترشیح ما ال یقل عن أربع (
) سیدات لمجلس الوزراء.  یجب على األطراف إیالء االھتمام الواجب بالتنوع القومي، 3ما ال یقل عن ثالث ( السودان بترشیح

 بما یشمل التمثیل اإلقلیمي، في تعیینھم للمرشحین.
 

 یتم تنصیب المرشحین لمجلس الوزراء من قبل الرئیس. .10.5.3
 

وفقًا للنصوص الواردة بالدستور االنتقالي لجمھوریة جنوب تعیین نواب وزراء بواسطة الحزب الحاكم الذي یتوي الوزارة.   .10.5.4
 ) من نواب الوزراء من النساء.2السودان حول مشاركة المرأة في الھیئة التنفیذیة، یجب أن یوجد ما ال یقل عن اثنین (

 
 یقوم مرشحي نواب الوزراء بأداء الیمین الدستوري أمام الرئیس. .10.5.5

 
 إجراءات االستبدال واإلزالة: .10.6

 
ز لكل طرف إزالة ممثلیھ من مجلس الوزراء وترشیح بدالء عن طریق إخطار الرئیس والنائب األول للرئیس في خالل یجو .10.6.1

 ما ال یقل عن أربعة عشر
 ) یوما.14(

 
في حال وجود منصب وزاري شاغر خالل الفترة االنتقالیة، یجوز ترشیح بدیل من قبل الھیئة القیادیة العلیا في الحزب الذي  .10.6.2

لحقیبة الوزاریة، كما تم تعیینھ في بدء العملیة االنتقالیة. أو على أن یتم اختیار الوزراء حسب األصول، یخدم الوزیر اختار ا
 المرشح في منصبھ حتى نھایة الفترة االنتقالیة.

 
ئة القیادیة الھیفي حال عدم وجود نائب وزاري آخرواصبح المنصب شاغرا خالل الفترة االنتقالیة، یتم استبدال المرشح من قبل  .10.6.3

العلیا في الحزب الذي رشحتھ أوال في الحقیبة الوزاریة، وذلك كما تم تعیینھ في بدء العملیة االنتقالیة،.   ویقوم نائب الوزیر 
 الذي إستبدل بأداء مھامھ فیمنصبھ حتىنھایةالفترة االنتقالیة.

 
 الجمعیة التشریعیة الوطنیة االنتقالیة ومجلس الوالیات .11

 
) یوًما بعد توقیع االتفاقیة.  تعرف الجمعیة 90یع الجمعیة التشریعیة الوطنیة لمدة الفترة االنتقالیة بحد أقصى تسعین (یتم توس .11.1

) 332) عضًوا، بما في ذلك ثالثمائة واثنین وثالثین (400الموسعة باسم الجمعیة التشریعیة الوطنیة االنتقالیة، تشمل أربعمائة (
 ) ممثًال معینین وفقًا للمعاییر التالیة:68ین (عضًوا السابقین وأربع وست

 
a. ) عضًوا.50المعارضة المسلحة بجنوب السودان: خمسون ( 
b. ) 1المحتجزون السابقون: عضو واحد.( 
c. ) عضوا.17األحزاب السیاسیة األخرى: سبعة عشر ( 
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یتم إعادة أعضاء الجمعیة التشریعیة الوطنیة ومجلس الوالیات الذین تم عزلھم من الجمعیة التشریعیة الوطنیة ومجلس الوالیات عقب  .11.2
، إلى مقاعدھم ویستمرون في العمل لمدة فترة الجمعیة أو المجلس على 2013دیسمبر  15األزمة في جمھوریة جنوب السودان في 

 نتقالیة.التوالي أثناء الفترة اال
 

تكون مدة الجمعیة التشریعیة الوطنیة االنتقالیة وفترتھا متزامنتین مع مدة وفترة حكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة كما تنص شروط  .11.3
ھذه االتفاقیة، وحتى وقت قیام االنتخابات، تمتد الفترة واالختصاص الحالیان أعضاء الجمعیة الوطنیة الشاغلین لمناصبھم كما ینص 

 من ھذه االتفاقیة. 1.4ل األول، المادة الفص
 

 یتم اختیار رئیس الجمعیة التشریعیة الوطنیة االنتقالیة الذي ینحدر من االستوائیة بمجرد االنتھاء من توسیع عضویة الجمعیة. .11.4
 

تظل المھام واالختصاص للجمعیة التشریعیة الوطنیة االنتقالیة كما ھو منصوص علیھ في الدستور االنتقالي لجمھوریة جنوب السودان  .11.5
 ، إال ما تم تحدیده في بنود ھذه االتفاقیة بصورة مختلفة.2015، في شكلھ المعدل في 2011

 
نشاطھا، ھذه االتفاقیة وتقوم بسن التشریعات التي تمكن وتساعد اإلجراءات  تدعم الجمعیة التشریعیة الوطنیة االنتقالیة ،حال مزاولة .11.6

 واإلصالحات االنتقالیة الموضحة في ھذه االتفاقیة.
 

 تكون القرارات في الجمعیة التشریعیة الوطنیة االنتقالیة حول القضایا ذات الصلة بھذه االتفاقیة باإلجماع، أو بدیًال عن ذلك بأغلبیة .11.7
 ) من كافة األعضاء.2/3الثلثین (

 
لبیة غتكون القرارات في الجمعیة التشریعیة الوطنیة االنتقالیة حول القضایا غیر المتعلقة بھذه االتفاقیة باإلجماع، أو بدیًال عن ذلك باأل .11.8

 البسیطة.
 

، لمدة 2011وب السودان یستمر التكوین والمھام واالختصاص لمجلس الوالیات كما تم تشكیلھ تحت الدستور االنتقالي لجمھوریة جن .11.9
 الفترة االنتقالیة وحتى وقت قیام االنتخابات.

 
 الجھاز القضائي .12

 
الجھاز القضائي بجنوب السودان جھاز مستقل ویؤید مبدأ الفصل بین السلطات وسیادة حكم القانون، بما یتفق مع الدستور  .12.1

 .2011االنتقالي لجمھوریة جنوب السودان، 
 

في السلطة القضائیة بحیث تكون شاملھ وال تقتصر على مراجعة قانون السلطة القضائیة  یجب أن تكون ھناك إصالحات .12.2
 خالل الفترة االنتقالیة. وبالرغم من ذلك یجب أن بذل الجھود لبناء قدرات القضاة، والموظفین، والبنیة التحتیة.

 
 )NCACالفترة ما قبل االنتقالیة واللجنة الوطنیة لتعدیل الدستور ( .13

 
یع ھذه االتفاقیة، وبقیادة وساطة االیجاد بالتشاور مع األطراف وغیرھم من أصحاب المصلحة الشروع في تشكیل عند توق .13.1

لجنة ممثلة لتعدیل الدستور، مع صالحیات الستكمال المھام الضروریة للتحضیر للمرحلة االنتقالیة وتشكیل حكومة الوحدة 
) شھرا لالنتقال 12ستوراالنتقالي لجنوب السودانلمدة أقصاھا اثني عشر (الوطنیھ االنتقالیھ.  ویجب انتمتد أیضا فترة الد

بفترة الصیاغة الجدیدة أو المراجعة، حسب االقتضاء، التشریعات األخرى المقدمة في ھذا االتفاق،. یكون للجنة األھلیة 
 :القانونیة المختصة ألداءالمھام التالیة
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یوًما بعد التوقیع على االتفاق. یدمج مشروع القانون ھذه االتفاقیة  21مشروع قانون التعدیل الدستوري خالل  .13.1.1
. في  حال وجود أي تناقضات، ویجب توفیر ھذا االتفاق  2011بالدستور االنتقالي لجمھوریة جنوب السودان 

 تسود.
 

ات الصلة التي تتعلق ھذه االتفاقیة بما في ذلك، صیاغة تعدیالت على التشریعات األمنیة الوطنیة ذ-13.1.2 .13.1.2
؛ قانون خدمة الشرطة، 2014؛ قانون األمن الوطني، 2009ولكن ال تقتصر على قانون الجیش الشعبي، 

، لتتناسب مع أحكام تشریعات الوطنیة لھذا االتفاق 2011؛ قانون مصلحة السجون، قانون الحیاة البریة 2009
 یوما من توقیع االتفاق 45لتعدیالت في غضون وان تكون ا 2011ذو الصلة

 
تعدیل التشریعات األخرى، ودمج أي إصالحات ذات الصلة ویستكمل خالل العالم األول من تاریخ التوقیع على  .13.1.3

 ھذا االتفاق.
 

. من ھذه االتفاقیة، فیما 11.1الستالم قائمة مرشحي األطراف ذات الصلة المشار إلیھم في الفصل األول، مادة  .13.1.4
تعلق بتعیین أعضاء إضافیین للجمعیة التشریعیة الوطنیة االنتقالیة. تقدم القائمة إلى الرئیس الذي یقوم بإرسالھا ی

 إلى الجمعیة التشریعیة الوطنیة.
 

 :ایجاد) أعضاء مرشحین كما یلي وترأس من قبل ممثل من 8یتألف المجلس الوطني للتعدیالت الدستوریة من ثمانیة ( .13.2
 

 )2سودان: اثنان (حكومة جنوب ال .13.2.1
 ).2المعارضة المسلحة بجنوب السودان: اثنان ( .13.2.2
 ).1المحتجزون السابقون: عضو واحد ( .13.2.3
 األحزاب السیاسیة األخرى: عضو واحد .13.2.4
 )2ممثل االیجاد : اثنان ( .13.2.5

 
 وبمجرد تأسیسھا، تقوم اللجنة الوطنیة لتعدیل الدستور بتشغیل السكرتاریة الخاصة بھا. .13.3

 
العدل بحكومة جنوب السودان مسودة التعدیالت على الدستور االنتقالي لجمھوریة جنوب السودان والتشریعات یستلم وزیر  .13.4

األخرى ذات الصلة بھذه االتفاقیة التي تم إعدادھا من قبل اللجنة الوطنیة لتعدیل الدستور كما تقوم بتقدیم تلك التعدیالت 
) أیام من استالم التعدیالت من اللجنة الوطنیة لتعدیل 7في خالل سبعة ( إلى مجلس الوزراء والجمعیة الوطنیة االنتقالیة

 الدستور.
 

تقوم الجمعیة الوطنیة االنتقالیة بالتصدیق على التعدیالت على الدستور االنتقالي لجمھوریة جنوب السودان خالل فترة  .13.5
 ) یوًما من تسلم التعدیالت من وزیر العدل.30ثالثین (

 
یوما ) من التوقیع  90یقوم الرئیس بالمصادقة على تعدیالت في موعد ال یتجاوز نھایة الفترة ما قبل االنتقالیة (في غضون  .13.6

 ).2015على ھذا االتفاق  یعرف الدستور المعدل باسم الدستور االنتقالي لجمھوریة جنوب السودان (المعدل في 
 

شاء حكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیھ المنصوص علیھا في ھذه االتفاقیة أو إلعادة إنشاء المؤسسات واآللیات الضروریة إلن .13.7
 صیاغتھا خالل الفترة ما قبل االنتقالیة مع مراعاة الشمولیة والتنوع الوطني لشعب جنوب السودان.
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 المؤسسات االنتقالیة واآللیات .14
 

) لحكومة 1فوضیات على المستوى الوطني، كما ھو منصوص علیھ في ھذه االتفاقیة. األول (أثناء الفترة االنتقالیة، تتم اعادة تشكیل الم .14.1
الوحدة االنتقالیھ الوطنیھ ، یقوم الجھاز التنفیذي باإلشراف وتسھیل اإلصالحات و اللجان والمؤسسات مع إیالء اھتمام خاص للصالحیات 

 والتعیینات، لضمان استقاللھا والمساءلة:
 

 )ACCة الفساد (مفوضیة مكافح .14.1.1
 دیوان المظالم العامة (المؤتمر الشعبي) .14.1.2
 )FFAMCالمالیة، المخصصات المالیة ولجنة مراقبة ( .14.1.3
 )ACدیوان المراجعة القومي ( .14.1.4
 )RRCمفوضیة اإلغاثة وإعادة التأھیل ( .14.1.5
 )PCمفوضیة السالم ( .14.1.6
 المكتب الوطني لالحصاءات .14.1.7
 )HRCمفوضیة حقوق اإلنسان ( .14.1.8
 )JSC(مفوضیة الخدمات القضائیة  .14.1.9

 )CSCمفوضیة الخدمة المدنیة ( .14.1.10
 )LCلجنة األرض ( .14.1.11
 )ECشركة الكھرباء ( .14.1.12
 )RCلجنة  الالجئین ( .14.1.13
 )SSBCمؤسسة اإلذاعة بجنوب السودان ( .14.1.14
 )NPGCاللجنة الوطنیة للنفط والغاز ( .14.1.15
 )NBSالمكتب الوطني للمعاییر القیاسیة ( .14.1.16
 )UWCمؤسسة المیاه بالمناطق الحضریة ( .14.1.17
 ھیئة الطرق .14.1.18

 
 الوالیات وبنیتھا ھیكل حكومات .15

 
في غضون ما ال یزید عن شھر واحد من بدء الفترة االنتقالیة، یتم تعیین الحكام المؤقتین لوالیات جونقلي والوحدة وأعالي النیل  .15.1

لمدة الفترة االنتقالیة.  لمنصب حاكمي والیتي أعالي النیل والوحدة، تقوم المعارضة المسلحة بجنوب السودان بتسمیة المرشحین 
 یقوم الرئیس بالتعیین على التوالي. ستقوم حكومة جمھوریة جنوب السودان بترشیح حاكم والیة جونقلي.و

 
یتم إعادة تشكیل مجلس وزراء الوالیة الخاص بوالیات جونقلي والوحدة وأعالي النیل وتعیینھم مع بدایة الفترة االنتقالیة، وفیما  .15.2

 التالیة:ال یزید عن شھر، ووفقًا لنسب مشاركة السلطة 
 

 ) بالمائة.46حكومة جمھوریة جنوب السودان: ستة وثالثون ( .15.2.1
 ) بالمائة.40المعارضة المسلحة بجنوب السودان: أربعون ( .15.2.2
 ) بالمائة.7المحتجزون السابقون: سبعة ( .15.2.3
 ) بالمائة.7األطراف السیاسیة األخرى: سبعة ( .15.2.4

 
) بالمائة من الھیئة التنفیذیة في 85المتبقیة خمس وثمانون (سیكون لدى حكومة جمھوریة جنوب السودان في السبع والیات  .15.3

) بالمائة في الھیئة التنفیذیة في تلك 15حین سیكون لدى المعارضة المسلحة بجنوب السودان تمثیل بنسبة خمسة عشر (
 الوالیات.

 
ھیئة إداریة  البدیل من قبلوفي حالة شغور منصب وزاري بالوالیة أثناء الفترة االنتقالیة، یتم ترشیح وزیر الوالیة  .15.4

 علیا للحزب الذي اختار الحقیبة الوزاریة للوالیة تلك، وفق ما تم تعیینھا
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 یخدم وزیر الوالیة البدیل في منصبة حتى نھایة الفترة االنتقالیة.في بدایة الفترة االنتقالیة. 
 

دة وأعالي النیل لما كان علیھ الحال قبل األزمة تعود عضویة الجمعیات التشریعیة للوالیات في جونقلي والوح .15.5
، وتستمر في العمل كجمعیات تشریعیة انتقالیة للوالیات حتى وقت قیام االنتخابات. 2013دیسمبر  15السیاسیة في 

دیسمبر  15یعاد أعضاء الجمعیات التشریعیة للوالیات المعزولین من الجمعیات الخاصة بھم بعد األزمة الواقعة في 
 إلى مقاعدھم. 2013

 
 االنتخابات الوطنیھ .16

 
، والتأكد من أن القانون یتوافق مع أفضل 2012ان تقوم لجنة التعدیل الدستوري الوطني  بمراجعة قانون األحزاب السیاسیة،  .16.1

التوقیع على ) أشھر بعد 6الممارسات الدولیة لتسجیل حر ودیمقراطي لالحزاب السیاسیة في جنوب السودان، في موعد أقصاه ستة (
) شھًرا قبل 12ھذا االتفاق وعرضھا على الجمعیة العمومیة العتمادھا.  یسمح القانون بالتسجیل المفتوح لألحزاب حتى اثني عشر (

 االنتخابات الوطنیة.
 

 وزتقوم السلطھ التنفیذیھ لحكومة الوحدة الوطنیھ االنتقالیھ بإعادة تشكیل مجلس األحزاب السیاسیة في موعد ال یتجا .16.2
 ) أشھر عقب التوقیع على ھذه االتفاقیة،8) من تعدیل قانون األحزاب السیاسیة، في موعد ال یتجاوز ثمانیة (2شھرین (

 
 ) أشھر بعد توقیع ھذه االتفاقیة.6للتطابق مع بنود ھذه االتفاقیة، فیما ال یزید عن ستة ( 2012یعدل قانون االنتخابات الوطنیة،  .16.3

 
) أشھر بعد التوقیع على ھذه االتفاقیة، یقوم الرئیس باالتفاق مع النائب األول للرئیس وبالتشاور 7سبعة (في غضون ما ال یزید عن  .16.4

مع األطراف الموجودة في ھذه االتفاقیة وبموافقة الجمعیة التشریعیة الوطنیة االنتقالیة، بإعادة تشكیل لجنة انتخابات وطنیة كفؤ 
 ونزیھة إلجراء االنتخابات.

 
المفوضیة الوطنیة لالنتخابات بتنظیم انتخابات الرئیس والمجلس التشریعي ومجلس الوالیات و المحافظین ومجالس الوالیات تقوم  .16.5

 ) یوما قبل نھایة الفترة االنتقالیة، ویجب التأكد من أن النتیجة تعكس إرادة الناخبین على نطاق واسع.60في غضون ستین (
 

قالیة منذ بدایة عملھا على مواجھة تحدیات إعادة توطین المشردین داخلیًا والعائدین وإعادة تأھیلھم تعمل حكومة الوحدة الوطنیة االنت .16.6
 وإعادة إعمار ممتلكاتھم، باعتبار ھذه التحدیات عوامل ذات أھمیة تؤثر على بناء السالم واالنتخابات.

 
 لمساعدة من األمم المتحدة واالتحاد اإلفریقي في بما یشمل علىتقوم لجنة االنتخابات الوطنیة المعاد تشكیلھا، بمجرد تكوینھا، بطلب ا .16.7

 سبیل المثال ال الحصر ما یلي:
 

 إنشاء ھیئة إدارة االنتخابات الفرعیة على مستوى الوالیات. .16.7.1
 وضع اإلجراءات الھادفھ لسجل الناخبین وتسجیل الناخبین .16.7.2
 شراء المواد االنتخابیة .16.7.3
 بناء القدرات .16.7.4
 راع واالنتخابات.الترتیبات األمنیة لالقت .16.7.5
 الفرز والعد. .16.7.6
 اإلعالن عن نتائج االنتخابات. .16.7.7
 إجراءات الشكاوى؛ .16.7.8
 دعم التعلیم المدني وتوعیة الناخبین؛ .16.7.9
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قد تطلب المفوضیة الوطنیة لالنتخابات أیضا المساعدة التقنیة اإلضافیة من أي الشركاء اإلقلیمیین أو الدولیین اآلخرین، حسبما تراه  .16.8
 ضروریا.

 
) من ھذا الفصل تشتراط إجراء تعداد وطني في وقت مبكر من ھذه االنتخابات، من 2.1.12، المادة الفرعیة (2بالرغم من المادة  .16.9

أجل تحدید عدد الدوائر االنتخابیة، أو ألي غرض آخرمتعلق بھذه االنتخابات، یجب أن تتوفر التنازلت والتعدیالت الدستوریة 
دستوري ، على النحو المنصوص علیھ في الفصل األول، والتشریعیة الالزمة لھذا الغرض التي أدلت بھا اللجنة الوطنیھ للتعدیل ال

) من ھذا االتفاق. یجب مجلس النواب والوالیات الوطني توظیف الدوائر الجغرافیة على النحو 13.4،  المادة الفرعي (13المادة 
 االنتخابات. 2010المحدد في

 
النتخابات. تعمل بیانات التسجیل الحالیة المأخوذة من ) أشھر تسبق القیام با6ینشر سجل الناخبین خالل مدة ال تزید عن ستة ( .16.10

 كأساس لتحدیث السجل. 2011واستفتاء استقالل جنوب السودان عام  2010االنتخابات الوطنیة عام 
 

مراقبة لیتم دعوة مراقبین محلیین وإقلیمیین ودولیین موصوفین بالكفاءة والنزاھة واعتمادھم من قبل المفوضیة الوطنیة لالنتخابات  .16.11
 إجراءات العملیة االنتخابیة بأكملھا بما یتفق مع نصوص قانون االنتخابات الوطنیة المعدل.

 
أي نزاع بشأن مدى مالءمة سلوك ونتائج الرئاسة وانتخابات حكام الوالیات االنتخابات یحال إلى المحكمة العلیا للبت فیھا.  ویكون  .16.12

 ع النزاعات لضباط تشریعي آخر من قبل المحاكم المختصة المعینة األخرى.قرار المحكمة نھائیا وملزما. یتم التعامل م
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 الفصل الثاني:     الوقف الدائم إلطالق النار والترتیبات األمنیة االنتقالیة

 وقف إطالق النار الدائم .1

یھما فیما بعد باسم الطرفین یقوم كل من حكومة جمھوریة جنوب السودان والمعارضة المسلحة بجنوب السودان (یشار إل .1.1
) ساعة من توقیع ھذه االتفاقیة 72المتنازعین) بإعالن وقف دائم إلطالق النار، الذي یدخل في حیز التنفیذ خالل اثنین وسبعین (

 لضمان سالم مستقر ولتسھیل تنفیذ االتفاقیة األمنیة االنتقالیة وإعادة توطین العائدین والمشردین داخلیًا.
 

فین المتنازعین نصوص ھذه االتفاقیة لكافة القوات الواقعة تحت قیادتھما أو تأثیرھما ولحلفائھما، لضمان ینشر الطر .1.2
 االمتثال الفوري بمجرد التوقیع.

 
یطبق الوقف الدائم إلطالق النار على كافة قوات الطرفین المتنازعین والمجموعات المسلحة وكافة القوات أو المیلیشیات األخرى  .1.3

 ومصفوفة وسائل التنفیذ. 2014ینایر  23المتحالفة مع أي من الطرفین، كما یستند على اتفاق وقف األعمال العدائیة في 

ن التوقیع على ھذه االتفاقیة، یبدأ الطرفین في القیام بمجموعة من ترتیبات الوقف الدائم )  ساعة م72خالل اثنین وسبعین ( .1.4
إلطالق النار بما یشمل وقف األعمال العدائیة وفض االشتباك والفصل بین القوات وانسحاب القوات بما یشمل الحلفاء لكال الطرفین 

، ورفع التقاریر االمتثال 2014ینایر  23وقف أعمال العداء المبرم في  (القوات، المیلیشیات) على مسرح العملیات على أساس اتفاق
 آللیة الرصد والتحقق.

 
یتفق الطرفین المتنازعین على االنسحاب الكامل لكافة الجھات األمنیة  الحكومیة المتحالفة مع أي من الطرفین في النزاع من كافة  .1.5

) یوًما من توقیع ھذه االتفاقیة من إقلیم جمھوریة جنوب السودان باستثناء والیة إكواتوریا الغربیة، بناًء على 45الوالیات خالل خمس وأربعین (
 .2013دیسمبر  15االتفاقیات المبرمة من قبل حكومة جمھوریة جنوب السودان قبل بدء األزمة الواقعة في 

منیة غیر الحكومیة بما یشمل على سبیل المثال ال الحصر یتفق الطرفان المتنازعان على نزع السالح من كافة الجھات األ .1.6
وحركة  مناوي-الشمال وحركة العدل والمساواة وحركة تحریر السودان-القوات السودانیة الثوریة (الحركة الشعبیة لتحریر السودان

یقومون بدعمھم خالل الفترة ما عبد الواحد) وتسریحھا وإعادة توطینھا عن طریق الجھات الحكومیة الذین كانوا -تحریر السودان
 قبل االنتقالیة.

 
، والتي 2014ینایر  23یمتنع الطرفین المتنازعین عن القیام باألعمال الممنوعة الموجزة في اتفاق وقف األعمال العدائیة المبرم في  .1.7

 تشمل من بین ما تشملھ على سبیل المثال ال الحصر:

 المساعدة اإلنسانیة أو حمایة المدنیین أو تقید من حركة الناس بحریة.األعمال التي قد تعیق أو تأخر توفیر  .1.7.1
 أفعال وأشكال العنف الجنسي والمبنیة على أساس نوع الجنس، بما یشمل االستغالل الجنسي والتحرش الجنسي. .1.7.2
 لدولیة.ا تجنید و/أو استخدام الجنود األطفال من قبل القوات أوالمیلیشیات المسلحة بما یتنافى مع االتفاقیات .1.7.3
األعمال العدائیة واالستفزازیة واالنتقامیة مثل نشر الدعایة المعادیة وتجنید القوات وحشدھا وإعادة نشرھا  .1.7.4

 وتحریكھا بشكل غیر مصرح بھ وأي نشاط آخر من شأنھ تعریض ھذه االتفاقیة للخطر.
 أفعال العداء أو التھدید أو العنف أو الھجمات ضد السكان المدنیین .1.7.5
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بما یشمل المشردین داخلیًا والعائدین باإلضافة إلى موظفي بعثة األمم المتحدة لجنوب السودان أو تجھیزاتھم أو معداتھم 
والوكاالت اإلنسانیة الدولیة بما یشمل وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولیة والمنظمات غیر الدولیة بما یشمل موظفیھم 

أو المؤسسة الخلیفة لھا، آلیة مراقبة وقف إطالق النار  ایجادتجھیزاتھم أو معداتھم وآلیة الرصد والتحقق التابعة لأو 
 .)CTSAMM( والترتیبات األمنیة االنتقالیة

 
تعقد التي ) (PCTSAیتفق الطرفین المتنازعین على ورشة عمل الوقف الدائم إلطالق النار والترتیبات األمنیة االنتقالیة  .1.8

) یوًما من توقیع ھذه االتفاقیة. والمرشحین من األطراف لحضور 14من قبل الوسیط، والتي ینبغي االنتھاء منھا خالل أربعة عشر (
 ورشة العمل بین:

 
 إعالن التصرف في القوات وصوال الى مستوى الكتیبة. .1.8.1

 
 إنشاء مناطق منزوعة السالح .1.8.2

 
 طرق العبور، .1.8.3

 
 العامةالمعسكرات / مناطق التجمعات  .1.8.4

 
 عم یتفق بما المناطق، من وغیرھا وبانتیو وملكال وبو بجوبا األمن لتوفیر القوات حجم تحدید   .1.8.5

 .االنتقالیة األمنیة الترتیبات: الخامس القسم في المفصلة النصوص
 

 التصدیق على مصفوفة وخارطة الطریق تنفیذ ووقف إطالق النار .1.8.6
 

الوقف الدائم إلطالق النار والترتیبات األمنیة االنتقالیة بعد ذلك في مراقبة یشارك الحاضرین المعینین في ورشة عمل  .1.9
 ورشة عمل الوقف الدائم إلطالق النار والترتیبات األمنیة االنتقالیة.

 
یتعھد الطرفان المتنازعان بضمان اإلفراج الفوري وغیر المشروط لجمیع أسرى الحرب وجمیع من تم احتجازه فیما  .1.10

الجنود األطفال الذي تحت قیادتھما أو تأثیرھما بمجرد توقیع ھذه االتفاقیة،وذلك من خالل اللجنة الدولیة للصلیب یتصل بالنزاع و
 األحمر والیونیسف.

 
 الفصل والتجمع والمعسكرات .2

 
یوًما من ) 30یتفق الطرفان المتنازعان على فصل قواتھما المشاركة سابقًا في القتال وتجمیعھم وإیوائھم خالل ثالثین ( .2.1

توقیع ھذه االتفاقیة لتمكین محاسبة وفحص وإعادة تنظیم و/أو نزع سالح وتسریح العاملین واألسلحة والمعدات. تتلق القوات 
 الموجودة في المعسكرات إمداد لوجستى غیر عسكري یشمل الطعام والمأوى والحصول على الرعایة الطبیة.

 
لیھا التجمع ھي القوات المشاركة سابقًا في القتال في والیات جوبا وجونقلي یتفق الطرفان المتنازعان أن القوات التي ع .2.2

والوحدة وأعالي النیل، وأي قوات أخرى مرتبطة بالنزاع الدائر في المناطق األخرى والتي تم اإلعالن عنھا من قبل الطرفین 
 المتنازعین أثناء ورشة عمل ترتیبات الوقف الدائم إلطالق النار.

 
 ق على معاییر اختیار مواقع التجمیع/اإلیواء كما یليیتم االتفا .2.3

 
 تخفیف الحمایة .2.3.1

 
 تسھیل الوصول إلیھا بر وجوا .2.3.2
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 أن تكون بعیدة عن السكان المدنیین 2.3.3
 

 توافر المیاه؛ 2.3.4
 

 وقوعھا بعیدًا عن الحدود مع دول الجوار، وبسعة تكفي القوات المجمعة 2.3.5
 

توقیع ھذه االتفاقیة، یتم تنفیذ األنشطة التالیة في مواقع التجمیع/اإلیواء من ) یوًما من 90في خالل تسعین یوًما ( 2.4
 قبل (أطراف آلیة الرصد والتحقق واالتحاد اإلفریقي وبعثة األمم المتحدة لجنوب السودان):

 
 تسجیل جمیع األفراد؛ 2.4.1

 
 الفحص األولي لدون السن القانونیة، المسنین والجرحى والمرضى والمعوقین. 2.4.2

 
 األسلحة والذخائر والمعدات األخرى؛ تسجیل 2.4.3

 
 تأمین تخزین األسلحة والذخائر. 2.4.4

 
 التحركات اإلداریة (العرض / تجدید البنود غیر المخلة) 2.4.5

 
 العالج الطبي واإلجالء؛ 2.4.6

 
 األنشطة اإلنسانیة مثل تسھیل/مساعدة حركة الناس والسلع والخدمات بحریة وأمان. 2.4.7

 
 والممرات ونزع األلغام.أنشطة مثل فتح الطرق وإصالح الكباري  2.4.8

 
 تدابیر بناء الثقة (التوجیھ). 2.4.9

 
 نزع السالح والتسریح وإعادة أنشطة اإلدماج؛ 2.4.10

 
یجب أن تبقى القوات غیر المخولة في الثكنات العسكریة المختارة والمخصصة من قبل األطراف المعنیة في النزاع، لكن  2.5

 و/أو عملیات المؤن وفقًا لما تتفق علیھ حكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة.یصرح لھا بإجراء العملیات األمنیة المحلیة والقومیة 
 

سیتم إمداد مجلس االستعراض االستراتیجي للدفاع واألمن ببیان كامل بأفراد القوات ومعداتھا غیر الموجودة في المعسكر  2.6
 ل تسھیل إصالح القطاع األمني وعملیة التحویل.) یوًما بعد توقیع ھذه االتفاقیة، وذلك من أج90في خالل ما ال یزید عن تسعین (

 
 البناء الوطني للوقف الدائم إلطالق النار وتوحید القوات .3

 
) یوًما من توقیع ھذه االتفاقیة، یتم إنشاء آلیة یشار إلیھا باسم البناء الوطني المؤقت لتنفیذ الوقف 30في خالل ثالثین ( 3.1

: مؤسسات وقف إطالق النار) من أجل اإلشراف والمراقبة على األعمال الصادرة 1الدائم إلطالق النار (كما موضح في الملحق 
عن جمیع قوات األمن في المجمعات والمعسكرات والثكنات،وتفعیل ترتیبات الوقف الدائم إلطالق النار واإلشراف على عملیة 

 اء من األجزاء التالیة:توحید قوات الدفاع الوطني بجنوب السودان وقوات األمن األخرى.  یتم تشكیل البن
 

 مستوى استراتیجي یقوده القیادات األعلى للطرفین المتنازعین. 3.2
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الھیئة العسكریة المشتركة لوقف إطالق النار تزود بأربع نواب لرؤساء ھیئة األركان العام، اثنین من كل من الطرفین  3.3
ستكون مسؤولة عن اإلشراف على القوات الموجودة المعسكر والثكنات والتنسیق بینھما. ترفع التقاریر للقیادات األعلى  المتنازعین.

 لكل من الطرفین المتنازعین.
 

تقع كل من اللجنة العسكریة المشتركة لوقف إطالق النار بالمنطقة والفریق العسكري لوقف إطالق النار باألماكن المحددة  3.4
 لھیئة العسكریة المشتركة لوقف إطالق النار.من قبل ا

 
 آلیة  مراقبة وقف إطالق النار والترتیبات األمنیة االنتقالیة .4

 
فور التزام القوات بوقف إطالق النار الدائم، یتم تحویل آلیة الرصد والتحقق لألیجاد إلى آلیة مراقبة وقف إطالق النار  4.1

وتصبح مسؤولة عن اإلبالغ عن تقدم تطبیق وقف إطالق النار الدائم والتنسیقات ، (CTSAMMوالتنسیقات األمنیة االنتقالیة (
 المخطط البیاني: مؤسسات وقف إطالق النار). 2). (انظر الملحق PCTSAاألمنیة االنتقالیة (

 
مباشرةً إلى  ریرتكون آلیة مراقبة وقف إطالق النار والترتیبات األمنیة االنتقالیة مسؤولة عن مراقبة االمتثال ورفع التقا 4.2

ترة فاللجنة المشتركة للمراقبة والتقییم بشأن التقدم في تنفیذ الوقف الدائم إلطالق النار والترتیبات األمنیة االنتقالیة وتستمر لمدة ال
 االنتقالیة.

 
 وتضم عضویتھا ممثلین عن: ایجادیترأس آلیة مراقبة وقف إطالق النار والترتیبات األمنیة االنتقالیة ممثل عن  4.3

 
 ثالثة من كل من الطرفین المتنازعین. 4.3.1

 
 ).1المحتجزون السابقون: عضو واحد ( 4.3.2

 
 األحزاب السیاسیة األخرى: عضو واحد 4.3.3

 
 ؛(1الكتلة النسائیة: واحد ( 4.3.4

 
 )1منظمات المجتمع المدني: واحد ( 4.3.5

 
 ؛(1الشباب: واحد ( 4.3.6

 
 )1شخصیات بارزة: واحد ( 4.3.7

 
 ؛)3: ثالثة (ایجاد 4.3.8

 
 ؛)1االتحاد االفریقي: واحد ( 4.3.9

 
 ؛)1الصین: واحد ( 4.3.10

 
 ؛)1الترویكا (الوالیات المتحدة والمملكة المتحدة والنرویج): واحد ( 4.3.11

 
 ؛)1بعثة األمم المتحدة في جنوب السودان: واحد ( 4.3.12

 
 ؛)1منتدى شركاء الھیئة : واحد ( 4.3.13

 
 )1االتحاد األوروبي: واحد ( 4.2.14
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 األمنیة االنتقالیةالترتیبات  .5
 

كم من مركز العاصمة الوطنیة، بحیث تكون البدایة  25یتم إعادة نشر القوات العسكریة الموجودة داخل جوبا خارج محیط  5.1
) یوًما. یتم تعیین حدود المنطقة أثناء ورشة عمل الوقف الدائم 90) یوًما بعد توقیع ھذه االتفاقیة واالنتھاء بعد تسعین (30من ثالثین (

 إلطالق النار والترتیبات األمنیة االنتقالیة. فیما یلي استثناءات على ھذا النص:
 

 قوات الحرس الجمھوري 5.1.1
 

 قوات الحرس الخاصة بحمایة الثكنات والقواعد والمستودعات العسكریة 5.1.2
 

 الشرطة المشتركة الموحدة 5.1.3
 

 مواقع أخرى، بتركیز على المناطق التي یتم بھایتم نشر الشرطة المشتركة والموحدة أیًضا في بور وملكال وبانتیو وأي  5.2
 تحدید مواقع حمایة المدنیین.

 
یتم تحدید حجم وتشكیل ونشر القوات المصرح ببقائھا في جوبا وبور وملكال وبانتیو وغیرھا من األماكن أثناء ورشة  5.3

 عمل الوقف الدائم إلطالق النار والترتیبات األمنیة االنتقالیة.
 

ین للحمایة الشخصیة من قوات خارجیة إذا احتاج الطرفین إلى ھذا األمر، لكن یجب العمل بجانب یجوز استجالب تأم 5.4
 القوات األمنیة بجنوب السودان والتعاون معھا.

 
یتم العمل على تجنب وقوع تعارض بین األنشطة المنفذة من قبل القوات األمنیة المصرح لھا بالبقاء في جوبا بمركز  5.5

 المزود بممثلین من القوات األمنیة الوطنیة وآلیة مراقبة وقف إطالق النار والترتیبات األمنیة االنتقالیة.العملیات المشتركة 
 

 الدفاع االستراتیجي والجھاز األمني .6
 

یتم العمل على استعراض استراتیجي شمولي للدفاع واألمن أثناء الفترة ما قبل االنتقالیة لھذه االتفاقیة من خالل تشكیل  6.1
 تراتیجي للدفاع واألجھزة األمنیة متعدد الجھات المعنیة یضم:مجلس اس

 
 ).4أربعة من كل من الطرفین المتنازعین ( 6.1.1

 
 ).2المحتجزون السابقون: اثنان ( 6.1.2

 
 ؛)2األحزاب السیاسیة (المعارضة): اثنان ( 6.1.3

 
 ؛)1ممثلي االدیان : واحد ( 6.1.4

 
 ؛)1الجمعیة الوطنیة (المعارضة): واحد ( 6.1.5

 
 ؛)1(مستقل): واحد (الجمعیة الوطنیة  6.1.6

 
 ؛)1الشخصیات البارزة: واحد ( 6.1.7

 
 ؛)1األكادیمیة: واحد ( 6.1.8

 
 ؛)1الكتلة النسائیة: واحد ( 6.1.9

 
 ؛)1الشباب: واحد ( 6.1.10

 
 )1منظمات المجتمع المدني: واحد ( 6.1.11
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ضوع. یقدم ول المویجوز للمجلس االستعانة بالخبراء المحلیین والدولیین لتوفیر رأي منظم للخبراء وأفضل الممارسات ح 6.2
 المجلس تقاریر إلى حكومة الوجدة الوطنیھ االنتقالیھ و اللجان العسكریة المشتركة لوقف إطالق النار.

 
یتعھد مجلس الدفاع واألجھزة األمنیة بالقیام بتقییم شامل لمتطلبات قوات الدفاع الوطني بجنوب السودان خالل مائة  6.3

االتفاقیة لإلخبار بصیغة لسیاسات الدفاع واألمن للبالد والتي تؤدي الحقًا لعملیة تحویل شامل ) یوًما من توقیع ھذه 120وعشرین (
بما یشمل قیادة ومھمة وحجم وتشكیل ومیزانیة الجیش الوطني وقوات األمن بجنوب السودان بالمستقبل  ،)SST(لقطاع األمن

 ومتطلبات نزع السالح والتسریح وإعادة اإلدماج.
 

) یوًما من ھذه االتفاقیة بفحص التحدیات األمنیة العسكریة وغیر العسكریة التي 150خالل مائة وخمسین (یقوم المجلس  6.4
تؤثر على جمھوریة جنوب السودان (داخلیًا وخارجیًا)، وتوضیح مسؤولیات الھیئات والوكاالت المختلفة لالستجابة لھذه التحدیات 

اف علیھ وتحدید مھمة ورؤیة والدور المحدد للجیش الوطني وتوضیح البرنامج األمنیة بما یشمل إدارة القطاع األمني واإلشر
 والعقیدة لتوحید الجیش وتحدیثھ.

 
، بما یوضح )SST( یقوم مجلس االستعراض االستراتیجي للدفاع واألمن بتوفیر خارطة طریق لتحویل قطاع األمن 6.5

سریح وإعادة اإلدماج وعملیة إصالح قطاع األمن. تساھم خارطة التفاصیل الخاصة بتوحید الجیش وقوات األمن ونزع السالح والت
الطریق في تعدیل التشریعات ذات الصلة بالدفاع واألمن مثل قوانین خدمات األمن الوطنیة وقوات الدفاع الوطني بجنوب السودان 

ى سبیل المثال ال الحصر: الدفاع وخدمة الشرطة.  تشمل قائمة مجاالت اإلصالح المحددة من قبل األطراف في ھذه االتفاقیة عل
والشرطة ومصلحة السجون ومصلحة الحیاة البریة ومصلحة المطافي ومصلحة األمن الوطني ومنظمات األمن الخاص وأي 
مؤسسة أخرى تلعب دوًرا في إدارة التصمیم والتنفیذ واإلشراف علیھما، مثل الوزارات والبرلمان ومفوضیة حقوق اإلنسان 

ع المدني وھیئة نزع األلغام ولجنة نزع السالح والتسریح وإعادة اإلدماج ولجنة المعاقین واألرامل واألیتام بسبب ومنظمات المجتم
 الحرب ولجنة المحاربین القدماء ومكتب أمن المجتمع والتحكم في األسلحة الصغیرة.

 
ون شاملة، شاملة، وشفافة ودعامات تشمل عملیة الدفاع االستراتیجي وإعادة ھیكلة الجھاز األمني تك )SDSR( یجب أن 6.6

 واستراتیجیات المصالح الوطنیة في تعزیز والدفاع عن سیادة وكرامة البالد وشعبھا. یجب أن تتم عملیة الدفاع االستراتیجي وإعادة
)SDSR( ) مراحل:4ھیكلة الجھاز األمني في أربعة ( 

 
 ) یوما):120( (كاملة بعد مائة وعشرین 1المرحلة 

 
a.  ،التقییم االستراتیجي لألمن والذي یفحص التحدیات األمنیة العسكریة وغیر العسكریة والتي تؤثر على جمھوریة أوًال

جنوب السودان في الحاضر وفي المستقبل، بما یشمل تحلیل كافة الجھات األمنیة الحكومیة والمتحالفة مع الحكومة والجھات غیر 
حة المستقلة األخرى (جلب المعلومات المتوفرة من قبل القوات الموجودة في الحكومیة والجھات األمنیة والمجموعات المسل

 المعسكر).
 

b.  ثانیًا، إطار عمل للسیاسة األمنیة، یوضح مسؤولیات الھیئات والوكاالت المختلفة في مواجھة التحدیات األمنیة، بما یشمل إدارة
 القطاع األمني واإلشراف علیھ.

 
c. ،وتحدید دور ومھام محددة للجیش وطني ووضع الخطوط العریضة لرؤیة لتوحیده والتحدیث. ثالثا، سیاسة الدفاع المعدلة 

 
 ؛یوما)) 150((إكمال بعد مائة وخمسین  2المرحلة 

 
a. تحلیل اإلمكانیات العملیة التي تحتاجھا قوات الدفاع الوطني بجنوب السودان/القوات األمنیة 
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 المرحلة األول، واألنظمة والھیاكل الداعمة المطلوبة لضمان استخدام فعال لھذه اإلمكانیات.لإلیفاء بالتحدیات المحددة في 
 

b.  ینبغي أن یشمل المخرج األساسي على نماذج استراتیجیة، تحدد مستوى الموارد البشریة والمعدات والتدریب المطلوب
 المصاحبة.لتطویر الجیش لالستجابة على أولویات الدفاع واألمن واآلثار المالیة 

 
 (موافقة الھیئة التنفیذیة بعد مائة وثمانین یوًما):المرحلة الثالثة

 
a.  للقیادة السیاسیة للتقییم. 2تقدم نتائج المرحلة 

 
b. .تكمن مھمتھم في تحدید أفضل نموذج أو مجموعة من النماذج لإلیفاء باحتیاجات األمة، بجانب مستوى اإلنفاق المطلوب 

 
c.  االستعراض في كتاب أبیض حول خارطة طریق الدفاع واألمن والقطاع األمنيیجب بعد ذلك نشر نتائج)SST( یتم ،

 الموافقة علیھا أوًال من قبل مجلس الوزراء ثم من قبل الجمعیة التشریعیة الوطنیة االنتقالیة.
 

 على تفاصیل توحید الجیش والقوات األمنیة. )SST( (التنفیذ): تنص خارطة طریق تحویل القطاع األمني المرحلة الرابعة
 

a. نزع السالح والتسریح وإعادة اإلدماج وعملیة تحویل القطاع األمني)SST(. 
 

b. ن (وفر خارطة طریق تحول قطاع األمتSST(  تفاصیل ستساھم في تعدیل تشریعات الدفاع واألمن مثل خدمات األمن
 ن الخدمة الشرطیة.القومي وقوات الدفاع الوطني بجنوب السودان وقانو

 
c.  باإلضافة إلى ذلك، تفویض وزارة الدفاع والمحاربین القدماء واألمن القومي، ووزارة الداخلیة وضع خطط سنویة لتحویل

 جمھوریة رؤیة جنوب السودان للدفاع واألمن إلى برامج عملیة محددة التكالیف.
 

d.  طریق تحویل القطاع األمنيویجب على حكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة من خال ل خارطة)SST(  خالل ثمانیة عشر
 ) شھًرا تشمل المرحلة ما قبل االنتقالیة التركیز على إعادة توحید قوات الدفاع الوطني بجنوب السودان / قوات األمن وتدریبھا.18(

 
 توحید القوات .7

 
فور توقیع ھذه االتفاقیة، یجب على األطراف تأسیس قیادة موحدة مشتركة فوًرا لقوات الدفاع الوطني بجنوب السودان  7.1

NDFSS) شھًرا. ویجب اإلشراف على عملیة التوحید ومراقبتھا بواسطة 18ویجب أن یكتمل التوحید الكامل خالل ثمانیة عشر (
 .3البناء الوطني الموصوف في القسم 

 
یجب إجراء نزع السالح والتسریح وإعادة اإلدماج للقضایا ذات االحتیاجات الخاصة بشكل متواز مع عملیات إعادة التوحید  7.3

في الوقت الذي تتم فیھ العملیة الكاملة لنزع السالح والتسریح وإعادة اإلدماج للمرشحین غیر المؤھلین أو القوات المنبثقة الزائدة 
 لدفاع االستراتیجي وإعادة ھیكلة الجھاز األمني والتي یجب تطبیقھا بعد إكمال إعادة التوحید.كما ھي معرفة في محصلة ا

 
المتحدة والكیانات والمؤسسات األخرى المؤسسة من قبل القانون وھذه االتفاقیة، یجب على قوات  )UN( بالتنسیق مع األمم 7.3

) أشھر على األقل قبل 6ابات، باإلضافة إلى المسؤولیات الروتینیة ستة (الجیش واألمن التحضیر للمھام األمنیة ذات الصلة باالنتخ
 نھایة الفترة االنتقالیة.
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 الفصل الثالث. المساعدات اإلنسانیة وإعادة اإلعمار
 

 
 المبادئ المتفق علیھا للمساعدة اإلنسانیة وإعادة اإلعمار .1

 
حكومة جمھوریة جنوب السودان والمعارضة المسلحة بجنوب السودان إنشاء بیئة سیاسیة أثناء الفترة ما قبل االنتقالیة، یقوم كل من  .1.1

وإداریة وعملیة وقانونیة لتقدیم المساعدة اإلنسانیة والحمایة. وباإلضافة إلى إلزامات وقف إطالق النار الدائم الموصوف في الفصل 
 لسودان على:الثاني، تؤكد حكومة جنوب السودان والمعارضة المسلحة بجنوب ا

 
 الوصول إلى السكان المدنیین المحتاجین للمساعدات اإلنسانیة الطارئة والحمایة؛ .1.1.1

 
 حق الالجئین واألشخاص المشردین داخلیًا للعودة بأمان وكرامة وأن تتوفر لھم الحصانة البدنیة والقانونیة والنفسیة؛ .1.1.2

 
) وبأخذ ذلك في االعتبار، تبذل TCRSSالدستور االنتقالي (یجب احترام حق العائدین وفقًا إلعالن الحقوق المقدم لھم في  .1.1.3

 الجھود للمساعدة في إعادة توحید أفراد األسر الذین انفصلوا أثناء النزاع؛
 

حق الالجئین والمشردین داخلیا إلى المواطنة وإنشاء آلیات لتسجیل وتحدید و / أو وثائق من السكان المتضررین بما في  .1.1.4
 والممتلكات واألراضي والممتلكات األخرى التي ربما تكون قد فقدت خالل الصراع المناسب.ذلك أبنائھم وأزواجھم 

 
ممارسة حق الالجئین والنازحین في العودة إلى مناطقھم األصلیة و / أو یعیشون في المناطق التي یختارونھا بأمان  .1.1.5

 وكرامة.
 

 یھ:خالل المرحلة االنتقالیة، یقوم حكومة الوحدة الوطنیھ االنتقال .1.2
 

تأسیس برامج لإلغاثة والحمایة وإعادة الالجئین وإعادة التوطین وإعادة التكامل وإعادة التأھیل لألشخاص المشردین  .1.2.1
 داخلیًا والعائدین بالتنسیق مع األمم المتحدة والوكاالت الخیریة األخرى؛

 
واألرامل ومصابي الحروب  تقدیم اعتبارات خاصة لألشخاص المتضررین من النزاع (األطفال والیتامى والنساء .1.2.2

وغیرھم) في تأدیة الخدمة العامة، بما في ذلك الوصول إلى الخدمات الصحیة والتعلیمیة ومنح المجتمعات المضیفة نفس 
 الفائدة والحمایة والخدمات المضیفة؛

 
 تسریع اإلجراءات الستیراد والتخلیص الجمركي للمواد اإلغاثة؛ .1.2.3

 
 تأشیرات المطلوبة من قبل الموظفین الدولیین المشاركین في جھود اإلغاثة اإلنسانیة.تسریع اإلجراءات لمنح وتجدید ال .1.2.4

 
وقیام عملیة التشاور مع الجمھور، لضمان أن ھذه التشریعات  2013مراجعة مشروع قانون المنظمات غیر الحكومیة بیل،  .1.2.5

 في جنوب السودان. یتوافق مع أفضل الممارسات العالمیة في تنظیم أنشطة المنظمات غیر الحكومیة
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 )SRFصندوق إعادة إعمار الخاصة ( .2
 

تقوم حكومة الوحدة الوطنیھ االنتقالیھ  ، بالتعاون وبدعم من الشركاء الدولیین وأصدقاء جنوب السودان، یجب إنشاء صندوق خاص  .2.1
من قبل مجلس إدارة صندوق إعادة اإلعمار للتعمیر   ضمن أول (واحد) في الشھر األول من المرحلة االنتقالیة، على أن تدار 

 الخاصة  ) ، تتألف من عضویة استخالصھا من حكومة الوحدة الوطنیھ االنتقالیھ  والشركاء الدولیین في جنوب السودان.
 

 ) عضًوا، من المقرر ترشیحھم وفقًا للتالي:23یتألف مجلس الصندوق الخاص إلعادة اإلعمار من ثالثة وعشرین ( .2.2
 

، (واحد من كل من وزارة المالیة والتخطیط، وزارة الصحة، وزارة (3وحدة الوطنیھ االنتقالیھ  : ثالثة (حكومة ال .2.2.1
 التربیة والتعلیم العام والتعلیم)؛

 ) لكل والیة؛1االستوائیة وبحر الغزال بعضوین لكل منھما، وجونقلي والوحدة وأعالي النیل بثالثة، بممثل واحد ( .2.2.2
 ) ممثل؛1ى: واحد (األحزاب السیاسیة األخر .2.2.3
 ) ممثل؛1ممثل الجتمع المدني: واحد ( .2.2.4
 ) ممثل؛1: واحد (ایجاد .2.2.5
 من  ONE-) ممثل 3الترویكا (النرویج، المملكة المتحدة، الوالیات المتحدة األمریكیة): ثالثة ( .2.2.6

 لكل منھما؛
 ) ممثل؛1جمھوریة الصین الشعبیة: واحد ( .2.2.7
 ) ممثل؛1االتحاد األفریقي: واحد ( .2.2.8
 ) ممثل؛1): واحد (UNالمتحدة (األمم  .2.2.9

 ) ممثل؛1االتحاد األوروبي: واحد ( .2.2.10
 ) ممثل؛1البنك الدولي: واحد ( .2.2.11
 ) ممثل؛1منتدى شركاء الھیئة: واحد ( .2.2.12
 ) ممثل.1البنك األفریقي للتنمیة: واحد ( .2.2.13

 
ة اإلعمار الخاص ویرأس مجلس الصندوق الخاص بإعادة اإلعمار الخاص  من قبل عضو الدولي لمجلس الصندوق الخاص بإعاد .2.3

 وینوب عن وزارة المالیة والتخطیط.
 

یجب على األعضاء الدولیین في مجلس إدارة الصندوق الخاص بإعادة اإلعمار الخاص  اختیار الرئیس.  یقوممجلس الصندوق  .2.4
 یعاون المجلسالخاص بإعادة اإلعمار الخاص  تحدید طرق  عملھا واالختصاصات للسماح للتخطیط وصرف مسؤولیاتھا بكفاءة. 

 من قبل فریق من الخبراء المحلیین والدولیین الذین یجب أن یحددھا مجلس اإلدارة.
 

یقوم مجلس إدارة صندوق إعادة اإلعمار بالتنسیق مع الوزارات القومیة ذات الصلة والحكومات المحلیة وحكومات الوالیة بقیادة  .2.5
 یة في الوالیات والمناطق المتضررة من النزاع.تقییم األولویات وتحدیدھا إلعادة تشیید البنیة التحت

 
یقوممجلس الصندوق الخاص بإعادة اإلعمار الخاص بإعداد برنامج وخطة عمل مفصلة إلعادة إعمار الوالیات المتضررة من  .2.6

كن لن الصراعات وغیرھا من المناطق لتوجیھ عمل مجلس الصندوق الخاص بإعادة اإلعمار الخاص. ویشمل البرنامج المذكور ول
) أشھر 6تقتصر على توفیر المساعدة والحمایة للنازحین والعائدین واألسر المتضررة من النزاع، ویجب أن تكتمل في غضون ستة (

 من توقیع ھذا االتفاق.
 

لیون م تقوم حكومة الوحدة الوطنیھ االنتقالیھ  بتوفیر بتمویل أولي لمجلس الصندوق الخاص بإعادة اإلعمار الخاص ال تقل عن مائة .2.7
ملیون دوالر $) سنویا للفترة االنتقالیة، وتتعاون مع الجھات الدولیة المانحة في إدارة تعھدات للصندوق. یقوم الصندوق  100دوالر (

 بالمبادرات األخرى لحكومة الوحدة الوطنیھ االنتقالیھ.
 

ل المجلس قبل الجمعیة الوطنیة ومجلس الوالیات الذي یوضع تقریر عن اإلیرادات والنفقات والمشاریع التي یدعمھا الصندوق من قب .2.8
 یمارس الرقابة على الصندوق.
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 الفصل الرابع. إدارة الموارد واإلدارة االقتصادیة والمالیة
 

 المبادئ العامة .1
 

اسیھ وان القانونیة والمؤسسیة والسییجب على القادة السیاسیون ضمان شفافیة حكومة الوحدة الوطنیھ االنتقالیھ وانھا خاضعھ للمساءلة   1.1
 تعمل اإلجراءات بكامل طاقتھا لتحقیق التنمیة المستدامة.

 
یجب على القادة السیاسیون تأسیس قیادة فعالة وااللتزام بفاعلیة في مجال مكافحة الفساد.  ومسائلة أي مسؤول إن وجد  یتغاضى أو  1.2

 ئف العامة وفقا لھذه االتفاقیة والقانون.یشارك في الممارسات الفاسدة  ومنعھ من تقلد الوظا
 

تضع حكومة الوحدة الوطنیھ االنتقالیھ وضع مدونة لقواعد السلوك والنزاھة للموظفین العمومیین والتأكید على قیم الصدق والنزاھة.  1.3
 لكیة العامة.والنزاھة واحترام الم وباإلضافة إلى ذلك، فإن علیھا تعظیم وتنویع المناھج الدراسیة في النظام التعلیمي لتعزیز قیم الصدق

 
على حكومة الوحدة الوطنیھ االنتقالیھ إقامة آلیة الرقابة المختصة والفاعلة على مستوى عال، وآلیة الرقابة المختصة والفعالة التي  1.4

في اإلدارة  واالستشاریة تسیطر على جمع اإلیرادات، ووضع المیزانیات،. وتخصیص اإلیرادات والنفقات وآلیة الرقابة للموارد التقنیة
 االقتصادیة من المجتمع اإلقلیمي والدولي. وتسترشد اآللیة على المبادئ بالتراضي في المساءلة.

 
یجب تقاسم ثروات جنوب السودان بصورة منصفة وذلك لتمكین كل مستوى من مستویات الحكومة الوفاء بااللتزامات إعادة اإلعمار  1.5

 ة والدستوریة والواجبات والمسؤولیات.والتزامات التنمیة و القانونی
 

یجب أن تعكس مشاركة الدخل االلتزام تقاسم النفوذ والموارد وعدم المركزیة في اتخاذ القرار فیما یتعلق بالتطویر وتقدیم الخدمات  1.6
 والحكومة.

 
 ا وعلى المدى المتوسط.على حكومة الوحدة الوطنیھ االنتقالیھ  إجراء برنامج إصالح اإلدارة االقتصادیة والمالیة فور 1.7

 
 اإلصالحات المؤسساتیة .2

 
 بنك جنوب السودان 2.1

 
) أشھر من بدایة العملیة االنتقالیة، والتشریعات التي تحكم مراجعة بنك 3تقومحكومة الوحدة الوطنیھ االنتقالیھ، في غضون ثالثة ( 2.1.1

وفعالیة. ویشمل ھذا إعادة الھیكلة، ولكن لیس على جنوب السودان (مدرب) بھدف إعادة ھیكلة وتمكینھ من تقدیم الخدمة بكفاءة 
 سبیل الحصر، والقیادة، وتشكیلھ وصالحیاتھ والمھام والعملیات.

 
 ) فور إصدار الدستور الجدید.BoSSیتم اتخاذ القرار بشأن تسمیة بنك جنوب السودان ( 2.1.2

 
 یكون بنك جنوب السودان: 2.1.3

 
 مستقال في وظائفھ القانونیة والرقابیة 2.1.3.1

 
عن رسم السیاسة النقدیة، وتعزیز استقرار األسعار واصدار العملة، وتنظیم القطاع المالي، وأداء المھام مسؤوال  2.1.3.2

 األخرى الموكولة إلیھ بموجب القانون.
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 یرأسھ محافظ مختص ومؤھل بشكل مناسب. 2.1.3.3
 

 نظیمیة؛تبني إصالحات شاملة لتحسین الوظائف اإلشرافیة والتنظیمیة وأدوار الرقابة الت 2.1.3.4
 

 ) أعضاء یعینھم رئیس الجمھوریة بالتشاور واالتفاق مع النائب االول للرئیس؛9لدیھ مجلس إدارة من تسعة ( 2.1.3.5
 

) أشھر على بدء الفترة االنتقالیة، یقوم الرئیس بتعیین محافظ بنك جنوب السودان بالتشاور واالتفاق مع النائب 4في غضون أربعة ( 2.1.4
 االول للرئیس.

 
 والتخطیط وزارة المالیة 2.2

 
 وزارة المالیة والتخطیط بما یلي: 2.2.1

 
) أشھر من تاریخ توقیع ھذا االتفاق، إعداد خارطة طریق االقتصادیة االستراتیجیة 9تطویر، في غضون تسعة ( 2.2.1.1

سنوات لتسریع التقدم نحو تحقیق اقتصاد وطني مستدام ومرن بالتعاون والتنسیق  5-3(خطة التنمیة الوطنیة) من 
 لوزاریة، عند االقتضاء، ومع شركاء التنمیة.مع اإلدارات ا

 
التأكید على شفافیة وتنافسیة جمیع االلتزامات المالیة والمیزانیة العامة التي أبرمھا حكومة الوحدة الوطنیھ االنتقالیھ  2.2.1.2

 وفقا لقوانین البلد والمعاییر المقبولة دولیا وممارسات إدارة المالیة العامة.
 

ضمان استدامة المالیة العامة في جمیع مستویات الحكومة من خالل االلتزام الصارم بالقوانین الوطنیة والمعاییر  2.2.1.3
 ؛(2011الدولیة (بما في ذلك قانون اإلدارة المالیة العامة وقانون محاسبة ، 

 
األولویات الوطنیة، ضمان أن المیزانیة العامة للدولة والموازنة تعالج في كل مستوى من مستویات الحكومة  2.2.1.4

 والواقع على األرض دون أن یؤثر ذلك سلبا على االستقرار االقتصادي الكلي.
 

) CDF) أشھر من المرحلة االنتقالیة، تتم مراجعة برنامج صندوق تطویر الدوائر االنتخابیة (9في غضون تسعة ( 2.2.1.5
 وفقًا لھذه االتفاقیة؛

 
المتبادلة مع التنمیة والشركاء في المجال اإلنساني لضمان السیاسات یتم تطویر زیادة الشراكة والتنسیق والمساءلة  2.2.1.6

 واالستراتیجیات والبرامج والمشاریع، وخطط العمل من خالل الموافقة المتبادلة تشاركیة وشفافة والمساءلة؛
 

ركاء في شرصد وتقییم القضایا ذات األھمیة بما في ذلك استعراض صفقة جدیدة لالتفاق بالتنسیق مع التنمیة وال 2.2.1.7
 المجال اإلنساني.

 
ضمان أن شركاء التنمیھ والمستفیدین من أي مساعدات التنمیة، یوفرون البیانات الوقتیھ والمناسب والشاملة عن  2.2.1.8

 التدفقات المعونة إلى الوالیات والقطاعات والمؤسسات في جنوب السودان.
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 ھیئة مكافحة الفساد 2.3
 

 محاربة الفساد، تقوم حكومة الوحدة الوطنیھ االنقالیھ:من أجل  2.3.1
 

) شھور بھدف تمكین المفوضیة من تأدیة وظائفھا لحمایة 5مراجعة قانون مكافحة الفساد في غضون خمسة ( 2.3.1.1
الملكیة العامة بشكل فعال، وتحري حاالت الفساد ومقاضاتھا ومكافحة الممارسات اإلداریة السیئة في المؤسسات 

 عزیز المعاییر األخالقیة:العامة وت
 

حمایة استقالل مفوضیة مكافحة الفساد وتمكینھ من التدخل السیاسي مع قضایا الفساد سواء في مرحلة التحقیق أو  2.3.1.2
 عند بدء المحاكمة أمام المحاكم.

 
 تنسیق دور ھیئة مكافحة الفساد مع وزارة العدل / مدیر النیابة العامة والشرطة، في مكافحة الفساد 2.3.1.3

 
 تعزیز األطر القانونیة والمؤسسیة لمكافحة الفساد  2.3.1.4

 اللجنة وضمان إنفاذھا.
 

مشاركة وسائل اإلعالم ومؤسسات المرأة والشباب والقادة الدینیین في الوقوف ضد الفساد ورفع الوعي العام  2.3.1.5
 لتقویة أھلیة العامة لمقاومة الفساد ومواجھتھ؛

 
ة في مكافحة الفساد خصوًصا الخاصة باتفاقیة االتحاد األفریقي لمنع االنضمام إلى االتفاقیات اإلقلیمیة والدولی 2.3.1.6

، والتنسیق بآلیات التطبیق (UNCAC) واتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد (AUCPCومكافحة الفساد (
 المختصة والمؤسسات األخرى السترداد األموال واألصول التي تم اختالسھا وإعادتھا.

 
الفترة االنتقالیة، یقوم الرئیس بالتشاور واالتفاق مع النائب االول للرئیس ترشیح رئیس ھیئة مكافحة الفساد في غضون شھرین من  2.3.2

 وتمریر لھ أو لھا الترشیح للمجلس التشریعي للموافقة علیھا.
 

 دیوان المراجعة الوطنیة 2.4
 

قالیة، بمراجعة قانون المراجعة العام وضمان استقاللھ ) أشھر من الفترة االنت3تقوم حكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة خالل ثالثة ( 2.4.1
2011: 

 
 یجب الغرفة أن یكون مستقال وتنفیذ مھامھا دون تدخل سیاسي. 2.4.2

 
یجب على قانون غرفة المعدلة توفیر مؤھالت وطنیة المراجع العام، ویعمل من بین أمور أخرى، وتشمل معرفة واسعة النطاق من  2.4.3

 ي مجال مراجعة الحسابات أو إدارة المالیة العامة.المالیة العامة وخبرة واسعة ف
 

) شھور من الفترة االنتقالیة، یقوم الرئیس باستشارة النائب األول للرئیس واالتفاق معھ بترشیح مراجع قومي عام 4خالل أربعة ( 2.4.4
 ویحصل على الموافقة من مجلس الوزراء والجمعیة التشریعیة الوطنیة االنتقالیة.
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 مؤسسات  جدیدة  2.5
 

دون اإلخالل باألحكام األخرى لھذه االتفاقیة، یتعین على حكومة الوحدة الوطنیھ االنتقالیھ إنشاء المؤسسات الجدیدة التالیة  .2.5.1
 :فور بدء الفترة االنتقالیة

 
 ھیئة اإلدارة االقتصادیة والمالیة؛ .2.5.1.1

 
 سلطة الصفقات العامة والتصرف في األموال .2.5.1.2

 
 فآت؛لجنة المرتبات والمكا .2.5.1.3

 
 ؛(EMAسلطة إدارة البیئة ( .2.5.1.4

 
 مركز البحوث والتنمیة المراكز:  الكوارث الطبیعیة والدراسات االستراتیجیة واألبحاث العلمیة. .2.5.1.5

 
 مراجعة التشریعات الوطنیة .3

 
 على: لن تقتصرتقومحكومة الوحدة الوطنیھ االنتقالیھ بمراجعة كافة التشریعات الوطنیة وفقا ألحكام ھذا االتفاق. وتشمل ھذه ولكن  .3.1

 
 ؛2009قانون تشجیع االستثمار،  .3.1.1
 ؛2010قانون المصارف،  .3.1.2
 ؛2010قانون االتصاالت السلكیة والالسلكیة،  .3.1.3
 ؛2008قانون النقل،  .3.1.4
 :2011قانون غرف المراجعة القومیة  .3.1.5
 .2009قانون مفوضیة مكافحة الفساد  .3.1.6
 ؛2011قانون اإلدارة المالیة العامة والمساءلة  .3.1.7
 ؛2012قانون البترول  .3.1.8
 وأخیًرا قانون التعدین؛ .3.1.9

 :2012قانون إدارة اإلیرادات النفطیة  .3.1.10
 .2013إعالن الموافقة القومیة  .3.1.11

 
 إدارة الموارد .4

 
 النفط / البترول 4.1

 
تقوم حكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة من خالل وزراء البترول والمالیة والتخطیط االقتصادي بتطبیق تدابیر قانون إدارة العوائد  4.1.1

 ) أشھر من الفترة االنتقالیة.3، خالل ثالثة (PRMA)، 2012النفطیة (
 

تقوم حكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة من خالل وزیر المالیة والتخطیط االقتصادي ووزیر البترول ومحافظ بنك جنوب السودان  4.1.2
)BoSSأشھر من بدایة 3الل ثالثة () بتفویض إغالق أیة حسابات للعوائد النفطیة غیر الحسابات المقبولة من قبل القانون خ (

 المرحلة االنتقالیة.
 

) أشھر من العملیة االنتقالیة یجب تحدید جمیع القروض والعقود مضمونة أو مرھونة ضد النفط، فحصھا 6في غضون ستة ( 4.1.3
 وتسجیلھا ألغراض الشفافیة والمساءلة.
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العمالة الحالیھ في قطاع النفط نظرا ألن العمالة في ھذا القطاع لم تتم على أساس الجدارة والكفاءة، ولكن إلى حد كبیر  یجب مراجعة 4.1.4
 على االعتبارات العرقیة والسیاسیة واإلقلیمیة.

 
تشاف ركات یتم اكمراجعة تصحیحیة ضد جمیع العقود التي منحت لشركات الخدمات العاملة في حقول النفط. یتم إنھاء عقود أي ش 4.1.5

إنھا شركات غیر عاملة ویتم منح عقود جدیدة من خالل عملیة اكتتاب عام تتم بواسطة وزیر البترول وفقًا للخطوط التوجیھیة 
 المحددة من قبل القانون.

 
المجتمعات یجب أن تعطى األولویة  لشركات الخدمة المتعاقدة لمواطني جنوب السودان  ومنح عقود ھذه الشركات لضمان إعطاء  4.1.6

 المحلیة األولویة في التوظیف؛
 

یجب أن تكون انظمة التسویق النفطیھ بما في ذلك المبیعات في المستقبل مفتوحة وشفافة وتنافسیة. ویتم فحص أي معامالت احتیالیة  4.1.7
 ومعاقبتھا بشدة.

 
في  رول والغاز الوطنیة بلعب دورا رئیسيمنح جوائز امتیازات النفط وفقا ألحكام التشریعات البترولیھ المعدلة وتقوم لجنة البت 4.1.8

 تجھیز العقود النفطیة.
 

في إطار تقاسم ثروة عائدات الموارد الطبیعیة للنفط ینبغي ان تحقق التوازن بین احتیاجات تقدیم الخدمات وإعادة بناء الوالیة 
 المنتجة.

 
 المكافآت وخالفھ إلى حساب النفط في بنك جوب السودانیتم تحویل كل العوائد النفطیة بما في ذلك أجرة األسطح ورسوم التدریب و 4.1.9

 وفقًا للقانون اإلجراءات التي یقوم بھا وزیر المالیة والتخطیط االقتصادي.
 

یجب أن تدار أموال عائدات النفط بما في ذلك حساب استقرار النفط وصندوق األجیال القادمة بحكمة وفقا للتشریع المعمول بھ، ال  4.1.10
 المعدل وإدارة المالیة العامة المعدل وقانون المحاسبة. سیما قانون النفط

 
للمجتمعات المحلیة الحق في المشاركة في تنمیة مناطق الموارد الطبیعیة األرضیھ من خالل والیاتھم في صنع القرار والتفاوض  4.1.11

 على عقود التنقیب والتطویر واإلنتاج واستخدام تلك الموارد.
 

التعویض على األرض بشروط منصفة ناتجة عن شراء أو تنمیة األراضي الستخراج الموارد یحق  لألشخاص التمتع بالحقوق  4.1.12
 الطبیعیة األرضیة في المنطقة.

 
 مع عدم اإلخالل الفقرات السابقة، یتعین على حكومة الوحدة الوطنیھ االنتقالھ: 4.1.13

 
تدامة لرفاھیة الشعب والتنمیة المسضمان الشفافیة في إدارة قطاع النفط والتوزیع الفعال والعادل للثروة النفطیة  4.1.13.1

 ؛2012وقانون التعدین المعدل،  2012للبلد في التقید الصارم بأحكام قانون النفط المعدل ، 
 

تجریم وضع إیداعات ألي عائدات نفطیة أو تحویلھا ألي حساب غیر حساب العائدات النفطیة في بنك جنوب  4.1.13.2
 االمتیاز لعدم االمتثال من قبل أصحاب االمتیاز؛السودان، بما في ذلك عقوبات إلغاء حقوق 
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تمكین المستویات المناسبة من الحكومة لتطویر، بما في ذلك السیاسات على المحتوى الوطني / المحلي، وإدارة  4.1.13.3
 ة البترول.میبالتشاور مع المجتمعات المحلیة المعنیة، والمراحل المختلفة إلنتاج النفط ضمن اإلطار العام إلدارة تن

 
 ؛2012، وقانون التعدین، 2012ضمان التقید الصارم بأحكام قانون النفط معدلة،  4.1.13.4

 
إجراء مراجعة عاجلة لقطاع البترول وتمكین اللجنة القومیة للبترول والغاز لإلشراف على التعاقدات مع شركات  4.1.13.5

 االنتقالیة؛النفط وكذلك منح حقوق االمتیاز والتراخیص، خالل ستة أشھر من الفترة 
 

 لتوسیع مھام وتشكیل مفوضیة البترول الوطنیة واللجنة الغاز. 2012مراجعة قانون للنفط،  4.1.13.6
 

تسھیل عملیات تشغیل صندوق األجیال القادمة وحساب استقرار العائدات النفطیة التي من المفترض أن تواجھ  4.1.13.7
 تقلب أسعار النفط؛

 
للوالیات المنتجة للنفط بشكل منتظم من قبل وزارة المالیة  ضمان نشر سجالت الدفعات المالیة التي تم دفعھا 4.1.13.8

 والتخطیط االقتصادي للتدقیق العام والمساءلة؛
 

 .2011مصنوعة للوالیات المنتجة للنفط منذ عام  ٪3و  ٪2مراجعة وتدقیق تخصیص السابق ونقل  4.1.13.9
 

 .2011زانیة منذ عام مراجعة وتدقیق جمیع عائدات النفط بسبب الحكومة الوطنیة ومخصصاتھا في المی 4.1.13.10
 

) لتعزیز المساءلة في إدارة EITIتسریع عملیة االنضمام إلى مبادرة الشفافیة في مجال الصناعات االستخراجیة ( 4.1.13.11
 صناعة البترول والتعدین.

 
استشارة األشخاص والمجتمعات التمتع بالحقوق على األرض ویجب على النحو الواجب أن تؤخذ وجھات نظرھم  4.1.13.12

ما یتعلق بقرارات لتطویر الموارد الطبیعیة تحت األرض من المنطقة التي لدیھم حقوق، ویجب أن في االعتبار فی
 تشارك أیضا في فوائد التنمیة؛

 
تنمیة الكفاءة واألھلیة الوطنیة (تدریب المھندسین وغیرھم) لتمكین تحقیق أعلى استفادة من الموارد النفطیة. وفي  4.1.13.13

 ك شركة نفط قومیة مختصة ورائدة وكذلك منافذ توزیع؛ھذا الصدد، من المفترض أن یكون ھنا
 

ولجنة النفط والغاز الوطنیة وتمكینھم من ممارسة  -النیل للبترول  -استعراض وتحویل شركة النفط الوطنیة  4.1.13.14
 مسؤولیاتھا كما ورد في الدستور المعدل والقانون؛

 
 صدیقة للبیئة وتطویر مناطق إنتاج النفط ومناطقضمان اإلنتاجیة الكافیة واستخالص الموارد الطبیعیة بطریقة  4.1.13.15

التخزین واستراتیجیة الموافقة المحلیة والعدل في التوظیف في إعادة توزیع القوى العاملة على المدى المتوسط 
 والطویل:
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ا النفط وفق شرف جمیع االلتزامات الدولیة بما في ذلك االتفاقات مع جمھوریالسودان على اتفاقیات النفط / 4.1.13.16
 للقانون.

 
 األرض 4.2

 

 تقومحكومة الوحدة الوطنیھ االنتقالیھ اإلسراع في تنفیذ اإلجراءات التالیة المتعلقة بسیاسة وإدارة األراضي و: 4.2.1
 

) شھر من الفترة االنتقالیة، یتم إنشاء مناقشة قومیة عمیقة لمراجعة سیاسة األراضي القومیة 12خالل اثنا عشر ( 4.2.1.1
لتحقیق اإلجماع على امتالك األراضي واستخدامھا وإداراتھا ومواجھة مشاكل  2008راضي الحالیة وقانون األ

وضع الید على األراضي والممارسات غیر السویة األخرى التي تتعلق باألراضي، وتنفیذ اإلصالحات الضروریة 
 والبدء في التخطیط والوصول ألفضل استخدام اقتصادي لألراضي في جنوب السودان؛

 
) شھر من الفترة االنتقالیة، یتم تأسیس مكتب تسجیل مستقل لألراضي على كل مستویات 18ثمانیة عشر (خالل  4.2.1.2

 الحكومات إلصدار سندات الملكیة؛
 

تفویض لجان األراضي من مختلف المستویات بالحكومة لتطویر وتفسیر التشریعات فیما یتعلق بمشاكل األراضي  4.2.1.3
 عتادة والتراث المحلي والتوجھات المؤسسیة؛وللتعبیر عن القوانین والممارسات الم

 
 مساعدة في التوسط في النزاعات الناشئة عن األرض. 4.2.1.4

 
 موارد میاه النیل وغیره 4.3

 

تقومحكومة الوحدة الوطنیھ االنتقالیھ بوضع سیاسة شاملة الستخدام وإدارة المسطحات المائیة في جنوب السودان، بما في ذلك 
 ولكن ال تقتصر على نھر النیل.

 
 الزراعة والثروة الحیوانیة ومصاید األسماك والحیاة البریة والسیاحة 4.4

 

تقوم حكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة ببدء السیاسات واالستراتیجیات والبرامج إلدارة وتطویر الزراعة والحیوانات الزراعیة والحیاة 
 البریة والسیاحة وصید األسماك؛

 
 حمایة البیئة .5

 
الوحدة الوطنیة االنتقالیة بتطویر السیاسات الشاملة وإطارات العمل القانونیة والمؤسسیة للعمل بشكل یحافظ على تقوم حكومة  .5.1

 البیئة ویعتني بھا ویوفر االستخدام المستدام بھا.
 

 المالیة العامة وإدارة االقتصادیة .6
 

 تحصیل اإلیرادات: 6.1
 

 فعالة وشفافة ویمكن االعتماد علیھا للعائدات النفطیة وغیر النفطیة؛تقوم حكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة بترسیخ إدارة  6.1.1
 

یجب على حكومة الوحدة الوطنیھ االنتقالیھ التأكد من أن جمیع العائدات الحكومیھ المشتقة من البترول والموارد الطبیعیة األخرى  6.1.2
وتنفق بمسؤولیة وطبقا للقوانین جنوب السودان باستخدام قد تم جمعھا مركزیا في "حساب الخزینة الموحد"، وأن تلك اإلیرادات تدار 

 وعملیات قابلة للمراجعة ویمكن التنبؤ بھا لصالح الشعب.
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 یتم تمكین الحكومة القومیة والوالئیة والمحلیة التي أعلمت دساتیرھا وقوانینھا لجمع اإلیرادات وإنشاء مؤسسات لھذا الغرض؛ 6.1.3
 

 ) أشھر من بدء الفترة االنتقالیة؛6الوطنیھ االنتقالیھ إنشاء ھیئة اإلیرادات الوطنیة  في غضون ستة ( یجب على حكومة الوحدة 6.1.4
 

یجب على سلطة االیرادات الوطنیھ التأكد من أن جمیع العائدات یتم تحویلھا إلى "حساب الخزینة الموحد"، وتجرى النفقات وفقا  6.1.5
 للقانون والمیزانیة؛

 
 ادات الوطنیة ھو التقییم والتجمیع واإلشراف والتطبیق للقوانین ذات الصلة بالضرائب والعوائد؛یكون تفویض سلطة اإلیر 6.1.6

 
یتم تجمیع جمیع اإلیرادات التي تم جمعھا من قبل ھیئة اإلیرادات الوطنیة وتدار من قبل ھیئة اإلیرادات الوطنیة في "حساب الخزینة  6.1.7

 اخل أي أموال مستحقة للحكومة الوطنیة وجمعھا، وذكرھا، أیداعھا وتدقیقھا.الموحد".  وتشمل ھذه األموال الحسابات فرعیة د
 

 تقاسم الثروة والدخل تخصیص 6.2
 

 یجب تخصیص اإلیرادات التي تحصل علیھا الحكومة الوطنیة للمستویات الحكومیة المختلفة. 6.2.1
 

مراجعة وإعادة تنشیط لجنة رصد  یجب على حكومة الوحدة الوطنیھ االنتقالیھ في غضون شھرین على توقیع ھذا االتفاق، 6.2.2
المخصصات الضریبیة والمالیة المستقلة، التي تتألف خبراء ترشحھم الدول والحكومات الوطنیة لضمان الشفافیة في ما یتعلق 

 تخصیص األموال التي تم جمعھا على المستوى الوطني للدول وأقالیم.
 

 والمالیة المستقلة على مستویات الوالیات و الدولھان تعتمد أنظمة وإجراءات لجنة رصد المخصصات الضریبیة  6.2.3
 

یجب إعطاء مزید من السلطة والموارد تماشیا مع االتفاق على تفویض للوالیات واألقالیم، و تقاسم الثروة وتوزیع اإلیرادات بحكومة  6.2.4
 الوحدة الوطنیھ االنتقالیھ خالل ثالثة

 ) أشھر من بدء الفترة االنتقالیة.3(
 

من ثروة الموارد الطبیعیة في جنوب السودان مع الوالیة وتزاد المقاطعات وأن شروط الزیادة والصیغ لیتم تطبیقھا وتقاسمت نسبة  6.2.5
 تحدد في الدستور الدائم.

 
یجب على حكومة الوحدة الوطنیھ االنتقالیھ ان ال نحجم أي مخصصات للوالیات أو الحكومة محلیة في جنوب السودان . أي مستوى  6.2.6

 د یرفع دعاوى في المحاكم یجب أن یقوم أي جھاز آخر أو مستوى حجب األموال المصرح بھ حسب األصول.من الحكومة ق
 

 اإلنفاق العام 6.3
 

 ) أشھر من بدء الفترة االنتقالیة:3یجب على حكومة الوحدة الوطنیھ االنتقالیھ خالل ثالثة ( 6.3.1
 

العامة، االقتراض العام وإدارة الدیون وفقا إنشاء نظم فعالة المشتریات العامة والرواتب، ومنح االمتیازات  6.3.1.1
 للقانون.

 تنظیم لوائح الرواتب الفعالة في إطار إصالح الخدمة العامة؛ 6.3.1.2
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 اتخاذ تدابیر صارمة لمراقبة االقتراض والتأكد من أن جمیع االقتراض یتم وفقا للقانون. 6.3.1.3
 

 ؛2011وفقا لقانون،  مراجعة تنفیذ قانون اإلدارة المالیة العامة والمساءلة 6.3.1.4
 

 تقییم وتحدید مستوى الدین العام والتأكد من صحتھا في اإلجراءات المستخدمة؛ 6.3.1.5
 

تبني تنسیق اقتصادي كلي صارم بین السلطات الضریبیة والمالیة لالقتصاد وبواسطة وزارة المالیة والتخطیط  6.3.1.6
 االقتصادي وبنك جنوب السودان؛

 
 التخطیط والتشیید والتنفیذ الخاص بالموازنة؛ تطبیق االنضباط المالي بشكل صارم في 6.3.1.7
 إنشاء آلیة لحمایة األصول العامة؛ 6.3.1.8

 
 االقتراض 6.4

 

تقوم الجمعیة التشریعیة الوطنیة االنتقالیة وفقًا لما یقتضیھ القانون وصف األحكام التي یحق لحكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة  6.4.1
 غ؛والوالیات من خاللھا االقتراض وفرض متطلبات لإلبال

 
 یجب على حكومة الوحدة الوطنیھ االنتقالیھ والوالیات إبالغ البیانات المالیة والضریبیة ذات الصلة  6.4.2

 الھیئات الحكومیة ألغراض اإلحصائیة؛
 

 یحق لحكومة أي والیة االقتراض بموافقة مجلس حكومات الوالیة وباستشارة الحكومة الوطنیة وفقًا لما یقتضیھ القانون؛ 6.4.3
 

التفاوض على أي اقتراض من خالل وزارة المالیة والتخطیط االقتصادي القومیة وبنك جنوب السودان، وبعدھا یقوم یجب أن یتم  6.4.4
 بنك جنوب السودان بتوفیر ھذه القروض؛

 
یجب أن یتم  االقتراض من قبل أي مستوى من مستویات الحكم بطریقة ال تقوض سیاسات االقتصاد الكلي الوطنیة ویجب أن تكون  6.4.5

 مع أھداف الحفاظ على السالمة المالیة الخارجیة والقدرة على تحمل الدیون. متسقة
 

 إدارة المالیة العامة 6.5
 

یجب على حكومة الوحدة الوطنیھ ضمان الموارد المالیة الحكومیة تدار بطریقة مسؤولة، ویتم تطبیق ذلك بتنفیذ المیزانیة وفقا  6.5.1
 للقانون.

 
 میع المعامالتھا الشفافة والخاضعة للتدقیق والرقابة لتعزیز المساءلة؛یجب  على حكومة الوحدة الوطنیھ ضمان ج 6.5.2

 
تقوم حكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة بالتأكید على مراجعة الدیون والمتأخرات والدفعات المسبقة وحسابھا بالكامل لتحقیق إدارة  6.5.3

بھا بطریقة مفتوحة وشفافة وتتمتع بالمسؤولیة ویجب وإشراف على قدر من المسؤولیة.   یتم إصدار الدیون والمستحقات التكفل 
 إسناد العمل بشكل صارم وفقًا لما یقتضیھ القانون؛

 
تقوم وزارة المالیة والتخطیط االقتصادي بمطابقة كل القروض والعقود التي تم تأمینھا أو ضمانھا بالنفط وفحصھا وتوفیر للعامة  6.5.4

 ألغراض الشفافیة والمساءلة.
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یقوم المجلس الوطني لتدقیق الحسابات بمراجعة الدیوان  والتقاریر عن جمیع األموال العامة والتعامالت المالیة إلى الجھات ذات  6.5.5
 الصلة عموما وعلى وجھ الخصوص إلى المجلس التشریعي الوطني االنتقالیة أو إلى مجلس الوالیات ؛

 
) أشھر من بدایة الفترة االنتقالیة. 6تقاریر معلقة من دیوان المراجعة خالل ستة ( تقوم الجمعیة التشریعیة الوطنیة االنتقالیة بتلقي 6.5.6

 وال یجوز تسلم تقاریر الحقة وفقا للقانون.
 

 ھبعد استالم تقریر المراجعة، تقوم الجمعیة التشریعیة الوطنیة االنتقالیة و/أو الجمعیة التشریعیة للدولة بمناقشة التقریر والنظر إلی 6.5.7
 بار وأخذ اإلجراء المناسب؛عین االعت

 
یتم توفیر كل العائدات والمصروفات وعجز المیزانیة والدیون لحكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة التي تم حسابھا والمعلومات الخاصة  6.5.8

ة التشریعیة الجمعیبھا للعامة. یتم طلب تقریر سنوي یوفر األنشطة المالیة لحكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة بالتفصیل من قبل 
 الوطنیة االنتقالیة.

 
تقوم الوحدة الوطنیة االنتقالیة بتعریف الخطوط الواضحة للسلطة ومتطلبات الكشف للعامة وااللتزام بھا وقنوات إبالغ التقاریر بین  6.5.9

یة الصلة والجمعیة الوطنوزارة المالیة والتخطیط االقتصادي ووزارة البترول ووزارة التعدین وبنك جنوب السودان والوزارات ذات 
 االنتقالیة وفقًا لما یقتضیھ القانون؛

 
تقوم حكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة بإصالح االقتصاد الحالي لجنوب السودان ومؤسسات اإلدارة المالیة للقطاع الحالي لضمان  6.5.10

ت المیزانیة واالمتالك وإدارة كشف األجور تمتع اإلدارة المالیة العامة للعائدات النفطیة وغیر النفطیة وأسعار الصرف وعملیا
والمنح العامة واالقتراض والدیون والھیئات التشریعیة بالصالحیة والشفافیة والمساءلة وال یشوبھا أي فساد وتتماثل مع أفضل 

 الممارسات الدولیة وقانون جنوب السودان وتوزیع الموارد بشكل سلیم واستخدامھا لصالح شعب جنوب السودان؛
 

 صتدوق تنمیة المشاریع .7
 

 -یجب على حكومة الوحدة الوطنیھ االنتقالیھ ان تقوم: .7.1
 

تحدید جمعیات القطاع المحلیة والوطنیة والقطاعیة أو الخاصة بغیة تحسین قدرتھا اإلنتاجیة / الكفاءة من خالل تعزیز القدرات  .7.1.1
 وتسھیل الحصول على التمویل.

 
) في المناطق الریفیة والمناطق الحضاریة الفقیرة، على سبیل MSMEومتوسطة ( تطویر مشروعات تجاریة صغیرة جدًا وصغیرة .7.1.2

المثال ال الحصر لمجموعات مزارعي جنوب السودان ومجموعات منتجي األلبان ومجموعات منتجي الدواجن والشركات الوطنیة 
 الخاصة في مناطق التورید والتجارة العامة والتشیید وغیرھا؛

 
یجیة تنمیة القطاع الخاص (شعبة القطاع الخاص) تم تطویره باالشتراك بین منتدى رجال األعمال جنوب تنفیذ توصیات استرات .7.1.3

 السودان ووزارة التجارة والصناعة.
 

 إنشاء صندوق لتطویر المشروعات التجاریة للشباب بھدف مشاركة المزید من الشباب عملیة نمو وتطویر االقتصاد؛ .7.1.4
 

التجاریة للسیدات لتوفیر العون المالي االئتماني لتطویر المشروعات التجاریة القائمة على  إنشاء صندوق لتطویر المشروعات .7.1.5
 السیدات وبناء قاعدة من سیدات األعمال؛

 
 إنشاء مؤسسات التمویل الصغیر؛ .7.1.6
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 تعزیز سیاسة التنمیة الرفاه االجتماعي. .7.1.7
 

 إنشاء صندوق الضمان االجتماعي؛ .7.1.8
 

 المدعومة وبناء القدرات عن الضعفاء من أفراد المجتمع.یجب توفیر القروض  .7.1.9
 

 تنسیق المھارات المتعلقة المشاریع ونقل التكنولوجیا؛ .7.1.10
 

 )EFMAھیئة اإلدارة االقتصادیة والمالیة ( .8
 

) أشھر 4عة (إنشاء ھیئة إدارة االقتصادیة والمالیة  ، في غضون أرب\یجب على حكومة الوحدة الوطنیھ االنتقالیھ من خالل التشریعات  .8.1
من المرحلة االنتقالیة، التي تتألف من أفراد مختارین على أساس مجموعة من المعاییر من قبل مجلس ھیئة إدارة االقتصادیة والمالیة  

افیة فوفقا للتشریعات التي إنشاء الھیئة. یتعین على سلطة الوالیات توفیر رقابة فعالة لإلدارة االقتصادیة والمالیة العامة، وضمان الش
والمساءلة وخاصة في الجائزة النفط / قطاع البترول، واالمتیازات والعقود، ونفقات المیزانیة والعام، وجمع اإلیرادات، والمسائل 

 األخرى ذات الصلة؛
 

یس من الرئیجب أن یحكم ھیئة اإلدارة االقتصادیة والمالیة  مجلس یعرف باسم مجلس إدارة ھیئة اإلدارة االقتصادیة والمالیة یتألف  .8.2
 والنائب األول للرئیس لحكومة الوحدة الوطنیھ االنتقالیھ كرئیس ونائب الرئیس على التوالي،وزراءالمالیة والتخطیط والبترول والتعدین،
الطرق والجسور، محافظ بنك جنوب السودان، سلطة الضرائب الوطنیة، رئیس اللجنة البرلمانیة للتعامل مع الحسابات العامة. ممثلي 

 حزاب السیاسیة وغرفة التجارة والصناعة والزراعةاأل
 

یعین مجلس اإلدارة االقتصادیة والمالیة تعیین رئیس للسلطة التي یجب أن أقره المجلس التشریعي الوطني  االنتقالي لممارسة وظائفھا  .8.3
 الخاصة تعاونا كامال مع السلطة.التشریعیة والرقابیة، یجب على القضاء أن یكون مستقال، وان تتعاون جمیع المؤسسات العامة و

 
یجب على ھیئة اإلدارة االقتصادیة والمالیة تكون معتمدة من قبل لجنة استشاریة مكونة من:   البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي  .8.4

تصادیة جنة االمم قوالبنك األفریقي للتنمیة، السوق المشتركة لشرق وجنوب أفریقیا (الكومیسا)، بنك منطقة التجارة التفضیلیة، واال
) ممثلین عن الجھات المانحة الرئیسیة. یجوز للجنة اختیار الخاصة 3المتحدة ألفریقیا، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، و ثالث (

 الرئاسة، نائب واللجنة الفرعیة قادتھا.
 

ة رة للسلطة الرقابة، وبناء قدرات مجلس ھیئة اإلدارالمھام الرئیسیة للجنة االستشاریة، من بین أمور أخرى، یتضمن ما یلي:  تقدیم المشو .8.5
قدم یاالقتصادیة والمالیة ، وتقییم ومراجعة فعالیة الھیئة في المھام الرقابیة، وتحدید الثغرات واقتراح الحلول. تقوم اللجنة االستشاریة 

 صادیة والمالیة و لجنة الرصد والتقییم المشتركة.  یقومتقریره المنتظم إلى مجلس ھیئة اإلدارة االقتصادیة والمالیة ، ھیئة اإلدارة االقت
 ةرئیس اللجنة االستشاریة وقادة اللجنة الفرعیة في اللجان المشاركة في مجلس ھیئة اإلدارة االقتصادیة والمالیة و  اجتماعات خبراء ھیئ

 اإلدارة االقتصادیة والمالیة
 

االستشاریة وضع آلیة الرقابة كفاءة وفعالیة من خالل المتابعة المؤسسیة ودعم واستعراض تنفیذ تقوم الھیئة بالتعاون والدعم من اللجنة  .8.6
 البرامج االقتصادیة والمالیة العامة من خالل الوزارات والدوائر األخرى؛

 
اإلدارة االقتصادیة والمالیة ، وأمانتھا، ) أشھر من االنتقال مجلس ھیئة اإلدارة االقتصادیة والمالیة ، ھیئة 6في موعد ال یتجاوز ستة ( - 8.7

 ویجب أن تكون اللجنة االستشاریة تعمل بكامل طاقتھا.
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 الفصل الخامس: العدالة االنتقالیة والمحاسبة والمصالحة والمعالجة
 

 
 المبادئ المتفق علیھا بشأن العدالة االنتقالیة .1

 
 االنتقالیة تشریع قانون خاص بإقامة مؤسسات العدالة االنتقالیة التالیة:في البدایة، یجب على حكومة الوحدة الوطنیة  .1.1

 
 ;(CTRHلجنة الحقیقة والمصالحة والمعالجة ( 1.1.1

 
 ).HCSSھیئة قضائیة ھجین مستقلة، تعرف باسم المحكمة الھجین لجنوب السودان ( 1.1.2

 
 )CRAھیئة التعویضات وإزالة األضرار ( 1.1.3

 
.بوضوح االختصاص والوالیة القضائیة للمؤسسات الثالث، بحیث یشتمل على سبیل 1.1المادة  یجب أن یحدد القانون المشار إلیھ في .1.2

 المثال ال الحصر تأسیسھا وتمویلھا والفاعلین الرئیسین بھا واإلجراءات المحددة للمشاركة العامة في اختیار أعضائھا المختصین.
 

الھدف العام المتمثل في تسھیل إنجاز الحقیقة والمصالحة والمعالجة  ویتبع تأسیس ھذه اللجان، قیام كل منھا بشكل مستقل بتعزیز .1.3
 والتعویضات وإزالة األضرار بدولة جنوب السودان.

 
یجب على حكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة تقدیم الدعم الكامل للجنة الحقیقة والمصالحة والمعالجة وتسھیل عملیاتھا والتعاون مع  .1.4

 السودان.المحكمة الھجین لجنوب 
 

 قتتعھد حكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة بالتعاون الكامل وطلب المساعدة من االتحاد اإلفریقي واألمم المتحدة واللجنة اإلفریقیة لحقو .1.5
اإلنسان والشعوب، وذلك لوضع خطط عمل آلیات العدالة االنتقالیة المتفق علیھا والمنصوص علیھا في ھذه االتفاقیة باإلضافة إلى 

 نفیذھا وتسھیل عملھا.ت
 

 )CTRHلجنة الحقیقة والمصالحة والمعالجة ( .2
 

 )CTRHتأسیس لجنة الحقیقة والمصالحة والمعالجة ( .2.1
 

یجب على حكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة تأسیس لجنة الحقیقة والمصالحة والمعالجة كجزء ضروري من عملیة بناء السالم  2.1.1
 لمعالجة إرث الصراعات ولتعزیز السالم والمصالحة الوطنیة والمعالجة. في جنوب السودان، وذلك لتوجیھ الجھود

 
یجب أن یتم تأسیس لجنة الحقیقة والمصالحة والمعالجة عن طریق سن تشریع محدد، على أن یتم إصداره فیما ال یتجاوز الستة  2.1.2

  اللجنة في وقت ال یتجاوز الشھر الواحد. ) أشھر بعد تشكیل حكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة والبدء من بعد ذلك في أنشطة6(
یجب على ھذا التشریع، ضمن تشریعات أخرى، أن یوجز اآللیات والطرق التي تمِكّن لجنة الحقیقة والمصالحة والمعالجة من 

 تأدیة واجباتھا ومسؤولیاتھا.
 

ون مع الجھات المعنیة األخرى والمجتمع یجب على وزارة العدل والشؤون الدستوریة بحكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة بالتعا 2.1.3
المدني القیام بمشاورات عامة لمدة ال تقل عن شھر یسبق تأسیس لجنة الحقیقة والمصالحة والمعالجة، لإلطالع على خطة 

اء ).      وعلى الرغم من ھذا، یجب على تلك المشاورات أن تضمن توثیق آر1.1التشریع المشار إلیھ في الفصل الرابع، مادة (
 النساء والرجال والبنات والبنین بشكل وافي وضم نتائج ھذه المشاورات إلى التشریع الجدید.
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) والمنبر الوطني للسالم والمصالحة نقل كافة ملفاتھا CNHPRیجب على كل من لجنة المعالجة الوطنیة والسالم والمصالحة ( 2.1.4
یوًما من تاریخ جاھزیة لجنة الحقیقة والمصالحة  15الحقیقة والمصالحة والمعالجة في غضون وسجالتھا ووثائقھا إلى لجنة 

 والمعالجة للعمل.
 

یجب على لجنة الحقیقة والمصالحة والمعالجة التوصیة بإجراءات وآلیات لتمكین الضحایا من التمتع الكامل بالحق من  2.1.5
وإزالة األضرار. وفي سبیل تحقیق ھذه اإلجراءات واآللیات العالجیة،  االنتصاف، بما یشمل اقتراح تدابیر خاصة بالتعویضات

یجب على لجنة الحقیقة والمصالحة والمعالجة االنتفاع من الممارسات واإلجراءات واآللیات التقلیدیة الحالیة، وذلك حسب 
 االقتضاء.

 
 اختصاص لجنة الحقیقة والمصالحة والمعالجة ومھامھا: .2.2

 
العدالة واالحتكام إلى القضاء، یجب على لجنة الحقیقة والمصالحة والمعالجة التحقیق في جمیع مظاھر  بدون اإلخالل بإقامة .2.2.1

انتھاك حقوق اإلنسان وإساءة معاملتھ وانتھاك سیادة القانون وإساءة استخدام السلطة بشكل مفرط، التي تم ارتكابھا ضد كافة 
أشخاص مسؤولین بالدولة أو غیر مسؤولین أو كانت صادرة من  األشخاص في جنوب السودان سواًء كانت صادرة من قبل

قبل موظفیھم وحلفائھم. بدون اإلخالل بإقامة العدالة واالحتكام إلى القضاء، یجب على لجنة الحقیقة والمصالحة والمعالجة 
تخدام السلطة بشكل مفرط، التحقیق في جمیع مظاھر انتھاك حقوق اإلنسان وإساءة معاملتھ وانتھاك سیادة القانون وإساءة اس

التي تم ارتكابھا ضد كافة األشخاص في جنوب السودان سواًء كانت صادرة من قبل أشخاص مسؤولین بالدولة أو غیر مسؤولین 
أو كانت صادرة من قبل موظفیھم وحلفائھم.  یجب أن یشمل ھذا التحقیق فحص وتوثیق وإعداد تقاریر حول مسار الصراع 

عرض أطر زمنیة محددة لعملیات لجنة الحقیقة والمصالحة والمعالجة، كما ھي محددة من خالل التشریع  وأسبابھ وتحدید أو
أو من خالل ھذا االتفاق أو كلیھما.    وفي ھذا الصدد، یجب على لجنة الحقیقة والمصالحة والمعالجة التوصیة بإجراءات لتمكین 

 اقتراح تدابیر خاصة بالتعویضات وإزالة األضرار. الضحایا من التمتع الكامل بحق االنتصاف، بما یشمل
 

 تشمل مھام لجنة الحقیقة والمصالحة والمعالجة اآلتي، وذلك بدون اإلخالل باختصاصھا: .2.2.2
 

تبني أفضل الممارسات لتعزیز الحقیقة والمصالحة والمعالجة من إفریقیا ومن أي مكان آخر، وذلك في إطار  .2.2.2.1
 تنفیذ اللجنة الختصاصھا;

 
تأسیس سجل تاریخي دقیق وموضوعي فیما یخص انتھاكات حقوق اإلنسان وانتھاكات سیادة القانون وإساءة  .2.2.2.2

استخدام السلطة بشكل مفرط المرتكبة من قبل أشخاص مسؤولین بالدولة، وذلك من تاریخ التوقیع على ھذا 
 ;2005االتفاق إلى یولیو 

 
 ا، والتحدید والفصل فیما یخص حقھم في االنتصاف;تلقي الطلبات من األشخاص الذین یدعون أنھم ضحای .2.2.2.3

 
 التعرف على مرتكبي االنتھاكات والجرائم المحرمة في ھذا االتفاق; .2.2.2.4

 
اقتراح خطوط إرشادیة، یتم إقرارھا من قبل الجمعیة الوطنیة االنتقالیة لتحدید نوع وحجم التعویضات  .2.2.2.5

 واالستحقاقات للضحایا؛
 

 على سبیل المثال ال الحصر النساء والبنات;تسجیل تجارب الضحایا بما یشمل  .2.2.2.6
 

التحقیق بشأن أسباب الصراعات والظروف الخاصة بھا وتقدیم توصیات بخصوص السبل الممكنة لمنع تكرار  .2.2.2.7
 حدوثھا مرة أخرى;

 
وضع توصیات تفصیلیة فیما یخص اإلصالحات القانونیة والمؤسسیة لضمان عدم تكرار وقوع انتھاكات لحقوق  .2.2.2.8

 وإساءة معاملتھ وانتھاك سیادة القانون وإساءة استخدام السلطة;اإلنسان 
 

 قیادة الجھود لتسھیل عملیة المصالحة والمعالجة الوطنیة. .2.2.2.9
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اإلشراف على إجراءات اآللیات التقلیدیة لحل النزاعات والمصالحة والمعالجة، وذلك حسب االقتضاء. وبھذا  .2.2.2.10
ة بدون تحیز فیما یخص تلك اآللیات بما یتفق ومبادئ القانون الطبیعي، الصدد، وضع إجراءات عملیة قیاسی

 وذلك دون اإلخالل بآلیات العدالة التقلیدیة.
 

تأسیس سكرتاریة تعمل كذراع إداري للجنة وإعداد الدالئل اإلرشادیة واإلجراءات التي تضمن قیام اللجنة  .2.2.2.11
 بأعمالھا بشكل سلیم.

 
والمعالجة إصدار تقاریر مرحلیة ربع سنویة إلطالع حكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة فیما یخص على لجنة الحقیقة والمصالحة  .2.2.3

تقدمھا نحو تحقیق باألھداف الخاصة بھا. على لجنة الحقیقة والمصالحة والمعالجة إصدار تقاریر مرحلیة ربع سنویة إلطالع 
ق باألھداف الخاصة بھا. یجب على لجنة الحقیقة والمصالحة حكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة فیما یخص تقدمھا نحو تحقی

والمعالجة القیام بجھود متواصلة بإعالم شعب جنوب السودان بشكل عام ومنتظم وإشراكھ في مھام اللجنة وأنشطتھا وأن تكون 
عن  أخص الشباب والنساء، مسؤولة عن القیام بالتعلیم العام ورفع التوعیة وأنشطة المشاركة المدنیة إلطالع الجمھور، وبشكل

 أعمال اللجنة وطلب مشاركة الجمھور بتعلیقاتھ وآرائھ بشكل مستمر.
 

یجب على لجنة الحقیقة والمصالحة والمعالجة إصدار تقریر نھائي عام في ختام والیتھا بمدة ثالثة أشھر قبل نھایة الفترة  .2.2.4
وثیقات اللجنة وتوصیاتھا بشأن السالم والمصالحة والمعالجة االنتقالیة، والذي یجب أن یحتوي على مالحظات ونتائج أنشطة ت

 في جنوب السودان.
 

 العاملون وإجراءات التعیین: .2.3
 

یجب أن یتمتع أعضاء اللجنة والمحققون والعاملون بلجنة الحقیقة والمصالحة والمعالجة أشخاًصا باألخالق الرفیعة  .2.3.1
ئھم لمھامھم، كما یجب أال یقبلوا أو یطلبوا تعلیمات من أي جھة والموضوعیة والنزاھة. یجب أن یكونوا مستقلین في أدا

 خارجیة.
 

) منھم یجب أن یكونوا حاملین لجنسیة جنوب 4) أعضاء، أربعة (7تتألف لجنة الحقیقة والمصالحة والمعالجة من سبعة ( .2.3.2
، بحیث یكون بینھم سیدة واحدة ) أعضاء اآلخرین من دولة إفریقیة أخرى3السودان، من بینھم سیدتان.      یكون الثالث (

على األقل.   یجب أن یرأس لجنة الحقیقة والمصالحة والمعالجة عضو حامل لجنسیة جنوب السودان، وینوبھ شخص ال یحمل 
 جنسیة جنوب السودان; .

 
ب السودان جنسیة جنو یجب أن تقوم الھیئة التنفیذیة حكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة بتعیین أعضاء اللجنة األربعة من حاملي .2.3.3

والتقدم إلى الجمعیة الوطنیة االنتقالیة فقط على أساس اختیار حكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة ومفوضیة االتحاد اإلفریقي 
واألمم المتحدة ألخذ الموافقة.  وباإلضافة إلى ما سبق، یقوم مدیر حكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة بالتشاور مع رئیس مفوضیة 

) من أي دولة إفریقیة أخرى والتقدم إلى الجمعیة الوطنیة 3التحاد اإلفریقي والسكرتیر العام لألمم المتحدة بتعیین ثالثة (ا
 االنتقالیة ألخذ الموافقة.

 
ومن أجل بدء لجنة الحقیقة والمصالحة والمعالجة في تنفیذ اختصاصھا، یجب على اللجنة أن تمتلك سلطة جلب  .2.3.4

 األشیاء األخرى التي تعتبر ضروریة لتأدیة مسؤولیاتھا.األشخاصوالوثائق و
 

 حقوق الضحایا والشھود .2.4
 

یجب على لجنة الحقیقة والمصالحة والمعالجة األخذ بالتدابیر الالزمة لحمایة الضحایا والشھود، وباألخص الشباب واألطفال.  .2.4.1
 سجیل الدعاوى القضائیة وحمایة ھویة الضحیة أو الشاھد.تشمل ھذه التدابیر للحمایة على سبیل المثال ال الحصر القیام بت
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 المحكمة الھجین لجنوب السودان .3
 

 ؛)SSCHتأسیس المحكمة الھجین لجنوب السودان ( .3.1
 

). یتم تأسیس المحكمة بواسطة مفوضیة HCSSجب تأسیس محكمة قضائیة ھجین مستقلة، المحكمة الھجین لجنوب السودان (ی .3.1.1
االتحاد اإلفریقي، للتحقیق ومقاضاة األفراد الذین یتحملون مسؤولیة االنتھاكات المرتكبة في حق القانون الدولي و/أو قانون 

 وحتى نھایة الفترة االنتقالیة. 2013دیسمبر  15جنوب السودان الساري بتاریخ 
 

المحكمة الھجین لجنوب السودان مع ھذه االتفاقیة وتلتزم مفوضیة االتحاد األفریقي بتوفیر یجب أن تتطابق األحكام التي تؤسس  .3.1.2
الخطوط اإلرشادیة العریضة التي تشمل موقع المحكمة الھجین لجنوب السودان وبنیتھا التحتیة وآلیات التمویل وآلیة التطبیق 

 صانات ألعضاء المحكمة أو أي أمور أخرى ذات صلة.ومجموعة القوانین الساریة وعدد القضاة وقوامھم والمزایا والح
 

 یقرر رئیس مفوضیة االتحاد األفریقي صالحیة المحكمة الھجین لجنوب السودان. .3.1.3
 

 االختصاص القضائي والسیادة القضائیة .3.2
 

 تملك المحكمة الھجین لجنوب السودان اختصاص قضائي فیما یخص الجرائم التالیة: .3.2.1
 

 القتل الجماعي; 3.2.1.1
 اإلنسانیة;جرائم ضد  3.2.1.2
 جرائم الحرب 3.2.1.3
الجرائم الخطیرة األخرى الواقعة تحت القانون الدولي وقوانین جمھوریة جنوب السودان ذات الصلةوالتي تشمل  3.2.1.4

 الجرائم القائمة على أساس نوع الجنس وجرائم العنف الجنسي.
 

القضاء الوطني كما یجب أن تقوم یجب أن تكون المحكمة الھجین لجنوب السودان مستقلة ومنفصلة فیما یخص عملیاتھا عن  .3.2.2
 بتحقیقاتھا الخاصة بھا: لدى المحكمة الھجین لجنوب السودان األولویة على أي محاكم وطنیة بجمھوریة جنوب السودان.

 
 العاملون وإجراءات التعیین: .3.3

 
مة الھجین بجنوب یجب أن یكون كل من القضاة والمدعین العمومیین والمحققین ومحامیي الدفاع ورؤساء الجلسات بالمحك .3.3.1

السودان أشخاًصا یتمتعون باألخالق الرفیعة والموضوعیة والنزاھة، كما یجب أن یظھروا خبرة في القانون الجنائي والقانون 
 الدولي بما یشمل القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان.

 
ة أو استئنافیة من قضاة قادمین من دول أفریقیة أخرى یجب أن یتألف معظم القضاة في جمیع الدوائر سواًء كانت محكمة ابتدائی .3.3.2

 غیر جمھوریة جنوب السودان. ینتخب قضاة المحكمة الھجین لجنوب السودان رئیس المحكمة من بین أعضائھا.
 

یجب أن یتشكل المدعین العمومیین ومحامیي الدفاع للمحكمة الھجین لجنوب السودان من موظفین قادمین من دول إفریقیة  .3.3.3
أخرى بخالف جمھوریة جنوب السودان، باستثناء حق المدعى علیھم في اختیار محامیي الدفاع الخاص بھم باإلضافة إلى 

 محامیي الدفاع بالمحكمة الھجین لجنوب السودان أو بدالً عنھم.
 

 لسودان.یجب تعیین رؤساء الجلسات للمحاكم الھجین لجنوب السودان من دول إفریقیة أخرى غیر جمھوریة جنوب ا .3.3.4
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یتم اختیار القضاة والمدعین العمومیین ومحامیي الدفاع ورؤساء الجلسات وتعیینھم من قبل رئیس مفوضیة االتحاد اإلفریقي.  .3.3.5
 یتم تطبیق نفس إجراءات االختیار والتعیین على القضاة من جنوب السودان والقضاة القادمین من دول إفریقیة أخرى.

 
عین العمومیین ومحامیي الدفاع من قبل عاملین من جنوب السودان أو من أي جنسیة إفریقیة أخرى بحسب ما تتم مساعدة المد .3.3.6

 تقتضیھ تأدیة المھام المكلفین بھا بفعالیة وكفاءة.
 

 حقوق الضحایا والشھود .3.4
 
 

 بما یتماشى معیجب على لجنة الحقیقة والمصالحة والمعالجة األخذ بالتدابیر الالزمة لحمایة الضحایا والشھود  3.4.1
 القوانین والمعاییر والممارسات الدولیة.

 
 یجب احترام حقوق المتھمین وفقًا للقوانین والمعاییر والممارسات المعمول بھا. 3.4.2

 
 المسؤولیة الجنائیة واالتھامات والعقوبات .3.5

 
 

ًكا في عمل یعتبر الشخص المخطط والمحرض واآلمر والمرتكب والمساعد والمعاون سواًء كان متآمًرا أومشار .3.5.1
إجرامي مشترك بالتخطیط أو باإلعداد أو بالتنفیذ ألي جریمة من الجرائم المشار إلیھا في الفصل الخامس، مادة 

 . من ھذا االتفاق مسؤول مسؤولیة فردیة عن الجریمة.3.2.1
 

 بطریقة غیریجوز للمحكمة الھجین لجنوب السودان مصادرة العقار و المبلغ المالي وأي أصل تم الحصول علیھا  .3.5.2
 قانونیة أو عن طریق ممارسة إجرامیة وإرجاعھ إلى مالكھ الشرعي أو إلى دولة جنوب السودان.

 
وفیما یجب أن تتفق أحكام المحكمة مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان المسلم بھ والقانون الدولي اإلنساني وقانون  .3.5.3

السودان تقدیم سبل انتصاف مالئمة للضحایا تشمل على حقوق اإلنسان، یجب كذلك على المحكمة الھجین لجنوب 
 سبیل المثال ال الحصر إزالة األضرار والتعویضات.

یجب أال یتم عرقلة المحكمة الھجین لجنوب السودان أو تقییدھا عن طریق أي شكل من أشكال التقیید أو منح  .3.5.4
 المسامحة أو الحصانات أو العفو.

 
لجنائیة بسبب الصفة الرسمیة كمسؤول حكومي أو مسؤول منتخب أو بادعاء یجب أال یعفى أحد من المسؤولیة ا .3.5.5

 الدفاع عن األوامر العلیا.
 

یجب أن تترك المحكمة الھجین لجنوب السودان مرجعیة دائمة في دولة جنوب السودان على إثر انتھاء  .3.5.6
 االختصاص القضائي للمحكمة الھجین لجنوب السودان.

 
 لوثائق واألدلةاستخدام نتائج التحقیقات وا .3.6

 
 

. یحق للمحكمة الھجین لجنوب السودان في إطار إجراء التحقیقات الخاصة بھا استخدام التقریر الصادر من لجنة تقصي الحقائق لالتحاد 3.6.1
ر، الحصاألفریقي على جنوب السودان واألخذ من الوثائق والتقاریر والمواد األخرى القائمة، والتي تشمل على سبیل المثال ال 

 الكیانات التابعة لالتحاد األفریقي أو أي كیانات
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أخرى ومصادر، لالستخدام كعھدة في حیازة المدعي العام للقیام بالتحقیقات و/أو مقاضاة األشخاص الذین یزعم ارتكابھم النتھاكات 
ب استخدام ھذه الوثائق والتقاریر والمواد وفقًا للتقالید خطیرة لحقوق اإلنسان أو إساءات أو جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانیة.  یج

 والمعاییر والممارسات الدولیة.
 

 )CRAھیئة التعویضات وإزالة األضرار ( .4
 

تقوم حكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة في إطار اإلقرار باألثر المدمر لصراع المواطنین في جنوب السودان بتأسیس  .4.1
) خالل ستة CRA) وھیئة التعویضات وإزالة األضرار (CRFوإزالة األضرار (صندوق تمویل التعویضات 

) شھور من توقیع ھذه االتفاقیة، وسیشرف صندوق التعویضات وإزالة األضرار على ھیئة التعویضات وإزالة 6(
 األضرار.

 
 ھیئة التعویضات وإزالة األضرار: .4.2

 
a( قالیة.تم تعیینھ من قبل حكومة الوحدة الوطنیة االنت تتم إدارتھا من قبل ھیئة تنفیذیة یرأسھا مدیر تنفیذي 
b( :یتم تشكیلھا من ھیئة تنفیذیة تتضمن على سبیل المثال ال الحصر 

 
i. األطراف الموجودة في حكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة 
ii.  ممثلون من منظمات المجتمع المدني وجبھة السیدات والقادة المختارون على أسس

 ل والقادة التقلیدیون،;عقائدیة ورجال األعما
 

c(  یتم وضع معاییر اختیار أعضاء الھیئة التنفیذیة والمدیر التنفیذي لھیئة التعویضات وإزالة األضرار
 وفقًا للقانون.

d(  توفر ھیئة التعویضات وإزالة األضرار الدعم المادي والمالي للمواطنین الذین تعرضت أمالكھم
إعادة بناء سبل المعیشة الخاصة بھم وفقًا للمعاییر التي تم للتدمیر بسبب النزاعات وتساعدھم على 

 وضعھا على نحو واضح من قبل حكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة.
e(  تقوم ھیئة التعویضات وإزالة األضرار بإدارة صندوق التعویضات وإزالة األضرار، ویتم االنتفاع

 مان.من ذلك تحت إشراف القوانین التي یتم سنھا من قبل البرل
f(  تستلم ھیئة التعویضات وإزالة األضرار طلبات التقدیم من الضحایا بمن فیھم من أشخاص طبیعیین

وقانونیین من لجنة الحقیقة والمصالحة والمعالجة، وتوفر التعویضات الالزمة وإزالة األضرار كما 
 في الفصل الخامس.; 2.2.2.5ھو مشار إلیھا في المادة 

 
ة االنتقالیة آلیات تمتاز بالشفافیة لإلشراف على االستخدام الصحیح لھذه األموال للغرض تضع حكومة الوحدة الوطنی .4.3

 المراد.
 

 عدم األھلیة للمشاركة في حكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة أو الحكومات التالیة .4
 
 

ن باألھلیة للمشاركة في حكومة الوحدة الوطنیة ال یتمتع األفراد المتھمون في نظر القضاء أو المدانون من قبل المحكمة الھجین لجنوب السودا
نتقالیة االنتقالیة أو في الحكومة (الحكومات) التالیة للفترات المحددة من قبل القانون أو إذا ما كانوا یشاركون في حكومة الوحدة الوطنیة اال

براءتھم، یصبح األفراد الذین سبق اتھامھم مؤھلون  بالفعل أو في الحكومة (الحكومات) التالیة، سیخسرون مناصبھم في الحكومة.  إذا ثبتت
 للحصول على التعویضات وفقًا لما یقتضیھ القانون.
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 الفصل السادس. معالم الدستور الدائم
 

1. T ضع الدستور وتبدأ حكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة عملیة وضع دستور دائم واإلشراف علیھ أثناء الفترة االنتقالیة.  تكون عملیة
 الدائم قائمة على األسس التالیة:

 
 سیادة شعب جنوب السودان، .1.1

 
بدء نظام فیدرالي ودیمقراطي إلدارة الدولة یعكس ھویة جنوب السودان بأخذ مؤسساتھا المتنوعة عین االعتبار  .1.2

ین والمساواة ب وضمان إدارة الدولة بطریقة جیدة والتمسك بالمبادئ الدستوریة وسیادة القانون وحقوق اإلنسان
 الجنسین والعمل اإلیجابي،

 
 ضمان السالم واالستقرار والوحدة الوطنیة والسالمة اإلقلیمیة لجمھوریة جنوب السودان، .1.3

 
تعزیز مشاركة الشعوب في عملیة إدارة الدولة من خالل انتخابات دیمقراطیة وحرة وعادلة وانتقال السلطة  .1.4

 والموارد إلى الوالیات والبالد؛
 

احترام التنوع العرقي واإلقلیمي والحقوق المشتركة التي تضم حق المجتمعات في الحفاظ على تاریخھا  .1.5
 وتطویر؛لغتھا وتعزیز ثقافتھا والتعبیر عن ھویتھا،

 
ضمان توفر االحتیاجات األساسیة لألشخاص من خالل تأسیس إطار عمل للنمو االقتصادي القائم على العدل  .1.6

 موارد والخدمات الوطنیة،والمساواة والتمتع بال
 

 تعزیز التعاون اإلقلیمي والدولي وتسھیلھ مع جنوب السودان، .1.7
 

إلزام شعب جنوب السودان بالحلول السلمیة لحل المشاكل الوطنیة من خالل الحوار والتسامح والتسویة واحترام  .1.8
 اآلراء األخرى.

 
 الفترة االنتقالیة بسن التشریعات إلدارة عملیة وضع الدستور.) أشھر في 6تقوم الجمعیة الوطنیة االنتقالیة خالل ستة ( .2

 
) شھر بعد بدء الفترة االنتقالیة ویجب وضعھ لإلشراف على 18یجب إكمال الدستور الدائم خالل فترة ال تزید عن ثمانیة عشر ( .3

 عملیة االنتخابات بنھایة الفترة االنتقالیة.
 

) شھر في الفترة االنتقالیة وفقًا للجدول الزمني الذي تم 18دستور خالل ثمانیة عشر (یجب إكمال المراحل التالیة لعملیة وضع ال .4
اشتراطھ في عملیة آلیات التطبیق باستثناء عملیة تحویل الجمعیة الوطنیة االنتقالیة إلى جمعیة تأسیسیة إلقرار الدستور الجدید والتي 

 یتم تعریفھا بواسطة القانون:
 

) المعاد تشكیلھا من قبل الھیئة التنفیذیة بعد المشاورة الكافیة مع كافة الجھات NCRCیة لمراجعة الدستور (یتم تعیین اللجنة الوطن .5
المعنیة الرئیسیة بمن فیھا على سبیل المثال ال الحصر؛ األحزاب السیاسیة ومنظمات المجتمع المدني والجماعات القائمة على أسس 

 وع النص الدستوري،عقائدیة لمعرفة وجھات نظرھم إلعداد مشر
 

 تقوم اللجنة بإجراء المشاورة على نطاق واسع مع الشعب وإجراء التوعیة .5.1
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 المدنیة إلعداد مشروع النص الدستوري،
 

 تقدم اللجنة مشروع النص الدستوري إلى الھیئة التنفیذیة مصحوبًا بتقریر، .5.2
 

) مكون من ممثلین منتخبین NCCبحضور مؤتمر وطني للدستور (تقدم اللجنة مشروع النص الدستوري للھیئة التنفیذیة  .5.3
من كافة مستویات المؤسسات اإلداریة والمسجلة كما ھو محدد في التشریع الذي تمت مراجعتھ والذي یحكم عملیة وضع 

 الدستور،
 

جمعیة الدستوریة لل یتم تقدیم النص الدستوري الذي تم إقراره بواسطة المؤتمر الدستوري بواسطة وزیر العدل والشؤون .5.4
 التأسیسیة للمداولة واإلقرار،

 
توافق األطراف على تحویل المجلس التشریعي الوطني االنتقالي إلى جمعیة تأسیسیة في الیوم األول من الشھر السابع  .5.5

 والعشرین من المرحلة االنتقالیة بغایة إقرار الدستور الدائم ومن المقرر حلھا بعد ذلك وقبل االنتخابات.
 

 في مشروع وضع الدستور الدائم، یجب استخالص العبر من قانون العرف لجنوب السودان والتاریخ والتجارب الدستوریة وھذه االتفاقیة، .6
 

 یجب أن تتم عملیة وضع الدستور الدائم تحت قیادة وحكم شعب جنوب السودان. .7
 

مستمرة وتقوم بإعادة تشكیل اللجنة الوطنیة لمراجعة الدستور تراجع حكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة عملیة وضع الدستور الدائم ال .8
)NCRC لضمان نوعیة المشاركة والشمولیة في عملیة مراجعة الدستور المعاد تألیفھ، یجب أن یشمل تكوین اللجنة الوطنیة لمراجعة .(

ة االنتقالیة واألحزاب السیاسیة والجماعات القائمالدستور المعاد تشكیلھا على سبیل المثال ال الحصر: ممثلون من حكومة الوحدة الوطنیة 
على أسس عقائدیة وجبھة السیدات والشباب واألقلیات العرقیة وممثلون من القطاع الخاص ومجموعات منظمات المجتمع المدني 

ة تھ والذي یحكم عملیواألكادیمیون وأصحاب المھن األخرى.  یجب أن تتم عملیة التعیین كما ھي معرفة في التشریع الذي تمت مراجع
 وضع الدستور.

 
 توفر حكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة التمویل الكافي لعملیة وضع الدستور وفقًا لشروطھا المتعلقة بالمیزانیة. .9

 
اربھم وأفضل وتجتسعى حكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة إلى الحصول على مساعدة الخبراء اإلقلیمیین والدولیین لالستفادة من خبرتھم  .10

 الممارسات للمساعدة في عملیة وضع الدستور.
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 )JMECالفصل السابع: اللجنة المشتركة للمراقبة والتقییم (
 
 

) خالل خمسة JIMECعند توقیع ھذه االتفاقیة، تبدأ الوساطة بقیادة الھیئة الحكومیة الدولیة تأسیس لجنة مشتركة للمراقبة والتقییم ( .1
 ) یوًما والتي یجب أن یكون مقرھا الرئیسي في جوبا.15عشر (

 
یكون من بین أعضاء اللجنة المشتركة للمراقبة والتقییم ممثلین من األطراف المذكورین في ھذه االتفاقیة والجھات المعنیة األخرى  .2

 من مواطني جنوب السودان والرعاة الدولیین وشركاء جنوب السودان، كما یلي:
 

 ) أعضاء):6تفاقیة، ستة (أطراف ھذه اال .2.1
 

 ،(2ممثالن ( -حكومة جمھوریة جنوب السودان  .2.1.1
 

 ).2المعارضة المسلحة بجنوب السودان: اثنان ( .2.1.2
 

 ) واحد،1ممثل ( -المحتجزون سابقًا  .2.1.3
 

 ) واحد.1ممثل ( -أحزاب سیاسیة أخرى من جنوب السودان  .2.1.4
 

 ) أعضاء:7سبعة (الجھات المعنیة واألتباع اآلخرون من مواطني جنوب السودان،  .2.2
 

 ،(2ممثالن ( -القادة المختارون على أسس عقائدیة  2.2.1
 ) واحد،1ممثل ( -جبھة النساء  2.2.2
 ) واحد،1ممثل ( -منظمات المجتمع المدني  2.2.3
 ) واحد،1ممثل ( -الشخصیات البارزة  2.2.4
 ) واحد،1ممثل ( -رجال األعمال  2.2.5
 ) واحد،1ممثل ( -الشباب  2.2.6

 عضو):) 12الرعاة اإلقلیمیون، اثنا عشر ( .2.3
 

 ممثل واحد، -) ایجادأثیوبیا، (رئیس الھیئة الحكومیة الدولیة ال 2.3.1
 ) واحد،1ممثل ( -جیبوتي  2.3.2
 ممثل واحد، -) ایجادكینیا، (مقرر الھیئة الحكومیة الدولیة ال 2.3.3
 ) واحد،1ممثل ( -الصومال  2.3.4
 ) واحد،1ممثل ( -السودان   2.3.5
 ) واحد،1ممثل ( -أوغندا  2.3.6
 ,(1) یمثل كل منھا بواسطة ممثل واحد (5ن االتحاد األفریقي، خمسة (اللجنة المخصصة رفیعة المستوى م 2.3.7
 ) واحد.1ممثل ( -لجنة االتحاد األفریقي  2.3.8

 ) أعضاء:7الشركاء الدولیون وأصدقاء جنوب السودان، سبعة ( .2.4
 

 ) واحد،1ممثل ( -جمھوریة الصین الشعبیة  2.4.1
 ) واحد،1ممثل ( -النرویج  2.4.2
 ) واحد،1ممثل ( -المملكة المتحدة  2.4.3
 ) واحد،1ممثل ( -) واحد، االتحاد األوروبي 1) واحد، األمم المتحدة ممثل (1ممثل ( -الوالیات المتحدة  2.4.4
 ) واحد.1ممثل ( -المحكمة المختصة للھیئة الحكومیة الدولیة  2.4.5

 
ساء الدولة والحكومة لدولیة لرؤیرأس اللجنة المشتركة للمراقبة والتقییم شخصیة أفریقیة بارزة یتم تعیینھا من قبل جمعیة الھیئة الحكومیة ا 2.5

ولجان المحكمة الخاصة لتسھیل األنشطة وفقًا لما یتم اعتباره ضروریًا. یحق للجنة المشتركة  IGAD-PLUSفي الدستور مع شركاء 
 للمراقبة والتقییم اختیار نواب الرؤساء وفقًا لعدد للجان المقرر.

 
 قبة والتقییم بواسطة جمعیة الھیئة الحكومیة الدولیة لرؤساء الدولة والحكومة.یتم التصدیق على اختصاصات اللجنة المشتركة للمرا 2.6
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 یتم تأسیس أمانة مستقلة للجنة المشتركة للمراقبة والتقییم والتي علیھا أن تطلب الدعم الحكومي الدولي. 2.7
 

على تطبیق االتفاقیة واألوامر الرسمیة والمھام الخاصة تكون اللجنة المشتركة للمراقبة والتقییم مسؤولة عن المراقبة واإلشراف  .3
بحكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة، والتي تشمل التزام األطراف بالجداول الزمنیة المتفق علیھا وجدول التطبیق. وفي حالة عدم تطبیق 

لخطیرة األخرى، یحق اللجنة المشتركة للمراقبة األوامر الرسمیة والمھام الخاصة بحكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة أو أوجھ القصور ا
 والتقییم اتخاذ اإلجراء التصحیحي المناسب الموصي بھ لحكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة.

 
) وآلیة المراقبة CTSAMMتشرف اللجنة المشتركة للمراقبة والتقییم على آلیة وقف إطالق النار ومراقبة التنسیق األمني االنتقالي ( .4

) EFMAوالتحقیق (واآللیة التابعة لھا، آلیة وقف إطالق النار ومراقبة التنسیق األمني االنتقالي) وسلطة اإلدارة االقتصادیة والمالیة (
) وكل المؤسسات واآللیات NEC) والمفوضیة الوطنیة لالنتخابات (SDSRBومجلس مراجعة األمن والدفاع االستراتیجي (

إنشاؤھا من قبل ھذه االتفاقیة وتم تأسیسھا كجزء من حكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة. تلتزم اللجنة المشتركة  االنتقالیة األخرى التي تم
للمراقبة والتقییم على آلیة وقف إطالق النار ومراقبة التنسیق األمني االنتقالي وسلطة اإلدارة االقتصادیة والمالیة ومجلس مراجعة 

لمفوضیة الوطنیة لالنتخابات لجنة الحقیقة والمصالحة والمعالجة والمؤسسات واآللیات األخرى التي األمن والدفاع االستراتیجي وا
تم إنشاؤھا بواسطة ھذه االتفاقیة بتقدیم التقاریر بشكل منتظم للجنة المشتركة للمراقبة والتقییم لھذا الغرض. وعلى الرغم مما سبق، 

المزید من التقاریر من أي مؤسسة من المؤسسات واآللیات االنتقالیة، وفقًا لما تراه یحق للجنة المشتركة للمراقبة والتقییم طلب 
 ضروریًا.

 
نة جتقوم اللجنة المشتركة للمراقبة والتقییم بإرسال التقاریر كتابیًا بشكل منتظم إلى مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة والل .5

) PSCھیئة الحكومیة الدولیة ورئیس لجنة االتحاد األفریقي ومجلس السالم واألمن (الوطنیة االنتقالیة ورئیس مجلس وزراء ال
) أشھر. وعلى الرغم مما 3باالتحاد األفریقي واألمین العام ومجلس األمن باألمم المتحدة على حالة تطبیق ھذه االتفاقیة كل ثالثة (

طرأ قاریر والتوصیات باألفعال العالجیة بالقضایا الحركة التي قد تسبق، یحق لرئیس اللجنة المشتركة للمراقبة والتقییم إرسال الت
 أثناء تطبیق االتفاقیات لھذه الھیئات في أي وقت.

 
 بعد إنشاء حكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة، یقوم كل من اللجنة المشتركة للمراقبة والتقییم وحكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة خالل .6

تعریف الوظائف التي یمكن لحكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة التنازل عنھا للجنة المشتركة للمراقبة والتقییم شھر واحد بالتفاوض و
 للتغلب على األزمات وضمان التطبیق.

 
لما  اتعقد اللجنة المشتركة للمراقبة والتقییم اجتماعات منتظمة مرة واحدة كل شھر على أقل تقدیر وقد تعقد اجتماعات استثنائیة وفقً  .7

 تقتضیھ الظروف.
 

 یتم اتخاذ القرارات الصادرة من اللجنة المشتركة للمراقبة والتقییم باإلجماع، وإذا تعذر تحقیق ذلك تسرى األغلبیة البسیطة. .8
 

أعضاء على األقل من جنوب السودان والثمانیة  10، یكون من بینھم )18یكون نصاب اللجنة المشتركة للمراقبة والتقییم ثمانیة عشر ( .9
 اآلخرین من المجموعة اإلقلیمیة والدولیة
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 الفصل الثامن: السلطة القانونیة لھذه االتفاقیة وإجراءات تنقیح االتفاقیة
 

 
ني لجنوب السودان ومجلس التحریر ) أیام بواسطة مجلس التشریع الوط7یتم تقدیم ھذه االتفاقیة فور توقیعھا وتبینھا خالل سبعة ( .1

 الوطني للمعارضة المسلحة لجنوب السودان.
 

) وفقًا لإلجراءات الموضحة في الفصل TCRSS( 2011یجب دمج ھذه االتفاقیة بالكامل في الدستور االنتقالي لجنوب السودان  .2
دوث تضارب نصوص الدستور االنتقالي لجنوب من ھذه االتفاقیة. ومع ذلك، خالل عملیة الدمج ھذه، في حالة ح 4األول، المادة 

 السودان مع شروط ھذه االتفاقیة، تسري شروط ھذه االتفاقیة.
 

تأخذ ھذه االتفاقیة األسبقیة على أي تشریع وطني، وفي حالة حدوث تضارب بین نصوص التشریع الوطني مع شروط ھذه االتفاقیة،  .3
 تسري ھذه االتفاقیة.

 
یمكن تنقیح ھذه االتفاقیة من قبل األطراف، بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء على األقل وثلثي األعضاء المصوتین باللجنة  .4

من ھذه االتفاقیة على ھذا التعدیل، والتي یتبعھا تصدیق مجلس  8المشتركة للمراقبة والتقییم كما ھو مذكور في الفصل السابع، المادة 
 .2015نتقالي، وفقًا لعملیة التعدیل الدستوریة التي تم تشریعھا في الدستور االنتقالي لجنوب السودان، التشریعي الوطني اال
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 .2015أغسطس  17تم في أدیس أبابا، في
 

 تواقیع األطراف وأصحاب المصلحة اآلخرین، االتباع، الضامنین والشھود لھذا االتفاق
 

I( :األطراف 
 
 
 

 سیلفاكیر میاردیت
رئیس جمھوریة جنوب السودان والقائد األعلى لقوات 

 الدفاع الوطني بجنوب السودان

صاحب السیادة د. ریك ماشار تیني والقائد 
 األعلى،

حركة تحریر السودان/القوات المناھضة لجیش 
 التحریر الشعبي السوداني

 
 
 
 
 

 باقان أوكیش أموم
 لألحزاب السیاسیة بجنوب السودان للمحتجزین السابقین
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II( :أصحاب المصلحة 
 
 
 
 
 

 ألوكییر مالوال أغیر
 ممثل المجتمع المدني بجنوب السودان

 األسقف اینوك تومبي لورو
 الدینیین في جنوب السوداننیابة عن الزعماء 

 

 
 أمرمانیوكدینغ

 ممثلتكتاللنساءفیجنوبالسودان
 

 االسم
 ممثاللشخصیاتالبارزة
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III( :التابعون 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسم المنظمة ھنا اسم المنظمة ھنا

 
 
 
 
 
 

 اسم المنظمة ھنا اسم المنظمة ھنا

 
 
 
 
 
 

 اسم المنظمة ھنا اسم المنظمة ھنا

 
 
 
 

 ھنااسم المنظمة اسم المنظمة ھنا

 
 
 
 

 اسم المنظمة ھنا المنظمة ھنااسم 

 
 
 
 
 
 

 اسم المنظمة ھنا اسم المنظمة ھنا
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IV( :الضامنون 
 
 
 

A( رؤساء الدول والحكومات في االیجاد 
 
 
 
 
 

الوزراء  فخامة الرئیسیوویري موسیفیني رئیس  معالي رئیس الوزراء ھیلي مریم دیسالن
 رئیس جمھوریة أوغندارئیس وزراء جمھوریة إثیوبیا الفیدرالیة الدیمقراطیة

 ورئیس االیجاد
 
 
 

فخامة الرئیسعمر حسن البشیر                                                فخامة الرئیسإسماعیل عمر جیلة رئیس جمھوریة السودان 
 رئیس جمھوریة جیبوتي

 
 
 
 

 الرئیسحسن شیخ محمود    فخامة الرئیساوھورو كینیاتارئیس الحكمة الفیدرالیة الصومالیة رئیس جمھوریة كینیا فخامة
 ومقرر ایجاد

 

 
B(  اللجنة المختصة رفیعة المستوى لجنوب السودان ولجنة االتحاد األفریقي -االتحاد األفریقي 

 
 
 
 

 جمھوریة التشادلي  لي جمھوریة الجزائر الشعبیة الدیمقراطیة
 
 
 
 
 

 لي جمھوریة رواندا لي جمھوریة نیجیریا الفیدرالیة
 
 
 
 
 

 رئیس موفوضیة االتحاد األفریقي لي جمھوریة جنوب افریقیا
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V( ایجادالوساطة بقیادة ال 
 
 

 سیوم مسفن لسفیر.
 
 
 

 . الزاروس سومبیواللواء
 
 
 

 اللواء محمد أحمد الدابي السفیر.
 

VI( الشركاء الدولیون كشھود 
 
 
 

 ممثل جمھوریة الصین الشعبیة
 
 
 

 ممثل مملكة النرویج
 
 
 

 ممثل المملكة المتحدة
 
 
 

 ممثل الوالیات المتحدة األمریكیة
 
 
 

 ممثل األمم المتحدة
 
 
 

 ممثل االتحاد األوروبي
 
 
 

 یجادممثل منتدى شركاء اال
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 الملحق األول:  حكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة لجمھوریة جنوب السودان
 
 

 
 الرقم.

 
 المرجع

 
 النشاطات

 
 الھیئات المسؤولة

 
 اإلطار الزمني

  
 الفصل األول

   التحضیرللفترةاإلنتقالیة

 
1 

  
 توقیع اإلتفاقیة

التفاوض،  أطراف
أصحاب المصالح، 

الضامنونالمناصرون، 
والشھود  

 على ھذه االتفاقیة

 
 2015أغسطس  17

 
2 

 
 )1)13, 13المادة 

 
نصب اللجنة القومیة لتنقیح الدستور 

)NCAC لوضع إطار العمل الدستوري (
للمسود لضمھا لھذه االتفاقیة إلى الدستور 

 االنتقالي لجنوب السودان.

 
 ایجاد

 أطراف،أصحابالمصلحة

 
 اقیةاالتففورالتوقیع على ھذه 

 
3 

 
 13.1.1المادة 

 
وضع مسود لقائمة التنقیحات الدستوریة لدمجھا 
في ھذه االتفاقیة إلى الدستور االنتقالي لجنوب 

 السودان.

 
اللجنة الوطنیة للتعدیل 

 الدستوري
 وزارة العدل

 
 21فیغضون 

 یوممنتوقیعھذھاالتفاقیة

 
4 

 
 

 13.1.1المادة 

 
 

 العدلتقدیم قائمة المسودة لوزیر 

 
اللجنة الوطنیة للتعدیل 

 الدستوري

 
 

في الثاني والعشرین من 
وقع  
  
  
   

 

 
5 

 
 13.4المادة 

یقوم وزیر العدل بإرسال قائمة المسودة إلى 
مجلس الوزراء واللجنة التشریعیة الوطنیة 

 االنتقالیة إلقرارھا

 
 وزیر العدل

 
 

أیام بعد استالمھا 7خالل 
  
 اللجنة من  

 الوطنیة لتنقیح الدستور
 

6 
 

 13.5المادة 
دمج ھذه االتفاقیة في الدستور االنتقالي لجنوب 
السودان وإقرار الدستور االنتقالي المعدل 

 )2015لجمھوریة جنوب السودان (المعدل في 

 
 الجمعیة الوطنیة االنتقالیة

 
یوم فور استالم  30خالل 

 التنقیحات من وزیر العدل
 الدستوریةوالشؤون 

وضع مسودة بالتنقیحات لتشریعات األمن  13.1.2المادة  7
 الوطني ذات الصلة

اللجنة الوطنیة للتعدیل 
 الدستوري

 یوم من توقیع 45خالل 
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 االتفاقیة  ذات الصلة باالتفاقیة  

 
8 

 
 13.6المادة 

 
التوقیع على قانون الدستور االنتقالي المعدل 

 جنوب السودانلجمھوریة 

 
 رئیسجمھوریةجنوبالسودان

قبل نھایة الفترة ما قبل 
یوم من  90االنتقالیة (خالل 

 توقیع ھذه االتفاقیة)

 
9 

 
 13.7المادة 

 
تأسیس المؤسسات وإعادة بناء المؤسسات 

 واآللیات لتطبیق ھذه االتفاقیة

 
 

األحزاب،أصحاب 
 المصالح

 ایجادالشركاء، 

 
خالل الفترة ما قبل االنتقالیة 

یوم من توقیع ھذه  90(خالل 
 االتفاقیة)

 
10 

 
 11المادة 

إرجاع أعضاء الجمعیة الوطنیة ومجلس 
عضو  400الوالیات وتوسیع الجمعیة إلى 

وإشھارھا باسم الجمعیة التشریعیة الوطنیة 
 )TNLAاالنتقالیة (

 
 

الجمعیة التشریعیة الوطنیة 
 االتفاقیةواألطراف بھذه 

 
خالل الفترة ما قبل 

 االنتقالیة

 
11 

 
 11.4المادة 

 
 اختیار المتحدث

 
الجمعیة التشریعیة الوطنیة 

 االنتقالیة

بمجرد إنھاء توسیع اللجنة 
 التشریعیة الوطنیة االنتقالیة

 
12 

 
 14المادة 

یقوم المسؤول التنفیذي بحكومة الوحدة الوطنیة 
ة والمؤسسات الحالیاالنتقالیة بتغییر اللجان 

 وإعادة تشكیلھا على المستوى الوطني

 
السلطة التنفیذیة الحكومة 
الوحدة الوطنیھ اإلنتقالیھ 

 (الفترة االنتقالیة)

 
خال شھر واحد بالفترة 

 االنتقالیة

 
13 

 
 15المادة 

تعیین المحافظین االنتقالیین بوالیات بجونقلي 
الوزراء والوحدة وأعالي النیل وتعیین مجلس 

للوالیات واستعادة الجمعیات التشریعیة 
 للوالیات.

 
الرئیس، النائب األول 
للرئیس، المحتجزون

السابقون و 
األحزاب  

 األخرى السیاسیة

 
خال شھر واحد بالفترة 

 االنتقالیة

 
14 

 
 16.8 ,16.5المادة 

 
 االنتخابات الوطنیھ

 لجنة االنتخابات الوطنیة.
من  الدعم

 الشركاء

الفترة أیام قبل نھایة 
 االنتقالیة 

 
15 

 
 16.3 ,16.1المادة 

 
 2012تعدیالت على قانون األحزاب السیاسیة 

والتبني من  2012وقانون االنتخابات الوطنیة 
 قبل المجلس التشریعي الوطني االنتقالي.

 
اللجنة الوطنیة للتعدیل 

الدستوري واللجنة الوطنیة 
 اإلنتقالیة

یزید عن ستة في خالل ما ال 
) أشھر من توقیع ھذه 6(

االتفاقیة والتبني من قبل 
المجلس التشریعي الوطني 
االنتقالي (المعدل عام 

2015( 
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16 

 
 16.2المادة 

 
 إعادة تشكیل مجلس األحزاب السیاسیة

 
الجھات التنفیذیة لحكومة 
الوحدة الوطنیھ اإلنتقالیھ  

االنتقالیة),واألحزاب (الفترة 
 السیاسیة

خالل ما ال یزید عن شھرین 
بعد التعدیل لقانون األحزاب 

 السیاسیة

 
17 

 
 16.6المادة 

خطة إعادة التوطین واإلصالح وإعادة اإلعمار 
 بما یشمل برامج اإلغاثة

 
حكومة الوحدة 

الوطنیھ(الفترة االنتقالیة) 
 والشركاء

البدء مباشرةً أثناء الفترة ما 
قبل االنتقالیة وطوال الفترة 

 االنتقالیة

 
18 

 
 16.4المادة 

 
 إعادة تشكیل المفوضیة الوطنیة لالنتخابات

الرئیس والنائب األول 
للرئیس واألحزاب وفقًا لھذه 
االتفاقیة والمجلس التشریعي 

 الوطني االنتقالي

ال تتجاوز سبعة أشھر من 
 توقیع اإلتفاقیة

 
 

19 

 
 

 16.8 ,16.7المادة 

 
تتطلب المفوضیة الوطنیة لالنتخابات الدعم من 
االتحاد األفریقي واألمم المتحدة وأي شركاء 

 آخرین على المستوى اإلقلیمي أو الدولي

المفوضیة الوطنیة 
لالنتخابات واالتحاد 

 اإلفریقي واألمم المتحدة
والشركاء اإلقلیمیین 

  

 
 فور تشكیل اللجنة

 
20 

 
 16.10المادة 

 
 نشر سجل الناخبین

 
 اللجنةالوطنیة لإلنتخابات

قبل ستة أشھر من عقد 
 اإلنتخابات

 
21 

 
 16.11المادة 

دعوة المراقبین المحلیین واإلقلیمیین والدولیین 
 لمراقبة االنتخابات

 
المفوضیة الوطنیة 

لالنتخابات والجھات 
 

 
وفقًا لجدول مواعید 

 االنتخابات
 

22 
 

 16.12المادة 
 

 التصدي للنزاعات الناتجة عن االنتخابات
 

 المحكمة العلیا
 

یوًما بعد اإلعالن عن  30
 نتائج االنتخابات
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 الدائم و الترتیبات األمنیة االنتقالیة (رسم بیاني)الملحق الثاني: وقف إطالق النار 
 

 رسم بیاني: مؤسسات وقف إطالق النار (المؤسسات التي من شأنھا تفعیل اتفاق دائم لوقف إطالق النار و المنظمات المراقبة)       
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 :  الوقف الدائم إلطالق النار والترتیبات األمنیة االنتقالیة(مصفوفة) 3الملحق 
 

 
 اإلطار الزمني الھیئات المسؤولة النشاطات المرجع 

 
1. 

وقف إطالق النار الدائم 
 والترتیبات األمنیة االنتقالیة

 
 توقیع اإلتفاقیة

 
 الطرفین المتنازعین

 الوسیط

 
 في غضون یوم

 
2. 

 
 1.1المادة 

 
 الدخولفیحیزالتنفیذ

 
الطرفان المتنازعان، آلیة 

 الرصد والتحقق

 
 ساعة 72في غضون

 
3. 

 
 1.2المادة 

تنشر األطراف األوامر المناسبة 
لكافة الوحدات العسكریة والحلفاء 

 والمیلیشیات الخاصة بھم

 
الطرفان المتنازعان، آلیة 

 الرصد والتحقق

 
 ساعة 24في غضون

 
4. 

 
 1.4المادة 

الكامل لألعمال العدائیة الوقف 
وفك االشتباك بین القوات 

 والفصل بینھا وانسحابھا

الطرفین المتنازعین، آلیة 
الرصد والتحقق، األمم 

 المتحدة

 
 ساعة 72في غضون

 
5. 

 
 1.5المادة 

االنسحاب الكامل لكافة الجھات 
األمنیة  الحكومیة المتحالفة مع أي 
من الطرفین المتنازعین من إقلیم 
جمھوریة جنوب السودان باستثناء 

 والیة إكواتوریا الغربیة.

 
الطرفان المتنازعان، آلیة 

الرصد والتحقق/آلیة 
مراقبة وقف إطالق النار 

والترتیبات األمنیة 
 االنتقالیة

 
 یوًما 45خالل 

 (اكتمال)

نزع سالح الجھات األمنیة غیر  1.6المادة  6
الحكومیة وتسریحھا وإعادة 

 توطینھا

الطرفان المتنازعان، آلیة 
الرصد والتحقق/آلیة 

مراقبة وقف إطالق النار 
والترتیبات األمنیة 

 االنتقالیة

 یوًما 90یكتمل في خالل 

 
7. 

 
 1.8المادة 

 تنفیذ ورشة عمل
الوقف الدائم إلطالق النار 

 والترتیبات األمنیة االنتقالیة

 
 ایجادالطرفان المتنازعان، 

 
 یوًما 14یكتمل في خالل +
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8. 

 
 1.10المادة 

االفراج الفوري وغیر المشروط 
عن جمیع أسرى الحرب، والجنود 
األطفال وتقدیم التقریر إلى آلیة 

 الرصد و التحقق

 
الطرفان المتنازعان، 

اللجنة الدولیة للصلیب 
األحمر، الیونیسیف، آلیة 

 الرصد والتحقق

 
 فورا

 
9. 

 
 2.3،  2.2، 2.1المواد 

2.5 

 
 و

الفصل بین القوات التي شاركت 
في القتال في السابق وتجمیعھا 
وإیواؤھا في والیات جوبا 
وجونقلي والوحدة وأعالي النیل 
والقوات الموجودة في أي منطقة 
أخرى التي تم اإلعالن عنھا من 
قبل الطرفین المتنازعین والبعیدة 

 عن الحدود مع
تبقى القوات غیر دول الجوار. 

المخولة لإلیواء في الثكنات 
 العسكریة / القواعد.

 
الطرفان المتنازعان، آلیة 

الرصد والتحقق، األمم 
 المتحدة

 
 یوم + یوم 30+

 
10. 

 
 2.4المادة 

 
األنشطة القائمة بمواقع 

 التجمیع/اإلیواء

 
الطرفان المتنازعان، آلیة 
الرصد والتحقق، االتحاد 

 المتحدةاإلفریقي، األمم 

 
 یوما 90في غضون 

 
11. 

 
 2.6المادة 

 
بیان كامل بأفراد القوات ومعداتھا 
غیر الموجودة في المعسكر إلى 

 مجلس االستعراض االستراتیجي

 
الطرفان المتنازعان، 

االستعراض االستراتیجي 
 للدفاع واألمن
 للدفاع واألمن

 
 في خالل ما ال یزید عن تسعین

) یوًما من توقیع ھذه 90(
 االتفاقیة

 
12. 

 
 3.1المادة 

 3.1.2المادة فرعیة (
3.1.3( 

 
 

 و

 
 تأسیس البناء الوطني المشترك.

 
الطرفان المتنازعان، آلیة 

 الرصد والتحقق

 
 یوًما (مكتمل) 30خالل 

 
13. 

 
 4.2و  4.1المادتان  

 
تأسیس ألیة وقف إطالق النار  -

واإلشراف على الترتیبات األمنیة 
 االنتقالیة

 
آلیة مراقبة وقف إطالق تقوم  -

النار والترتیبات األمنیة االنتقالیة 
بمسؤولیاتھا بما یشمل مراقبة 
االمتثال ورفع التقاریر حتى نھایة 

  

 
 ، األمم المتحدة،ایجاد

 الشركاء

 
أشھر من توقیع  3خالل  -

 ھذه االتفاقیة
 

 طوال الفترة االنتقالیة-
 شھًرا) 30(

 
14. 

 
 5.1المادة 

 
 تنفیذ الترتیبات األمنیة االنتقالیة

 
الطرفان المتنازعات، آلیة 
مراقبة وقف إطالق النار 

والترتیبات األمنیة 
االنتقالیة، مركز العملیات 

   

 
 یوًما 30خالل +
 (البدایة)

 
 یوما  90في غضون 

  
15. 

 
 5.4المادة 

 
 أنشطةتجنب التضارب بین 

 
مركز العملیات 

المشتركة، آلیة مراقبة 
   
  

 

 
 مستمر
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یتم تنفیذھا من قبل القوات   
العسكریة المصرح لھا بالبقاء في 

 جوبا

  

 
16. 

 
 6.1المادة 

تشكیل مجلس متعدد الجھات 
المعنیة لالستعراض االستراتیجي 

 واألمن للدفاع

 
 أصحاب المصالح

 
 یوم + یوم 90

 
17. 

 
 6.5-6.3المواد  

 
 6.6المادة 

(المراحل األولى والثانیة والثالثة 
 والرابعة)

 
تنفیذ االستعراض االستراتیجي 

 للدفاع واألمن

 
مجلس االستعراض 
االستراتیجي للدفاع 

 واألمن

 
 یوًما 180- 90خالل 

 
18. 

 
 7.1المادة 

الواحدة  یتم تأسیس القیادة
والمشاركة والموحدة بشكل فوري 

واكتمال توحید الجیش الوطني  
)NDFSS  .والقوات األمنیة (

 فض البناء
 .3الوطني في القسم 

 
تجمع الوحدة الوطنیة 

TGoNU آلیة لوقف ،
إطالق النار ومراقبة 

الترتیبات األمنیة 
 االنتقالیة

 
 البدایة مع بدء الفترة االنتقالیة

 شھًرا 18واالكتمال بعد 
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 : المساعدة اإلنسانیة وإعادة اإلعمار4الملحق 
 
 

 
 الرقم.

 
 المرجع

 
 النشاطات

 
 الھیئات المسؤولة

 
 اإلطار الزمني

 
1 

 
 1.1المادة 

 
إنشاء بیئة سیاسیة وقانونیة ممكنة لإلجراءات 

 اإلنسانیة

 
التحریر الشعبي قوات جیش 

السوداني وقوات المعارضة 
 المسلحة بجنوب السودان

عقب توقیع ھذه االتفاقیة 
 وطوال الفترة ما قبل االنتقالیة

 
2 

 
 2.2 ,2.1المادة 

 
تأسیس صندوق خاص إلعادة اإلعمار وإنشاء 

 مجلس للصندوق الخاص بإعادة اإلعمار

تجمع الوحدة الوطنیة 
TGoNU 

 حكومات والیات جونقلي
والوحدة وأعالي النیل 

 وإكواتوریا وبحر الغزال،
 األطرف السیاسیة

والترویكا  ایجاداألخرى، 
والصین واالتحاد اإلفریقي 
واألمم المتحدة واالتحاد 
األوروبي والبنك الدولي 
والمحكمة المختصة للھیئة 
الحكومیة الدولیة والبنك 

  

 
خالل الشھر األول بعد 

الوحدة  تأسیس حكومة
 الوطنیة االنتقالیة

وحكومات والیات الوحدة 
وجونقلي وأعالي النیل، 

 إكواتوریا وبحر الغزال

 
3 

 
 2.6المادة 

 
التحضیرات لخطة العمل الخاصة بمجلس 

 التمویل الخاص إلعادة األعمار

 
مجلس التمویل الخاص 

 BSRFإلعادة اإلعمار 

 
 خالل ستة أشھر

 ) من توقیع ھذه االتفاقیة6(

 
4 

 
 2.7المادة 

 
تزوید الصندوق الخاص بإعادة اإلعمار بتمویل 

 أولي والمتابعة بتعھدات المانحین

 
تجمع الوحدة الوطنیة 

 والمانحون

 
عند االنتھاء من خطة العمل 
الخاصة بمجلس الصندوق 

 الخاص إلعادة األعمار
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 والمالیة: إدارة الموارد واإلدارة االقتصادیة 5الملحق 
 
 
 

 اإلطار الزمني الھیئات المسؤولة النشاطات المرجع الرقم.

1. 
 

 اإلصالحات المؤسساتیة
  

 
 بنك جنوب السودان .1.1 2المادة 

  

  
 2.1.1المادة 

استعراض إعادة ھیكلة تشریع بنك جنوب 
 السودان

تجمع الوحدة 
الوطنیة, الجمعیة 
 الوطنیة االنتقالیة

خالل ثالثة شھور من 
 الفترة االنتقالیة

 2.1.3.5المادة  
2.1.4 

تعیین محافظ بنك جنوب السودان واألعضاء 
 التسع لمجلس اإلدارة

الرئیس، النائب 
 األول

خالل أربعة شھور 
 من الفترة االنتقالیة

   .  وزارة المالیة والتخطیط االقتصادي1.2 2.2المادة  

  
 2.2.1.1المادة 

تطویر خارطة طریق استراتیجیة للتنمیة 
 سنوات 5-3االقتصادیة لمدة 

خالل األشھر التسعة  وزارة المالیة والتخطیط
األولى من توقیع 

 االتفاقیة

  المادة 
 االلتزام بالقانون الوطني و

  وزارة
 المالیة و ,2.2.1.3 خالل

 أشھر من التخطیط المعاییر القیاسیة الدولیة ذات الصلة 2.2.1.5
التمویل العام یشمل اإلدارة المالیة العامة 

 وقانون محاسبة
 قا 

 االنتقال

  
 2.2.1.5المادة 

 
مراجعة برنامج صندوق التنمیة المستدامة 

 إلى صندوق تنمیة المشروعات

 
 وزارة المالیة والتخطیط

 
خالل تسعة أشھر من 

 الفترة االنتقالیة
   مكافحة الفسادھیئة  .1.3 2.3المادة  

  
 2.3.1.1المادة 

2.3.1.3 

 
مراجعة قانون ھیئة مكافحة الفساد وتنسیق 

 دوره مع وزارة العدل والشرطة.

 
تجمع الوحدة 

الوطنیة, الجمعیة 
 الوطنیة االنتقالیة

 
خالل خمسة شھور 
 من الفترة االنتقالیة

  
 2.3.1.6المادة 

 
ة والدولیاالنضمام إلى االتفاقیات اإلقلیمیة 

لمكافحة الفساد خصوًصا اتفاقیة االتحاد 
) AUCPCاألفریقي لمنع ومكافحة الفساد (

 واتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة

 
تجمع الوحدة 

الوطنیة, الجمعیة 
 الوطنیة االنتقالیة

 
 خالل عام من
 الفترة االنتقالیة
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) والتنسیق معھم السترداد UNCACالفساد (  
األموال التي تم اختالسھا في الحسابات البنكیة 

 األجنبیة واستردادھا؛

  

  
 2.3.2المادة 

 
 ترشیح رئیس لجة مكافحة الفساد.

 
الرئیس والنائب األول للرئیس 

 والجمعیة الوطنیة االنتقالیة

 
خالل شھران من 

 الفترة االنتقالیة

  
 2.4المادة 

 
 دیوان المراجعة القومي 1.4

  

  
 
 

 2.4.1المادة 

مراجعة قانون دیوان المراجعة 
 القومي

 
تجمع الوحدة 

الوطنیة, الجمعیة 

ة ة االنتقال طن  ال

 
خالل ثالثة شھور من 

 الفترة االنتقالیة

  
 

 2.4.4المادة 

 
 تعیین المراجع العام القومي

 
الرئیس، النائب 

 األول

 
خالل أربعة شھور 
 من الفترة االنتقالیة

   مؤسسات  جدیدة 2.5المادة  2

  
 2.5.1.1المادة 

2.5.1.2, 2.5.1.3 

 تأسیس ھیئة اإلیرادات
القومیة وھیئة المشتریات الحكومیة 

 وتنظیم األصول ولجنة الرواتب
 الرواتب واألجور

 
تجمع الوحدة 

الوطنیة, الجمعیة 

 الوطنیة االنتقالیة

 
خالل ستة أشھر من 

 الفترة االنتقالیة

  2.5.4المادة  
 )EMAھیئة اإلدارة البیئیة (تأسیس 

 
تجمع الوحدة 

الوطنیة, الجمعیة 
 الوطنیة االنتقالیة

 
خالل ستة أشھر من 

 االنتقال

  
 2.5.1.5المادة 

 تأسیس
مراكز البحث والتطویر لـ:        

الكوارث الطبیعیة والدراسات 
 االستراتیجیة واألبحاث العلمیة

  
خالل عامین من 

 الفترة االنتقالیة

 
3 

 
 3المادة 

 
 مراجعة التشریعات الوطنیة

  

  
 

 3.1المادة 

 
یتم مراجعة التشریعات التالیة بما یتفق مع ھذه 

 2009االتفاقیة: قانون ترویج االستثمار، 
 وقانون 2010وقانون المصارف، 

وقانون النقل،  2010االتصاالت عن بعد، 
 وقانون النفط وقانون التعدین 2008

 
تجمع الوحدة 

الجمعیة  الوطنیة,

 الوطنیة االنتقالیة

 
 
 

 خالل عام من
 الفترة االنتقالیة
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4 
 

 4المادة 
 

 إدارة الموارد
  

   
 النفط/البترول .4.3

  

  
 4.1.1المادة 

تطبیق قانون إدارة عوائد النفط 
)PRMA) 2012 

 
حكومة الوحدة الوطنیة 
االنتقالیة، وزارات النفط 

 المالیة والتخطیطووزارة 

) اشھر 6خالل ستة (
 من الفترة االنتقالیة

  
 4.1.2المادة 

غلق كل حسابات عوائد النفط 
بخالف الحسابات الموافق علیھا 

 من قبل القانون

 
تجمع الوحدة الوطنیة ووزیر 
المالیة والتخطیط ووزراء النفط 

 وحاكم بنك جنوب السودان

خالل ثالثة أشھر من 
 االنتقال

  
 4.1.3المادة 

تحدید كافة القروض والعقود 
 المعززة بضمانات مقابل البترول

 
تجمع الوحدة الوطنیة 

TGoNU 

خالل ستة أشھر من 
 االنتقال

  
 4.1.4المادة 

مراجعة الواقع الحالي للتوظیف في 
 قطاع النفط

 
حكومة الوحدة الوطنیة 
االنتقالیة، اللجنة الوطنیة للنفط 

 والغاز

 
واحد من خالل عام 

 الفترة االنتقالیة

  
 4.1.5المادة 

مراجعة كافة العقود الممنوحة إلى 
 شركات خدمیة في حقول النفط

 
حكومة الوحدة الوطنیة 
االنتقالیة، اللجنة الوطنیة للنفط 

 والغاز

خالل عام واحد من 
 الفترة االنتقالیة

  
 4.1.13.7المادة 

  مراجعة النفط
تجمع الوحدة الوطنیة 

 

 خالل ثالثة
 أشھر من وتنفیذ 2012النفط 

4.1.13.10, 
4.1.13.14 

 كافة نصوصھا من بینھا
 الجمعیة الوطنیة االنتقالیة

 االنتقال

 التشغیل
 صندوق أجیال

 المستقبل، مراجعة
 المخصصات السابقة

 للحكومة الوطنیة وحكومات
 الوالیات منذ

 تطویر ,2011
 كفاءة النفط

 القومي
 تغییر شركات
 النقط المحلیة

 واللجان المحلیة
 والغاز، وغیرھا

  
 4.1.13.5المادة 

 مراجعة حساب النفط
تجمع الوحدة 

الوطنیة, 

  

 

خالل ستة أشھر من 
 االنتقال

  
 4.2المادة 

 
 األرض .4.4
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 4.2.1.1المادة 

 
البدء بنقاش وطني معمق لمراجعة السیاسة 

 2008الوطنیة لألراضي وقانون األراضي 

 

تجمع الوحدة 

الوطنیة, الجمعیة 

  

خالل اثنتا عشر شھًرا 
 من الفترة االنتقالیة

  
 4.2.1.2المادة 

 
تأسیس مكتب تسجیل مستقل لألراضي على 

 كافة مستویات الحكومة

 
تجمع الوحدة الوطنیة 

TGoNU 
 

   

خالل ثمانیة عشر شھراً 
 من االنتقال

  
 6المادة 5

 
 -التمویل العام و اإلدارة االقتصادیة 

 مراجعة الجمع و المخصصات

  

  
 6.1.4المادة 

 
 تأسیس ھیئة لإلیرادات الوطنیة

 
تجمع الوحدة 

الجمعیة الوطنیة, 
  

خالل ستة أشھر من 
 االنتقال

  
 6.2.2المادة 

 مراجعة وإعادة
إنعاش مفوضیة مراقبة المالیة 

) FFAMCومخصصات المالیة (
المستقلة على كافة مستویات 

 الحكومة

 
تجمع الوحدة 

الوطنیة, الجمعیة 

الوطنیة 

االنتقالیة، لجنة 

 

 

 

  

 
خالل شھران من الفترة 

 االنتقالیة

  
 

 6.2.4المادة 

 
البقاء داخل إطار توزیع المزید من 
النفوذ والموارد للوالیات والبلدان، 
والعمل على مشاركة الثروات 

 وتقسیم العائدات

 
تجمع الوحدة الوطنیة 

TGoNU 
لجنة رصد 

المخصصات 
الضریبیة والمالیة 

 المستقلة

من ) أشھر 3خالل (
 االنتقال

  
 6.5المادة 

 
 . اإلنفاق العام5.1

  

  
 6.3.1المادة 

 
 2011مراجعة قانون اإلدارة المالیة العامة 

وتطبیقھ بما في ذلك تأسیس أنظمة فعالة 
لالمتالك العام وكشف األجور، ومنح تنازالت 

 الخدمة العامة واالقتراض العام وإدارة الدین.

 
 
 

تجمع الوحدة 

الجمعیة الوطنیة, 

 الوطنیة االنتقالیة

 
) أشھر من 3خالل (
 االنتقال

  
 6.4المادة 

 
 . االقتراض5.2

  

  
 6.4.1المادة 

 
بدء تشریع یصف الشروط التي تمكن حكومة 
الوحدة الوطنیة االنتقالیة والوالیات من 

 االقتراض

تجمع الوحدة 

الوطنیة, الجمعیة 

  

 
) أشھر من 3خالل (
 االنتقال
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   اإلدارة المالیة العامة .5.3 6.5المادة  

  
 6.5المادة 

مراجعة الدیون والمتأخرات والدفعات السابقة 
وكل األموال العامة واإلنفاقات وإرسال 

 التقاریر إلى الجمعیة الوطنیة االنتقالیة

 
تجمع الوحدة 

الوطنیة, الجمعیة 

 الوطنیة االنتقالیة

  

 
) أشھٍر 4خالل أربع (

 من االنتقال

استالم تقاریر المراجعة المعلقة من جانب  6.5.6المادة  
تجمع الوحدة  الجمعیة الوطنیة

الوطنیة, الجمعیة 

  

 
خالل ستة أشھر من 

 االنتقال

  
 6.5.10المادة 

إصالح اقتصاد جنوب السودان وإدارة 
تجمع الوحدة  المالیة بالقطاع العامالمؤسسات 

الوطنیة, الجمعیة 

  

 
خالل ستة أشھر من 

 االنتقال

 
6 

 
 7المادة 

 
 صندوق تنمیة المشروعات

  

  
 7.9-7.7المواد 

 
وضع سیاسة لتطویر الرفاھیة االجتماعیة 
والمشروعات صغیرة ومتوسطة الحجم 

قیرة الفلمناطق اإلسكان الریفیة والحضاریة 
 وبرامج خلق فرص العمل.

تطبیق استراتیجیة تنمیة القطاع الخاص التي 
تم تطویرھا بالتعاون مع منتدى رجال 
األعمال بجنوب السودان ووزارة التجارة 

 والصناعة

إنشاء مؤسسات تمویل للمشروعات 
الصغیرة جدًا وتمویل األمن االجتماعي 
 لمساعدة القطاعات غیر المؤمنة من المجتمع

إنشاء صندوق لتطویر مشروعات السیدات 
والشباب لدعم إنشاء قاعدة من المشروعات 

 الخاصة بالسیدات/الشباب

  
 خالل اثنا عشر

) شھًرا من الفترة 12(
 االنتقالیة

 
 

 أثناء الفترة االنتقالیة
 
 

 أثناء الفترة االنتقالیة
 
 

 أثناء الفترة االنتقالیة

 
7 

 
 8المادة 

 
 ھیئة اإلدارة

 )EFMAاالقتصادیة والمالیة (

  

  
 8.7-8.1المواد 

 
تقوم اللجنة الوطنیة لتنقیح الدستور بوضع 
التشریعات الضروریة لترسیخ ھیئة اإلدارة 

بالفصل  8االقتصادیة والمالیة وفقًا للمادة 
 )8.1الرابع، المادة الفرعیة (

 
من حكومة الوحدة الوطنیة 
االنتقالیة والبنك الدولي 

النقد الدولي والبنك وصندوق 
اإلفریقي للتنمیة، والبنك 
األفریقي للتنمیة والسوق 
ا  ق ق  أف كة لش ش ال
    
  
   

    

 
) أشھٍر 4خالل أربع (

 من االنتقال
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یتم تمریر ھذه االتفاقیة والمسودة إلى وزیر   
العدل والشؤون الدستوریة والذي سیحضرھا 
إلى مجلس الوزراء والجمعیة الوطنیة االنتقالیة 

 13,4لإلقرار وفقًا للفصل األول، القانون 
 

تأسیس ھیئة اإلدارة االقتصادیة والمالیة 
 ومجلسھا واللجنة االستشاریة الخاصة بھا

 
مجلس ھیئة اإلدارة  یجب أن یتمتع

االقتصادیة والمالیة وھیئة اإلدارة 
االقتصادیة والمالیة واللجنة االستشاریة 

 واألمانة بالصالحیة الكاملة،

  
 
 
 
 
 
 
 
 

خالل أربعة أشھٍر من 
 االنتقال

 
 

) أشھر 6خالل ستة (
 من االنتقال



71  

 

 المصالحة والتعافي: المساءلة من أجل العدالة االنتقالیة، 6الملحق 
 
 

 اإلطار الزمني الھیئات المسؤولة النشاطات المرجع الرقم.

  
 1.2المادة 

 
أحكام لجنة الحقیقة والمصالحة والمعالجة 

وتفویضات المحكمة الھجین لجنوب السودان 
 وسلطاتھا القضائیة

 
حكومة الوحدة الوطنیة 

 االنتقالیة، االتحاد اإلفریقي
 أمانة األمم المتحدة

 
) أشھر من 6خالل ستة (

 إنشاء تجمع الوحدة الوطنیة

  
 2.1.2المادة 

بدء وإصدار التشریعات الخاصة بتأسیس لجنة 
 )CTRHالحقیقة والمصالحة والمعالجة (

 
 

تجمع الوحدة الوطنیة 
TGoNU 

 
وزارة العدل والشؤون 

 الدستوریة، المجتمع المدني

 
 

 )6خالل ستة (
 أشھر من

الوطنیة تأسیس حكومة الوحدة 
 االنتقالیة

  
 2.1.4المادة 

تسلیم الملفات والسجالت والوثائق من قبل 
لجنة المعالجة الوطنیة والسالم والمصالحة 

 الحالیة

 
 

تجمع الوحدة الوطنیة 
TGoNU 

لجنة الحقیقة والمصالحة 
ة طن نة ال  الشفا  الل

 
خالل فترة ال تزید عن خمسة 

 عشر
)   یوًما بعد بدء عمل 15(

لجنة الحقیقة والمصالحة 
ة ال    ال

 ,2.3.1,2.3.2المادة 
2.3.3 

 
 

تعیین مفوضي لجنة الحقیقة والمصالحة 
 والشفاء والمصادقة علیھم

 

تجمع الوحدة الوطنیة، 

مفوضیة االتحاد اإلفریقي، 

   

  

 
 

عند تأسیس لجنة الحقیقة 
 والمصالحة والمعالجة

  
 
 

 3.1.2المادة 

 
بدء واختتام التوقیع على مذكرة التفاھم حول 
تأسیس المحكمة الھجین لجنوب السودان 

)HCSS( 

 
 
 

حكومة الوحدة الوطنیة 
 االنتقالیة، االتحاد اإلفریقي

 أمانة األمم المتحدة

 
) أشھر من 6خالل ستة (

تأسیس حكومة الوحدة 
 الوطنیة االنتقالیة

  
 3.1.5المادة 

تشریع بشأن تأسیس المحكمة الھجین سن 
لجنوب السودان كما تم االتفاق بین حكومة 
الوحدة الوطنیة االنتقالیة واالتحاد اإلفریقي 

 واألمم المتحدة

 

تجمع الوحدة 

الوطنیة, الجمعیة 

  

خالل تسعة أشھر من إنشاء 
 تجمع الوحدة الوطنیة

  
 ,3.1.6المادة 
3.1.7 

 
 

 المحكمة المختلطة لجنوب السودانتفعیل 

 
حكومة الوحدة الوطنیة 

 االنتقالیة، االتحاد اإلفریقي
 األمم المتحدة,

 
ة ت ة األ ال ا  أ

 
) شھراً 12خالل اثني عشر (

من تأسیس تجمع الوحدة 
 الوطنیة
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 : معاییر الدستور الدائم7الملحق 
 
 
 

 اإلطار الزمني الھیئات المسؤولة النشاطات المرجع الرقم.

  
 2المادة 

تجمع الوحدة  سن تشریع لضبط عملیة صنع الدستور
الوطنیة, الجمعیة 
 الوطنیة االنتقالیة

) أشھر من 6خالل ستة (
 الفترة االنتقالیة

  
 8المادة 

 
مراجعة عملیة الدائرة لصنع دستور دائم وإعادة 

 الدستور تشكیل اللجنة الوطنیة لمراجعة

 
 

تجمع الوحدة الوطنیة 
TGoNU 

 
 أصحاب المصالح

 
 

بمجرد سن التشریع بشكل 
 مباشر

  
 5 ,4المادة 

التشاور العام حول عملیة صنع الدستور 
ووضع مسودات لنص الدستور ومؤتمر 

 الدستور واألخذ بالدستور

 
اللجنة الوطنیة لمراجعة 
الدستور، الھیئة التنفیذیة 

العامة والجمعیة 
 التأسیسیة

 
) 18خالل ثمانیة عشر (
 شھًرا من الفترة االنتقالیة

  
 3المادة 

 
 اكتمال عملیة صنع الدستور

 
اللجنة الوطنیة لمراجعة 

 الدستور

 فیما ال یتجاوز
) شھًرا بعد 18ثمانیة عشر (

 تأسیس الفترة االنتقالیة

  
 5.5المادة 

تحویل الجمعیة الوطنیة االنتقالیة إلى الجمعیة 
 التأسیسیة لتبني الدستور

 
تجمع الوحدة الوطنیة, 

 الجمعیة الوطنیة االنتقالیة

تاریخ األول من الشھر السابع 
 والعشرین من الفترة االنتقالیة
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 : لجنة الرصد والتقییم المشتركة8الملحق 
 
 
 

 اإلطار الزمني الھیئات المسؤولة النشاطات المرجع الرقم.

  
 - 2.1، 2، 1المواد 

2.4 

 
تأسیس اللجنة المشتركة للمراقبة والتقییم 

 والسكرتاریة الخاصة بھا

حكومة جمھوریة جنوب 
السودان والمعارضة 
المسلحة بجنوب السودان 

 واألطرف السیاسیة
 األخرى والمحتجزون
السابقون والزعماء 

الدینیون وكتلة السیدات 
ومنظمات المجتمع المدني 

والشخصیات البارزة 
وعات األعمال ومجم

 والشباب
وإثیوبیا وجیبوتي وكینیا 
والصومال والسودان 
وأوغندا وخمس أقالیم إفریقیة 

) واالتحاد اإلفریقي 1(
والصین والنرویج والمملكة 
المتحدة والوالیات المتحدة 
واألمم المتحدة واالتحاد 

 
   

 
خالل خمسة عشر یوًما من 

 االتفاقیةتوقیع ھذه 

 مواطني جنوب السودان اجتماعات لجنة الرصد والتقییم المشتركة 6المادة  
األطراف المشاركة في ھذه 
االتفاقیة، الزعماء الدینیون، 

كتلة السیدات، منظمات 
المجتمع المدني، 

الشخصیات البارزة، 
مجموعات األعمال، 

 الشباب
إثیوبیا وجیبوتي وكینیا 
والصومال والسودان 
وأوغندا وخمس أقالیم إفریقیة 

) ومفوضیة االتحاد 1(
اإلفریقي والصین والنرویج 
والمملكة المتحدة والوالیات 
المتحدة واألمم المتحدة 
واالتحاد األوروبي والمحكمة 
المختصة للھیئة الحكومیة 

 الدولیة

 مرة واحدة في الشھر
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