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 ئمة بالمختصراتقا

AFR- Annual Financial Report  
AOR - Area of Responsibility  
AU- African Union  
CFA- Ceasefire Agreement 
CFC- Ceasefire Commission 
CJDF – Compensation/ Jabr Al-Darar Fund 
CPA - The Comprehensive Peace Agreement 
CPC – Community Policing Centre 
CTSG-Ceasefire Team Site Group 
DDR - Disarmament, Demobilization and Reintegration 
DFC - Deputy Force Commander 
DJAM - Darfur Joint Assessment Mission  
DLC- Darfur Land Commission  
DMZ - Demilitarised Zone 
DoC DPA- Declarations of Commitment to the DPA 
DPA - Darfur Peace Agreement 
DRA - Darfur Regional Authority 
DRC – Darfur Referundum Commission  
DRDF - Darfur Reconstruction and Development Fund 
EU- European Union 
FC - Force Commander 
FFAMC - Fiscal and Financial Allocation and Monitoring Commission 
GoS - Government of Sudan 
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development  
IFC - Implementation Follow-Up Commission 
ICRC - International Committee of the Red Cross 
IDPs – Internally Displaced Persons 
INC - Interim National Constitution 
(ITC) - Integration Technical Committee  
JC - Joint Commission 
JCC – Joint Coordination Center 
JLCC - Joint Logistics Coordination Committee  
LCC -Logistics Coordination Committee 
MDGs- Millinum Development Goals 
MFS- Micro Finance System 
NCRC- National Constitutional Review Commission  
NCS- National Civil Service  
NCSC -National Civil Service Commission  
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NGO - Non-Governmental Organisation 
NRF- National Revenue Fund 
PC - Police Commissioner 
RCC-Reparation and Compensation Commission 
RoE – Rules of Engagement  
SAF- Sudan Armed Forces  
SOMA – Status of Mission Agreement 
SSCFC-Sector Sub-Ceasefire Commission  
Sub-CFCs- Sub-Ceasefire Commissions 
TRC - Truth and Reconciliation Commission  
TJRC – Truth, Justice and Reconciliation Commission  
TSGs- Team Site Groups 
UN - United Nations 
UNAMID – African Union United Nations Hybrid Operation in Darfur  
UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees 
UNICEF - United Nations International Children’s Educational Fund 
UNPOL – United Nations Police 
UNSCR - United Nations Security Council Resolution 
USA - United States of America 
VRC – Voluntary Return Committee 
VRRC – Voluntary Return and Resettlement Commission 
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  لتعاريفا 

تعني منطقة محددة تخضـع لسـيطرة أحـد األطـراف، وال يمكـن ألي طـرف آخـر أن يمـارس " طقة السيطرةمن"
 .فيها أي نشاط

تعنـــي القــوات، ســواء كانـــت مرتبطــة بــأي طــرف أو تابعـــة لــه أو ال، وتتضــمن أيـــة  "الميليشــيات المســلحة"
 .جماعة مسلحة منخرطة أو قد انخرطت في نشاط عدائي

تعنــي عمليــة نقــل المقــاتلين الســابقين للحركــات إلــى مواقــع مختــارة بغــرض نــزع ســالحهم ودمجهــم " التجميــع"
 .في المؤسسات األمنية المختارة

يمكــن اســتبدال إحــدى العبــارتين بــاألخرى لإلشــارة إلــى  "مواقــع تمركــز القــوات"أو  "منــاطق تجميــع القــوات"
 .تسريحهماألماكن التي تجري فيها عملية نزع سالح المقاتلين و 

األمــم المتحــدة فــي دارفــور، وتــم هــي منطقــة محــددة أنشــئت بموجــب هــذا االتفــاق تراقبهــا  "المنطقــة العازلــة"
 .المتحاربة منها استبعاد القوات المتنازعة أو

 .تعني قوات الحركات "المقاتلون"

ة مــن شــرطة األمــم تعنــي العــاملين المتطــوعين الــذين يقومــون بأنشــطة الــدوريات بمراقبــ "يــةشــرطة المجتمعال"
ــر عبارتــا . المتحــدة بغيــة المســاعدة علــى حفــظ الســالم والهــدوء العــامين و  "أعمــال الشــرطة المجتمعيــة"وتفسَّ

 .وفقًا لذلك "متطوعو الشرطة المجتمعية"

هـــي األســـلحة التـــي ال يمكـــن اســـتخدامها بواســـطة شـــخص واحـــد، وتتطلـــب  "األســـلحة التـــي يـــديرها طـــاقم"
وفــي كثيــر مــن األحيــان يــتم . أو لتحديــد مســارها النهــائي/فنيــة، ســواء إلطالقهــا و مشــغلين إضــافيين ووســائل

 .طائرات تركيب هذه األنواع من األسلحة على مركبات أو سفن أو

تعنــي منطقــة محــددة وفقــًا لهــذا االتفــاق، تمتنــع األطــراف عــن القيــام بعمليــات  "المنزوعــة الســالح المنطقــة"
 .كات العسكريةعسكرية فيها وُتخليها من الممتل

يعنــي عمليــة تشــرع األطــراف مــن خاللهــا فــي تفكيــك هياكلهــا العســكرية ويبــدأ المقــاتلون الســابقون  "التســريح"
 .في عملية التحول إلى الحياة المدنية

يعني عملية جمع األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفـة والثقيلـة ومراقبتهـا والـتخلص منهـا، وهـو  "نزع السالح"
 .الة األلغاميشمل عملية إز 
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 .إلى الفصل الجغرافي بين قوات الخصومتؤدي هي عبارة عامة لإلشارة إلى العملية التي  "رتباطفك اال "

 .تعني الحقوق القبلية في ملكية األراضي "الحواكير"

هم أشخاص أو مجموعات من األشـخاص اضـطروا أو أجبـروا علـى الفـرار أو مغـادرة ديـارهم أو  "النازحون"
تهم المعتادة،  ال سيما نتيجة، أو بسبب، العواقـب المترتبـة علـى النـزاع المسـلح أو انتشـار العنـف أماكن إقام

أو انتهــــاك حقــــوق اإلنســــان أو الكــــوارث الطبيعيــــة أو التــــي هــــي مــــن صــــنع اإلنســــان، ودون خــــروج هــــؤالء 
 .األشخاص عن الحدود الوطنية المعترف بها دولياً 

لمســلحة المنخرطــة فــي النــزاع، مــن غيــر القــوات المســلحة التابعــة يقصــد بهــا جميــع الجماعــات ا "الحركــات"
إلــى الحركــات الموقعــة  "الحركــات"للدولــة والميليشــيات المرتبطــة بهــا؛ وألغــراض هــذا االتفــاق، تشــير عبــارة 

 .على االتفاق

 وقللحقـ الجسـيمة واالنتهاكـات الـذي طـال فتـرة طويلـة العنـف ضـحايا تسـاعد التـي العملية تعني" المصالحة"
 المجتمعـات أوسـاط فـي الثقـة بنـاء إعـادة أجـل مـن  الثقـة وفقـدان والكراهيـة الحزن على يتغلبوا كي األساسية
 .االجتماعي السلم واستعادة

تعني نقل وحدة أو فـرد أو مـؤن مـن منطقـة انتشـار إلـى موقـع آخـر داخـل المنطقـة أو إلـى  "إعادة االنتشار"
 .أو التصرف بشكل آخر/ستعمال أو التسريح إلعادة الدمج وجزء داخلي من المنطقة بغرض مواصلة اال

ــارة إصــالح المؤسســات األمنيــة" يقصــد بــذلك عمليــة تحويــل مؤسســات أمنيــة محــددة بهــدف تحســين  "المخت
 .المقبولةالدولية للمعايير  وتعزيز سيادة القانون وفقاً  واحترافيتهاقدراتها وفعاليتها 

ج بلــــد جنســــيته، بســــبب خــــوف لــــه مــــا يبــــرره مــــن التعــــرض يقصــــد بــــه أي شــــخص موجــــود خــــار  "الالجــــئ"
االنتمــاء إلــى فئــة اجتماعيــة معينــة أو بســبب  لالضــطهاد لــدواٍع عرقيــة أو علــى أســاس الــدين أو الجنســية أو

الــرأي السياســي، ويكــون ذلــك الشــخص نتيجــة لهــذه األحــداث غيــر قــادر علــى االســتفادة مــن الحمايــة التــي 
فـي العـودة بسـبب عـدم حيازتـه علـى الجنسـية وموجـود نتيجـة لتلـك األحـداث  يوفرها ذلك البلد أو غير راغـب

خــارج البلــد الــذي كــان يقــيم فيــه مــن قبــل بصــفة اعتياديــة، أو أنــه بســبب خــوٍف كهــذا غيــر راغــب فــي العــودة 
علـــى أي شـــخص يضـــطر، بســـبب االعتـــداء الخـــارجي أو  "الالجـــئ"وتنطبـــق أيضـــا عبـــارة . إلـــى ذلـــك البلـــد

يطرة األجنبيــة أو األحــداث التــي تخــل علــى نحــو خطيــر بالنظــام العــام، ســواء فــي أي جــزٍء االحــتالل أو الســ
مــن بلــِد منشــئه أو جنســيته أو البلــد بُرمتــه، إلــى مغــادرة محــل إقامتــه المعتــاد التماســًا للملجــأ فــي مكــان آخــر 

 .خارج بلد منشئه أو جنسيته
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ن الســابقين بهــدف زيـــادة إمكانيــة اســتيعابهم فـــي تعنــي تــدابير المســـاعدة التــي تتــاح للمقـــاتلي "إعــادة الـــدمج"
 .المجتمع المدني، على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي

يعني الشخص النازح الذي يعود طوعيًا إلى المكان الـذي كـان يقـيم فيـه بصـفة اعتياديـة قبـل نزوحـه  "العائد"
 .بهدف بناء نفسه من جديد في ذلك المكان

يهات التـي تصـدرها سـلطة عسـكرية مختصـة تحـدد الظـروف والقيـود التـي تقـوم تعني التوج "قواعد االشتباك"
 .أو االستمرار في استخدام القوة ضد قوات أخرى تواجهها/القوات في ظلها بالبدء و

ـــة" يعنـــي االتفـــاق بـــين يوناميـــد وحكومـــة الســـودان، الـــذي يحـــدد الوضـــع القـــانوني للقـــوة  "اتفـــاق مركـــز البعث
 .تم نشرها في السودانالعسكرية الزائرة التي ي

تعنــــي األشــــخاص أو جماعــــات األشــــخاص الــــذين عــــانوا  "ضــــحايا الحــــرب"أو  "شــــخص متــــأثر بــــالحرب"
 . االضطهاد أثناء النزاع في دارفور، والذين تأثرت حياتهم وسبل عيشهم سلبًا نتيجة للنزاع
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 الديباجة

 ، "رافاألط"إن األطراف في هذا االتفاق، المشار إليها فيما بعد باسم 

 سيادة ووحدة السودان وسالمة أراضيه، تؤكد من جديدؤد 

، وبالتنفيـذ الكامـل التفـاق 2005 عن التزامها بالدسـتور الـوطني المؤقـت لجمهوريـة السـودان لعـام وٕاذ تعرب من جديد
ابع لألمــم ، وبمقــررات االتحــاد األفريقــي وقــرارات مجلــس األمــن التــ2005ينــاير /الســالم الشــامل المــؤرخ كــانون الثــاني

 المتحدة، المتعلقة بضرورة التوصل إلى حل سياسي بغية إنهاء النزاع في دارفور،

االتفاقات السـابقة المتعلقـة باألزمـة فـي دارفـور، وخاصـة االتفـاق اإلنسـاني لوقـف إطـالق النـار فـي دارفـور،  ذكروٕاذ ت
ـــ 8والبروتوكـــول الخـــاص بإنشـــاء مســـاعدات إنســـانية فـــي دارفـــور المؤرخـــان  ـــا، 2004ل إبري ، والمبرمـــان فـــي إنجامين

تشــاد؛ واالتفــاق مــع األطــراف الســودانية بشــأن آليــات إنشــاء مفوضــية وقــف إطــالق النــار ونشــر المــراقبين فــي دارفــور 
حركــــة تحريــــر /، أديــــس أبابــــا، إثيوبيــــا؛ والبروتوكــــول المبــــرم بــــين حكومــــة الســــودان، وجــــيش2004مــــايو  28بتــــاريخ 

، أبوجـــا، 2004نـــوفمبر  9ة بشـــأن تحســـين الوضـــع اإلنســـاني فـــي دارفـــور بتـــاريخ الســـودان وحركـــة العـــدل والمســـاوا
وجــيش تحريــر الســودان، وحركــة العــدل والمســاواة بشــأن / نيجيريــا؛ والبروتوكــول المبــرم بــين حكومــة الســودان، حركــة 

وٕاعــالن المبــادئ  ، أبوجــا، نيجيريــا؛2004نــوفمبر  9تعزيــز الوضــع األمنــي فــي دارفــور وفقــًا التفــاق إنجامينــا بتــاريخ 
مـايو   5، أبوجا، نيجيريا؛ واتفاق سـالم دارفـور المبـرم بتـاريخ 2005يوليو  5لحل النزاع السوداني في دارفور بتاريخ 

، 2009فبرايـر  17، أبوجا، نيجيريا؛ واتفاق حسن النوايـا بـين حكومـة السـودان وحركـة العـدل والمسـاواة بتـاريخ 2006
، الدوحــة، 2010فبرايــر  23ي بــين حكومــة الســودان وحركــة العــدل والمســاواة بتــاريخ الدوحــة، قطــر؛ واالتفــاق اإلطــار 

، الدوحــة، قطــر؛ 2010مــارس  18قطــر، واالتفــاق اإلطــاري بــين حكومــة الســودان وحركــة التحريــر والعدالــة، بتــاريخ 
 .الدوحة، قطر ،2010مارس   18واتفاق وقف إطالق النار بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة بتاريخ 

 بأن التنوع الثقافي والعرقي للشعب السوداني هو أساس التالحم الوطني، ومن ثم، يتم تعزيزه وتنميته،  تعترف وٕاذ

بالمبادرة الكريمة من صاحب السمو أمير دولة قطر بإنشاء بنك تنمية دارفور للمساعدة في جهود تنمية  وٕاذ ترحب
   دارفور وٕاعادة إعماره،

ى ضــرورة تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان والعدالــة والمســاءلة والمصــالحة فــي الســودان، وبخاصــة فــي علــ تشــدد وٕاذ
 دارفور،

جميع أعمال العنـف التـي تمـاَرس ضـد المـدنيين وانتهاكـات حقـوق اإلنسـان، وبخاصـة المرتكبـة ضـد النسـاء  وٕاذ تدين
تهاكــات حقــوق اإلنســان والقــانون اإلنســاني واألطفــال، وٕاذ تشــدد علــى حتميــة االمتنــاع عــن ارتكــاب أعمــال العنــف وان

 الدولي،
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أن تهيئـــة الظـــروف المواتيـــة إلحـــالل الســـالم الـــدائم فـــي دارفـــور، وتنفيـــذ هـــذا االتفـــاق وتحقيـــق المصـــالحة  وٕاذ تـــدرك
الوطنيــة والــتالحم االجتمــاعي وٕاعــادة اإلعمــار أمــر يتطلــب تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان واحتــرام مبــدأ المســاواة بــين 

 المواطنين السودانيين واحترام سيادة القانون،جميع 

على ضرورة أن َتقبل جميع أطراف النزاع المسلح في دارفور، على نحـو كامـل وغيـر مشـروط، االلتزامـات  وٕاذ تشدد
المنوطـة بهـا بموجــب القـانون اإلنســاني الـدولي والقــانون الـدولي لحقـوق اإلنســان، والقـرارات ذات الصــلة الصـادرة عــن 

 من التابع لألمم المتحدة،مجلس األ

 دارفور، بالتصدي النتهاكات حقوق اإلنسان أثناء النزاع في وٕاذ تلتزم

النتـائج التـي تمخـض عنهـا المنتـديان األول والثـاني للمجتمـع المـدني فـي دارفـور، اللـذان عقـدا  وٕاذ تضع في االعتبار
 ،على التوالي ،2010ويوليه  2009في الدوحة في نوفمبر 

نه ال يمكن حـل النـزاع فـي دارفـور عسـكريًا وأنـه ال يمكـن التوصـل إلـى حـل مسـتدام إال عـن طريـق عمليـة أ وٕاذ تدرك
 سياسية شاملة، 

 :قد اتفقت على ما يلي
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 األساسية والحريات اإلنسان حقوق :األول الفصل

  األساسية والحريات اإلنسان حقوق وتعزيز حماية :ا المادة

 ،وتضمن حكومة السودان. زيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ألهالي دارفورتعترف األطراف بأهمية تع .1
وحكومات واليات دارفور التمتع الفعلي بجميع الحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من  ،وسلطة دارفور اإلقليمية

 .كون السودان طرفًا فيهاالدستور القومي االنتقالي للسودان والصكوك الدولية لحقوق اإلنسان التي ي

 الــدولي، اإلنســاني والقــانون اإلنســان لحقــوق الــدولي القــانون بموجــب بهــا المنوطــة اللتزامــاتا األطــراف جميــع تســتوفي .2
 المســاواة قــدم وعلــى الكامــل التمتــع عــن فضــالً  والسياســية، المدنيــة للحقــوق الفعليــة للممارســة مواتيــة بيئــة تهيئــة وتكفــل

 .والثقافية االجتماعيةو  االقتصادية بالحقوق

 أو اللغــة أو اللــون أو العــرق أو الجــنس شــامًال ذلــك  ســبب، ألي تمييــز دون األشــخاص جميــع تمتــعتكفــل األطــراف  .3
 الحقــوقبكافــة  االجتمــاعي الوضــع أو االجتمــاعي أو القــومي األصــل أو اآلراء مــن غيــره أو السياســي الــرأي أو الــدين

 لحقـــوق واإلقليميـــة الدوليـــة والصـــكوك للســـودان، االنتقـــالي القـــومي الدســـتور فـــيو  االتفـــاق، هـــذا فـــي الـــواردة والحريـــات
 قــدم علـى والرجــال واألطفـال للنســاء ُيكفـل .والحريــات الحقـوق تلــك وممارسـة فيهـا، طرفــاً  السـودان يكــون التـي اإلنسـان
 .فيها طرفاً  السودان كوني التي اإلنسان لحقوق الدولية الصكوك في الواردة اإلنسان حقوق بجميع التمتع المساواة

 .والواجبات الحقوق في السودانيين جميع تساوي أساس هي المواطنة تكون .4

 الحـق األطـراف وَتحتـرم. التمييـز وعـدم والمسـاواة القـانون سـيادة مـن أساس على دارفور في الجميع وسالمة أمن كفلت .5
 للتعـذيب تعرضـه وعـدم تعسـفياً  حياتـه مـن أحد حرمان عدم وُيكفل وسالمته، الفرد وكرامة الشخصي واألمن الحياة في
 .المعاملة سوء أو

 المدنيـة الـدعاوى جميـع فـي العدالـة إلـى اللجـوء في والحق العادلة، العلنية المحاكمة في الحق السودان حكومة تضمن .6
 فــي تقــالاالع عنــد الحــق الضــمان هــذا ويشــمل. بأنواعهــا المحــاكم أمــام المســاواة مــن أســاس علــى والجنائيــة واإلداريــة
 فـــي والحـــق الـــدفاع فـــي والحـــق إليـــه، الموجهـــة بـــالتهم فـــوراً  الشـــخص إبـــالغ فـــي والحـــق ذلـــك، أســـباب علـــى االطـــالع
 عـدم فـي والحـق المختصـة، المحكمـة طريـق عـن اإلدانـة تثبـت أن إلـى البـراءة افتـراض فـي والحـق القانونيـة، المساعدة

 اتهـام بعـدم الكفيلـة القانونيـة التـدابير وتُتخـذ. الجـرم نفـس علـى نمرتي المحاكمة عدم في والحق قسرًا، بالشهادة اإلدالء
 تــم قــد أنــه المــدعى الوقــت فــي جريمــة يشــكل الفعــل ذلــك يكــن لــم إذا عنــه، االمتنــاع أو فعــل، أي بارتكــاب شــخص أي
 .دارفور أنحاء جميع في العدالة إلى اللجوء إمكانية المساواة قدم وعلى فعلياً  للمواطنين وتتاح. فيه
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 وحريـة والـدين، الضـمير وحريـة الـرأي حريـة فـي الحـق إلتاحة الالزمة واإلدارية القانونية التدابير السودان حكومة تخذت .7
 فـــي والحـــق وتســـجيلها، السياســـية األحـــزاب تشـــكيل فـــي والحـــق الجمعيـــات، وتكـــوين الســـلمي التجمـــع وحريـــة التعبيـــر

 والنقابـات الخاصـة والقطاعـات المـدني المجتمـع نظمـاتم تشـكيل فـي والحـق العامـة، الشـؤون في والمشاركة التصويت
 الواجـــب االحتــرام إيـــالء مــع اإلعــالم وســـائل مــن وغيرهـــا الصــحافة حريــة الســـودان حكومــة وتضـــمن. فيهــا والمشــاركة

 لحقـوق العالمي واإلعالن والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد في الواردة اإلنسان لحقوق الدولية للمعايير
 .والشعوب اإلنسان لحقوق اإلفريقي والميثاق اإلنسان

 الجمعيـات وتكـوين التعبيـر فـي حقهـم ممارسـة مـن منعهم أو آرائهم، بسبب المواطنين تهديد عن األطراف جميع تمتنع .8
 .دارفور في السلمي والتجمع

 والخـــدمات االحتياجـــات تـــوفير خـــالل مـــن دارفـــور فـــي االقتصـــادي والنمـــو العـــام الرفـــاه بتعزيـــز الســـودان حكومـــة تقـــوم .9
 الطفـــل رعايـــة ومراكـــز والمستشـــفيات والمـــدارس والميـــاه الغـــذاء( المناســـبة األساســـية التحتيـــة والبنيـــة الكافيـــة، األساســـية
 وتمكـــين للشـــباب، العمــل فـــرص تــوفير علـــى والعمــل ،)الحـــرب ضـــحايا لتأهيــل الالزمـــة والمــؤن االجتمـــاعي والضــمان

 جميـع أمـام متكافئـة فـرص وتوفير المناسبة، الموارد وتخصيص العامة، الخدمات قديموت الرشيد، الحكم وٕارساء المرأة،
 .األراضي ذلك في بما الطبيعية، الموارد على للحصول دارفور في المحلية المجتمعات

 التأهيـل وٕاعـادة والتعميـر المبكر اإلنعاش برامج وتصميم تخطيط في دارفور أهالي مشاركة تعزيز على األطراف تتفق .10
 . وتنفيذها دارفور في

 المبكـر باإلنعـاش المتعلقة والبرامج السياسات في الضعيفة والفئات واألطفال النساء الحتياجات الواجب االهتمام يولى .11
 .دارفور في التأهيل وٕاعادة والتعمير

 االضـطالع قطريـ عـن والثقافيـة واالجتماعية االقتصادية الحقوق بإنفاذ النهوض على الدولي المجتمع األطراف تحث .12
 .التأهيل وٕاعادة والتعمير المبكر لإلنعاش مستدامة ببرامج دارفور أنحاء جميع في

 ، بــاريس لمبــادئ امتثــاالً  حــديثاً  أنشــئت التــي اإلنســان لحقــوق الوطنيــة لمفوضــيةل الفّعــال الســير الســودان حكومــة تكفــل .13
 دارفور في اإلنسان لحقوق والئية لجانل وضيةالمف إنشاء االتفاق اهذ توقيع تاريخ من شهور ثالثة غضون في وتّيسر
 .ذاتية موارد وذات ومستقلة مركزية ال تكون

 كـذلك تتولى كما اإلنسان، حقوق حالة رصد اإلنسان لحقوق الوالئية واللجان اإلنسان لحقوق الوطنية المفوضية تتولى .14
 التمييــز، أشـكال جميـع لمكافحـة الـالزم ماالهتمـا واللجـان المفوضـية وتـولي. دارفـور فـي اإلنسـان حقـوق وتعزيـز حمايـة

 تجــاه المحــرز التقـدم عــن منتظمـة تقــارير بتقـديم وتقومــان والثقافيــة، واالجتماعيـة االقتصــادية للحقـوق الالزمــة والحمايـة
 . السودان في األهالي بين والمساواة الواليات، بين المساواة لمبدأ الفّعال التنفيذ
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 جميع على االطالع إمكانية للجنة وتتاح واليتها، تنفيذ في بدارفور الخاصة نساناإل حقوق لجان مع األطراف تتعاون .15
 فـي االحتجـاز مراكـز جميـع إلـى المـادي الوصـول سـبل ذلـك فـي بمـا اإلنسان، بحقوق الصلة ذات والمعلومات الوثائق

 .دارفور أنحاء كافة

 اإلنسـان لحقـوق اإلفريقيـة واللجنة اإلنسان لحقوق ةالمتحد األمم مفوضية من المادية أو الفنية المساعدة التماس يجوز .16
 .الدولية المنظمات من وغيرهما والشعوب

 يتعلق فيما) اليوناميد( دارفور في المتحدة واألمم اإلفريقي لالتحاد المختلطة العملية مع بالتعاون األطراف جميع تلتزم .17
 . القانون وسيادة اإلنسان بحقوق المتصلة والياتها بتنفيذ

 مـن وحمايتهـا اإلنسـان حقـوق تعزيـز فـي المسـاهمة علـى دارفـور فـي المـدني والمجتمع اإلنسان حقوق منظمات عتشجَّ  .18
 .القدرات وبناء والدعوة المبكر واإلنذار المنتظم المراقبة برامج خالل
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 لدارفور اإلداري والوضع السلطة تقاسم – الثاني الفصل

 السلطةتقاسم ل عامة مبادئ: 2المادة 

 : التاليةسلطة في السودان إلى المبادئ يستند تقاسم ال

ألحكـام دسـتور السـودان،  السودان جمهورية مستقلة ذات سيادة، تكون فيها السيادة للشعب وتمارسها الدولـة وفقـاً  .19
 .ألحكام هذا االتفاق بصيغته التي يمكن تعديلها تنفيذاً 

ـــد واألعـــرافالشـــعب الســـوداني القـــوة المعنويـــة واإللهـــ يســـتمد .20 ويشـــكل التنـــوع . ام مـــن األديـــان والمعتقـــدات والتقالي
للمعــايير  الثقـافي والعرقـي للشـعب السـوداني أســاس التماسـك القـومي، ومـن ثـم يجــري تعزيـزه وتنميتـه وٕادارتـه وفقـاً 

ولشــعب الســودان تــراث . القوميــة التــي تتجلــى فيهــا الوحــدة الوطنيــة للشــعب الســوداني وتنوعــه، علــى حــد ســواء
 . واحدة بالتالي متفق على العمل يداً مشتركة، و  وتطلعاتترك مش

ــــه واســــتقراره .21 ــــد وأمن ــــداول الســــلمي للســــلطة. لتقاســــم الســــلطة أهميــــة بالغــــة بالنســــبة لوحــــدة البل ــــل الت ، وكــــذا ويمث
، بوصــــفها ضــــمانة مــــن خــــالل انتخابــــات حــــرة ونزيهــــة بالســــبل الديمقراطيــــة، التنفيذيــــة والتشــــريعية الصــــالحيات

 . أساس الحكم الديمقراطي في السودان ،لالستقرار

تستند االنتخابات على جميع مستويات الحكـم فـي السـودان إلـى التصـويت الحـر والمباشـر الـذي يخضـع للمراقبـة  .22
 .من جانب مراقبين قوميين ودوليين

الســلطات تتوطـد دعـائم الحكــم الرشـيد والمســاءلة والشـفافية وااللتـزام بــأمن الشـعب ورفاهــه مـن خـالل الفصــل بـين  .23
 .التشريعية والتنفيذية والقضائية على جميع مستويات االتحاد

 .تكون السيادة للقانون ويكون استقالل القضاء مكفوالً  .24

تختص المحكمة الدسـتورية بالفصـل فـي أي منازعـات تنشـأ بـين مسـتويات الحكـم أو أجهزتـه بشـأن اختصاصـات  .25
 .المتبقيةكل منها الحصرية أو المشتركة أو 

أســاس الحقــوق والواجبــات المدنيــة والسياســية دون أيمــا تمييــز بــين األشــخاص علــى أســاس العــرق أو  المواطنــة .26
وال يحــول هــذا دون وجــود قــوانين أو بــرامج أو أنشــطة تهــدف إلــى . القبيلــة أو الــدين أو نــوع الجــنس أو األصــل

 دينــه، أو أوو لونــه أو عرقــه أ النهــوض بــأحوال مــن يتعــرض للحرمــان مــن األفــراد أو الجماعــات بســبب عنصــره
  . أصله اإلقليمي أو القومي
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ال ينبغــي أن يحــول نــزوح المــواطنين داخــل أراضــي الســودان أو ، ذات الصــلة عمــًال بــالقوانين الوطنيــة والدوليــة .27
 .خارجها دون الممارسة الكاملة لحقوقهم المدنية والسياسية

لكفالــة المشــاركة  واضـحاً  مسـؤوليات توزيعــاً الســلطات بشـكل فعــال وتــوزع التنتقــل فيـه يقـام نظــام حكـم اتحــادي  .28
 .العادلة والمتكافئة لمواطني السودان بصفة عامة، ومواطني دارفور بصفة خاصة

يمثــل جميــع المــواطنين، بمــن فــيهم أهــالي دارفــور، بصــورة عادلــة وعلــى قــدم المســاواة، فــي الخدمــة المدنيـــة  .29
 .ئة االستخبارات، على كافة األصعدةالقومية والهيئات العامة والقوات المسلحة والشرطة وهي

دون المساس بأحكام اتفـاق السـالم الشـامل المتعلـق بالحـدود بـين الشـمال والجنـوب وأي اتفاقـات دوليـة سـارية  .30
ينـاير  1لمـا كانـت عليـه فـي الحـدود الشـمالية لـدارفور  تعـودبين حكومة جمهورية السودان والبلدان المجـاورة، 

1956. 

ارفــور علــى جميــع مســتويات الحكــم وفــي جميــع مؤسســات الدولــة مــن خــالل معــايير ُتكفــل مشــاركة أهــالي د .31
 .عادلة لتقاسم السلطة

للمشـاركة  تكفل الدولة استمرار توافر فرص التعليم العام والتدريب وفـرص العمـل فـي الخدمـة العامـة، تشـجيعاً  .32
 .األمة رفاه تحقيق الكاملة والمتكافئة ألهالي دارفور في سياق مساهمتهم في

تتخــذ كافــة الحركــات الموقعــة علــى هــذا االتفــاق التــدابير الضــرورية لتحويــل نفســها إلــى أحــزاب سياســية وفقــًا  .33
 .يبات القانونية القائمةتللتر 

 .تشارك الحركات على مختلف مستويات الحكم وفقا لهذا االتفاقأعاله، ) 33(دون المساس بالفقرة  .34

لهــذا االتفــاق تــدابير  وميــة وهياكــل صــنع القــرار، تتخــذ وفقــاً ضــعف تمثيــل المــرأة فــي المؤسســات الحك لمعالجــة .35
وعلـــى قـــدم المســـاواة فـــي اتخـــاذ القـــرارات علـــى جميـــع  خاصـــة ويجـــري تنفيـــذها لكفالـــة مشـــاركة المـــرأة فعليـــاً 

 .مستويات الحكم في دارفور

  القومي المستوى على السلطة تقاسم

 السلطة تقاسم معايير :3 المادة

السلطة في السودان وفي دارفور بصفة خاصة مبدأ التناسب، وتشارك دارفور مشاركًة ينبغي أن يحترم تقاسم  .36
 .كاملًة في كافة أشكال السلطة السياسية في حكومة السودان القومية
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وعلى . والمدنية الخدمات العامةتعيينهم في التمييز اإليجابي لصالح أبناء دارفور بما يعزز يجري تطبيق مبدأ  .37
جب أن ُتمَنح فرص خاصة في مجال التعليم، والتدريب، والوظائف العامة بما يمكن أبناء المدى البعيد، ي

 .دارفور من المشاركة الكاملة على قدم المساواة واإلسهام في رفاه السودان

 . عد انفصال الجنوببيكون تمثيل أهل دارفور على المستوى القومي بما يعكس التناسب السكاني  .38

 القومية نفيذيةالت السلطة :4 المادة

 . وفق معيار نسبة السكانُتَمَثل دارفور في السلطة التنفيذية القومية  .39

. يجب أن تراعي عمليات التعيين السياسي في الرئاسة ومجلس الوزراء مبدأ التمثيل الجغرافي المنصف والتنوع .40
 .لوزراءوتتضمن هذه التعيينات مناصب نواب الرئيس، ومساعدي الرئيس، ومستشاري الرئيس، وا

 الرئاسة

 نائب الرئيس

مكن الرئيس من تعيين عدد تلرئيس، يتم تعديل الدستور بحيث يلول األنائب لدون المساس بالوضع الخاص ل .41
. بما في ذلك من دارفورمن نواب الرئيس على نحو يحقق التضمين والتمثيل السياسيين لكل السوادنيين، 

 :يضطلع نائب الرئيس بالمسؤوليات التالية

 كون عضوًا في مجلس الوزراء القومي،ي  )أ 

 يكون عضوًا في مجلس األمن القومي، )ب 

فيما بين نواب الرئيس على   العمل بوصفه رئيسًا في غياب الرئيس والنائب األول للرئيس، وفقًا لترتيبهم  )ج 
 .النحو الذي يحدده الرئيس

 . األساسية في الحسبانالقيام بأية وظيفة أو واجب آخر قد يكلفه به الرئيس، مع أخذ مسؤوليته  )د 

 مساعدو الرئيس ومستشاروه

  .يتم تعيين مساعدي الرئيس ومستشاريه من دارفور وفقًا لنسبة سكان دارفور إلى سكان السودان .42

 . ُيَعَين كبير مساعدين للرئيس من دارفور .43
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  القومي الوزراء مجلس

 :وفي هذا الصدد، يجري تمثيل دارفور في مجلس الوزراء القومي وفق معيار نسبة السكان .44

يستمر أبناء دارفور في شغل المناصب الخمسة في مجلس الوزراء والمناصب األربعة في وزارات الدولة  )أ 
 التي يشغلها حاليًا أبناء دارفور؛

 .تفاق بترشيح وزيرين إضافيين في مجلس الوزراء وأربعة وزراء دولةاألطراف في هذا االتقوم الحركات  )ب 

تكوين مجلس الوزراء، تحتفظ الحركات الموقعة على هذا االتفاق بنفس نسبة  في حالة إجراء تغيير في )ج 
 .التمثيل قبل إجراء التعديل

  ةالقومي ةالتشريعي الهيئة: 5المادة 

 :وفي هذا الصدد. وفقًا لنسبة سكانها إلى سكان السودان القومية الهيئة التشريعيةيتم تمثيل دارفور في  .45

مقعدًا لحين إجراء االنتخابات الوطنية  96البالغ عددها  هيئة التشريعية القوميةالتحتفظ دارفور بمقاعدها في  )أ 
 القادمة؛

تشغل الحركات الموقعة على هذا االتفاق حصة دارفور من المقاعد الشاغرة في الهيئة التشريعية القومية   )ب 
كانون  9يوم  ذي أجريالناشئة عن التركيبة السكانية الجديدة في أعقاب االستفتاء على جنوب السودان ال

 .، وفق ترتيب تتفق عليه األطراف2011يناير / الثاني

 القومي ضاءالق أجهزة :6 المادة

 .كفاءته حياديهمن الضروري المحافظة على و . للحكم القضاء القومي ذراعًا هاماً  يعتبر .46

بناء دارفور في ُيَمَثل أ. ينبغي أن تعبر أجهزة القضاء القومي عن شعب السودان بما في ذلك دارفور .47
وتضمن المفوضية التمثيل المناسب ألبناء دارفور في المؤسسات . مفوضية الخدمة القضائية بصورة مناسبة

 . القضائية، بما في ذلك المحكمة القومية العليا، والمحكمة الدستورية ومحكمة االستئناف

ائية، كتدبير طويل األجل، لتحديد عند توقيع هذا االتفاق، تشكل هيئة خبراء من قبل مفوضية الخدمة القض .48
 .أي خلل في تمثيل أبناء دارفور ولتقديم التوصيات المالئمة بشأن كيفية معالجة الخلل

للمحكمة الدستورية اختصاص تسوية أية نزاعات تنشأ بين مستويات الحكومة أو أجهزتها فيما يتصل بدوائر  .49
 .المتبقيةاختصاصها الحصرية، أو المشتركة، أو 

 العامة األجهزة من وغيرها القومية المدنية الخدمة :7 ةالماد
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ُتَمَثل دارفور في الخدمة المدنية القومية وغيرها من األجهزة العامة طبًقا لمبادئ التناسب، والتمييز اإليجابي،  .50
 .ألبناء دارفور غير الكافيوالسوابق الماضية، وذلك بغية تصويب أوجه الخلل والتمثيل 

 .مة المدنية القومية ممثلًة للشعب السوداني كافة على المستويات العليا والوسطىيجب أن تكون الخد .51

تُنشأ مفوضية قومية للخدمة المدنية، بتمثيل يراعي تناسب السكان من دارفور، وتوكل إليها مهمة جبر أوجه  .52
 .الخلل في الخدمة المدنية وغيرها من الجهات العامة

الرتب والدرجات األعلى تحت  خبراء بتمثيل جوهري من دارفور متضمناً  بعد توقيع هذا االتفاق، تُنشأ هيئة .53
مظلة المفوضية القومية للخدمة المدنية لتحديد مستوى تمثيل أبناء دارفور في الخدمة المدنية القومية على 

 .كافة المستويات

القومية، كما تخرج أوجه خلل تسببت في تقويض تمثيل أبناء دارفور في الخدمة المدنية  ةتحدد الهيئة أي .54
المشار إليها في الخدمة المدنية القومية، بما  والتفاوتبتوصيات عملية وموجهة للعمل لمعالجة أوجه الخلل 

وعلى الهيئة أن . في ذلك التوصية باتخاذ التدابير المالئمة لضمان التمثيل العادل ألبناء دارفور في الخدمة
 :تسترشد في عملها بما يلي

 أو ما بعده؛  2008اًء على تعداد حجم السكان بن ) أ

النوع (التمييز اإليجابي في التعيين، والتدريب، والترقية بما في ذلك تدابير لتعزيز التوازن بين الجنسين  ) ب
 ).االجتماعي

على الهيئة أن تتم عملها وتقدم تقريرها في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ توقيع هذا االتفاق، وبعد ذلك  .55
 .ودان اإلجراءات التصحيحية والعالجية في خالل مدة ستة أشهرتتخذ حكومة الس

 :وٕالى أن تصدر نتيجة تقرير الهيئة، على حكومة السودان أن تضمن إنجاز المهام التالية .56

تأسيس وٕانجاز أهداف مؤقتة لمشاركة أبناء دارفور في الخدمة المدنية القومية، والسيما على المستويين  )أ 
ذلك على سبيل المثال ال الحصر، وكالء الوزارة، والسفراء، وأعضاء األوسط واألعلى، بما في 

وُتستعَرض هذه األهداف بعد تقديم تقرير هيئة الخبراء، . المفوضيات، ومناصب المسؤولية العليا األخرى
 مع مراعاة تمثيل المرشحين المؤهلين من الحركات في الخدمة المدنية القومية؛

خدمة المدنية القومية على سبيل الحصر للنساء المؤهالت، والسيما االحتفاظ ببعض المناصب في ال )ب 
 أولئك من المناطق األقل نموًا، بما في ذلك من هن في داخل دارفور؛
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صياغة السياسات وتنفيذ التمييز اإليجابي فيما يتصل بالتدريب والتعيين داخل الخدمة المدنية القومية  )ج 
عايير المتفق عليها؛ بهدف ضمان التمثيل العادل في الخدمة ألبناء دارفور المؤهلين، مع مراعاة الم

 المدنية القومية، وكذا معالجة أية اختالالت؛

إجراء استعراض ومراجعة للسياسات المصاغة، بعد ثالث سنوات من تنفيذها، ووضع أهداف  )د 
 .ومستهدفات جديدة بحسب ما يكون ضرورياً 

 

ين فصلوا من الخدمة المدنية القومية بشكل تعسفي أو األطراف على أن يعاد جميع األشخاص الذ تتفق .57
تقوم مفوضية الخدمة المدنية . وال يفقد هؤالء األشخاص أقدميتهم ويحصلون على مستحقاتهم. مجحف

 . القومية بتلقي الشكاوى، وتحدد ما للشخص وما عليه وتوصى بما تراه مناسباً 

 

 تمثيل الحركات في مستويات الحكم: 8المادة 

 

األطراف على تمثيل الحركات الموقعة على هذا االتفاق في كافة مستويات السلطة وفق بروتوكول  تتفق .58
 . إضافي يوقع مع كل حركة على حدى، ويعتبر جزًء ال يتجزأ من هذا االتفاق

 األمنية الخدمات من وغيرها المسلحة القوات :9 المادة

ويجب أن ُيمَثل أبناء . مية، والمهنية، والال حزبيةيجب أن تستوفي القوات المسلحة السودانية صفات النظا .59
وتتخذ حكومة السودان التدابير المالئمة، . نيةادارفور تمثيًال عادًال على كافة مستويات القوات المسلحة السود

بحسب المعايير المتفق عليها، لتصحيح االختالالت التي قد تعتري تمثيل أبناء دارفور على المستويات العليا 
 .القوات المسلحة السودانية وفي القبول داخل األكاديميات العسكريةفي 

يجب أن تُفتح مؤسسات الشرطة، والجمارك، والهجرة، وحرس الحدود، والسجون، وٕادارة الحياة البرية وكافة  .60
 .األجهزة األمنية األخرى لجميع السودانيين، بما في ذلك أبناء دارفور، بما يعكس تنوع المجتمع السوداني

 دارفور داخل السلطة وتقاسم دارفور وضع

 لدارفور اإلداري الوضع :10 المادة

 إنشاء سلطة دارفور اإلقليمية

تنشئ الحكومة سلطة دارفور اإلقليمية في أعقاب التوقيع على هذا االتفاق مباشرة، على أن تكون هذه  .61
. التحادية وبدعم من الشركاء الدوليينبالتعاون مع الحكومة ا السلطة هي األداة الرئيسة لتنفيذ هذا االتفاق



www.SudanTribune.net 19 

كافة مشروعات وأنشطة إعادة اإلعمار والتنمية تنفيذ وتنسيق وتعزيز  تضطلع هذه السلطة بدور أساسي في
وتهدف . كما تنهض بمسؤولية التعاون والتنسيق فيما بين واليات دارفور الثالثة ،في دارفور النزاعفيما بعد 

 :دارفور اإلقليمية في األساس إلى تعزيز ما يلي األنشطة التي تقوم بها سلطة

      السلم واألمن؛ )أ 
 ؛االستقرار والنمو التنمية االقتصادية االجتماعية، و )ب 
 .المصالحة وتضميد الجراحالعدالة و  )ج 

 

تضع سلطة درافور اإلقليمية القواعد اإلجرائية الخاصة بها، وتقوم بتوظيف العاملين الذين تعتبرهم ضروريين  .62
الصالحيات  مع الجديدة صالحيات السلطةال تتعارض و . بعملها، وتضع ميزانيتها لهذا الغرض للقيام

تضطلع السلطة بمسؤولية  . الوطنية، وال تؤثر عليهاأو الحكومة في دارفو الحصرية التي تتمتع بها الواليات 
وتشرف سلطة  .األساسي اإلشراف على كافة المسائل المتعلقة بصالحيات السلطة ومجال اختصاصها

دارفور اإلقليمية على إجراء استفتاء لتحديد الوضع اإلداري لدارفور فيما إذا كان سيتم اإلبقاء على نظام 
 .الواليات الحالي أم يتم اعتماد حكومة إقليمية لدارفور

ت تشرف سلطة دارفور اإلقليمية على تنفيذ كافة بنود هذا االتفاق؛ بما في ذلك ما يقع تحت سلطة واليا .63
 .دارفور، دون أن يعني ذلك التدخل في ممارسة السلطات الحصرية الممنوحة للواليات بموجب الدستور

 .تنشأ لجنة أمن إقليم دارفور على النسق القومي والوالئي مع تحديد صالحياتها .64

 اختصاصات سلطة دارفور اإلقليمية

 : ات التاليةختصاصالتتمتع سلطة دارفور اإلقليمية با .65

 االتحادية؛تفاق بالتعاون مع الحكومة حكام الواردة في هذا االاألتنفيذ   -1
    ؛تحقيق المصالحة وترسيخ األمن والسالم االجتماعي  -2
، شامًال ذلك تنسيق كافة أشكال اشتراك الشركاء الدوليين واإلقليميين النزاعإعادة اإلعمار والتنمية فيما بعد  -3

     ؛تركة لدارفوربعثة التقييم المش، بما في ذلك في هذا الصدد
   ؛ت تغير المناخاالقضايا الصحية، وحماية البيئة، والتصدي لتبع -4
  ؛التخطيط لمسارات الرحل وتنميتها والمحافظة عليها -5
  ؛تهيئة األوضاع الدائمة الالزمة للعودة الطوعية لالجئين والنازحين وٕاعادة توطينهم -6
  ؛بها التخطيط الستغالل األراضى وممارسة الحقوق المتعلقة -7
   ؛تطوير التعليم والتنمية الثقافية -8



www.SudanTribune.net 20 

   ؛التخطيط واإلحصاء -9
  ؛واليات دارفور /وتسهيل االتصال والتنسيق بين حكومات تعزيز التعاون -10
سياسة االقتصاد الكلى القومية بموافقة  كل من المؤسسات الوطنية والخارجية في سياق اقتراض أموال من -11

 ؛وضمان بنك السودان
 ؛سان ورعايتهاحماية حقوق اإلن -12
 ؛ديتعزيز الشفافية والحكم الرش -13
 ؛تنمية القدرات -14
 ؛السياحة اإلقليمية -15
 ؛بها مما يعزز التنسيق بين واليات دارفور والتوصيةالتدابير التشريعية والتنفيذية  استعراض -16
 ؛ لسيطرة على األسلحة  الصغيرة واألسلحة في دارفوروضع سياسات ل -17
 .قليميةسلطة  دارفور اإل  طراف الممثلة فيأية مهام أخرى قد تتفق عليها األ -18

 :المشتركة االختصاصات

 : مشتركة لوضع السياسات والتنسيق حول ما يلي اختصاصاتيكون لسلطة دارفور اإلقليمية  .66

 في اإلقليم؛ االجتماعية االقتصادية التنمية -1
 ؛السياسات الصحية -2
 ؛السياسات المالية واالقتصادية -3
 ؛اإلسكان التنمية العمرانية وتخطيط -4
  ؛والصناعة التجارةتنمية  -5
 ؛اإلغاثة والشؤون اإلنسانية -6
منظمات غير حكومية حول التعليم، والثقافة، و  حكومات أجنبية بتدار اتفاقيات دولية يتم إبرامها معا -7

، ؛ والتفاوض بشأنهاوالرياضة، والشؤون اإلنسانية، والقروض والمنح، والتجارة، واالستثمار، والمساعدات الفنية
 .فور الحصول على موافقة الحكومة الوطنية

 ؛والطفولةاألمومة عاية ر و  ،النهوض بالمرأة -8
 ؛سالمة وحماية المستهلك، ضبط جودة األغذية واألدوية -9

 ؛ومعاهد البحوث المهنية والعلميةية التعليمالكليات  -10
 ؛)الجندر(سياسة النوع  -11
 ؛توليد الكهرباء وٕادارة المياه والنفايات -12
 المتعلقة بها؛والحقوق  هاملكية األرض واستخدامبشأن سياسات  -13
 ؛الوبائياتومكافحة  وٕادارتها، الكوارث اإلغاثة في حاالت الطوارئ والوقاية من وقوع -14
 الوسائط اإلعالمية، والمطبوعات، واإلعالم الجماهيري، والمحطات اإلذاعية،  -15
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 ؛إدارة البيئة، وحمايتها، والمحافظة عليها -16
 .الشباب تطويرو الرياضة، والثقافة،  -17
 تنمية الموارد الطبيعية بدارفور -18

 الهيكل والتشكيل

سلطة  مجلس، و لسلطة دارفور اإلقليمية التنفيذي الجهاز: تتألف سلطة دارفور اإلقليمية من جهازين أساسيين .67
 . دارفور اإلقليمية

 لسلطة دارفور اإلقليميةالتنفيذي  الجهاز

  الجهازتكوين 

 الجهازيكون لرئيس . ذي رئيس تنفيذي يعينه رئيس جمهورية السودان من الحركاتالتنفي الجهازرئاسة  يتولى .68
 .نائب يعنه أيضًا رئيس جمهورية السودان من الحركات

 :مما يلي الجهاز التنفيذييتألف  .69

 الرئيس التنفيذي -1
 نائب الرئيس التنفيذي -2
 .للرئيس بديل نائب /عضو -                                     والي والية شمال دارفور   -3
 .للرئيس بديل نائب/ عضو -                                     والي والية جنوب دارفور  -4
      .للرئيس بديل نائب/ عضو -                                     والي والية غرب دارفور   -5
               عضو -                                     شؤون اإلقليمية لمساعد الرئيس ل -6
  عضو -                             لمالية والتخطيط االقتصاديل وزير محلي -7
 عضو -                                لثقافة واإلعالم والسياحةل وزير محلي -8
 عضو -                               لزراعة والثروة الحيوانية ل وزير محلي -9

 عضو -                   عمار والتنمية  والبنية التحتيةادة اإلعإل وزير محلي -10
 عضو -                             لبيئة وتنمية الموارد الطبيعيةل وزير محلي -11
 عضو -            لسلطة درافور اإلقليمية        مجلس شؤون ل وزير محلي -12
 عضو -             ةون االجتماعية ورعاية األمومة والطفولؤ لشل وزير محلي -13
 عضو -                                          ون الصحيةؤ لشل وزير محلي -14
 عضو -                                         لشباب والرياضة ل وزير محلي -15
 عضو -                          القدراتوبناء تطوير التكنولوجيا ل وزير محلي -16
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 عضو -                         الطوعية وٕاعادة التوطين  رئيس مفوضية العودة -17
 عضو -                           رئيس مفوضية العدالة والحقيقة والمصالحات  -18
 عضو -                              دارفوروتنمية  إعمارإعادة رئيس صندوق  -19
 عضو -                                                رئيس مفوضية األراضي -20
 عضو -                           رئيس مفوضية تنفيذ الترتيبات األمنية لدارفور -21

 
التنفيذي في السلطة اإلقليمية  الجهاز أعضاء/ الوزراء المحليينيقوم رئيس جمهورية السودان بتعيين  .70

 .ية وزراء الدولةبوضع الوزراء المحليونيتمتع . لدارفور، بناًء على ترشيح الرئيس التنفيذي

 السلطة اإلقليميةمجلس 

 :عضوًا، ويتألف من 66يتكون المجلس من  .71

 الرئيس؛ )أ 
 نائب الرئيس؛ )ب 
 ؛ممثلي الحركات المسلحة )ج 
 .لس الوالياتاممثلي مج )د 

 
 .ى ذلك ضروريًا أمن اللجان المتخصصة كلما ر  ن ينشيء عدداً أ السلطة اإلقليمية مجلسل .72

 السلطة اإلقليميةمجلس  اختصاصات

ويقوم باستعراض القوانين . وتنظيمية ورقابية إشرافية مجلس سلطة دارفور اإلقليمية بصالحيات متع يت .73
تضمن ت .التي من شأنها تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين واليات دارفور التشريعية والتوصية بالتدابير

 :المجلس بشكٍل خاص مايلي صالحيات

 ؛قليميةاإلالقوانين الخاصة بسلطة دارفور  استعراض .1
 ؛قليميةمراقبة وتقييم أداء سلطة إقليم دارفور اإل. 2
 ؛قليميةعتماد موازنة سلطة دارفور اإلا. 3
  لتها؛ءومسا قليميةضمان االنفاق الرشيد من قبل سلطة دارفور اإل. 4
برة إجازة السياسات المشتركة ضمن نطاق اختصاصات السلطة، وبخاصٍة اإلشراف على كافة القضايا العا. 5

 للحدود فيما بين واليات دارفور؛
 .إنشاء إقليم واحدعلى إنشاء لجنة إلعداد دستوٍر إلقليم دارفور في حالة تصويت غالبية مواطني إقليم دارفور . 6
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 تسوية النزاعات 

تقوم سلطة دارفور اإلقليمية بالمهام المذكورة أعاله دون المساس بالصالحيات والسلطات الدستورية المكفولة  .74
مات وٕاذا اعتبر رئيس سلطة دارفور اإلقليمية أن العمل الذي تقوم به إحدى حكو . لحكومات واليات دارفور

الواليات يقوض تنفيذ االتفاق، يحال األمر إلى مجلس سلطة دارفور اإلقليمية التخاذ قرار بشأنه دون 
 : بصورة نهائية وفقًا لآلتي المساس بحق أي طرف من األطراف في اللجوء للمحكمة الدستورية لحسم النزاع

 ؛القومي الدستور )أ 

 األحكام الواردة في هذا االتفاق؛ )ب 

 . الحاجة إلى تعزيز األمن واالستقرار ورفاه األفراد وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية )ج 

 التمويل

 األموال على لالتحص ويتم .قليميةاإل دارفور سلطة بها تضطلع التي نشطةاأل كافة االتحادية الحكومة تمول .75

 المتعلق الجانب تمويل يتم حين في دارفور، وتنمية إعمار إعادة صندوق من الرأسمالية للنفقات الالزمة

 .للموازنة القومية التشريعية الهيئة إجازة بعد ،مباشرة العامة الموازنة من النثرية بالتكاليف

 لدارفور الدائم الوضع

 الدولة، مؤسسات تقوية إلى يرمي وطني برنامج سياق في المناسب، الوقت في لدارفور الدائم الوضع يتقرر .76

 أنحاء مختلف في الحكم من األدنى للمستويات والموارد الصالحيات من المزيد وضخ الوطنية، الوحدة وتعزيز

 إلى هذا يؤد لم حالة في .القاعدي المستوى على االجتماعية االقتصادية التنمية تحقيق من للتعجيل البالد،

  .ستفتاءا إجراء خالل من تحديده يتم لدارفور الدائم الوضع فإن  وافق،ت

 االنتخابات قبل شهراً  عشر اثني يتجاوز ال موعدٍ  في ،ةالثالث دارفور واليات في متزامن بنحوٍ  االستفتاء جرىي .77

 :لدارفور السياسية لإلدارة التالية الخيارات تقديم يتم العامة؛

 دارفور؛ واليات من كونيت دارفورالذي إقليم إنشاء )أ 

 التقاليد تحدده الذي اإلقليم طابع احترام يتم الحالتين، اتكل وفي .الواليات لنظام الراهن الوضع على اإلبقاء )ب 

 .والتاريخية الثقافية

  االنتخابات قانون ويحدد .عليه واإلشراف دارفور وضع بشأن االستفتاء نظيمت دارفور استفتاء مفوضية تتولى .78

 .دولياً  االستفتاء مراقبة وتتم .االستفتاء تحكم التي واإلجراءات قواعدال القومية
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 دارفور سلطة تشكل دارفور، إقليم إنشاء االستفتاء في دارفور أهل كل بها أدلى التي االصوات أغلبية حددت إذا .79

 سلطة إلى مقترحال دستورها اللجنة وترفع .اإلقليمية دارفور حكومة اختصاصات لتحديد دستورية لجنة اإلقليمية

 الهيئة إلى المقترح الدستور ويقدم ، .االستفتاء إجراء تاريخ من أشهر ثالثة غضون في إلجازته اإلقليمية دارفور

  .بالقانون الدستور إصدار إلى المؤدية الخطوات السودان جمهورية رئيس ويتخذ العتماده، القومية التشريعية

 دارفور حدود :11 المادة

ل بنصوص اتفاق السالم الشامل فيما يتصل بحدود شمال السودان وأي اتفاقيات دولية معمول مع عدم اإلخال .80
بها بين جمهورية السودان والدول المجاورة لها، تعود الحدود الشمالية لدارفور إلى الوضع الذي كانت عليه 

 .1956يناير  1منذ 

 .االتفاق هذا توقيع من أشهر ستة خالل الحدود ترسيم عملية المشتركة نيةالف اللجنة تستكمل .81

 الوالئي التشريعي والمجلس الوالئية التنفيذية السلطة – دارفور في التمثيل :12 المادة

 .على أن تمثل الحركات في كافة مستويات حكومات واليات دارفور األطراف تاتفق .82

 الوالة

ينبغي اإلبقاء على الوضع الراهن الواليات الثالثة يشغلون هذا المنصب باالنتخاب،  هذه بما أن الوالة في .83
تسمى الحركات مرشحين ويوافق إال أنه في حالة تكوين واليات إضافية، . حتى إجراء االنتخابات القادمة

عليهم رئيس جمهورية السودان بوصفهم والة مكلفين يتولون تسيير الواليات الجديدة بصفة مؤقتة حتى تجري 
 . األحزاب السياسية بالتنافس على مناصب والة الواليات المستحدثةللسماح للحركات وكافة  خاصة انتخابات

 المحلية الحكومة :13 المادة

األطراف أن الحكومة المحلية ضرورية من أجل الوفاء بالتزام تخويل السيادة للشعب، والنزول بالسلطة  اتفقت .84
حكم، وتعزيز التنمية، وجعل إدارة إلى القواعد الشعبية، ولضمان المشاركة الفاعلة من جانب المواطنين في ال

 . الشئون العامة ذات مردود اقتصادي أعلى

على اإلدارة األهلية أن تراعي، حيثما كان مالئمًا، التقاليد التاريخية والمجتمعية الراسخة، وكذا العادات  .85
 .والممارسات التي لعبت دورًا حيويًا في المجتمع
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وفي هذا الصدد، اتفقت . قليدية لإلدارة جراء النزاع في دارفورلقد تضررت الحكومة المحلية واألشكال الت .86
كَين الحكومة المحلية من معالجة عواقب النزاع، بما في ذلك التدهور البيئي تم األطراف على أن يتم

 .والمعدالت المتزايدة من الزحف العمراني

 .يق بناء القدرات والتمييز اإليجابيتَُتخذ تدابير مالئمة لمساعدة مختلف الفئات مثل الشباب والنساء عن طر  .87

االطراف على أن ُتمَثل الحركات تمثيًال كافيًا على المستوى المحلي من الحكم مع تمثيل المرأة تمثيًال  اتفقت .88
 .تناسبياً 

 الجامعات والمؤسسات التعليمية العليا التي تديرها الدولة: 14المادة 

لما تقتضيه  اً في الجامعات القومية للطلبة من دارفور طبق من المقاعد المتاحة للقبول% 15نسبة  ُتَخصص  .89
 .سنوات 5المنافسة لمدة 

تهم ومؤهالتهم العلمية ءُيمثل أبناء دارفور في إدارة الجامعات القومية والمعاهد التعليمية العليا بناًء على كفا .90
 .التي تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

لشروط  تاحة للقبول في الجامعات القومية في دارفور ألبناء دارفور طبقاً من المقاعد الم% 50خصص ت .91
في الوقت نفسه تُنشأ آلية أو لجنة لفحص حاالت أولئك المتأثرين بالحرب إلعفائهم من . لجنة القبول

 .سنوات 5مصاريف الجامعة لمدة 

تم قبولهم في الجامعات القومية من واليات دارفور الذين يالنازحين والالجئين في ُيعفى جميع الطلبة أبناء  .92
 .سنوات 5المصاريف الدراسية لمدة 

يتم تيسير إجراءات قبول أبناء النازحين والالجئين وأولئك المتأثرين بالحرب في مختلف المحليات في واليات  .93
 .دارفور

 الدستور الدائم: 15المادة 

مراجعة الدستور، لصياغة  الدستور الدائم يتم تمثيل الحركات على النحو المناسب في المفوضية القومية ل .94
 .  لجمهورية السودان
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 تقاسم الثروة : الفصل الثالث

 مبادئ عامة

  الثروة تقاسم مبادئ: 16المادة 

  :التالية المبادئ إلى الثروة تقاسم أحكام تستند

 االجتماعيــة، العدالــة وتحقيــق الفقــر، حــدة مــن التخفيــف يكفــل اقتصــاد إرســاء يجــريمــن بــين أهــداف أخــرى،  .95
 .السودانيين المواطنين لجميع والئقة متوازنة معيشة مستويات يكفل بما والموارد الثروة توزيع وعدالة

 مسـتويات لجميـع يتـاح حتـى السـودان ثـروة مـن عادلـة وحصـة مالية، وفيدرالية اتحادية، حكومة وجود ضرورة  .96
 بعمـل القوميـة الحكومـة وتقـوم السـودان، شـعب تجـاه ةوالدسـتوري القانونية وواجباتها مسؤولياتها تؤدي أن الحكم

 . االتفاق هذا في المبينة والمعايير العمليات حسب دارفور، لفائدة الضرورية ماليةال تحويالتال

 منــاطق لتعميــرو  الماســة بالحاجــة االقــرار مــع والمتوازنــة العادلــة التنميــة فــي الحــق لهــا الســودان أجــزاء جميــع .97
 العــودة مــن تمكــنهم مواتيــة بيئــة تهيئــة خــالل مــن للنــازحين خاصــة عنايــة وٕايــالء حرببــال تــأثرت التــي دارفــور

 هـــذا مـــن 4 الفصـــل فـــي المحـــدد النحـــو علـــى يختارونهـــا، التـــي المنـــاطق أو األصـــلية منـــاطقهم إلـــى الطوعيـــة
 .االتفاق

 بــين العالقــة وتنظــيم القطــاع، هــذا إنتاجيــة وتعزيــز الرحــل، لتــوطين متكاملــة تنميــة مشــروعات وتنفيــذ اعتمــاد .98
 .الجميع أجل من والتنمية واالستقرار األمن، تحقيق لضمان والرعاة المزارعين

 واألصـــول والثقـــافي، التـــاريخي والتـــراث والبشـــرية، الطبيعيـــة المـــوارد يشـــمل بحيـــث الســـودان ثـــروة مفهـــوم ُيحـــدد .99
 ذلــك ويتضــمن .الدوليــة مــنحوال والمعونــة) والمحلــي الــدولي( العــام واالقتــراض االئتمــان ذلــك فــي بمــا الماليــة،

 الماديـة، المـوارد وكـذا وتوزيعهـا، الثـروة توليـد فـي تسـهم التـي والفـرص والسياسـات، والمؤسسـات، السبل، أيضاً 
  .أخرى وموارد المؤسسات، وأرباح الحكومية، واإليرادات

ــاً  عنصــراً  الثــروة تمثــل .100 . الحكوميــة والبــرامج ســات،والسيا بالمؤسســات، كبيــراً  تــأثراً  وتوزيعهــا توليــدها يتــأثر حيوي
 توليــد تــنظم التــي والمؤسســات بالسياســات المتعلــق القــرار صــنع فــي لــدارفور العادلــة المشــاركة تعــد ثــم، ومــن

 .تعزيزه وينبغي جوهرياً  أمراً  واالقتصادية االجتماعية مصالحها على تؤثر التي الثروة وتوزيع

 السياسـات تلـك وتوضـع. واالجتماعيـة االقتصـادية التنميـة لسياسـات وهـدفاً  وسـيلةً  البشـرية المـوارد تنميـة تشـكل .101
 علـــى تمييــز دون دارفـــور، ســكان أمـــام اإلمكانيــة إتاحـــة وضــمان التعلـــيم نظــام تطـــوير بهــدف تنفيـــذها ويجــري
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 وســوف. والبلــد اإلقلــيم داخــل والتــدريب للتعلــيم متكافئــة فــرص علــى للحصــول الجــنس، نــوع أو العــرق أســاس
 .النساء صفوف في األمية على للقضاء خاصة جهود تبذل

 :في متساوية حقوق السودان مواطني لجميع تكون .102

 الجوع؛ من السالمة  )أ 

  المستدامة؛ العيش سبل )ب 

 للشرب؛ الصالحة المياه على الحصول )ج 

 النوعية؛ الجيد التعليم على الحصول  )د 

 األخرى؛ االجتماعية والخدمات الصحية الخدمات على الحصول )ه 

  التحتية؛ والبنى العامة المرافق من لالستفادة الكافية السبل )و 

 العمل؛ وفرص التنمية فرص من منصف نحو على االستفادة )ز 

 األسواق؛ إلى النفاذ حرية )ح 

 الممتلكات؛ حماية )ط 

  الثقافي؛ التراث وحماية تعزيز )ي 

 عنها؛ التعويض أو/و بالنزاع المتأثرين إلى المفقودة الممتلكات إعادة )ك 

 .العيش سبل على ثرتؤ  التي اإلدارية التدابير مراجعة )ل 

 

 إطـــار فـــي وتتخـــذ. للمســـاءلة ويخضـــع بالشـــفافية يتســـم الثـــروة لتوزيـــع فعـــال نظـــام إقامـــة علـــى األطـــراف تتفـــق .103
 مـن الطويلـة السـنوات عـن الناتجـة المسـاوئ معالجـة أجـل مـن اإليجـابي للعمـل إجراءات االقتصادية السياسات

 .النزاع فيها تسبب الذي والضرر التخلف

 العادلــــة التنميــــة فـــي الحــــق لهـــا الســــودان أجـــزاء جميــــع أن أســـاس علــــى وتوزيعهـــا الثــــروة اســـمتق عمليــــة تقـــوم .104
 اســـتراتيجية تتبـــع خـــاص، بشـــكل دارفـــور وفـــي عـــام، بشـــكل الســـودان فـــي شـــائع الفقـــر بـــأن وٕاقـــراراً . والمنصـــفة
 أجــل مــن البلــد فــي بهــا المــأخوذ التنميــة سياســة إطــار ضــمن القــومي الصــعيد علــى الفقــر حــدة مــن للتخفيــف

 .لأللفية اإلنمائية باألهداف الوفاء

 الماديـــة التحتيـــة البنـــى تطـــوير وٕالـــى والتعميـــر التأهيـــل إعـــادة إلـــى دارفـــور فـــي وملموســـة ماســـة حاجـــة توجـــد .105
 إجــراء ويــتم. المدنيــة اإلدارة وبنــاء األساســية، الحكوميــة الوظــائف وتأديــة النــزاع، بهــا أضــر التــي واالجتماعيــة

 . عاجل تنفيذ إلى تحتاج قصوى أولوية بوصفه لالحتياجات شامل تقييم
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 دارفـور، ألهـل تعويضـات لـدفع تـدابير تتخـذ الغـرض، لهـذا وتحقيقـاً  وتعميرها، دارفور تأهيل إلعادة أولوية ثمة .106
 مـــا وكــذا ســرقتها، أو مصــادرتها، أو الممتلكــات، ودمــار األرواح فــي الخســائر عــن الناتجــة المظــالم ومعالجــة

 .معاناة من ذلك لحق

 تــتم الصــدد، هــذا وفــي جــوهري، أمــر واالجتمــاعي االقتصــادي المجــالين فــي األساســية التحتيــة البنــى تنميــة نإ .107
 .الدولة أجزاء بقية في دارفور بدمج اإلسراع أجل من برنامج صياغة

 فلألطــرا يجــوز الســودان، قــدرة تتجــاوز العمليــة بهــذه للقيــام الالزمــة والخبــرات الماليــة المــوارد أن إلــى وبــالنظر .108
 فـي والمسـاعدة المبـادرة، هـذه فـي كامـل بشـكل للمشـاركة الـدولي؛ المجتمـع مـن الدعم على للحصول تسعى أن

 .الغرض هذا لتحقيق المبينة االحتياجات تلبية في واإلسهام الالزمين، والخبرة التمويل تقديم

 إلــى تعميــر، إعــادة وأ تعميــر إلــى تحتــاج التــي المنــاطق تلــك وبــاألخص ككــل، دارفــور بمســتوى االرتقــاء يــتم .109
 التحتيـــة البنيـــة لتنميـــة برنـــامج صـــياغة تـــتم. بســـرعة لأللفيـــة اإلنمائيـــة األهـــداف بلـــوغ مـــن يمكنهـــا الـــذي القـــدر

 .االقتصاد باقي في دارفور إلدماج األساسية

 .االتفاق هذا بموجب إعمارها وٕاعادة دارفور لتنمية خاص صندوق إنشاء ضرورة .110

  وةسياسات تقاسم الثر : 17المادة 

ة للسياســة االقتصــادية القوميــة هــي تحقيــق التشــغيل الكامــل عبــر سياســات ســليمة تركــز، ضــمن الغايــة الرئيســ .111
وتحقيـق نمـو اقتصـادي  ،جملة أمور أخرى، على استقرار األسعار، وزيادة مستويات التشغيل وضمان اسـتقرارها

مج والخطــط االقتصــادية واالجتماعيــة وبنــاًء علــى ذلــك، تصــمم السياســات، والبــرا، مســتدام والقضــاء علــى الفقــر
 : القومية بحيث تحقق ما يلي

وتـــؤدي لتحســـين ظــروفهم المعيشـــية دون تمييـــز  حيـــاة جيـــدة وكريمــة لجميـــع المـــواطنين الســودانيين، كفالــة )أ 
بســبب العــرق أو اللــون أو األصــل اإلثنــي أو االنتمــاء القبلــي أو المنشــأ الجهــوي أو المحلــي أو الجــنس أو 

 عتقد الديني أو الرأي السياسي أو غيره من اآلراء؛اللغة أو الم

 إعداد في الحكومية غير والمنظمات المختلفة الحكم مستويات خالل من المواطنين مشاركة ضمان )ب 
 الموارد إدارة بشأن القرارات اتخاذ وفي الثروة، وتوزيع إلنتاج الضرورية االجتماعية السياسات وتنفيذ

 وتنميتها؛

 الثروة إنتاج على تعمل التي القومية الحكومية المؤسسات جميع في والعادل صفالمن التمثيل ضمان )ج 
 .وتوزيعها
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 :اآلتية األهداف تحقيق إلى القومية واالجتماعية االقتصادية السياسات تهدف أن يجب .112

 على الحفاظ مع يتماشى بما السودان، أنحاء جميع عبر ومنصفة عادلة أسس على وتوزيعها الثروة إنتاج) أ
 ؛المستدام والنمو الكلي االقتصاد ستقرارا

 قاطبة؛ السكان لفائدة عادل بشكل واستخدامها الضرائب تحصيل ضمان) ب

 الحكم؛ وممارسة الخدمات وتقديم التنمية مجاالت في القرار صنع عملية المركزية) ج

 :أجل من والخدمات والسلع األسواق إلى والمنفتح، واآلمن السليم الوصول فرص توفير)  د

 األجنبي، لالستثمار المالئم الجوّ  تهيئة -1

 والثقافي، االجتماعي بالتنوع االعتراف -2

 واالستقرار، االجتماعية الرعاية تعزيز -3

 البيئي، التدهور معالجة -4

 . المستدامة التنمية مبادئ تنفيذ -5

لمشـاركة القطـاع الخـاص الـوطني  ُتصاغ السياسات االقتصادية القومية بحيث تؤدي إليجاد بيئـة محفـزة وشـفافة .113
وتــتم مراجعــة وتعــديل القــوانين الوطنيــة واإلقليميــة حســب . واألجنبــي فــي تنميــة الســودان عامــة، ودارفــور خاصــة

 .الوضع لجذب االستثمارات

 .ُتوجه السياسات االقتصادية القومية واإلقليمية لتشجيع التصدير من دارفور إلى األسواق الوطنية والدولية .114

السياسات المالية والنقدية، خاصة النظام المصـرفي، لتلبيـة متطلبـات النمـو المسـتدام والتنميـة المتوازنـة،  مراجعة .115
 . وكذلك لزيادة فرص النفاذ لألسواق المالية الدولية

سياسات وأساليب مالية مبتكرة لتشجيع المؤسسات المالية والبنوك التجارية والبنوك  بوضعيلتزم بنك السودان  .116
 .لتوسيع أنشطتها في دارفور) البنك الزراعي، بنك النيلين للتنمية الصناعية وغيرها(ة المتخصصة الحكومي

وضــع وتنفيــذ سياســات تــؤدي إلــى تطــوير النظــام التعليمــي، وتــؤمن حصــول الــدارفوريين، مــن دون تمييــز علــى  .117
 يب داخــل واليــاتتعلــيم والتــدر أســاس العــرق أو النــوع االجتمــاعي، علــى فــرص متســاوية فــي الحصــول علــى ال

 .دارفور وعلى نطاق الوطن، على أن ُيبذل جهد خاص للقضاء على األمية وسط النساء

ضــــمان تشــــجيع وتعزيــــز البحــــوث والتنميــــة وبخاصــــة تطــــوير التقنيــــة فــــي مجــــاالت الزراعــــة وتربيــــة الحيــــوان  .118
 .تجددةوالصناعات الصغيرة والحرفية والتعدين والبيئة والطاقة مع التركيز على الطاقات الم
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 أينمـالحماية وٕاعادة تأهيل البيئة بصورة فعالة، على وجه الخصوص إعـادة الغطـاء الغـابي  سياسات اعتماد يتم .119
 .كان ذلك ممكناً 

إعطاء األولوية للسياسـات الموجهـة لتنميـة القطـاع الزراعـي وتحديثـه، بمـا فـي ذلـك الثـروة الحيوانيـة، مـع احتـرام  .120
 . لمستدامةثقافة الُرّحل والبيئة الطبيعية ا

 عنايــة إيــالء مــع النــزاع، مــن المتضــررة المنــاطق احتياجــات تلبيــة فــي االتفــاق هــذا تنفيــذ أولويــات أولــى تتمثــل .121
 إلـى لعـودتهم الـالزم واألمـن األساسـية الخـدمات وضـمان الحـرب جـراء المتضررين واألشخاص للنازحين خاصة
 فـي" والالجئـين النـازحين وعـودة التعويضـات" عنـونالم الرابـع الفصـل ويحـدد. وكرامـة أمـان بكـل األصـلية ديارهم

 فـي بالكامـل العائـدين إدمـاج إلعـادة المسـاعدة وتقـديم المتضـررين، لهـؤالء الممتلكـات إعادة مبادئ االتفاق، هذا
 بهــم لحقــت التــي والخســائر األضــرار عــن وتعويضــهم األراضــي، امــتالك فــي حقــوقهم ذلــك فــي بمــا مجتمعــاتهم،

 .الحرب جراء

 مـن األكبـر الجـزء ويمـثلن النشـاط مجـاالت كافـة فـي منخرطـاتال دارفـور نسـاء على خاص هبوج التركيز يتعين .122
 ربــات هــن النســاء فــإن ذلــك، إلــى وٕاضــافة. المواشــي تربيــة ومجــال الزراعــي المجــال فــي الســيما العاملــة، القــوى
 هــذه جميــع فـي ســوءاً  النسـاء أوضــاع ازدادت وقـد. والمهــاجرين والنــازحين الالجئـين أوســاط فـي المعيشــية األسـر

 اتخـــاذ ويتعــين. معيشـــتهن بوســائل الســـيما وباألطفــال، بهـــن كبيــراً  ضـــرراً  ألحقــت التـــي للحــرب، نتيجـــة النــواحي
 اللجــانو  والمفوضــيات فــي والمتكافئــة الفعليــة مشــاركتهن ضــمان عــن فضــالً  شــواغلهن، لمعالجــة ملموســة تــدابير

 .تفاقاال هذا بموجب إنشاؤها سيتم التي والهيئات

 المتعلقــة التاريخيــة والحقــوق) الحــواكير( ذلــك فــي بمــا والعرفيــة التقليديــة بــالحقوق االعتــراف بمكــان األهميــة مــن .123
 االتفــاق هـذا ويرمـي. دارفــور فـي والتنميـة المعيشـة وســائل لضـمان ومسـتدام، سـليم أســاس علـى وذلـك بـاألرض،

 .وحمايتها الحقوق بتلك لالعتراف الالزمة اآلليات وضع إلى

 مســـتدام، بشـــكل األخـــرى الطبيعيـــة والمـــوارد األراضـــي ومراقبـــة اســـتغالل كفالـــة عمليـــات تحـــدد آليـــة إنشـــاء يـــتم .124
 آرائهــم وأخــذ الطبيعيــة، المــوارد اســتغالل أو األراضــي تنميــة مــن المتضــررين المــواطنين جميــع استشــارة وتضــمن

 نتيجــة حيــاتهم تــأثرت أو ممتلكــاتهم تلفــتأ الــذين األشــخاص أمــا. اإلنمائيــة العمليــة هــذه تنفيــذ عنــد الحســبان فــي
 .ومنصفة وعاجلة عادلة تعويضات على الحصول في الحق فلهم الطبيعية، الموارد أو األراضي تنمية أعمال

 مشـــاكل ومعالجـــة المســـتدامة بالتنميـــة للنهـــوض قانونيـــاً  ودعمهـــا األراضـــي إدارة ومؤسســـات هياكـــل تطـــوير يـــتم .125
 فـي التاريخيـة الخبـرات إلـى االعتبـار بعـين النظـر مـع األراضـي، اسـتخدامات خارطـة لخطة وفقاً  البيئي التدهور

 .المجال هذا
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 وكبــاري وجســور حديــد، وســكة طــرق، مــن التحتيــة البنيــات إلــى ويفتقــر المركــز، مــن بعيــد جغرافيــاً  دارفــور إن .126
 قانونيــــةال واإلعفــــاءات اإلصــــالحات مــــن جملــــة تيســــره فعــــالين واســــتثمار تنميــــة إحــــداث يقتضــــي ممــــا وســــدود؛

 :يلي ما مثل والحوافز،

 إعفاء كامل للرسوم الجمركية والرسوم األخرى للمواد المستوردة لمشروعات اإلعمار والتنمية في دارفور؛ )أ 

ـــة الرســـوم الجمركيـــة والرســـوم األخـــرى لـــواردات مشـــروعات التنميـــة القوميـــة  )ب  التـــزام حكومـــة الســـودان بمقابل
 أو بقروض؛ تحاديةاال من الحكومة بدارفور والمشروعات الممولة

إدخـال تعــديالت فــي قــانون تشـجيع االســتثمار إلعطــاء ميــزات تحفيزيـة أكبــر لالســتثمار بواســطة الشــركات  )ج 
 .األجنبية والمحلية في واليات دارفور المتحدة كإعفاء هذه الشركات من ضرائب أرباح األعمال

 

 إعادة اإلعمار والتنمية في دارفور 

 أحكام عامة: 18المادة 

دعم جهود إعادة إعمار وتنمية دارفور من خالل تحويالت نقدية كبيرة ومضـمونة ومنتظمـة مـن مفوضـية  يجب .127
 .تخصيص ومراقبة اإليرادات بالتفصيل الالحق، ومن الموارد القومية األخرى باإلضافة إلى المعونة األجنبية

ب إلى السلم، ومـن ثـم ينبغـي تهيئـة بيئـة اإلقرار بأن دارفور في حاجة إلى فترة انتقالية لالنتقال بسرعة من الحر  .128
 .تسمح بالتحول من مرحلة المساعدات اإلنسانية إلى مرحلة إعادة اإلعمار، واإلنعاش االقتصادي والتنمية

، وتحقيقـًا لألهـداف سـالفة الـذكر، يحتـاج دارفـور إلـى مـوارد أعـاله )128(دعمًا للفترة االنتقالية الواردة في الفقرة  .129
ى قدرتـه علـى التعبئـة علـى الصـعيد االقتصـادي المحلـي فـي علـى المـدى القصـير، ولـذا سـتتم تفوق بكثير مسـتو 

مســاعدته فــي جهــوده عــن طريــق تحــويالت ماليــة مضــمونة ومنتظمــة يقــوم بتنفيــذها صــندوق اإليــرادات القوميــة، 
  .وكذلك عن طريق موارد قومية أخرى، فضًال عن المعونة األجنبية

 الصغيرنظام التمويل : 19المادة 

ـــديم  .130 ـــدخل لتنمـــو مـــن خـــالل تق ـــل الـــالزم لألنشـــطة المـــدرة لل ـــدارفور لتقـــديم التموي ـــل الصـــغير ب ينشـــأ نظـــام التموي
القــروض الصــغيرة، ويمكــن الوصــول اليهــا مــن قبــل أفــراد أو جماعــات دون إشــتراط تقــديم ضــمانات علــى النحــو 

 .المتعارف عليه في النظام المصرفي التقليدي

 صـول المسـتهدفينحالمنشأ بموجب هذا االتفاق من أساليب الضمان غيـر التقليديـة مـا ييسـر تبتكر إدارة النظام  .131
  .من صغار المنتجين وبصفة خاصة العائدين والمستفيدين من هذا  التمويل عليه
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يستصــحب تقــديم التــدريب الـــالزم للمســتفيدين لرفــع كفـــاءتهم اإلنتاجيــة، وذلــك بتمويــل مـــن الحكومــة فــي مجـــال  .132
 .فع المهارات الفنية في مجال عملهماإلدارة ور 

 .يولي النظام اهتمامًا خاصًا باألنشطة النسوية المدرة للدخل .133

 .كرأسمال للنظام) مائة مليون دوالر أمريكي( 100.000.000تساهم الحكومة االتحادية بمبلغ  .134

 .تحث األطراف البنوك العاملة في التمويل الصغير على إعطاء األولوية لدارفور .135

طراف بمشاركة اختصاصـيين فـي مجـال التمويـل الصـغير الالئحـة األساسـية والقواعـد اإلجرائيـة للنظـام تضع األ .136
 .بما يضمن استقالليته

 . يجوز للنظام تلقي الدعم من المنظمات المختصة في مجال التمويل الصغير أو غيره دون شروط .137

  الخدمات االجتماعية: 20المادة 

ـــة، تقـــوم الحكومـــة االتحاديـــة اإلضـــافة للتحـــويالت مـــن مفوضـــية تب .138 خصـــيص ومراقبـــة اإليـــرادات النقديـــة والمالي
خــالل ثــالث ســنوات علــى ) مائتــان وخمســة وعشــرون مليــون دوالر أمريكــي( 225.000.000 باإلســهام بمبلــغ 

 .ثالث دفعات متساوية لمقابلة دعم الخدمات االجتماعية في دارفور

 دارفور صندوق إعادة اإلعمار والتنمية في: 21المادة 

ينشأ بموجب هذا اإلتفاق صندوق إئتمـان متعـدد المـانحين، يـدمج فيـه صـندوق دارفـور إلعـادة اإلعمـار والتنميـة  .139
ــــة  ــــك بعــــد معالجــــة االخــــتالالت وٕاجــــراء اإلصــــالحات الضــــرورية فــــي األطــــر الهيكلي ويحمــــل ذات االســــم، وذل

 .والوظيفية

دارفـور واألطـراف  االتحاديـة وحكومـات واليـات ةيعمل الصندوق تحت إشـراف لجنـة مكونـة مـن ممثلـين للحكومـ .140
 .الموقعة على هذا االتفاق والمانحين

 . ُتحّدد إجراءات تشغيل الصندوق من قبل بعثة التقييم المشتركة لدارفور .141

 :تشمل مهام الصندوق، دون االقتصار على ذلك، المهام التالية  .142

 تمويل عمليات مشاريع العودة والتوطين؛ )أ 
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االختالالت في مجال التنميـة، ال سـيما علـى أصـعدة البنـى التحتيـة وتحقيـق األهـداف  العمل على معالجة )ب 
 اإلنمائية لأللفية؛

إنشاء آليات تمويل لتلبية االحتياجات الخاصة بالنسـاء واألطفـال واليتـامى علـى وجـه الخصـوص، وتشـمل  )ج 
تاجيـــة ومـــدخالت هـــذه األليـــات مـــن غيـــر حصـــر تـــوفير القـــروض وفـــرص االســـتثمار وتعزيـــز القـــدرات اإلن

 .اإلنتاج وبناء القدرات لفائدة النساء

 

 المبلغ القاعدي لصندوق إعادة إعمار وتنمية دارفور

تخصـص الحكومـة القوميـة مـن  إضافًة إلى حصة دارفور من تحـويالت مفوضـية تخصـيص ومراقبـة اإليـرادات، .143
يــــــــتم دفــــــــع ) ر أمريكــــــــياثنــــــــين مليــــــــار دوال(دوالر  2.000.000.000الصــــــــندوق القــــــــومي لإليــــــــرادات مبلــــــــغ 

نقـــدًا فـــور التوقيـــع علـــى هـــذا االتفـــاق، كمبلـــغ قاعـــدي لصـــندوق ) مئتـــي مليـــون دوالر أمريكـــي( 200.000.000
 :المتبقي على النحو اآلتي المبلغ وتلتزم الحكومة القومية بدفع ،إعادة اإلعمار والتنمية بدارفور

 تالية لالتفاق؛ال للسنة) ثالثمائة مليون دوالر أمريكي( 300.000.000مبلغ    )أ 

 للسنة الثالثة لالتفاق؛) ثالثمائة مليون دوالر أمريكي( 300.000.000ومبلغ   )ب 

  للسنة الرابعة لالتفاق؛) ثالثمائة مليون دوالر أمريكي( 300.000.000ومبلغ   )ج 

 للسنة الخامسة لالتفاق؛) أربعمائة مليون دوالر أمريكي( 400.000.000ومبلغ   )د 

 .للسنة السادسة لالتفاق) مسمائة مليون دوالر أمريكيخ( 500.000.000ومبلغ   )ه 
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 النظام الفيدرالي المالي والعالقات بين مستويات الحكم

 والوالئي القومي اتتحديد المسؤوليات المالية على المستوي: 22المادة 

اتها الدســتورية يـتم تخصــيص اإليـرادات القوميــة للحكومــة االتحاديـة وحكومــات الواليـات بمــا يتناســب مـع مســؤولي .144
 .لضمان فعالية الحكم الفيدرالي

تنفيــذ مشــروعات بأرقــام محــددة فــي مجــاالت البنيــة التحتيــة والخــدمات الضــرورية والتنميــة الزراعيــة والصــناعية  .145
 .والسياحية إلعمار دارفور

 : لمبادئ اآلتيةتوزع المسؤوليات المتعلقة بالمصروفات واإليرادات على المستوى القومي والوالئي للحكم وفقًا ل .146

توكيل مهام الصرف إلى مستوى الحكم الذي يعكـس نطـاق سـلطته بصـورة وثيقـة، المنطقـة الجغرافيـة التـي   )أ 
 تشملها هذه المهام؛

مـــن جانـــب أحـــد مســـتويات الحكـــم، علـــى وجـــه الحصـــر، أو ) توكيـــل الصـــرف(تقـــديم خدمـــة عامـــة معينـــة   )ب 
 باالشتراك بين مستويين أو أكثر؛

ت دارفــور علــى ســداد قيمــة الخــدمات المقدمــة للمــواطنين القــاطنين فــي نطــاق جغرافــي واليــاحكومــات تعمــل  )ج 
 معين من اإليرادات التي تم تحصيلها من هذا النطاق الجغرافي؛

يكــون لمســتويات الحكــم فــي الواليــات الحــق فــي تحديــد هيكــل قاعــدة اإليــرادات ومســتوى الرســوم أو المعــدل  )د 
 .ون تدخل الحكومة القوميةالضريبي الُمتحصل من هذه القاعدة، د

 

 تحديد قواعد وأسس اإليرادات: 23المادة 

 قواعد اإليرادات

تدفع كافة اإليرادات المحصلة على المستوى القومي، أو من جانب حكومـة السـودان، بمـا فـي ذلـك إيـرادات كـل  .147
ة أو شــركة أو أي الـوزارات شــاملة إيــرادات الــذهب والبتــرول واإلدارات، أو حصـة الحكومــة فــي أربــاح أي مؤسســ

كيــان آخــر، ســواء كانــت ناتجــة عــن نشــاط تجــاري أو اســتثماري أو غيــره، تــدفع فــي حســاب الصــندوق القــومى 
يشمل هذا الصندوق كافة الحسـابات بمـا فيهـا الحسـابات الفرعيـة التـي ُتجمـع . لإليرادات الذي تديره وزارة المالية

 .ميةوتُقيد وتودع فيها األموال المستحقة للحكومة القو 
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علــى جميــع مســتويات الحكــم ومؤسســاته الفرعيــة أن تــوفر للــرأي العــام فــي نهايــة كــل ســنة ماليــة عبــر الجهــات  .148
التقريــر المــالي (التشــريعية، تقريــرًا شــامًال ُيفصــل جميــع اإليــرادات الضــرائبية وغيــر الضــرائبية وكــل المصــروفات 

 .لتشريعيلضمان الشفافية والخضوع للمساءلة من جانب الجهاز ا) السنوي

 أسس اإليرادات

 : يجوز للحكومة االتحادية للسودان سن تشريع لتحصيل اإليرادات أو جمع الضرائب من المصادر التالية .149

 .الضريبة القومية على الدخل الشخصي )أ (

 .ضريبة أرباح األعمال والشركات )ب (

 .الرسوم الجمركية ورسوم االستيراد )ج (

 .رسوم الموانئ والمطارات )د (

 . رسوم الخدمات )ه (

 .دات البترول والتعدين والكهرباءإيرا )و (

 .إيرادات المؤسسات والمشاريع الحكومية )ز (

 .رسوم القيمة المضافة ورسوم المبيعات بالجملة وبالتجزئة، وغيرها من الرسوم على السلع والخدمات )ح (

 .الضرائب غير المباشرة )ط (

 .القروض، بما فيها االقتراض من بنك السودان المركزي ومن المواطنين )ي (

 .عونات المالية األجنبيةالمنح والم )ك (

 .أي رسوم أخرى تحددها الهيئة التشريعية القومية )ل (

 : يكون لحكومات واليات دارفور الحق في تحصيل وٕادارة ما يلي .150

 ضرائب وعائدات األراضي والممتلكات؛ )أ 

 رسوم خدمات  نظير الخدمات الوالئية؛ )ب 

 رسوم إصدار الرخص؛ )ج 

 ضرائب الدخل الشخصية في واليات دارفور؛ )د 

 واليات دارفور من اإليرادات البترولية والموارد الطبيعية األخرى المنتجة في واليات دارفور؛حصة  )ه 

 إيرادات المشاريع والمؤسسات والمحميات الطبيعية بواليات دارفور؛ )و 

 إيرادات الدمغة؛ )ز 
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 الضريبة الزراعية؛ )ح 

 ضريبة السياحة؛ )ط 

 المنح والمساعدات األجنبية؛  )ي 

 الضرائب غير المباشرة؛ )ك 

 اإلقليمية األخرى التي تنص عليها التشريعات الوالئية؛  الضرائب )ل 

القـروض واالســتدانة المحليـة واألجنبيــة وفقـًا للجــدارة االئتمانيـة فــي إطـار سياســة االقتصـاد الكلــي القوميــة  )م 
 بموافقة وبضمان البنك المركزي؛ 

 ضريبة الثروة الحيوانية؛ )ن 

 ة األجنبية؛اإلعانات المقدمة من جانب الدولة والمساعدات المالي )س 

 مخصصات صندوق اإليرادات القومية؛ )ع 

 .عائدات الرسوم لتجارة الحدود وفق التشريع االتحادي )ف 

 .على واليات دارفور وفي إطار اختصاصاتها وسلطاتها إبرام اتفاقات لزيادة حشد الموارد وتحسين إدارتها .151

  ديوان الزكاة: 24المادة 

 . اخل دارفورتصرف كل أموال الزكاة المتحصلة في دارفور د .152

مــن قــانون ) أ(38أعــاله، يمكــن لــديوان الزكــاة المركــزي بموجــب المــادة  )152(ة علــى الــرغم ممــا ورد فــي الفقــر  .153
تقـــديم أقصـــى مـــا يمكـــن مـــن التمويـــل الـــالزم وتنفيـــذ بـــرامج ومشـــاريع لصـــالح األســـر الفقيـــرة ، 2001الزكـــاة لســـنة

اآلبـــار، وتـــوفير األجهـــزة والمعـــدات الطبيـــة،  وخاصـــة النـــازحين والالجئـــين فـــي الخـــدمات المختلفـــة مثـــل حفـــر
 .والتعليم، والمشروعات األخرى اإلنتاجية، بما يتماشى ونسبة الفقر في دارفور

 التحويالت النقدية بين مستويات الحكم: 25المادة 

ف كــذلك تعيــين فريــق الخبــراء المكلــيــتم مفوضــية تخصــيص ومراقبــة اإليــرادات النقديــة والماليــة، و بقــانون تنشــأ  .154
يكــون ممثــل ســلطة دارفــور اإلقليميــة . بتحديــد معــايير التحــويالت مــن الصــندوق القــومي إلــى الواليــات دارفــور

 .   عضوًا في المفوضية

تحقيقــًا للتــوازن المــالي، تضــمن مفوضــية تخصــيص ومراقبــة اإليــرادات الماليــة مصــالح ووجهــات نظــر واليــات  .155
وينبغــي . الوالئيــة األخــرى فــي الســودان فــي الحســباندارفــور، مــع أخــذ مصــالح المنــاطق ومصــالح الحكومــات 

 :هيكلة المفوضية بما يضمن
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 االستخدام والتقاسم األمثل للموارد رأسيًا وأفقيًا؛ )أ 

 والوحدات اإلدارية؛ المحليات الشفافية والعدالة في تخصيص األموال لواليات دارفور، ومن الواليات إلى )ب 

التـوازن والتأكـد مـن ذلـك، وترفـع المفوضـية تقـارير إلـى الهيئـة  مراقبة إسراع الحكومـة القوميـة بتحويـل مـنح )ج 
 .التشريعية

مباشرة من صندوق إيرادات دارفور وفقـًا لألعـراف واألسـس المحـددة علـى مسـتوى الواليـة،  الحصصيتم تحويل  .156
 : ليةبمشاركة تناسبية لكل األطراف بما في ذلك الحركات في اللجان الفنية، وذلك باستخدام المعايير التا

 ؛2008نسبة السكان وفقًا لتعداد  )أ 

 )البني التحتية التعليم، الصحة،(معدالت التخلف التنموي  )ب 

 اإليرادات؛ تحصيلالجهود التي تبذلها الدولة في  )ج 

 أثر الحرب؛ )د 

 .النطاق الجغرافي )ه 

 يقــوم فريــق مــن الخبــراء بتحديــد وزن كــل مــن هــذه المعــايير فــي صــورة نســبة مئويــة لتكــون هــي األســاس لحســاب .157
 .حصة كل والية

تعمـل مفوضــية تخصـيص ومراقبــة المـوارد علــى تنفيـذ عمليــة شــفافة يـتم مــن خاللهـا مراقبــة دفـع التحــويالت الــى  .158
واليات دارفور حسب المواعيد المحددة، مع ضـمان عـدم قيـام الحكومـة الفيدراليـة باحتجـاز أمـوال دارفـور أو أيـة 

 .حكومة فرعية أخرى

أمــام المحــاكم الدســتورية فــي حالــة قيــام الحكومــة القوميــة باحتجــاز األمــوال  يجــوز لواليــات دارفــور رفــع دعــوى .159
 .قيامها بتخصيص األموال المحددة لهم عدمالمخصصة لدارفور أو 

ـــالغ المســـتلمة فـــي إطـــار التمويـــل  .160 ـــة، يتضـــمن المب ـــرًا إلـــى الحكومـــة القومي ـــات دارفـــور تقري ـــل حكومـــات والي تحي
 . الخارجي والمعونة

 حقات المالية الخاصة بدارفورالمست: 26المادة 

 : تتمتع واليات دارفور، وفي إطار النظام الفيدرالي، بالحق فيما  يلي .161

 ؛مي، وفقًا للمعايير المتفق عليهاتحويالت لإليرادات المتحصلة على الصعيد القو  )أ 

 عها وفقًا للمعايير المتفق عليها؛إيجاد مصادر لإليرادات وجم )ب 
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 إلعمار والتنمية؛اموارد الصندوق القومي إلعادة  )ج 

 .لمانحينامتعدد موارد صندوق االئتمان  )د 

ـــى الفقـــر،  .162 ـــة لأللفيـــة، والقضـــاء عل ينشـــأ نظـــام للمـــنح ذات األغـــراض المحـــددة بهـــدف تحقيـــق األهـــداف اإلنمائي
 . وتحقيق المساواة بين الجنسين

 مصادر التمويل الخارجي: 27المادة 

مـن األسـواق الماليـة الوطنيـة والعالميـة علـى قـروض دارفور واليات دارفور والسلطة اإلقليمية ل يمكن أن تحصل .163
 . بموافقة وبضمانة بنك السودان المركزي

تقـــدم واليـــات دارفـــور إلـــى الحكومـــة القوميـــة تقريـــرًا يتضـــمن كـــل المبـــالغ المســـتلمة فـــي إطـــار التمويـــل الخـــارجي  .164
 .والمعونات

 بناء القدرات :28المادة 

قيــع علــى هــذا االتفــاق، علــى مســاعدة دارفــور علــى وضــع وتنفيــذ برنــامج فــور التو   ،تعمــل الحكومــة االتحاديــة .165
متقــدم وشــامل لبنــاء القــدرات فــي مجــاالت الماليــة العامــة والعالقــات بــين مســتويات الحكــم، بمــا فــي ذلــك إدارة 

 .المصروفات القائمة على المساءلة

  المراقبة والمساءلة :29المادة 

نـاًء علـى إحصـاءات ماليـة الحكومـة وتعـرض علـى الهيئـة التشـريعية الوالئيـة َتُعد واليات دارفـور ميزانيـة سـنوية ب .166
وال يـتم تعـديل أو إضـافة أي اعتمـادات جديـدة إال بموافقـة الهيئـة . لدارفور للموافقة عليها أو اقتراح أية تعـديالت

ات وتحــدد طريقــة التشــريعية الوالئيــة لــدارفور، كمــا تعــد تقــارير مرحليــة شــاملة حــول جملــة اإليــرادات والمصــروف
إعــداد هــذه التقــارير وفقــًا لمعــايير الشــفافية والمحاســبة علــى المســتوى القــومي والقــوانين الماليــة وتوجيهــات ديــوان 

 .بالمعايير الدولية شاملة ووفقاً  المراجعة القومي، وأن يتم إعداد تقارير

 :المسؤولة عن مراقبة هذه العملية تشمل المؤسسات .167

 يص ومراقبة اإليرادات النقدية والمالية؛المفوضية القومية لتخص )أ 

 ديوان المراجعة الوالئي؛/ ديوان مراجع العام القومي )ب 

 دارفور اإلقليمية؛سلطة  مجلس )ج 
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 .الهيئة التشريعية لواليات دارفور )د 

 

 سياسات تنمية دارفور: 30المادة 

ادلـة ومتوازنـة، وعلـى إعطـاء ينبغي أن تقوم السياسة القومية للتنمية على حق كافة أنحـاء السـودان فـي تنميـة ع .168
 .البالدأولوية خاصة لألجزاء األكثر حرمانًا وتضررًا في 

في هذا اإلطار، يسعى دارفور إلـى تحقيـق أهـداف قصـيرة ومتوسـطة المـدى فـي مجـاالت إعـادة التأهيـل وٕاعـادة  .169
وينبغـي . طويلة المـدىاإلعمار والبناء والتنمية، مع مراعاة االحتياجات الملحة، والحاجة لوضع األساس لتنمية 

 .إعطاء عناية خاصة للبرامج والمشروعات التي تسمح لدارفور بتسريع االنتقال من اإلغاثة إلى التنمية

 :تتمثل األهداف الرئيسية للتعافي االقتصادي والتنمية في دارفور ما بعد النزاع فيما يلي .170

 إعادة اإلعمار والتنمية في دارفور؛  )أ 

ودول  وتعزيـز التجـارة بـين الواليـات لتمكينـه مـن االنـدماج فـي االقتصـاد القـوميتنشيط اقتصاديات دارفور  )ب 
 الجوار؛

 إعادة تأهيل الخدمات االجتماعية األساسية كالتعليم والصحة وتوفير المياه؛ )ج 

ـــى  )د  ـــة، واســـتقرار اجتمـــاعي وتحســـين فـــي فـــرص الوصـــول إل ـــة عادل تحقيـــق نمـــو اقتصـــادي مســـتدام، وتنمي
 الخدمات االجتماعية؛

 ضاء على الفقر وزيادة القدرة االقتصادية ورفع الوعي بها؛الق )ه 

 ؛كافية توفير فرص عمل )و 

 تنمية القدرات الفردية والمؤسسية في مجاالت الحكم الرشيد مع التركيز على المساءلة والشفافية؛ )ز 

عـن  إنشاء البنى التحتية المادية الكفيلة بتحسين فرص وصـول أهـل دارفـور إلـى أسـواقهم الرئيسـية، فضـالً  )ح 
األســواق فــي بقيــة أنحــاء الســودان واألقطــار المجــاورة، وااللتــزام بتنفيــذ طريــق اإلنقــاذ الغربــي بكــل تفرعاتــه 

 خالل عامين وفقًا للمواصفات والمقاييس العالمية؛

 إيجاد إطار تشريعي مستقر وشفاف لتشجيع االستثمار الخاص المحلي والقومي واألجنبي؛ )ط 

 جاالت رئيسية، مثل إدارة االقتصاد واإلدارة المالية والمشتريات؛بناء قدرات فنية وتحليلية في م )ي 

 االستثمار في التعليم والبحث العلمي لتحسين وتطوير الموارد البشرية؛ )ك 

 .تشجيع إنتاج مصادر الطاقة البديلة ومعالجة أسباب التدهور البيئي )ل 
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كثيــر مــن الــدمار جــراء الحــرب فهنــاك تقــر األطــراف أنــه بمــا أن دارفــور ظــل منطقــة محرومــة تاريخيــًا، وعــانى ال .171
 :حاجة ماسة إلى ما يلي

 استعادة السلم واألمن واالستقرار االجتماعي؛ )أ 

 القيام بالمهام الحكومية على نحو أكثر فعالية؛ )ب 

 تقوية اإلدارة المدنية؛ )ج 

ا بعــد مــفيإعــادة التأهيــل وٕاعــادة اإلعمــار وٕانشــاء البنــى التحتيــة الماديــة والمؤسســية واالجتماعيــة لــدارفور  )د 
 النزاع؛

إجــراء إصــالح هيكلــي شــامل للجامعــات والمؤسســات فــي دارفــور مــن حيــث البنــى التحتيــة، لتمكينهــا مــن  )ه 
 النهوض برسالتها؛

تهدف إلى تحويل دارفور إلـى مجتمـع متطـور تقنيـًا ) وطنية وأجنبية(إنشاء جامعات وكليات علمية وتقنية  )و 
 .وصناعيًا وزراعيًا وتجارياً 

تسـتلزم . المراعي والميـاه بـين الرعـاة الرحـل والمـزارعين المسـتقرين مشـكلة خطيـرة فـي دارفـوريمثل التنافس على  .172
 :معالجة هذه المشكلة من كافة جوانبها ما يلي

وضع سياسات ومشـاريع تسـتهدف الحـد مـن التـدهور البيئـي ووقـف انخفـاض إنتاجيـة المحاصـيل الزراعيـة  )أ 
 وتحسين اإلنتاج الحيواني؛

 اة بشكل تدريجي من الكم إلى الكيف في إنتاج المواشي وتربية الحيوانات؛تحويل اهتمام الرع )ب 

 ؛لمستخدمين لألراضي ومصادر المياهوضع إطار يسمح بالوصول المتكافئ لمختلف ا )ج 

 ؛وضع سياسات ومشروعات تستهدف إقامة اقتصاد زراعي وصناعي وتقني بالواليات )د 

 .تطوير قدرات البحث في هذه المجاالت  )ه 

لقطاع المطري التقليدي الـذي يعتمـد عليـه الشـعب السـوداني عامـة، ودارفـور علـى وجـه الخصـوص، إن إهمال ا .173
عـات، وعليـه يجـب از نمأدى إلى تزايد االستيراد في الغذاء، والهجرة من الريف إلى المـدن، وتفشـي المجاعـات وال

شـروعات التنمويـة القوميـة وضع سياسات ومشروعات توجه إلى القطاع المطري التقليدي، واعتبـاره أحـد أهـم الم
 .الكبرى ذات األولوية التي يعتمد عليها في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية

 :بتت أو يثبت جدواها والمتمثلة فيإحياء المشاريع التنموية التالية، التي تم إهمالها، والتي ث .174

 مشروع تنمية غرب السافنا؛ )أ 
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 مشروع جبل مرة الزراعي؛ )ب 

 بجبل مرة؛ مشروع الطاقة الحرارية )ج 

 مشروع هبيلة الزراعي؛ )د 

 جاوزت؛محطة أبحاث الغزالة  )ه 

 مشروع أبو حمرة الزراعي؛ )و 

 مشروع ساق النعام الزراعي؛ )ز 

 مشروع أم بياضة؛ )ح 

 ؛حوض وادي هور المائي )ط 

 مشروع درء آثار الجفاف والتصحر؛ )ي 

 مشروع اإلسكان الشعبي؛ )ك 

 مشروعات البحوث الزراعية؛ )ل 

 مشاريع إنتاج السكر؛ )م 

 ؛ووادي هور والمحميات األخرى ردوممحميات ال )ن 

 ).مشروع تطوير بحر العرب(مشروع أم عجاجة الزراعي  )س 

   

دارفـور إلـى المسـتوى القـومي،  مستوى التنمية البشرية فـي تبذل كل مستويات الحكم أقصى جهد ممكن إليصال .175
  .في أقصر فترة ممكنة، في سياق المساعي المبذولة لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية

 إعادة اإلعمار واالستثمار والتنمية: 31لمادة ا

ـــة بيئـــة مواتيـــة للتحـــول مـــن مرحلـــة  .176 ـــاج دارفـــور انتقـــاًال ســـريعًا مـــن الحـــرب إلـــى الســـالم، يســـمح بـــدوره تهيئ يحت
 .المساعدات اإلنسانية إلى مرحلة التعافي االقتصادي والتنمية

لــذا . كثيــر مــا قــد يتمكنــوا مــن حشــده داخليــاً لــدعم عمليــة االنتقــال هــذه، يحتــاج أهــل دارفــور إلــى مــوارد تفــوق ب  .177
يتوجــب مســاعدة دارفــور فــي هــذه الجهــود مــن خــالل تحــويالت ماليــة مضــمونة ومنتظمــة مــن الصــندوق القــومي 

 .لإليرادات، فضًال عن المعونات األجنبية

ميـة تلتزم حكومـة السـودان، إضـافة إلـى حصـة دارفـور مـن تحـويالت مفوضـية تخصـيص ومراقبـة اإليـرادات القو  .178
 :المصادر التالية باستخداملهذه المناطق، 

 حصة درافور في صناديق إعادة اإلعمار والتنمية؛ )أ 
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ويــتم تحديــد هــذه . حصــة دارفــور فــي الصــناديق المتعلقــة بالتزامــات الحكومــة تجــاه بعثــة التقيــيم المشــتركة )ب 
 .استكمال مهمة البعثةالحصة للفترة التي تقرها البعثة وفقًا لنتائج مؤتمر المانحين الذي سيعقد بعد 

 

 بعثة التقييم المشتركة لدارفور: 32المادة 

تنشــأ بعثــة مشــتركة للتقيــيم بغيــة تحديــد وتقــدير احتياجــات برنــامج التعــافي االقتصــادي والتنميــة والقضــاء علــى  .179
وتعــرض هــذه االحتياجــات علــى المــانحين خــالل مــؤتمر المــانحين . الفقــر فــي فتــرة مــا بعــد النــزاع فــي دارفــور

 .مقرر عقده بعد ثالثة أشهر من التوقيع على هذا االتفاقال

، واألمــم المتحــدة، والبنــك اإلفريقــي للتنميــة، وبنــك تنميـة دارفــور ،تناشـد األطــراف البنــك الــدولي لإلعمــار والتنميــة .180
، إلــى القيــام بــدور رائــد فــي توجيــه أنشــطة بعثــة التقيــيم المشــتركة، وذلــك بالتعــاون مــع البنــك اإلســالمي للتنميــة

واالتحاد األفريقي، وجامعة الدول العربيـة، ومنظمـة المـؤتمر اإلسـالمي، والصـناديق العربيـة، واالتحـاد األوربـي، 
 . المهتمةوالواليات المتحدة األمريكية، ودولة قطر، والبلدان والمنظمات االقتصادية اإلقليمية والعالمية 

ء هذه العملية تتجـاوز قـدرة السـودان، توجـه األطـراف نـداءات نظرًا إلى أن الموارد المالية والخبرة المطلوبة إلجرا .181
إلى المجتمع الدولي للمشاركة الكاملة والعاجلـة فـي هـذه المبـادرة والمسـاعدة علـى تـوفير المـوارد والخبـرة الالزمـة 

 .واإلسهام في تلبية االحتياجات المحددة لهذه الغاية

 .ية والفنية للبعثة المشتركة للتقييميتم تمثيل أطراف هذا االتفاق عبر اللجان اإلشراف .182

معــدالت األهــداف اإلنمائيــة يــتم تقــدير احتياجــات دارفــور التنمويــة وتلبيتهــا خــالل خمــس ســنوات، للوصــول إلــى  .183
 .في المجاالت االجتماعية، مع تحديد تكلفة تنفيذ ذلك البرنامجلأللفية 

ومـا . ي حددتها بعثة التقيـيم المشـتركة بالنسـبة لـدارفوريتم توفير المبالغ الالزمة الستكمال المشاريع اإلنمائية الت .184
كجــزء مــن العمليــة  2015لــم تكتمــل هــذه المشــاريع بنهايــة واليــة البعثــة، يتواصــل العمــل فيهــا حتــى نهايــة عــام 

 .الشاملة الرامية لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية

 الطبيعية والموارد والحواكير األراضي وٕادارة تنمية

 عامة مبادئ :33 المادة

 الفصــل مــن )80(  الفقــرة فــي المــذكورة دارفــور حــدود هــي البــاب هــذا فــي اليهــا المشــار األراضــي حــدود تكــون .185
 .االتفاق هذا في )السلطة تقاسم المعنون
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 لعـام )الحـواكير( والتاريخيـة التقليديـة األراضي تسجيلو  تسوية قانون من يستفيدوا لم دارفور أهل أن إلى بالنظر .186
 والتقاليـد لألعـراف وفقـاً  سـتخداماتهااو  األرض علـى الحقـوق لتضـمين القـوانين لتعـديل األولوية ستكونف م،1925

 .المياه مصادر إلى الوصول وفرص للماشية، العرفية والمسارات األرض، ملكية في والموروثات

 هذه بهابموج لهم منحت التي بالشروط أصحابها وأخل االستثمار قوانين بموجب منحت التي األراضي .187
 .عليه كانت الذي وضعها إلى تعود األراضي،

 باألراضـي المتعلقـة الحقـوق ممارسـة المحـدد أو المالئـم الحكـم مسـتوى يباشـر االتفـاق هـذا بأحكـام اإلخالل دون .188
 .دارفور في االتحادية الحكومة تمتلكها التي

 األرض فــي حقــوقهم مــن حرمــوا أو ممتلكــاتهم، ُنزعــت الــذين اآلخــرين، واألشــخاص والالجئــين النــازحين جميــع .189
 الســـرعة وجـــه علـــى وُيعوَّضـــوا األرض، فـــي وحقـــوقهم ممتلكـــاتهم يســـتعيدون قانونيـــة، غيـــر أو تعســـفية بصـــورة
 . حرمانهم مدة خالل لها تعرضوا التي األضرار أو الخسائر عن عادلة وبصورة

 المـواطنين جميـع استشـارة يجـب. خرىاأل الطبيعية والموارد لألراضي مستدام واستخدام إدارة لضمان آليات تنشأ .190
 الـــذين لألشـــخاص ويكـــون. الحســـبان فــي آرائهـــم وأخـــذ الطبيعيـــة المــوارد واســـتغالل األراضـــي بتطـــوير المتــأثرين

 عـــادل تعـــويض فـــي الحـــق الطبيعيـــة المـــوارد واســـتغالل تطـــوير بســـبب ســـلباً  عيشـــهم ســـبل أو ممتلكـــاتهم تـــأثرت
 .وعاجل

 باألرض المتعلقة تاريخيةوال التقليدية الحقوق: 34 المادة

 التـي المشـتركة االختصاصـات مـن بـاألرض المتعلقة الحقوق وممارسة واستخدامها األراضي ملكية تنظيم يكون .191
 .الحكم من المالئم المستوى على ممارستها تتم

 مسـاراتوال بـاألرض المتعلقـة التاريخيـة والحقـوق) الحـواكير( القبائليـة األراضـي ملكيـة حقـوق وحماية إقرار يجب .192
 عمليـة بـدء الحكـم مسـتويات كافـة علـى ويتعـين الميـاه، مصـادر إلـى الوصول وفرص للمواشي والعرفية التقليدية
 التقليديـــة والتوجهـــات والممارســـات العرفيـــة، القـــوانين لتضـــمينها الصـــلة ذات القـــوانين وتعـــديل تدريجيـــة، تطـــوير
 التــي للمواشــي، والعرفيــة التقليديــة المســارات أخــرى رةمــ تفــتح. الثقــافي التــراث ولحمايــة الصــدد، هــذا فــي والدوليــة
 .بديلة أخرى مسارات ترسم أو ممكنًا، ذلك كان كلما أغلقت،

 الحقـــوق وحمايـــة إقـــرار علـــى أعـــاله) 192 ( للفقـــرة وفقـــاً  المعدلـــة باألراضـــي الخاصـــة القـــوانين تـــنص أن يجـــب .193
 .األرض في العرفية أو والتقليدية التاريخية
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 أو بـاألرض، متعلقـة تاريخيـة أو تقليديـة حقـوق أي مـن األشـخاص مـن مجموعـة أو شـخص يأ تجريد يجوز ال .194
 .وعاجلة مناسبة بصورة تعويضهم أو استشارتهم بدون المياه، مصادر إلى الوصول في حقهم من

 الحقـوق فـي للنظـر وذلـك للدولـة القضـائية بالسـلطات المسـاس دون دارفـور أراضـي مفوضـية إنشاء على التأكيد .195
 علــى الطبيعيــة المـوارد وتنميــة األراضـي واســتخدام إدارة عمليــات ومراجعـة بــاألرض المتعلقـة والتاريخيــة قليديـةالت
 .المفوضية هذه في الحركات تشارك أن

 المحلية المجتمعات أراضي: 35 المادة

 والمجتمـع المحليـة السـلطات مـع نيـة بحسـن بالتشـاور المحلية المجتمعات أراضي وتطوير تنمية للحكومة يجوز .196
 نصــيب علــى الحالــة هــذه فــي يحصــل أن المجتمــع ذلــك حــق ومــن األرض، فــي ملكيــة حقــوق لــه الــذي المحلــي
 تعـويض علـى المتأثر المجتمع يحصل ذلك، عن عوضاً  أو األرض، هذه تنمية من العائدة اإليرادات من عادل
 . نقدي أو/و عيني

 األرض تنميـة أو التصـرف كـان إذا المحليـة اتالمجتمع تخص أرض أي تنمية أو في التصرف للحكومة يجوز .197
 .األراضي استخدامات خارطة خطة مخرجات وفق وضعت التي التنمية خطة مع متوافقاً 

 األراضي تخصيص: 36 المادة

 لهـم المملوكـة األراضـي تسـجيل المحليـة المجتمعـات فـي لألفـراد يجـوز أعـاله، )197( الفقرة في ورد ما بموجب .198
 اإلجـــراءات فـــي التســـهيل مصـــحوباً  مخفضـــة، برســـوم أو مجانـــاً  التســـجيل ويكـــون بهـــم، خاصـــة كأراضـــي عرفيـــاً 
 .العام وعيال لرفع بحمالت والقيام

 لألراضي المستدامة والتنمية التخطيط: 37 المادة

 : يلي لما المستدامة والتنمية األراضي تخطيط يخضع .199

 آمـن أسـاس تـوفير يكفـل بمـا األرض، في يخيةالتار  والحقوق) الحواكير ذلك في بما( التقليدية الحقوق إقرار )أ 
 دارفور؛ في والتنمية العيش لكسب ومستدام

  لألرض؛ المتنافسة االستخدامات عن الناتجة النزاعات وتسوية لألرض، مستدام نظام تطوير )ب 

 األغــراض لتحقيــق األراضــي، اســتخدامات خارطــة وتخطــيط مخرجــات وفــق دارفــور فــي األراضــي كــل ربــط )ج 
 :  التالية

 ؛سكنال .أ 

 الزراعة؛ .ب 
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  الرعي؛ .ج 

 التعدين؛ .د 

 األجنبي؛ االستثمار ذلك في بما ة،يالصناع التنمية .ه 

 الطبيعية؛ المحميات .و 

 ؛)الخ...المراعي المسارات،( للرحل الموسمي التنقل الستيعاب .ز 

 .الغابي الغطاء إعادة – الغابات .ح 

 فــى إليهــا المشــار اتهــاومخرج دارفــور أراضــي اســتخدامات خارطــة خطــة بتطــوير دارفــور أراضــي مفوضــية تقــوم .200
المجلـس التشـريعي لسـلطة دارفـور  بـدارفور الوالئية التشريعية للهيئة كتوصية وترفعها أدناه،) 201( التالية الفقرة

 .سنوات خمس كل الخطة هذه وتراجع إلجازتها دارفور اإلقليميةمجلس  اإلقليمية

 دارفور أراضي مفوضية: 38 المادة

 حكومــات واليــات ممثلــين مــن دارفــور أراضــي مفوضــية مجلــس ويتشــكل. قــانونب دارفــور أراضــي مفوضــية تنشــأ .201
 المجلـس ويتشـاور  .االتحاديـة والحكومـة المحليـين الخبـرة ذوي ومن األهلية، لإلدارة التاريخية والقيادات دارفور،

 . رتتأث قد حقوقهم تكون أن يمكن الذين األشخاص  مع األراضي وتنمية تخطيط بشأن توصياته صياغة عند

 خارطـــة خطـــة مجلـــس ســـلطة دارفـــور اإلقليميـــةيعتمـــد  دارفـــور، أراضـــي مفوضـــية مـــن المقدمـــة للتوصـــيات وفقـــاً  .202
 .بها الموصى لدارفور األراضي استخدامات

 فـي للنظـر دارفـور أراضي مفوضية  تمكين يتم مرجعياتها، وبنود واختصاصاتها، المحاكم بسلطة المساس دون .203
 .وتخصيصها األراضي وتسجيل باألرض، المتعلقة والتاريخية التقليدية الحقوق

 : إلى يهدف الطبيعية والموارد األراضي وتنمية لتخطيط نظام دارفور أراضي لمفوضية تكون .204

 الطبيعيـة والمحميـات الزراعيـة األراضـي ذلـك فـي بمـا وحمايتهـا، وتنميتهـا الطبيعيـة للمـوارد السـليمة اإلدارة )أ 
 واالقتصــادي االجتمــاعي الرفــاه تعزيــز بغــرض وذلــك والقــرى؛ والبلــدات والمــدن والميــاه والمعــادن والغابــات

 عليها؛ والمحافظة أفضل بيئة وٕايجاد المحلية للمجتمعات

  الطبيعية؛ والموارد لألرض المنظم االقتصادي االستغالل وتنسيق تطوير )ب 

 بيئيًا؛ المستدامة التنمية )ج 

  الثقافي؛ التراث حماية )د 

 السلعية؛ والخدمات تصاالتاال خدمات وتنسيق وتوفير حماية )ه 
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 العامة؛ لألغراض األراضي توفير )و 

 المجتمعية؛ والمنشآت الخدمات وتنسيق توفير )ز 

 بــــاالنقراض المهــــددة واألنــــواع المحليــــة والنباتــــات الحيوانــــات وحفــــظ حمايــــة ذلــــك فــــي بمــــا البيئــــة، حمايــــة )ح 
 البيئية؛ والمحميات

 التشجير؛ وٕاعادة التصحر مكافحة برامج وتطوير للتعرية، تعرضت التي األراضي استصالح )ط 

 دارفور؛ في المختلفة الحكم مستويات بين البيئي بالتخطيط يتعلق فيما المشتركة المسؤولية تعزيز )ي 

 البيئي؛ والتقويم التخطيط في ومشاركته العام الرأي النخراط الفرص إتاحة )ك 

 الطبيعية؛ ردوالموا األراضي تنمية بخطط المتأثرين األشخاص لجميع التشاور فرص إتاحة )ل 

 نتيجـة ممتلكـاتهم أو معيشـتهم وسـائل تضـررت الـذين لألشـخاص ومنصـفة وعادلة عاجلة تعويضات إقرار )م 
 .الطبيعية والموارد األرض وتخطيط بتنمية تتعلق لقرارات

 

 كســــب وســـائل أو لــــألرض الحاليـــة اســــتخداماتهم تضـــررت الــــذين األشـــخاص أو المحليــــة المجتمعـــات تســـتحق .205
 .وعاجلة عادلة أسس على تعويضاً  األراضي استخدامات خارطة لخطة نتيجة عيشهم

 :دارفور أراضي مفوضية تكون .206

 ومحايدة؛ مستقلة )أ 

  دارفور؛ في األرض استخدامات مصالح عضويتها كستع )ب 

 بها؛ الخاصة اإلجراءات قواعد تحدد )ج 

 باألرض؛ المتعلقة السجالت كافة على اإلطالع في الحق لها )د 

 وبة؛المطل بالسرعة مهامها تؤدي )ه 

 المتـأثرة المحليـة والمجتمعـات األفـراد لكـل والفاعلـة الكاملـة المشـاركة لضـمان المالئمـة الترتيبـات كـل تتخذ )و 
  بها؛ الخاصة اإلجراءات في

 فــي ومصــروفاتها أعمالهـا بشــأن وسـلطة دارفــور اإلقليميـة دارفــور واليــات حكومـات إلــى سـنوياً  تقريــراً  ترفـع )ز 
 .السنوية ميزانيتها

 دارفور؛ أراضي بمفوضية الخدمة وشروط والتعيين العضوية ينظم القانون أن من تتأكد )ح 

 .األرض في والتاريخية التقليدية الحقوق اعتبارها في تأخذ )ط 

 

 :اآلتية المهام دارفور أراضي مفوضية تتولى .207
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 باألرض؛ المتعلقة الحقوق حول المنازعات في التحكيم )أ 

  األرض؛ في والتاريخية التقليدية بالحقوق اإلقرار أنبش الحكم من المالئم المستوى إلى توصيات تقديم  )ب 

 أن الضـروري مـن لـيس والتـي الشـأن، بهـذا إليهـا المقدمـة للطلبـات األرض عـن المناسـبة التعويضات تقدير )ج 
  المحاكم؛ من اإلحالة أو التحكيم إطار في وذلك المالية، التعويضات على تقتصر

  واليـــات حكومـــات مشـــاريع حـــول السياســـات تنســـيق كيفيـــة حـــول المختلفـــة الحكـــم لمســـتويات النصـــح تقـــديم )د 
 خارطـة خطـة االعتبـار فـي األخـذ مـع بـاألرض؛ المتعلقـة الحقـوق علـى أو األرض علـى تـؤثر التـي دارفور

 األراضي؛ استخدامات

 عليها؛ والحفاظ لألرض، والتاريخية الحالية االستخدامات عن سجالت إنشاء )ه 

 لسلطتها؛ الخاضعة الجغرافية المنطقة في دامهاواستخ األرض ملكية حول بحوث إجراء )و 

 التـي التغييـرات بشـأن المسـؤولة، السـلطات إلـى التوصـية وتقـديم بـاألرض، المتعلقـة الحاليـة اآلليات مراجعة )ز 
 .لهم تعويضات دفع أو أصحابها إلى باألرض المتعلقة الحقوق إعادة ذلك في بما إدخالها، يتوجب قد

يم، تكـــون لمفوضـــية أراضـــي دارفـــور صـــالحية تلقـــي الطلبـــات، ويجـــوز لهـــا، بموافقـــة تأديتهـــا لمهـــام التحكـــ أثنـــاء .208
ويكــون قــرار التحكــيم . األطــراف المتنازعــة، أن تطبــق القــوانين العرفيــة والتقليديــة أو مبــادئ العدالــة واإلنصــاف

 .ملزمًا ألطراف النزاع، ويمكن أن ينفذ من جانب محكمة مختصة

الخاصــة بــاإلدارة األهليـــة والتحكــيم، يكـــون للمحــاكم فقــط صـــالحية الفصــل فـــي بعــد اســتنفاد آليـــات حــل النـــزاع  .209
تفصل المحاكم في النزاعـات حـول حقـوق األرض وتقـدر التعـويض العـادل والعاجـل . الدعاوي المتعلقة باألرض

 .والمنصف، والذي ليس من الضروري أن يقتصر على التعويضات المالية

لقرارات التــي تتخــذها أيــة هيئــة أو ســلطة مخولــة بموجــب هــذا االتفــاق تكــون مفوضــية أراضــي دارفــور ملزمــة بــا .210
 .إلصدار أحكام بشأن أراضي النازحين والالجئين أو األفراد اآلخرين المتأثرين بالحرب

تتعـــاون المفوضـــية القوميـــة لألراضـــي ومفوضـــية أراضـــي دارفـــور، وتنســـقان أنشـــطتهما لالســـتفادة مـــن مواردهمـــا  .211
ود علـــى مســـائل التنســـيق، تتفـــق المفوضـــية القوميـــة لألراضـــي ومفوضـــية أراضـــي ومـــن دون وضـــع قيـــ. بكفـــاءة

 :دارفور على ما يلي

 تبادل المعلومات والقرارات؛ )أ 

إســـناد مهـــام معينـــة خاصـــة بالمفوضـــية القوميـــة لألراضـــي، بمـــا فـــي ذلـــك جمـــع البيانـــات والبحـــوث، إلـــى  )ب 
 مفوضية أراضي دارفور؛ 

 ج والتوصيات التي تتوصل إليها المفوضيتان؛إيجاد سبل إلزالة أي تعارض بين النتائ )ج 

 .تمثيل مفوضية أراضي دارفور بعضوية دائمة فى مفوضية األراضي القومية )د 
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فــي حالــة وجــود تعــارض بــين نتــائج وتوصــيات المفوضــية القوميــة لألراضــي وتلــك الخاصــة بمفوضــية أراضــي  .212
وتحـال المسـألة إلـى . يـق بـين موقفيهمـادارفور، ويستعصى الوصول إلى تسوية ، ينبغـي علـى المفوضـيتين التوف

 .المحكمة الدستورية إلصدار حكمها إذا لم يكن من الممكن التوفيق بين الموقفين

 المشاريع التنموية الكبرى: 39المادة 

أن تمكن حكومات واليات دارفـور بالـدخول فـي  ،يجوز للهيئات التشريعية بواليات دارفور، في ظروف استثنائية .213
. ذ مشاريع تنموية كبرى قد ال تتوافق مع أية خطة الستغالل األراضـي أو تشـريع خـاص بـالتخطيطاتفاقات لتنفي

يجــوز لحكومــات دارفــور الســعي للحصــول علــى هــذا التفــويض فقــط إذا تضــمن االتفــاق المرتقــب أحكامــًا  ولكــن
 :مفصلة توضح ما يلي

 تعريفًا واضحًا بالمشروع المقترح؛ )أ 

 بموجب االتفاق لحماية البيئة؛اإلجراءات التي يتعين تبنيها  )ب 

ـــذين تتـــأثر مصـــالحهم بمشـــروعات التنميـــة  )ج  الخطـــوات التـــي تـــم اتخاذهـــا للتشـــاور مـــع جميـــع األشـــخاص ال
 المقترحة؛

 الفوائد المتوقعة للمجتمعات المحلية وألهل دارفور؛ )د 

 مســـتوى التعويضـــات التـــي تـــدفع لألشـــخاص الـــذين تضـــررت ممتلكـــاتهم أو تـــأثرت وســـائل معيشـــتهم ســـلباً  )ه 
باالتفــــاق، مــــع توضــــيح مــــا إذا كــــان األشــــخاص المتضــــررون قــــد وافقــــوا أم ال علــــى هــــذا المســــتوى مــــن 

 .   التعويضات

 .تعدل خطة إدارة استغالل األراضي أو التشريع الخاص بالتخطيط وفقًا لذلك .214

 الموارد الطبيعية: 40المادة 

المــوارد الطبيعيــة االســتغالل المســتدام لهــذه تلتــزم مفوضــية أراضــي دارفــور أثنــاء قيامهــا بعمليــات إدارة وتطــوير  .215
 :الموارد بما يتفق مع

 المصلحة القومية والصالح العام؛ )أ (

 مصلحة واليات دارفور والمناطق المتأثرة؛ )ب (

 مصلحة السكان المحليين في المناطق المتأثرة؛ )ج (

ومبـــادئ دارفـــور للبيئـــة، وأســـس المحافظـــة علـــى التنـــوع الحيـــوي،  السياســـات القوميـــة وسياســـات واليـــات  )د (
 حماية التراث الثقافي؛

 الحقوق في األرض، بما في ذلك الحقوق العرفية والتقليدية في األرض؛  )ه (
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 .المعايير المتعارف عليها دوليًا واألساليب الصديقة للبيئة في التعدين وتنمية الموارد الطبيعية )و (

ـــة يجـــب التشـــاور مـــع أصـــحاب الحقـــوق فـــي األراضـــي وأخـــذ آرائهـــم فـــي االعتبـــار عنـــد اتخـــ .216 اذ القـــرارات المتعلق
ولهــم الحــق فــي نصــيب مــن عائــدات هــذا . باســتثمار مــوارد بــاطن األرض فــي المنــاطق التــي لهــم فيهــا حقــوق

 .االستثمار

يســـتحق األشـــخاص الـــذين لهـــم حقـــوق فـــي األرض تعويضـــًا علـــى أســـس عادلـــة وعاجلـــة ومنصـــفة فـــي حالـــة  .217
 .طبيعية من باطن األرضاالستيالء على أرضهم أو استغاللها، الستخراج الموارد ال

للمجتمعــات التــي يجــري اســتغالل المــوارد الطبيعيــة لبــاطن األرض فــي مناطقهــا الحــق فــي المشــاركة مــن خــالل  .218
 . في التفاوض إلبرام عقود التنمية لتلك الموارد الوالية

افة مراحل تلتزم الحكومة االتحادية بأن تمكن مواطني دارفور، عبر حكوماتهم، من أن يكون لهم تمثيل في ك .219
عمليات التنقيب عن البترول وعمليات التعدين في دارفور، وتشمل إجراءات التفاوض والتعاقد، وكافة العمليات 

 .على األرض ومشاركة الواليات في كل مستويات اتخاذ القرار والتخطيط وتنفيذ العمليات 

يعية في باطن األرض عبر والياتهم، مشاركة المجتمعات الدارفورية التي تباشر في أراضيها تنمية موارد طب  .220
في مفاوضات التعاقد على استغالل تلك الموارد، واألخذ في االعتبار مدى الفوائد التي تعود على المجتمعات 

 .المحلية المتأثرة من االستثمار الناجم عن عقود البترول

مفوضية البترول، وذلك  تمثل الوالية التي سيجري فيها استثمار البترول بثالث أعضاء غير دائمين في .221
والتأكد من توافقها  ،للمشاركة في التفاوض حول عقود استكشاف واستثمار البترول في الوالية المعنية وٕابرامها

 .مع مبادىء وسياسات وموجهات المفوضية

من صافي عائد البترول المنتج في أّي من واليات دارفور لصالح الوالية المنتجة للبترول % 2يتم رصد  .222
 .وز للواليات التفاوض للحصول على نسبة أكبرويج

 إدارة قطاع البترول وتطويره  :41المادة 

 :تشمل اُألسس الحاكمة إلدارة قطاع البترول وتطويره، على سبيل الذكر ال الحصر، ما يلي .223

 :االستغالل األمثل للبترول بوصفه مصدرًا طبيعيًا غير متجدد بما يتفق مع )أ 

 ة والرفاه العام،المصلحة القومي)   أوالً (

 مصلحة واليات دارفور المتأثرة،)  ثانياً (
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 مصلحة أهل دارفور في المناطق المتأثرة،)  ثالثاً (

السياسات القومية للبيئة، وُأسس المحافظة على التنوع الحيوي، ومبادىء حماية التراث الثقافي، ) رابعاً (
في كافة الجوانب الفنية والسالمة وذلك بتحقيق وتطبيق مستوى المواصفات والمعايير الدولية 

 .والمحافظة على البيئة أثناء عمليات التنقيب عن البترول والتعدين في دارفور

تمكين المستويات الحكومية المالئمة بدارفور بالتعاون مع المجتمعات المحلية ذات الصلة من  )ب 
 ار الشامل إلدارة تنمية البترول؛المشاركة في تنمية وٕادارة البترول في المراحل المختلفة، وذلك في اإلط

 إيالء االهتمام الالزم لتهيئة البيئة المواتية لتدفق االستثمارات األجنبية المباشرة إلى دارفور؛ )ج 

التشاور مع أصحاب الحقوق في األراضي بدارفور وأخذ آرائهم في االعتبار عند اتخاذ القرارات  )د 
التي لهم فيها حقوق، والتي يفترض انتفاعهم من  المتعلقة باستثمار موارد باطن األرض في المناطق

 استثمارها؛

التعويض العادل للذين يستمتعون بحقوق الملكية في األراضي التي يتم االستيالء عليها أو استثمارها  )ه 
الستخراج الموارد الطبيعية في باطن األرض، وذلك عن المناطق التي لهم فيها حقوق، ويشمل ذلك 

 .خدمات األساسية، والنهوض بالريف في تلك المناطقالمساهمة في تقديم ال
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 التعويضات وعودة النازحين والالجئين –الفصل الرابع 

 عودة النازحين والالجئينحول التعويضات و  عامة مبادئ: 42المادة 

 :المبادئ التالية إلىتستند الحلول المستدامة للنازحين والالجئين 

قة هـا بالتعهـدات المتعلقـة بالنـازحين والالجئـين الـواردة فـي جميـع االتفاقـات السـابتؤكد األطراف مـن جديـد التزام .224
فبرايـر  23بتـاريخ   بين حكومة السودان وحركـة العـدل والمسـاواة اناإلطاري اناالتفاقذات الصلة، بما في ذلك 

ـــاريخ و ، 2010 ـــة، بت حـــق ة، صـــفة محـــددوب. 2010مـــارس  18بـــين حكومـــة الســـودان وحركـــة التحريـــر والعدال
إلــى ديــارهم األصــلية أو االســتقرار مــن جديــد أو االنــدماج فــي المجتمــع طوعــًا الالجئــين والنــازحين فــي العــودة 

وتؤكــد األطــراف مــن جديــد مســؤوليتها . بصــورة طوعيــة المحلـي، وهــي أمــور ينبغــي الســعي إلــى تحقيقهــا جميعــاً 
دة فـــي هـــذه العـــودة وفقـــًا الســـتراتيجية العـــودة الطوعيـــة والمســـاع  عـــن إيجـــاد الظـــروف المواتيـــة للتمكـــين مـــن

 . واضحة

ـــين وجميـــع ضـــحايا الحـــرب وحمايتهـــا .225 ـــازحين والالجئ ـــاً  وتحقيقهـــا احتـــرام حقـــوق الن ـــدولي لحقـــوق  وفق للقـــانون ال
 .والقانون الدولي لالجئين اإلنساني اإلنسان والقانون الدولي

المسـاواة، بـنفس الحقـوق والحريـات التـي يتمتع النازحون والالجئون العائدون وجميع ضحايا الحـرب، علـى قـدم  .226
كمــا يتمتــع بهــا األشــخاص يتمتــع بهــا غيــرهم مــن األشــخاص فــي الســودان بموجــب القــوانين الدوليــة والقوميــة، 

 . اآلخرون في السودان

لنــــازحين والالجئــــين وجميــــع ضــــحايا الحــــرب مــــن ذوي االحتياجــــات الخاصــــة، بمــــن فــــيهم حمايــــة ومســــاعدة ا .227
ا عـــن ذويهـــم أو ال يوجـــد معهـــم مرافـــق، وربـــات األســـر المعيشـــية، والحوامـــل، وأمهـــات األطفـــال الـــذين انفصـــلو 
 . اإلعاقة يذو األشخاص ن، و يصغار األطفال، والمسن

أن يعيش النـازحون والالجئـون وجميـع ضـحايا الحـرب فـي ظـروف آمنـة وكريمـة  تكفلتدابير اعتماد األطراف ل .228
وتـــوفير  القســـري ائل مــن بينهـــا الوقايـــة مــن التعـــرض للنــزوحتحتــرم فيهـــا حقــوقهم االحتـــرام الكامـــل، وذلــك بوســـ

 .الحماية والمساعدة في أثناء النزوح وأثناء العودة الطوعية، أو اإلدماج أو التوطين في المجتمع المحلي

إنشـــاء آليـــات لتعزيـــز المشـــاركة النشـــطة مـــن جانـــب النـــازحين والالجئـــين العائـــدين وضـــحايا التـــزام األطـــراف ب .229
مــع المــدني فــي تخطــيط االســتراتيجيات والسياســات والبــرامج الراميــة إلــى معالجــة األثــر المترتــب الحــرب والمجت

علــى النــزاع فــي دارفــور وعمليــة العــودة فيمــا يتعلــق بــالنواحي اإلنســانية وحقــوق اإلنســان، وٕافســاح المجــال أمــام 
 .ئف النازحين والالجئينكفالة مشاركة النساء والشباب ومختلف طوابشكل خاص، و  .تلك المشاركة وتيسيرها
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اإلعتراف بالدور اإلنساني الرائد الذي تضطلع به مفوضية األمـم المتحـدة لشـؤون الالجئـين التـي كلفهـا األمـين  .230
العــام لألمــم المتحــدة بــدور التنســيق فيمــا بــين كافــة الوكــاالت التــي تســاعد فــي تــوفير الحمايــة، والمــأوى، وٕادارة 

 .حماية والمساعدة وحلول لالجئينالمخيم في حاالت النزوح وتوفير ال

وتجمع دول  ،فريقيالتحاد اإلالقانون التأسيسي لو  ومبادئه، وفق ميثاق األمم المتحدة اللتزاماتهااألطراف  وفاء .231
لمنع والمنظمات الدولية واإلقليمية األخرى المتعلقة بحل النزاعات بالطرق السلمية  ،الساحل والصحراء

وّفر األطراف كذلك المساعدة للنازحين وكافة ضحايا وت. النزوح ىلعشخاص األ ُترغمالظروف التي  وتجنب
وتوافق األطراف على االلتزام بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالنزوح التي تبنتها نتيجة قمة األمم  .الحرب

 . 2005المتحدة لعام 

 السالمة واألمن: 43المادة 

أشكال االعتداء البدني، وكافة أشكال العنف الجنسي، األمن والحماية من كل  بتوفيرلتزم األطراف ت  .232
غير " الضرائب"األطفال، والحجز التعسفي، وفرض  وعمالةواالستغالل، واالختطاف، وتجنيد األطفال، 

الرسمية، وفرض الفديات، والمصادرة غير القانونية للممتلكات؛ ومعالجة أثر أمثال هذه االنتهاكات باتخاذ 
 .اليوناميد، بدعٍم من ناجزةو  ناجعةان عدالٍة مة لضمالخطوات الالز 

 . تي تأوي النازحين والمحافظة عليهلتزم األطراف باحترام الطابع المدني واإلنساني للمعسكرات الت .233

 .لضمان األمن في معسكرات النازحين ،دميااليونمساعدة ب ،ف باتخاذ كافة التدابير الالزمةاألطرا تتعهد .234

فريقي وغيرهما من المنظمات الدولية لتي تقدمها األمم المتحدة واالتحاد اإلاألطراف المساعدات ا تيسر .235
 .ات الموقعة مع حكومة السودانواالتفاق الساريةالقوانين الوطنية  بما يتماشى معوالوطنية 

 اإلنسانية اتالمساعد: 44المادة 

والمأوى والتعليم والرعاية الطبية  والتي تتضمن الغذاء ،تقدم حكومة السودان المساعدة العاجلة إلى النازحين  .236
 .الصحية األخرى وغيرها من الخدمات اإلنسانية واالجتماعية الضروريةو والخدمات الطبية 

د  .237 اإلنسانية ووسائل العيش قبل عودتهم وبعدها، ويحصل عليها الالجئون عند  اتالمساعدبالنازحون  ُيزوَّ
 .عودتهم

ات المحلية والمضيفة التي تحتاج إلى المساعدة اإلنسانية ودعم سبل أيضًا إلى المجتمع اتتُقدم هذه المساعد .238
 .العيش
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وصول الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة والمنظمات اإلنسانية  تعمل األطراف على تمكين وتسهيل .239
ترتيبات التي ، بموجب المخيماتهموالوطنية والمحلية والدولية، بدون عائق وال مانع، إلى النازحين، بما في ذلك 

 .ُيتفق عليها مع حكومة السودان

 .لعاملين بالمجال اإلنسانيل واألمنتأمين وحماية مسارات المساعدات اإلنسانية  األطرافعلى  .240

تيسر حكومة السودان اإلجراءات الالزمة لتمكين المنظمات اإلنسانية من الوصول إلى النازحين والسكان  .241
 .ى مساعدة إنسانية وفق االتفاقيات الموقعة مع تلك المنظماتالمدنيين اآلخرين الذين يحتاجون إل

 الوثائق الشخصية: 45المادة 

تفق األطراف تو . جميع الوثائق الالزمة للنازحين والالجئين العائدين ليتمتعوا بحقوقهم السودان حكومة تصدر .242
تعاون األطراف مع تلك وكذ. المذكورة على تشكيل آلية للتعاون مع السلطات ذات الصلة إلصدار الوثائق

  . ات العائديناإلدارات التقليدية واألهلية وقادة المجتمعات المحلية والمعسكرات إلثبات هوي

 .إصدار وثائق جديدة أو بدائل للوثائق التي فقدت أو أتلفت أثناء النزوح السودان تيسر حكومة .243

كافة وثائق الهوية الضرورية، ولهم الحق يتمتع النساء والرجال وكذلك األطفال بحقوق متساوية في استخراج  .244
وتُبذل جهود خاصة من أجل اإلسراع بعملية استخراج تلك الوثائق . بالذات في إصدار تلك الوثائق بأسمائهم

 .المصحوبينلأليتام وكذلك األطفال المنفصلين عن ذويهم وغير 

  جمع شمل األسرة: 46المادة 

ور كافة التدابير الالزمة لضمان جمع شمل األسر التي انفصلت تتخذ الحكومة والسلطات المعنية في دارف .245
وتُبذل جهود خاصة من أجل التعجيل بجمع شمل األطفال غير المصحوبين . بسبب النزوح بأسرع وقت ممكن

مع المنظمات  وتتعاوناألسر  فراديسر األطراف عملية استفسار واستعالم أوت. عائالتهم مع المنفصلينو 
 اؤكد األطراف على التزامهتو . لمساعدة في مجال جمع شملهالاقتفاء أثر األسر و على ية اإلنسانية المعن

 .غير عاديةممارسات  ةبمحاربة خطف األطفال إلى الخارج والعمل على منع وكشف أي

 حرية الحركة: 47المادة 

ي ذلك حقهم في حرية ضمن األطراف للنازحين والالجئين العائدين حرية الحركة واختيار محل اإلقامة، بما فت .246
 .الحركة داخل وخارج المعسكرات، وحرية العودة الطوعية إلى أماكنهم األصلية

، السودانالسعي إلى السالمة في جزء آخر من  النازحين والالجئين في لتزم األطراف باحترام وضمان حقت .247
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أو صحتهم /أو حريتهم ووبالحماية ضد العودة القسرية إلى أي مكان يمكن أن تتعرض حياتهم أو سالمتهم 
 .، أو إعادة تطوينهم قسريًا فيهللخطر

 العودة الطوعية: 48المادة 

بسالمة وكرامة إلى ديارهم األصلية أو إلى أماكن إقامتهم و والالجئين العودة الطوعية  يحق لجميع النازحين  .248
ن والالجئين لمقصدهم، وال في اختيار النازحي األطراف تتدخلوال . لى المكان الذي يختارونإ ، أوالمعتادة

 األساسية على البقاء في أوضاع بالغة الخطورة أو غير آمنة، أو إلى مناطق تفتقر إلى الخدمات همتجبر 
 .  ، أو العودة أو االنتقال إليهاالضرورية الستئناف حياة طبيعية

 .ن إقامتهم المعتادةعودة النازحين والالجئين إلى ديارهم األصلية أو أماك وتيسرحكومة السودان  تقبل .249

 العودة الطوعية للنازحين كافة الخطوات الضرورية لمنع األنشطة التي من شأنها عرقلةتتخذ األطراف  .250
 .أو إعاقتها والالجئين بشكل آمن وكريم

ن في أي مكان تتعرض طو تيحق للنازحين والالجئين الحصول على الحماية ضد العودة القسرية أو إعادة ال .251
 .صحتهم للخطرأو /المتهم، وحريتهم، وفيه حياتهم، وس

. يجب أن ُيتاح للنازحين والالجئين معلومات موضوعية حول الظروف في مناطق العودة أو إعادة التوطين .252
الجهات المحلية والدولية المختصة، تدفق المعلومات الدقيقة في الوقت من مساعدة ب األطراف، وتيسر

قرار إعادة التوطين، حتى يتمكن الالجئون والنازحون من اتخاذ  المناسب حول الظروف في مناطق العودة أو
 .وطوعي بشأن العودة مستنير

 .مبدأ الوحدة األسرية في عملية العودة الطوعية افطر حترم األت .253

خاصة لضمان مشاركة النازحين والالجئين، بما في ذلك النساء والشباب، في تخطيط  اً جهود األطراف تبذل .254
 .طينهم ودمجهم وفي إدارة ذلكعودتهم أو إعادة تو 

 تهيئة ظروف مناسبة للعودة :49المادة 

ما تيسر دعائم األمن وتهيئ الظروف السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية،  سرعحكومة السودان بأ ُترسي  .255
، في سالمة وكرامة إلى طوعياً توفر السبل التي تمكن النازحين والالجئين من ممارسة حقهم في العودة، و 
 يارهم األصلية، أو أماكن إقامتهم المعتادة؛د

بتيسير تهيئة الظروف الالزمة للعودة الطوعية، بسالمة وكرامة، واإلبقاء على تلك الظروف؛  األطراف تلتزم .256
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 .وكذلك إعادة دمج الالجئين والنازحين بشكل مستدام ومتناسق

  :كالتالي يهوالالجئين  النازحينظروف الضرورية المالئمة لعودة لا  على أن األطراف تتفق .257

أمن النازحين والالجئين وسالمتهم دون تعرضهم لخطر التحرش، أو الترويع، أو االضطهاد، أو التمييز   )أ 
 أثناء عودتهم الطوعية، أو إعادة توطينهم، أو بعد عودتهم أو إعادة توطينهم؛

يارهم األصلية أو أماكن اإلقامة، بما في ذلك الحق في العودة إلى د محلحق حرية الحركة واختيار  )ب 
 ؛فيها إقامتهم المعتادة وٕاعادة استقرارهم

إزالة األلغام من المناطق التي تقع فيها ديار النازحين والالجئين وأراضيهم ومن الطرق المؤدية إلى  )ج 
 األسواق، والمدارس، والخدمات الصحية؛

 رد الممتلكات إلى النازحين والالجئين؛ )د 

وٕاصالح التالف من الممتلكات أو  ،تة في قرى العودة للنازحين والالجئينالمساهمة في بناء مساكن ثاب )ه 
 التعويض عنها؛ 

لشرب والرعاية الصحية بما في ذلك من خالل توفير المساعدة اإلنسانية الصالحة لمياه الالطعام و  توفير )و 
 إلى أن يتمكن النازحون والالجئون من استئناف حياتهم الطبيعية؛

، لدعم في حزمة العودة لكل أسرة دوالر أمريكي )ين وخمسينمائت( 250 غتخصيص مبليتم تضمين  )ز 
البدء من جديد في كسب سبل العيش  االحتياجات العاجلة للنازحين والالجئين لدى عودتهم، من أجل

وتتضمن هذه الحزمة أيضًا توفير مياه الشرب واألغذية وهياكل . وضمان اندماجهم الفعال في المجتمع
 عن عناصر اإلنتاج الزراعي الالزمة للمحاصيل وتربية المواشي مثل البذور، والنبتات، اإليواء، فضالً 

 .والخدمات البيطرية، واألدوات والمعدات األساسية

 إعادة تأهيل وٕانشاء المرافق األساسية في مناطق العودة؛  )ح 

 إعادة تأهيل األراضي الزراعية المتضررة؛ )ط 

 التدريب على سبل كسب العيش؛ ، بما في ذلكالتعليم والتأهيل توفير )ي 

 ؛تيسير سبل العيش، بما في ذلك الحصول على وظائف )ك 

 المساواة في حصول النازحين والالجئين على الخدمات العامة والمشاركة الكاملة في الشؤون العامة؛ )ل 

 .للنازحين والالجئين واالجتماعي الدعم النفسي )م 

 لتشجيع على العودة ودعمها؛بضمان تهيئة الظروف المالئمة قبل ا األطراف تلتزم .258

الستراتيجية  اً قة سلمية ومنظمة وعلى مراحل، طبقالعودة الطوعية للنازحين والالجئين بطري األطراف تيسر .259
 .واضحة المعالم
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 مفوضية العودة الطوعية وٕاعادة التوطين

يومًا من  45ون باعتبارها مسألة ذات أولوية في غضالعودة الطوعية وٕاعادة التوطين مفوضية  بقانونتنشأ  .260
 :وتتألف هذه المفوضية مما يلي. التوقيع على هذا االتفاق

 لجنة العودة الطوعية؛ . أ

 لجنة رد الممتلكات . ب

 . جبر الضرر/ وصندوق التعويضات . ج

جبر الضرر في مفوضية العودة الطوعية وٕاعادة التوطين من صندوق /يتم تمويل ناحية التعويض  .261
 . جبر الضرر/التعويض

 :ودة الطوعية بالمهام والوظائف اآلتيةتضطلع لجنة الع .262

 لالجئين بغرض التخطيط للعودة الطوعية؛للنازحين وا إجراء مسوح إحصائية   )أ 

لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، في  ةالسامي يةإجراء تقييم شامل باالحتياجات، باالشتراك مع المفوض )ب 
السالمة، واألمن الغذائي، واألضرار : ة، والتي تتضمن معالجة القضايا اآلتيالعودة المحتملةالمناطق 

 على والحصولوالتعليم، والصرف الصحي، التي لحقت بالديار واألراضي، والمياه الصالحة للشرب، 
 الخدمات الصحية، والبنية التحتية؛

للتوصية باتخاذ تدابير خاصة يتم تنفيذها  ،تقدير ما إذا كانت الظروف الالزمة للعودة المستدامة قائمة )ج 
 ؛ذه الظروفة ضمان تهيئة هذه الظروف، والتحقق من مدى الوفاء بهبغي

تفاق، بمساعدة مفوضية األمم هذا االأشهر من توقيع  ثالثةواعتمادها، خالل " خطة عودة"وضع   )د 
المتحدة لشؤون الالجئين، والجهات المحلية المختصة، وبالتشاور مع النازحين، والالجئين، والمجتمعات 

 المحلية؛

خطة العودة الطوعية بالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي، والسيما مفوضية األمم المتحدة لشؤون تنفيذ   )ه 
 ات المحلية المختصة؛يئالالجئين، والبلدان المضيفة لالجئين واله

رصد وٕاعداد تقارير بشكل متواصل حول المحافظة على الظروف الالزمة للعودة المستدامة وٕاعادة  )و 
 حول أوضاع النازحين والالجئين عند عودتهم؛ الدمج المستدام، وكذا

التخطيط للعودة الطوعية للنازحين والالجئين، وتنظيمها والمساعدة فيها، وفقًا لخطة العودة، والمساعدة  )ز 
 .في إعادة دمجهم
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مفوضية العودة الطوعية وٕاعادة التوطين وتشكيلها وآليات عملها، يتم بهيكل ملحق بهذا االتفاق أحكام تتعلق  .263
 .  استكمال هذه األحكام من القانون الذي ينشئ هذه المفوضية

 الممتلكاتو استرداد السكن واألراضي  :50المادة 

 .لجنة رد الممتلكات إعادة السكن واألراضي والممتلكات إلى النازحين والالجئين تكفل .264

بشكل غير قانوني، أو يحق للنازحين والالجئين استرداد أية مساكن، أو أراضي، أو ممتلكات انتزعت منهم  .265
 .لهم الحصول على تعويض، طبًقا للمبادئ الدوليةيحق استرداد الممتلكات،  تعذرعند 

لنازحين والالجئين، سواًء اختاروا العودة إلى ديارهم األصلية أو االستقرار في مكان ا علىيسري هذا الحق  .266
 .آخر

متلكات، بما في ذلك أي نقل ملكية يتم باإلكراه، معاملة غير قانونية تتعلق بالم ةبصحة أي األطراف تعترفال  .267
 .ومستنيرةأو بدون موافقة حرة 

في أن تقوم وعلى الحكومة . حكومة السودان مسؤولة عن ضمان رد الممتلكات إلى المالك القانوني تكون .268
 المستوطنين الجدد الذين شغلوا ممتلكات النازحين والالجئينوبأسلوب يحفظ الكرامة بإجالء التوقيت المناسب 
 .لتعاون األجهزة الدولية ذات الصلةقبل عودة النازحين والالجئين، عن طريق عملية تخضع وٕاعادة توطينهم 

األرض أو إمكانية ب يتعلقأي شخص أو أي مجموعة من األشخاص من أي حق تقليدي أو تاريخي  ُيحرمال  .269
  .عادل مياه بدون موافقة أو تعويضالحصول على ال

إجراءات المطالبة باسترداد المساكن، واألراضي، والمملتكات، والتي يجب أن تتسم  وضعلى تتفق األطراف ع .270
ويجب أن تتسم كافة جوانب عملية المطالبة . بالبساطة، وسهولة الوصول إليها، والشفافية، والقابلية للتنفيذ

بما في ذلك إجراءات الطعن، بالعدالة، والتوقيت المناسب، وسهولة الوصول  باسترداد الحقوق والممتلكات،
ويجب أن تنطوي اإلجراءات على تدابير خاصة تضمن قدرة النساء واألطفال . إليها، وأن تكون بال مقابل

 .األيتام على المشاركة في عملية استرداد الحقوق والممتلكات على أساس من المساواة الكاملة

ة كافة النزاعات المتعلقة باألرض والممتلكات أو التي قد تنشأ جراء عملية العودة وتتطلب تسوية تتم تسوي .271
وفي الوقت نفسه، يستعان باآلليات التقليدية لتسوية المنازعات، على أن تكون متسقة مع  .سريعةمحلية 

 .بالسلطة القضائية للمحاكم ، مع عدم اإلخاللحقوق اإلنسانالدولية لمبادئ ال

تعذر عليهم يمساكن أو أراضي أو ممتلكات  ةيحق للنازحين والالجئين الحصول على تعويض عادل عن أي .272
 .استردادها وفًقا للمبادئ الدولية
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 .تكفل كل اآلليات سالفة الذكر المشاركة النشطة لممثلي النازحين والالجئين، والمجتمع المدني .273

 التمويل: 51المادة 

أو أضرار عاناها /وجبر الضرر لتسوية التعويض عن أية خسائر /ويضلتعالمبلغ المبدأي لصندوق ا .274
دوالر  )ثالثمائة مليون( 300.000.000هو  النازحون والالجئون وأي ضحايا آخرون من النزاع في دارفور

دوالر أمريكي منه، ويتم )  مائتي مليون( 200.000.000، تتعهد حكومة السودان بدفع مبلغ أمريكي
 .دوالر أمريكي  من المانحين) مئة مليون( 100.000.000لغ المتبقي البالغ الحصول على المب

لدعم العودة الطوعية وٕاعادة إدماج النازحين والالجئين  الموازنة الوطنيةأمواًال من تخصص حكومة السودان   .275
 . إلى أن تكتمل عملية العودة

 .يالت المذكورة أعالهالتمو بتشجيع تعبئة الموارد الدولية لإلسهام في تلتزم األطراف  .276

بأن عملية السالم بوجه عام والتعويضات الجماعية واألسرية بوجه خاص تقتضي حشد موارد هائلة وأن  إقراراً  .277
يقتضي مشاركة ودعم  كهذه تعبئة الموارد المحلية وحدها ال يمكنها أن تلبي كل المتطلبات، فإن تمويل خطةٍ 

هذه الموارد في صندوق  حفظوينبغي أن تُ . السالم دين منسالم، والمستفيالالمجتمع الدولي، وشركاء 
 : وجبر الضرر لتعويضاتا

 ؛المبالغ التي تتعهد حكومة السودان بتخصيصها )أ 

 ؛مساهمة الشعب السوداني من خالل مؤسساته مثل غرفة التجارة والمؤسسات الخيرية )ب 

 ؛فريقية، وصناديقهامساهمات البلدان اإلسالمية، والعربية، واإل )ج 

 .األخرى األمم المتحدة، واالتحاد األوروبي، والمنظمات الدوليةمات من مساه )د 
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 العدالة والمصالحة –الفصل الخامس 

  لعدالة والمصالحةحول ا عامةمبادئ  :52المادة 

 :المبادئ اآلتية إلىتستند العدالة والمصالحة في دارفور 

 . اإلنساني احترام القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي .278

العدالة والمصالحة هما عنصران أساسيان ومترابطان لتحقيق السالم الدائم في دارفور وضروريان لتعزيز سيادة  .279
 .القانون

اعتماد آليات العدالة االنتقالية من أجل االنتصاف، ومن أجل المساءلة القانونية لمرتكبي أعمال العنف  .280
 .المتصلة بالنزاع المسلح في دارفور

المبادئ التوجيهية للمصالحة في إعادة إعمار وٕاصالح العالقات االجتماعية وٕاحياء قيم التعايش السلمي تتمثل  .281
 .المجتمع الدارفوري ورفع مستواهما بهما واحترام العادات القائمة والتعاون والتضامن االجتماعيين اللَذين يتميز

الحق في الحصول على تعويض مناسب  حق الضحايا في الحصول على آليات العدالة واإلنصاف، وخاصةً  .282
 .اإلنساني أو التعويض عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي/وفعال وموجه و

تكون العدالة وآليات االنتصاف األخرى، بما في ذلك آليات العدالة االنتقالية، مستقلًة ومحايدًة، وينبغي أن  .283
 .يير الدوليةتكون متوافقة مع القواعد والمعا

إدانة االنتهاكات والفظائع وانتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي التي ارتكبت في دارفور خالل  .284
 .النزاع، والحاجة الملحة إلى اتخاذ جميع الخطوات الالزمة لمنع تكرار مثل هذه االنتهاكات

 .نساني الدولي للمساءلةضمان خضوع جميع مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإل  .285

 .تسجيل والتوثيق على نحو مالئم لكل الجرائم وكل أنواع االنتهاكاتال .286

االعتراف بالوضع الخاص للنساء واألطفال والشباب وهمومهم، والدور الهام للنساء والشباب في منع الصراعات  .287
ى قدم المساواة وبانخراٍط كامٍل في وحلها، وفي عمليات العدالة االنتقالية وبناء السالم، وضرورة مشاركتهم عل

 .جميع الجهود الرامية إلى صون السلم واألمن الدوليين، بما في ذلك العدالة والمصالحة
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األطفال المرتبطون بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة، الذين يمكن أن يكونوا قد تورطوا في ارتكاب جرائم  .288
األول كضحايا، ويجب أن يعاملوا وفقًا التفاقية حقوق الطفل،  بموجب القانون الدولي، يعتبرون في المقام

والبروتوكول الثاني التفاقية جنيف، والميثاق اإلفريقي لحقوق ورفاه الطفل، وقواعد بيجين، وما يتصل بها من 
 .عدالٍة دوليٍة تجاه األحداث ومعايير المحاكمة العادلة

األهلية المستقلة والنزيهة في استكمال عمليات العدالة  االعتراف بالدور الذي يمكن أن تقوم به اآلليات .289
 .والمصالحة، وأهمية االستفادة الكاملة من طاقاتها مع الحفاظ على معايير حقوق اإلنسان الدولية

أهمية مواصلة إجراء إصالحات قانونية ومؤسسية لتعزيز سيادة القانون ووضع اآلليات ذات الصلة بها وفقًا  .290
 .للمعايير الدولية

الخبرات وأفضل الممارسات اإلفريقية والدولية فيما يتعلق بمبدأ المساءلة والمصالحة والبحث عن الحقيقة أهمية  .291
 .لتسوية النزاع العدالة والتعويضات والمصالحةحول ما حدث في دارفور؛ واستخدام آليات 

ت سابقة لحقوق اإلنسان والقانون التدقيق في الخدمات العامة لتحديد األفراد الذين ارتكبوا إساءات وانتهاكا .292
اإلنساني الدولي وٕابعادهم من الخدمة لكبح جماح ظاهرة اإلفالت من العقاب، وبناء الثقة، وتعزيز حكم القانون 

 .في دارفور

 .للمواطنينتوفير األمن والحماية الكاملة  .293

  .تكرارهاوالمسامحة وااللتزام بعدم  العدالة والمساءلة والمحاسبة واالعتراف بالجرائم .294

 .تشجيع تبادل الزيارات الودية بين زعماء القبائل المتصالحة .295

 .جمع األسلحة التي في حوزة المجموعات القبلية عن طريق القبائل نفسها بالتنسيق مع السلطات المحلية .296

بها في  تشجيع الحوار باعتباره القناة المناسبة لتحقيق المصالحة بين القبائل وتعزيز آليات المصالحة المعترف .297
 .دارفور

 الجهاز القضائي الوطني: 53المادة 

على الجرائم المرتكبة خالل النزاع سلطاٌن قضائيٌّ  للمحاكم الوطنية السودانية أن يكون  األطراف على تتفق  .298
باإلضافة إلى مواصلة إجراء إصالحات واسعة النطاق من أجل رفع   . 2003فبراير عام  بدءًا من في دارفور
 .على الجميع العدالة  المساواة في سريانهنيتها واستقالليتها، ولضمان قدراتها وم



www.SudanTribune.net 61 

 :تتعهد حكومة السودان بتيسير الوصول إلى العدالة من خالل الخطوات واإلجراءات المالئمة والالزمة اآلتية .299

 زيادة عدد المحاكم والكادر القضائي، بما في ذلك القضاة والمدعين العامين في دارفور؛ )أ 

 م المحاكم المتنقلة والعمل به؛تعزيز نظا )ب 

تخصيص الموارد الكافية التي يتطلبها اإلرساء الفعال للعدالة، بما في ذلك تأمين وسائل االنتقال  )ج 
أن الحكومة  بمقدور ، ولتحقيق هذا الهدف. األرضي والجوي في جميع أرجاء دارفور لموظفي االدعاء

 مم المتحدة وشركاء السالم؛ألتطلب مساعدة ا

أن تقوم وزارة العدل بتعزيز ودعم مهام المقاضاة خالل إجراء التحقيقات الالزمة واتخاذ ضمان  )د 
 اإلجراءات الضرورية لتحقيق ذلك؛

 .ضمان حماية الكادر القضائي والضحايا والشهود )ه 

في  فصًال قاطعاً تكفل الخطواُت واإلجراءاُت الواردة أعاله الحقوق في عملية مواتيٍة ومحاكمٍة عادلٍة، وتضمن  .300
آليات العدالة االنتقالية، وٕازالة أي عائق ماثل أو محتمل ٕالى القضايا التي تعالجها المحاكم والمحالة إليها و 

 . يمنع ممارسة أهل دارفور حقهم في التقاضي وفي العدالة واإلنصاف

ت أو اللجان تتعهد حكومة السودان بتأمين المساعدة الفنية والدعم لتعزيز التنسيق بين المحاكم والمفوضيا .301
الخاصة ذات الصلة بالديات أو التعويضات ووسائل المصالحة األخرى بهدف خلق التماسك المطلوب، الذي 

 .ترفع من خالله مستوى الكفاءة وتجنب التناقضات والتداخالت

 تتفق األطراف على إعادة دعم دور المجتمع المدني في دارفور في تعزيز السالم والعدالة والمصالحة بحرية .302
ويلتمس المجتمع المدني الدعم من المنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية وفقًا لإلجراءات الراسخة . واستقاللية

 .المتبعة

تناشد األطراف المجتمع الدولي لتأمين الدعم الفني والموارد المناسبة من أجل التوظيف الفعال لألجهزة  .303
 . القضائية والعدلية

 ضررجبر ال/ التعويض: 54المادة 

جميع الضحايا، بما في ذلك النازحين والالجئين، الذين عانوا من خساراٍت اقتصاديٍة أو أي ضرٍر آخر، بما   .304
في ذلك فقدان الحياة أو اإلصابة البدنية أو اإلصابٍة العقلية أو المعاناة النفسية، بسبب الحرب في دارفور، 

ًا للتجارب والممارسات الدولية في األوضاع وفق أو جبٍر للضرر كاٍف وعاجل/يكون لهم الحق في تعويض
 . جبر الضرر أولوية على االعتبارات األخرى/يكون للتعويض. المشابهة
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جبر ضرر إلى جميع ضحايا النزاع في دارفور وفقًا لنتائج التحقيق الذي /تدفع حكومة السودان التعويض .305
 .جبر الضررالتعويضات و من صندوق  ستجريه اآلليات ذات الصلة المتفق عليها

يدفع في  جبر الضرر دفعًة واحدًة كلما كان ذلك ممكنًا، وفي حالة تعذر ذلك،/ ُيدفع مبلغ التعويضات  .306
جبر الضرر سنتين من تاريخ تقييم / دفعتين على أال تتعدى المدة الكلية لدفع مبلغ مثل هذا التعويض

  .الضرر

 الحقيقة والمصالحة: 55المادة 

 أحكام عامة

 .مة عن يوٍم وطنيٍّ للسالم ونبذ العنف في دارفور لدى توقيع هذا االتفاقتعلن الحكو   .307

 :ويتضمن ذلك ما يلي . لنزاعل لتعزيز المصالحة، تتفق األطراف على التعامل مع األسباب الجذرية  .308

 التدهور البيئي والنزاع على الوصول إلى الموارد الطبيعية؛ )أ 

 التوترات بين المجتمعات المحلية؛ )ب 

 رة األهلية؛ضعف اإلدا )ج 

ل؛ )د   النزاعات المتعلقة باألراضي والحواكير ومسارات الرُّحَّ

 انتشار األسلحة؛ )ه 

 .البعد اإلقليمي للنزاع  )و 

 : تتفق األطراف على ضرورة أن تهدف عملية المصالحة إلى ما يلي  .309

 ضمان وتأمين ظروف مواتية من أجل المصالحة االجتماعية والسلمية؛ )أ 

بين مكونات المجتمع باإلضافة إلى رفع مستوى التعايش والتعاون والتكافل إعادة بناء وتعزيز العالقات  )ب 
 االجتماعي في دارفور؛

 االستقطاب القبلي والمحلي ومنع القبائل من االقتتال بسبب البواعث القبلية؛   على القضاء )ج 

 ترسيخ ثقافة السالم بما يتوافق مع القيم والتراث الثقافي التقليدي؛ )د 

 .ير رسمية، فرديًة وجماعيًة، لضحايا الحرباعتذارات رسمية وغ )ه 
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دون المساس بصالحيات وتفويض لجنة الحقيقة والمصالحة، التي يتم إنشاؤها بما يتفق مع األحكام الواردة   .310
 :في هذا االتفاق، يتم إنشاء اآلليات اآلتية

  ؛مجالس األجاويد التي تتكون من قيادات أهلية )أ 

 .اإلدارة األهلية  )ب 

 .السودان بدعم هذه اآلليات التي ستكون مكمِّلًة لعمل لجنة الحقيقة والمصالحةتتعهد حكومة   .311

إعادة تأهيل مؤسسة األجاويد وتنظيم مؤتمرات صلح الستعادة الثقة وتوطيد العالقة الطيبة بين المجتمعات،   .312
  .ت الَبينيةإلى جانب إعطاء حوافز للذين يساهمون في تحقيق األمن واالستقرار ويعملون على حل النزاعا

 :تعمل الهياكل واآلليات ذات الصلة بالمصالحة القائمة بموجب هذا االتفاق على تحقيق ما يلي .313

القانونية والقضائية واإلدارية ت والمؤسسات التدريبية والسلطات تقوية جهاز اإلدارة األهلية عبر الجامعا )أ 
 بهدف تعزيز قدرتها على االضطالع بدورها بكفاءة؛

 لحة وتعزيز مفهوم التعايش السلمي واحترام المعايير السائدة؛ترسيخ المصا  )ب 

 احترام مسارات الهجرة المتعارف عليها من أجل استقرار العالقات بين الرُّحل والمزارعين؛  )ج 

 نبذ العنف واإلقصاء وتبني الحوار كوسيلة لتحقيق السالم االجتماعي؛  )د 

 إلى إحالل السالم؛تبّني العدالة والمصالحة والمسامحة كمبادىء تؤدي   )ه 

نشر ثقافة السالم من خالل شيوخ القبائل ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم   )و 
 والنظم التعليمية المختلفة؛

 .وضع حدٍّ إلقامة المهاجرين غير الشرعيين وَشْغِلهم القرى والمدن والمزارع والبساتين في دارفور  )ز 

 الحةمفوضية الحقيقة والعدالة والمص

لة والمصالحة ادون المساس باختصاص المحاكم القومية السودانية، يتم إنشاء مفوضية مستقلة للحقيقة والعد .314
 :يومًا من توقيع هذا االتفاق، تتألف المفوضية مما يلي 45بقانون باعتبارها مسألة ذات أولوية في غضون 

 لجنة العدالة؛ )أ 

 .لجنة الحقيقة والمصالحة )ب 

 

 لجنة العدالة
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جبر الضرر، /لجنة العدالة مسؤولة عن استالم ودراسة وتقييم الدعاوى وتحديد طبيعة التعويضتكون  .315
وُيعطى الضحايا فترة عشر سنوات لتقديم . باإلضافة إلى المبلغ الذي سُيدفع للضحايا على النحو المالئم

 .الدعاوى بدءًا من التاريخ األولي المحدد لتقديم الدعاوى الفردية

 .في اللجنة أعضاء ترشحهم األطراف الموقعة على هذا االتفاق تتضمن العضوية .316

 . تعتمد لجنة العدالة قواعدها اإلجرائية وطرائق عملها، وتكون هذه القواعد بسيطة ويمكن الوصول إليها .317

وتتألف هذه . قيام لجان فنية وٕادارية بمساعدة لجنة العدالة في تحديد طبيعة ومدى األضرار والخسائر الفردية .318
لجان، من بين آخرين، من أطباء متخصصين، ومحامين، وممثلي اإلدارة األهلية وشيوخ المخيمات وممثلي ال

وتعمل هذه اللجان بتعاون وثيق مع اإلدارة المحلية، وتتعهد حكومة . الضحايا والخبراء المعنيين اآلخرين
 .السودان بتحمل نفقات عملهم

 لجنة الحقيقة والمصالحة

األسباب الجذرية للنزاع في دارفور والتحقيق في االنتهاكات والجرائم وانتهاكات  قة والمصالحةلجنة الحقي تقيٍّم .319
 2003حقوق اإلنسان بما في ذلك انتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي ارتكبت من فبراير 

 . والتصدي لقضايا اإلفالت من العقاب وبناء ثقافة الثقة والسالم والمصالحة

تتألف لجنة الحقيقة والمصالحة من شخصيات بارزة وممثلين عن التنوع العرقي والثقافي في السودان، مع  .320
تتضمن العضوية في اللجنة . وينبغي أن تعتمد نظامها الداخلي. االحترام الواجب لتحقيق التوازن بين الجنسين

 .أعضاء ترشحهم األطراف الموقعة على هذا االتفاق

لجنة الحقيقة والمصالحة فرصًة للضحايا ولمرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان، فضًال عن غيرهم من  تهيئ .321
حقيقي داخل  تضميد الجراج بشكل، وٕاقامة تفاهم مشترك بشأن الماضي، وتسهيل تجاربهمالمواطنين لتبادل 

 .ستقبلالمجتمعات المحلية وفيما بينها، وتعزيز المصالحة ومنع األعمال الوحشية في الم

وتوصياتها  نتائجهاتوصي لجنة الحقيقة والمصالحة باتخاذ تدابير من أجل سالم شامل ودائم في دارفور وتقدم  .322
وعليها أن تقدم تقريرها النهائي إليهما عند . في السودان على أساس سنوي والمجلس الوطنيإلى الرئيس 

 .انتهاء تفويضها

الدولي في توفير الدعم المالي والفني الالزم لعمل لجنة  تتفق األطراف على طلب المساعدة من المجتمع .323
 .الحقيقة والمصالحة

 .تعتمد لجنة الحقيقة والمصالحة قواعدها وٕاجراتها وطرائق عملها، وتكون هذه القواعد بسيطة وسهلة االستخدام .324
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 محكمة خاصة لدارفور: 56المادة 

ضائي على االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان إنشاء محكمة خاصة  لدارفور ويكون لها  السلطان الق يتم .325
 .2003واالنتهاكات الخطيرة للقانون اإلنساني الدولي التي ارُتكبت في دارفور منذ فبراير 

 اً مراقبة اجراءات المحكمة لضمان حسن سيرها وفقب التابعين لليوناميديقوم فريق من الخبراء المختصين  .326
 . في القانون الدولي هاالمنصوص علينصاف لقواعد العدالة واإل

 ،والقانون الدولي االنساني ،والقانون الجنائي الدولي، السودانيتطبق المحكمة الخاصة القانون الجنائي  .327
 .ي يكون السودان طرفًا فيهاالدولية الت لالتفاقاتحقوق االنسان وفقًا لو 

مساعدة للضحايا والشهود، تتخذ حكومة السودان والحركات جميع التدابير الالزمة لضمان الحماية وال .328
ويتعهد األطراف باالمتناع عن أي عمل من . وضمان وصولهم إلى عملية العدالة ومشاركتهم الكاملة فيها

 .شأنه أن يثبط الشهود عن اإلدالء بشهاداتهم بحرية ودون خوف

فة األنشطة ذات المساعدة القانونية وكا صندوقًا لتقديم ،تُنشئ حكومة السودان، بدعم من المجتمع الدولي .329
 .الصلة بالمحكمة أثناء التحقيقات والمحاكمات

 العام العفو: 57المادة 

تفق األطراف على منح عفٍو عامٍّ، وفقا للدستور والقوانين من أجل خلق بيئة مواتية للسالم والمصالحة، ت .330
كل محاكمين من السودانية، لألفراد المدنيين والعسكريين من الحركات، باإلضافة إلى أسرى الحرب وال

 . األطراف

وجرائم اإلبادة الجماعية، وجرائم العنف  ،والجرائم ضد اإلنسانية ،تتفق األطراف على أال ُتدرج جرائم الحرب .331
 . الجنسي واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني في نطاق تطبيق العفو العام

 التدقيق في الخدمات العام: 58المادة 

هيئة الظروف المواتية لبناء الثقة والمصالحة،  تتعهد حكومة السودان بإنشاء آلية تدقيق مستقلة من أجل ت .332
 .)14انظر فقرة . (ومحايدة وتتوفر لها الموارد وفعالة في غضون ثالثة أشهر من توقيع هذا االتفاق
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 والترتيبات األمنية النهائية الدائم وقف إطالق النار: الفصل السادس

 وقف اطالق النار الدائم والترتيبات األمنية النهائية عامة حول مباديء: 59المادة 

 :المبادئ العامة التاليةإلى ئم والترتيبات األمنية النهائية اتفاق وقف إطالق النار الداب تستند األحكام الخاصة

عمليــة   عــن طريــقتســوية النــزاع فــي دارفــور بالســبل العســكرية، وال يمكــن التوصــل إلــى حــل دائــم إال ال يمكــن .333
 .سياسية تشمل جميع األطراف

للمـدنيين فـي دارفــور الحـق فـي الحمايــة، بمـا فـي ذلــك تـوفير تـدابير محــددة للفئـات الضـعيفة، مــن قبيـل النســاء  .334
بــأنهم قــد عــانوا أكثــر مــن اعترافــًا واألطفــال، مــع مراعــاة الوضــع الخــاص للمــرأة والطفــل فــي القــانون الــدولي، 

 .عغيرهم في أثناء النزا

 1935أهمية لتيسـير مهمـة العمليـة المختلطـة المنصـوص عليهـا فـي قـرار مجلـس األمـن التـابع لألمـم المتحـدة  .335
 .، بما في ذلك حماية المدنيين)2010(

عن جميع أعمـال العنـف الموجهـة ضـد المـدنيين، وال سـيما الفئـات الضـعيفة، مـن قبيـل النسـاء حتمية االمتناع  .336
 .اإلنساني حقوق اإلنسان والقانون الدولي واألطفال، وعن انتهاكات قانون

معالجة األزمة اإلنسانية العاجلة التي يواجهها أهالي دارفـور، وذلـك بوسـائل مـن بينهـا ضـمان إمكانيـة وصـول  .337
  .المناطق كافة المساعدات اإلنسانية دون عوائق إلى

ب نهائيــة تتعامــل مــع األســبا اتفــاق شــامل وترتيبــات أمنيــةتحقيــق الســالم الــدائم فــي دارفــور ودعمــة عــن طريــق  .338
  .سلح، وهذا من بين جملة أمور أخرىالجذرية والجوانب المختلفة للنزاع الم

  .والخدمات في دارفور ضمان حرية حركة األفراد، والسلع، .339

ضــرورة وجــود قــوات مســلحة ســوادنية قوميــة، ومؤسســات أمنيــة أخــرى تتســم بــالقوة والمهنيــة والشــمولية وقــادرة  .340
 . وسالمة أراضيها الدولةسيادة  على الدفاع عن
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 الدائموقف طالق النار 

 األنشطة المحظورة والتعهدات اإليجابية: 60المادة 

 :عما يلي اً األطراف على التوقف واالمتناع فور  تتفقطبًقا لهذا االتفاق،   .341

 ؛المدنيين في دارفور والنازحينالسكان األعمال العدائية والعنف والترويع ضد  )أ 

 ؛هذا االتفاق وروحه نصتهديد  همن شأن يذط الاالنش )ب 

بما في ذلك الدعاية العدائية وٕاعادة نشر القوات  ،أو االنتقامية االستفزازيةاألعمال العدوانية أو  )ج 
كها بدون تصريح بذلك، ضد طرفٍ  آخر أو أي طرف موقٍِّع على اتفاق سالم دارفور، الموقع  وتحرُّ

أو ضد الموقعين على إعالن االلتزام باتفاق سالم دارفور في أبوجا، نيجيريا،  2006مايو  5بتاريخ 
 ؛فيما بعدالذي تم توقيعه 

 ؛التجنيد أو أي نشاط عسكري آخر داخل معسكرات النازخين أو الالجئين أو بالقرب منها )د 

أعمال الترويع واألعمال العدائية والعنف، أو الهجمات ضد األفراد العاملين في اليوناميد أو تجهيزاتها  )ه 
معداتها أو أعضاء وكاالت اإلغاثة اإلنسانية المحلية أو الدولية بما في ذلك الوكاالت التابعة لألمم  أو

المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والعاملين بها وتجهيزاتها أو معداتها وأفراد وسائل 
 ؛اإلعالم

 تقيدت اإلنسانية أو حماية المدنيين، والتي األعمال التي من شأنها أن تعرقل أو تؤخر إمداد المساعدا )و 
 الناس؛حرية انتقال 

 القيود المفروضة على انتقال وكاالت اإلغاثة اإلنسانية بأمان، وحرية، وبدون معوقات؛ )ز 

 ؛استخدام األلغام األرضية أو زرعها )ح 

 ؛، واالستغالل الجنسيالجنسأعمال وأشكال العنف القائم على أساس  )ط 

واستغاللهم من ِقبل القوات والمجموعات المسلحة في  ،سنة 18تحت سن  تتجنيد الصبية والفتيا )ي 
بموجب البروتوكول االختياري التفاقية حقوق  ،األعمال العدائية بحسب ما تقتضيه التزامات السودان

 ؛المسلح النزاعشراك األطفال في إالطفل بشأن 

ف بوقف األعمال العدائية وقًفا كامًال األنشطة األخرى التي من شأنها تهديد أو تقويض التزام األطرا )ك 
، بما في ذلك تلك األنشطة التي تصنَّف على أنها انتهاك لوقف إطالق النار بناًء على هذا ودائماً 

 أو أي مجموعة مسلحة موقعة على اتفاق سالم دارفور؛ اآلخر، الطرفاالتفاق؛ والدعاية العدائية ضد 

ُمعّداٌت أو أفراد أو أنشطة  على غراره، أو أفراده أو أنشطته محاولة أيٍّ من األطراف تمويه ُمِعّدات )ل 
أو اللجنة الدولية للصليب  ،فريقيأو االتحاد اإل ،أو الوكاالت التابعة لألمم المتحدة ،اليوناميد
 . أو أي من المنظمات المماثلة ،الهالل األحمر/األحمر
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 :تعهد األطراف أيضًا بضمان ما يليت   .342

 ؛اص والسلعحرية انتقال األشخ )أ 

ق إلى السكان المحتاجين إليها )ب  وحماية العاملين في مجال  ،وصول المساعدات اإلنسانية غير الُمعوَّ
 تها؛وحماية عملياتهم في المناطق الواقعة تحت سيطر ، اإلغاثة اإلنسانية

تعزيز الثقة و  ،وحماية حقوق اإلنسان ،اليوناميد لمنع ومكافحة األعمال الجنائيةأفراد  التعاون الكامل مع )ج 
 الخاصة بكل منها؛ تفويضاتال وينفذون ،بحرية الحركة يتمتعونبين األطراف بحيث 

، لكل عناصر قواتها المسلحة لألطرافالتعريف بشروط هذا االتفاق، من خالل التسلسل القيادي  )د 
 ؛ية ضمان االلتزام الكاملغب ؛والمجموعات المسلحة الخاضعة لقيادتها أو نفوذها

كشرط مسبق من أجل تنفيذ إجراءات و  ،ها في الوقت المحددحلميليشيات المسلحة و نزع سالح ال )ه 
 ؛األمن في جميع أنحاء دارفور ُيضَمن  كي ،السيطرة الشاملة على األسلحة

ض اتفاق وقف إطالق النار هذا إلى تهديٍد من قبل أيِّ مقاتلين أجانب موجودين على يتعر  عدم )و 
 ؛األراضي السودانية

نازحون وغيرهم من المدنيين في دارفور للتحرش أو االحتجاز التعسفي من جانب ض اليتعر  عدم )ز 
بأن تلك األنشطة قد ُتعامل على أنها انتهاكات  اً األجهزة األمنية الحكومية والحركات المسلحة، علم

 ؛لوقف إطالق النار

موعات المسلحة، بدون اإلفراج عن كل األطفال، فتياٍن وفتياٍت، الذين جندتهم القوات المسلحة أو المج )ح 
 ؛ط عن طريق وضع خطط عملو شر 

ن بارتكاب جرائم ضد القانون الدولي بعد تجنيدهم و أن ُيعتبر جميع األطفال، فتياٍن وفتياٍت، المتهم )ط 
ضحايا باألساس بطريقة غير قانونية من قبل القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة على أنهم 

 .ُمدعى عليهمجناة النتهاكات القانون الدولي، وليس ك

 

 لجنة وقف إطالق النار: 61المادة 

، ولجنة مشتركة، "لجنة وقف إطالق النار"، المشار إليها من اآلن فصاعدًا بـرإنشاء لجنة وقف إطالق نا .343
 .منه لمراقبة وقف إطالق النار والتحقق ات، كآلي"اللجنة"المشار إليها من اآلن فصاعدًا بـ

التمثيل الكافي والفاعل للمرأة على  تضمن األطرافة في عملية السالم في دارفور، للدور الهام للمرأ اً إدراك .344
 .كافة مستويات آلية وقف إطالق النار
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قة في االنتقال في كافة المناطق وفي جميع األوقات في دارفورت .345  .ضمن األطراف حرية اليوناميد غير الُمَعوَّ

 :ذكرها فيما يلي تتألف لجنة وقف إطالق النار من المكونات الوارد .346

 ؛مقر لجنة وقف إطالق النار في الفاشر )أ 

 ؛أمانة سر لجنة وقف إطالق النار ومقرها في الفاشر )ب 

 ؛فرعية قطاعية لوقف إطالق النار ةلجن )ج 

 .وقف إطالق النارموقع ق يفر  ةمجموع )د 

جاهدًة إلى تضطلع لجنة وقف إطالق النار بمسؤولية عامة لمراقبة وتنفيذ اتفاق وقف إطالق النار، وتسعى  .347
وفي حال تعذر الوصول إلى إجماع، على لجنة وقف إطالق النار أن ُتحيل . اتخاذ القرارات باإلجماع

ضطلع األطراف بمسؤولية تنفيذ اتفاق وقف إطالق النار، تو . الموضوع إلى التحكيم من قبل اللجنة المشتركة
 .وعليها االلتزام بالتوصيات الصادرة عن اللجنة

 ف إطالق الناروظائف لجنة وق

 : تكون وظائف لجنة وقف إطالق النار كما يلي  .348

المسلحة قوات ال وتصرف ،رْصد مدى وفاء األطراف بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطالق النار )أ 
 الخاصة بها؛

 ؛تنسيق التخطيط لتنفيذ اتفاق وقف إطالق النار ومراقبته والتحقق منه )ب 

لك ت والموافقة على أمثالمخاطر الحوادث،  تقليصل تحديد مسارات لكافة تحركات القوات من أج )ج 
 ؛ساعة 72طلبها األطراف بموجب إخطار مسبق ال تقل مدته عن تالتحركات كافة، والتي يجب أن 

 ؛دعم عمليات إزالة األلغام )د 

ومسارات المساعدات اإلنسانية المنزوعة  ،إصدار الخريطة الرئيسية التي توضح مواقع قوات األطراف )ه 
 ؛لمناطق المحيطة بمعسكرات النازحين والمجتمعات المضيفةالسالح وا

 ؛َتَلقي الشكاوى ذات الصلة بانتهاكات وقف إطالق النار والتحقق منها، وتحليلها وتسويتها )و 

كما هو إصدار تقارير باالنتهاكات إذا ما ارَتكب أيٌّ من األطراف أياَّ من األنشطة المحظورة،  )ز 
 ؛الناراتفاق وقف إطالق  منصوص عليه في

 ؛المساعدة في نشر معلومات حول اتفاق وقف إطالق النار )ح 

 ؛العمل كقناة اتصال بين األطراف )ط 

 .دعم نزع سالح المقاتلين السابقين وتسريحهم وٕاعادة دمجهم كما ومتى اتفق األطراف )ي 
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 تشكيل لجنة وقف إطالق النار

 :تتكون لجنة وقف إطالق النار مما يلي  .349

 يساً رئ     اتقائد القو  )أ 

 أعضاءً   ثة أعضاء من كل طرفثال )ب 

 عضواً   عن دولة قطرواحد ممثل  )ج 

أقسام اليوناميد، أي /أقسام أخرى من مكونات/من مكونات ين، ممثلرئيس، بحسب ما يكون مطلوباً اليختار   .350
قانوني كأعضاء ليس لهم  ومكتبشؤون السياسية، وٕادارة الاتصال المساعدات اإلنسانية،  ومكتبالشرطة، 

 .صويتالحق في الت

ُيعد المراقبون جانبًا هامًا لتنفيذ اتفاق وقف إطالق  .في وقت الحق شكيلهمقرر األطراف عدد المراقبين وتت  .351
ويجوز أن يضم . النار، حيث إنهم ييسرون عمل لجنة وقف إطالق النار واألطراف، وكذا يقدمون لهم المشورة

ويجوز للمراقبين حضور . مية وبلدان منفردةإقلي/المراقبون، على سبيل الذكر ال الحصر، منظمات دولية
كما يتم إطالع . الجلسات العلنية للجنة وقف إطالق النار، ولجان وقف إطالق النار الفرعية، واجتماعاتها

 .االجتماعات المغلقة، حال ما ارتأى األطراف ذلك مالئمًا واتفقا عليه/المراقبين حول مجريات الجلسات

 الرئيس

 .مهامه اتقو الكافة اجتماعات لجنة وقف إطالق النار، وفي حال غيابه يؤدي نائب قائد  اتقو اليترأس قائد  .352

 واجبات أعضاء لجنة وقف إطالق النار

  :تتضمن واجبات الرئيس ومسؤولياته ما يلي  .353

 ؛رئاسة كافة اجتماعات لجنة وقف إطالق النار )أ 

 ؛وضع برنامج أنشطة لجنة وقف إطالق النار )ب 

 ؛وتوصياتهمامن لجنة وقف إطالق النار واللجنة المشتركة  ضمان تنفيذ قرارات كل )ج 

إصدار األوامر بإجراء تحقيقات مستقلة أو تكميلية على مستوى لجنة وقف إطالق النار حيثما كان  )د 
 ؛ذلك مالئًما

 ؛ضمان رفع تقارير أسبوعية إلى اللجنة المشتركة )ه 
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المحلية  والنُُّطمالحترام القوانين ضمان اتخاذ أعضاء لجنة وقف إطالق النار التدابير المناسبة  )و 
 .واالمتناع عن أي عمل أو نشاط ال يتناسب مع الطبيعة الحيادية والدولية لواجباتهم

 

 االجتماعات

وُتعقد هذه . تنعقد اجتماعات لجنة وقف إطالق النار بناًء على دعوة رئيس اللجنة أو طلب األطراف .354
وُتجرى االجتماعات بموجب . في أي مكان آخر يقرره الرئيساالجتماعات في مقر اليوناميد في الفاشر أو 

 :المبادئ التوجيهية التالية

 ؛ُيعتمد جدول أعمال االجتماع في بداية الجلسة  )أ 

ُتجرى مداوالت لجنة وقف إطالق النار وتُتخذ قراراتها باإلجماع، ولكن في حال تعذر على األطراف  )ب 
، يحيل الرئيس األمر إلى اللجنة قف إطالق النارو  التوصل إلى اتفاق حول مسألة ما أمام لجنة

 ؛لتزم األطراف بالقرار الصادر عن اللجنة المشتركةت؛ ويجب أن لفصل فيهاالمشتركة ل

وُتوثَّق من ِقبل الرئيس، ثم  السر في كل جلسٍة، يتم التوقيع على محاضر االجتماعات من قبل أمين )ج 
 لألطراف؛ملزمة  وتكوننها السجل الحقيقي للمحاضر، إلى االجتماع التالي ليتم إثباتها بأ ُتحَضر

قدِّم تقاريرها إلى لجنة وقف إطالق إذا لزم األمر يجوز تشكيل لجان فرعية لالضطالع بمهام ِبَعينها، وتُ  )د 
 ؛النار لالعتماد أو الرفض

 .يجوز للمراقبين إبداء التعليقات بناًء على طلب الرئيس  )ه 

 

 َمْدونة السلوك

لتزم أعضاء لجنة وقف إطالق النار والمراقبون في جميع األوقات بمدونة السلوك التي من المتوقع أن ي .355
 :تتضمن ما يلي

 ؛أثناء المداوالت اً استخدام اللغة المالئمة والمهذبة مبدأ توجيهي ، وينبغي أن يكوناعتماد الحوار  )أ 

 ؛على األعضاء أن يخاطبوا الرئيس بشأن أي موضوعات يرغبون في إثارتها ينبغي )ب 

 ؛من قبل أي عضو ِعداءشخصي أو  هجوملن ُيقبل أي  )ج 

 ؛على كافة األعضاء مراعاة الدقة في المواعيد )د 

ال يحق ألي عضو من أعضاء لجنة وقف إطالق النار التحدث إلى الصحافة أو إصدار البيانات نيابًة  )ه 
 ؛عن لجنة وقف إطالق النار بدون تفويٍض مسبق من الرئيس

 المعرفة على قدر الحاجة؛على أساس سرية وال تتم مشاركتها إال نار مداوالت لجنة وقف إطالق ال )و 
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 ؛أيٍّ من األطراف تضر بمصداقيةتجنب التصرفات التي قد   )ز 

 االعتباراتوضع مصالح أهالي دارفور وغيرهم من المدنيين المقيمين، بما فيهم النساء واألطفال، قبل   )ح 
 ؛الشخصية

 .ف في حدودهفهم تفويض لجنة وقف إطالق النار والتصر  )ط 

 

 موارد لجنة وقف إطالق النار وأمانة سرها

يراقب الرئيس أعمال لجنة وقف إطالق النار وكافة اللجان الفرعية القطاعية لوقف إطالق النار بحسب  .356
لين اءمسقادة القطاعيون ورئيس أركان أمانة لجنة وقف إطالق النار ال ويكون. االتفاقهذا التعريف الوارد في 

 . واقعة تحت سيطرتهمرئيس اللجنة بشأن إدارة موارد لجنة وقف إطالق النار ال أماممباشرة 

يمارس القادة القطاعيون السيطرة والرقابة على اللجان الفرعية القطاعية لوقف إطالق النار ومجموعات مواقع  .357
وُترَفع . لرئيسلين أمام ااءالفرق في حدود منطقة المسؤولية الخاصة بكل منهم، ويظل القادة القطاعيون مس

التقارير التي ُتِعدها اللجان الفرعية القطاعية للجنة وقف إطالق النار حول االنتهاكات إلى الرئيس عن طريق 
 .أمانة لجنة وقف إطالق النار

 

 اللجان الفرعية القطاعية لوقف إطالق النار

إجراء التحقيقات واكتمال  تضم نساء لضمان على كل قطاع أن ينشئ لجنة فرعية قطاعية لوقف إطالق النار .358
أمانة يرأسها رئيس اللجنة الفرعية على غرار أمانة لجنة وقف  اتقطاعالنشئ تُ و . دورة رفع التقارير بفعالية

الوحدة، /ل مجموعاُت فرق المواقع لتضم مختلف العناصر على مستوى الوحدة الفرعيةوُتشكَّ . إطالق النار
 .انتهاكات اتفاقية وقف إطالق النار والتحقيق فيها/الحوادثلإلبالغ عن  رئيسيةوتضم نساء، كمصادر 

 وقف إطالق النار الفرعية القطاعية ةوظائف لجن

 :هي وقف إطالق النار الفرعية القطاعية ةالوظائف الرئيسية للجن  .359

اإلشراف على احترام األطراف اللتزاماتها في حدود قطاع منطقة المسؤولية طبًقا التفاقية وقف إطالق  )أ 
 ؛نارال

والتحقق منها، والتحقيق  ،اإلشراف على الخالفات واالنتهاكات المدعى بها، التي تنشأ بين األطراف )ب 
 ؛فيها، ورفع التقارير بها وذلك بموجب اتفاقية وقف إطالق النار
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 ؛تنفيذ سياسة لجنة وقف إطالق النار وتوجيهاتها )ج 

في  بمقرها الرئيسلى لجنة وقف إطالق النار تقديم التقارير بصورة دورية وٕاحالة الشكاوى التي لم تحل إ )د 
 ؛الفاشر مع شرٍح كامٍل للقضية قيد النزاع

 ؛التحقيقات حول االنتهاكات كما هو منصوص عليه في اتفاق وقف إطالق النارعن المسؤولية تحمل  )ه 

 .المهام إلى مجموعات مواقع الفرق/إسناد الواجبات )و 

للفصل بصدد مسألة معينة، ُتحال إلى لجنة وقف إطالق النار في حالة تعذر التوصل إلى توافق في اآلراء   .360
 . فيها

 التشــكيــل

 :الفرعية القطاعية لوقف إطالق النار األعضاء التالين ةتضم اللجن .361

 رئيساً                              القائد القطاعي )أ 

 أعضاءً                       ممثلين اثنين عن كل طرف )ب 

 أمين سر  ة القطاعية لوقف إطالق الناررئيس اللجنة الفرعي  )ج 

 .أعضاء مختارين من بين مكونات اليوناميد ذات الصلة ممن ليس لهم حق التصويت )د 

 

 التقارير

 ترفع اللجان الفرعية القطاعية لوقف إطالق النار إلى أمانة لجنة وقف إطالق النار تقارير تغطي انتهاكات .362
بًقا لما تؤكده من جديد اتفاقية وقف إطالق النار، أو بموجب أي األعمال العدائية ط وقف/ وقف إطالق النار

ويجب أن يغطي التقرير على ). الرابعة مساءً ( 16:00بحلول الساعة ًا اتفاقية أخرى معمول بها، وذلك يومي
 :اآلتيةاألقل النقاط 

 ؛نوع االنتهاك/طبيعة )أ 

 ؛زمان ومكان وقوعه )ب 

 ؛األطراف المتورطة في الحدث/الطرف )ج 

 ؛ان الحدث مؤكًدا أو غير مؤكدما إن ك )د 

 ؛إجراءات اليوناميد )ه 

 .معلومات أخرى ذات صلة/حقائقأي  )و 
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 مجموعات فرق مواقع وقف إطالق النار

عن  اً تقدم مجموعات فرق مواقع وقف إطالق النار إلى اللجنة الفرعية القطاعية لوقف إطالق النار تصور  .363
بالدور الذي يجب أن تلعبه المرأة  اً واعتراف. داخل البعثة وتعمل بصفتها المستوى األول لتسوية النزاع ،الموقع

 .في عملية السلم واألمن، تضم كل مجموعة من مجموعات فرق مواقع وقف إطالق النار نساًء عضواٍت فيها

تكلف مجموعات فرق مواقع وقف إطالق النار بمسؤولية اإلشراف على امتثال األطراف لوقف إطالق النار،  .364
من خالل  ذلكويتحقق  اتها،ضمن مناطق مسؤولي ،صوص عليه في اتفاق وقف إطالق النارعلى النحو المن

زيارات والتفتيش واالتصال المتبادل والتحقيق والتحقق ورفع التقارير وتقديم الدوريات و الالمراقبة وتسيير 
 .البالغات بناًء على توجيهات اللجنة الفرعية القطاعية لوقف إطالق النار وٕاشرافها

 كيل مجموعات فرق مواقع وقف إطالق النارتش

 :يتكون موقع فريق وقف إطالق النار على مستوى منطقة مسؤولية الوحدة الفرعية من العناصر اآلتية  .365

 رئيساً  -   قائد فريق المراقبين العسكريين )أ 

 أعضاء -                       عن كل طرف ين اثنينممثل )ب 

 

 اللجنة المشتركة: 62المادة 

. وفي حال غيابه، يتولى مهامه نائب الممثل الخاص المشترك ،ى الممثل الخاص المشترك رئاسة اللجنةيتول  .366
 :وتتألف اللجنة مما يلي

 رئيساً     -الممثل الخاص المشترك )أ 

 عضواً       -دولة قطر )ب 

 أعضاء -          ن عن كل طرف     ممثليثالثة  )ج 

 عضواً  -            جامعة الدول العربية )د 

 عضواً  -                            اد األوربياالتح )ه 

 أمين سر -    السياسية لليوناميد الشؤون  )و 

 

 .تتمتع الدول التالية بوضع المراقب، ويجوز للرئيس دعوتها لمخاطبة اللجنة المشتركة بحسب الحاجة  .367
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 ؛كندا  )أ 

 ؛الصين )ب 

 .النرويج )ج 

 

 المرجعية الشروط/الوظائف

تي تنشأ بين األطراف، والتي ُتحال إليها من لجنة وقف إطالق النار، وكذلك س اللجنة لحل النزاعات التؤسَّ  .368
 .لبنود الترتيبات األمنية النهائية الفعاللضمان التنفيذ 

 :تؤدي اللجنة المهام اآلتية .369

 ؛األطرافوقف إطالق النار الموقعة في الدوحة بين  متابعة تنفيذ اتفاق )أ 

وفي حالة االنتهاكات الجسيمة، تخِطر . النار عند الضرورةمسؤولية تفسير أحكام اتفاقية وقف إطالق  )ب 
 ؛األمن التابع لالتحاد األفريقيالسلم و اللجنة مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ومجلس 

التي يتعذر على لجنة وقف و وقبول الشكاوى المقدمة من قبل األطراف  ،في المخالفات واالنتهاكات البت )ج 
وتُبذل كل المحاوالت للتحقيق في القضايا . هاواتخاذ القرارات بشأن و مالئمإطالق النار تناولها على نح

 ى؛مستو  الخالفية على نحٍو كامٍل وتسويتها بطريق التعاون وباإلجماع على أدنى

اللجنة االستماع إلى  تضمن، )2000( 1325قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم وبما يتوافق مع  )د 
على نحو خاص، وجبر ما يتمخض عنها من أضرار النساء واألطفال لتي تؤثر على كافة أشكال العنف ا

 ؛بأسلوب يتسم بمراعاة اعتبارات الجنس والكفاءة

واتخاذ تدابير  يضير به،تنفيذ اتفاق الدوحة أو  يؤخرأو تطوير من شأنه أن  مستجدلفت االنتباه إلى أي   )ه 
 ذلك؛لتجنب تكرار 

 ؛ديم المزيد من التوصيات بشأن اإلجراءات العقابيةإصدار العقوبات المالئمة وتق )و 

 .أية وظائف إضافية قد تراها اللجنة المشتركة مناسبًة بما يتالئم مع روح االتفاق  )ز 

 الجتماعـــاتا

 ،دولة توافق عليها اللجنة ةاللجنة اجتماعاتها في مقر اليوناميد في الفاشر، أو بصورة استثنائية في أي تعقد  .370
 .الخاص المشترك لليوناميد اللجنة المشتركة ويترأس الممثل

غ األعضاء بجدول األعمال والوثائق ذات يجب أن يبلَّ . عقب كل اجتماع وتصدر تقريراً  تجتمع اللجنة شهرياً   .371
مع عدم االلتزام  ،وتدعو اللجنة إلى عقد اجتماعاٍت طارئة. الصلة قبل كل اجتماع بسبعة أيام على األقل
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عند  طارئٍ  من اللجنة عقد اجتماعٍ  تطلبأن  لألطرافويجوز . عند الضرورة بشرط اإلخطار المسبق
 .الضرورة

 .لتزم األطراف بتنفيذ توصيات اللجنة بشأن التدابير التأديبية ذات الصلة بانتهاكات وقف إطالق النارت  .372

 .وقواعدهاوزع األطراف تقارير اللجنة على أعضائها ت  .373

 .االتفاق انتظمة حول التقدم المحرز نحو تنفيذ هذتصدر اللجنة بيانات عامة بصورة م  .374

، يتخذ رئيس اللجنة، إلى إجماع األطراف وصول وفي حالة تعذر. تصدر اللجنة المشتركة قراراتها باإلجماع  .375
المراقبين الدوليين في اللجنة، القرار بما يحقق المصلحة العليا للمحافظة على وقف /بالتشاور مع األعضاء

 .لتزم األطراف بذلك القرارتإطالق النار، و 

 الترتيبات األمنية النهائية

 ألسلحةعلى ا ةالمحدود المراقبة االنتشارفك االرتباط وٕاعادة : 63المادة 

 :أحكام عامة

األطراف أن وقف إطالق النار يقتضي عمليات مالئمة لفك االرتباط العسكري وٕاعادة نشر القوات  تدرك  .376
 .ةألسلحعلى ا ةالمحدود والمراقبة

يتم وقف إطالق النار على خطوات تدريجية وعلى أساس تبادلي، مع ضمانات أمنية مالئمة ومن خالل   .377
 .اتفاقات يتم التوصل إليها في لجنة وقف إطالق النار وبتحقق من جانب اليوناميد

تشرف كما . تضطلع لجنة وقف إطالق النار بمسؤولية التخطيط والتنسيق واإلدارة واإلشراف على العمليات .378
 .لجنة وقف إطالق النار على تنفيذ القرارات واالتفاقات

 :تتم العمليات بالتسلسل التالي .379

 اإلعداد لفك االرتباط وٕاعادة النشر بما في ذلك التحقق؛ )أ 

 فك االرتباط: 1المرحلة  )ب 

 راشتنإعادة اال: 2المرحلة  )ج 

 األسلحةعلى  المراقبة: 3المرحلة  )د 
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ضمن تبكافة مكونات الخطط والقواعد ذات الصلة بهذه المراحل، كما  على األطراف إخطار قادتها الميدانيين .380
 .االلتزام بهذه القواعد

 هذه المواقع ويتم تحديدعلى وجه الدقة،  هاعلى األطراف إخطار رئيس لجنة وقف إطالق النار بمواقع قوات .381
سوف من جانب اليوناميد و  وتخضع هذه المواقع للتحقق. هذا االتفاقل كُملحقبوضوٍح على الخرائط التي ُترفق 

 .ُتحدد في الخريطة الرئيسية

ويجوز . وبحسب اتفاق األطراف ،اليوناميد في المرة األولى تحددهلما  اً لتزم األطراف بالخريطة الرئيسية طبقت  .382
 .إدخال تعديالت على الخريطة من ِقبل رئيس لجنة وقف إطالق النار بالتشاور مع األطراف

د  .383 ، والمناطق منزوعة اتخرائط معدلة عن معسكرات الحركاألطراف بإطالق النار  رئيس لجنة وقف يزوِّ
 .االنتشارالسالح، ومسارات المساعدات اإلنسانية منزوعة السالح، ومناطق إعادة 

 :ة لتحرك القوات واألسلحة واإلمدادات والمؤن طبًقا لما يلييلتزم األطراف بالقواعد الرئيست .384

ساعة، ويجب أن توافق اليوناميد على تحرك الجنود المسلحين  72رك بمدة ُتخَطر اليوناميد قبل التح )أ 
 ؛)إعادة االنتشار(والمرحلة الثانية ) فك االرتباط(أثناء المرحلة األولى 

) نظم األسلحة والذخيرة( 7والفئة  5ساعة وتوافق على تحرك الفئة  72ُتخَطر اليوناميد قبل التحرك بمدة  )ب 
إعادة (والمرحلة الثانية  )فك االرتباط(أو بداخلها أو منها، أثناء المرحلة األولى ، )المناطق(إلى المنطقة 

 ؛)االنتشار

المعدات ( 2، والفئة )الطعام والماء( 1بالنسبة للمؤن المعتادة الواردة إلى المنطقة والصادرة منها، الفئة   )ج 
 من الضروري، )مواد البناء( 4لفئة ، وا)الوقود، والزيت، وزيوت التشحيم( 3، والفئة )واإلمدادات الطبية

 .ساعة 72إخطار اليوناميد قبل تحركها بمدة 

 

ألسلحة، الواردة على ا ةالمحدود والمراقبةيعتبر أي خرق للقواعد المعنية بعمليات فك االرتباط وٕاعادة االنتشار  .385
 .في هذا الفصل، بمثابة انتهاٍك لوقف إطالق النار

من أي  ن قبل الحكومة واستخدام المسارات ألغراض حماية الحدود في دارفورركيز وانتشار القوات ميستثنى ت .386
قيود عدا إخطار الطرف اآلخر حال أن يستدعي ذلك النتشار الدخول إلى مناطق قوات الطرف اآلخر 

 المتفق عليها؛

أنشطة تركيز ونشر القوات من قبل األطراف واستغالل المسارات ألغراض حماية هذا االتفاق ضد أي  يخضع .387
وال يجوز لقوات . إلخطار اليوناميد ومراقبتها عدائية، لموافقة لجنة وقف إطالق النار؛ كما يخضع أيضاً 
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الحكومة الدخول إلى أية منطقة منزوعة السالح، أو منطقة عازلة، أو منطقة تجميٍع بدون إذن خطيٍّ من 
  .اليوناميد

 اإلعداد لفك االرتباط وٕاعادة االنتشار:  64المادة 

 صنع القرار واالتصال

لفك االرتباط وٕاعادة االنتشار، تسعى لجنة وقف إطالق النار جاهدًة إلى اتخاذ القرارات وتسوية  اً استعداد .388
 .باإلجماعالنزاعات 

، يحيل رئيس لجنة وقف إطالق النار النزاع إلى اللجنة إجماعفي حالة تَعذَّر على األطراف التوصل إلى   .389
 .لتزم األطراف بالقرارات الصادرة عن اللجنةتو . المشتركة للبت فيه

 ،يضمن رئيس لجنة وقف إطالق النار أن كافة القرارات واالتفاقيات ذات الصلة بالمناطق منزوعة السالح  .390
ُمرسَّمة الحدود بوضوح على خرائط بإحداثيات النظام العالمي  االنتشار،ومناطق إعادة  ،والمناطق العازلة

 .ويضمن الرئيس التأكد من أن الخرائط نفسها بيد األطراف، وبالترسيمات نفسها .لتحديد المواقع بدقة

إلجراءات االتصاالت يتسم بالفعالية  ينشئ رئيس لجنة وقف إطالق النار، بالتنسيق مع الحكومة، نظاماً   .391
 .واألمان بين لجنة وقف إطالق النار واألطراف

ـق  التحقــُّ

هائية الشاملة، على اليوناميد أن تتحقق من المعلومات الواردة من ألغراض تنفيذ الترتيبات األمنية الن .392
بما  ،األطراف، بما في ذلك مواقع األطراف ومعداتها، على وجه الدقة وعدد األسلحة وأنواعها ومدى قوة قواتها

وغير ذلك من المعلومات التي قد تطلبها اليوناميد ولجنة وقف  ،في ذلك وجود أي أطفال بين صفوفهما
ر إمكانية اصتقاوتعتبر هذه المعلومات سرية أثناء مرحلتي االستعداد وفك االرتباط، مع . الق النارإط

 .الوصول إلى لجنة وقف إطالق النار على رئيس لجنة وقف إطاق النار حتى بداية الدمج والتسريح

التي ال تقل في  تقتصر عملية التحقق من قوات الحركة ومن المناطق الواقعة تحت سيطرتها على الوحدات .393
 .قدرات مكافئة؛ أو الوحدات الفرعية ذات اً جندي 150حجمها عن مستوى سرية، والتي تتألف عادًة من عدد 

الوحدة الفرعية شرًطا بالنسبة للمنطقة لتصبح مؤهلة للخضوع لسيطرة /وُتعدُّ فترة السيطرة المتواصلة لتلك الوحدة
 .الحركات

 الخطط

 باطفك االرت: المرحلة األولى
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 :تتضمن عملية فك االرتباط الخطوات اآلتية .394

 ؛فاطر تقتصر تحركات األطراف وأنشطتها على المناطق المخصصة لأل )أ 

مواقع مخيمات رئيس لجنة وقف إطالق النار مناطق منزوعة السالح حول  ينشئبالتشاور مع األطراف،  )ب 
 ؛ت اإلنسانيةلمساعدالمختارة المسارات الن والمجتمعات المضيفة، وبمحاذاة يالنازح

رئيس لجنة وقف إطالق النار مناطق عازلة فيما بين قوات األطراف،  نشئبعد التشاور مع األطراف، ي )ج 
 ذلك ضروريًا؛ حيث يكونوالمناطق التي تشهد صراعات مكثفة، 

تحقق األطراف من التزام المجموعات والميليشيات المسلحة في المناطق الخاصة بكل منهما بوقف ت )د 
 ؛إطالق النار

 .نشئ أية مجموعة أو ميليشيا مسلحة جديدةيقوم أي من األطراف بأية أنشطة عسكرية وال يال  )ه 

 

 نب في دارفوراأج مقاتلينوجود 

لهذا االتفاق،  ممكناً لسلم واألمن، ويشكل تهديدًا ليمثل وجود مقاتلين مسلحين أجانب في دارفور تحديًا خطيرًا  .395
ة للسيطرة على هذه المجموعات، ونزع سالحها، وتحييدها، وٕاعادتها فتتخذ حكومة السودان التدابير المالئم

 .إلى موطنها

بالتعاون مع الدول المجاورة للسيطرة على وجود المقاتلين األجانب  األطراف اإلجراء الذي يتم اتخاذهالحظ ت  .396
 .على دعم المبادرة وتتفقفي دارفور، 

 

 : المرحلة الثانية

 إعادة االنتشار

 :عادة االنتشار األنشطة اآلتيةتتضمن عملية إ .397

مناطق عازلة ومناطق إلعادة نشر بإنشاء رئيس لجنة وقف إطالق النار، بالتشاور مع األطراف،  قيام )أ 
 ؛القوات

نشر قواتها وأسلحتها بعيدًا عن المناطق العازلة وفي أماكن إعادة االنتشار الخاصة  بإعادة األطراف قيام )ب 
 ؛بقواتها

 ؛ة المناطق العازلة وبتسيير دوريات فيهااليوناميد بمراقب قيام )ج 

 .استعادة توفير الخدمات األساسية وحصول المدنيين على الخدمات األساسية )د 
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 نزع سالح الميليشيات المسلحة 

التابعة وحلها كشرط أساسي لتنفيذ تدابير المراقبة على ح كل مجموعات الميليشيا المسلحة نزع ساليتم  .398
مسؤولة عن نزع  السودان وتكون حكومة قيق السالم في مختلف أنحاء دارفوراألسلحة الشاملة ولضمان تح

خطة شاملة للجنة وقف إطالق النار لنزع سالح  السودان وفي هذا الصدد، تقدم حكومة. سالح المليشيات
الميليشيات المسلحة وحلها، ولمحاربة األشخاص المسلحين بشكل غير شرعي، والعصابات والمجموعات 

تتضمن . خارجة عن القانون، األجنبية والمحلية على حد سواء، والتي تنفذ عملياتها في دارفوراألخرى ال
وتتضمن الخطة أيضًا تدابير إلعادة . الخطة تدابير يتم اتخاذها الستكمال هذا األمر قبل بداية مرحلة الدمج

 .دياً تأهيل أعضاء هذه المجموعات التي تم حلها وٕاعادة إدماجهم اجتماعيًا واقتصا

، )1(قوم باستعراضها والموافقة عليها قبل بدء المرحلة يطة لرئيس لجنة وقف إطالق النار لتقدم هذه الخ .399
 .وتنفذ وفقًا للجدول الزمني في الخطة

تقوم لجنة وقف إطالق النار برصد نزع سالح مجموعات الميليشيات وحلها والتحقق من ذلك، ومحاربة   .400
عي، والعصابات، والمجموعات األخرى الخارجة عن القانون، وفقًا األشخاص المسلحين بشكل غير شر 

 .للخطة المتفق عليها

 

 :  3المرحلة 

 المراقبة المحدودة لألسلحة

في مناطق إعادة االنتشار الخاصة بكل منها، وقبل تجميع القوات التابعة قوات األطراف بعد إعادة نشر  .401
 :بالمراقبة المحدودة لألسلحةللحركات، يتم اتخاذ التدابير التالية الخاصة 

تقوم الحركات بتخزين أسلحتها طويلة المدى التي يديرها طاقم، والمدفعية، والذخيرة ذات الصلة في  )أ 
ويحتفظ . مواقع آمنة خصصتها اليوناميد لذلك، وتتولى اليوناميد إجراء التفتيش على مستوى الوحدة

ع في دمجهم في القوات المسلحة السودانية بأسلحتهم الشخصية حتى الشرو  الحركاتالمقاتلون في 
 وقوات الشرطة؛

، تعد اليوناميد المواقع التي تخزن فيها بصفة مؤقتة األسلحة طويلة المدى التي األطرافبالتشاور مع  )ب 
وتقوم اليوناميد بمراقبة تخزين هذه األسلحة والذخيرة   .يديرها طاقم، والمدفعية، والذخيرة ذات الصلة

 ؛هاتفتيشيد تبقي عليها قو 
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يقوم رئيس لجنة وقف إطالق النار باإلشراف على عملية المراقبة على األسلحة، ويحدد المتطلبات  )ج 
 .واإلجراءات الخاصة بإجراء التفتيش

 
 التنسيق المشترك آلية

تنسيق مشترك، بعد التحقق من  آلية طرافنشئ األتتحقيقًا ألغراض بناء الثقة وصون األمن في دارفور،  .402
عمل تحت التوجيه الصارم من تساري المفعول حتى بدء عملية الدمج، و  اآلليةظل هذه تو . اتحركالات قو 

 .لجنة وقف إطالق النار
 

 :التنسيق المشترك المهام التالية آليةتولى ت .403
 تنسيق الجهود والخطوات في التصدي ألي تهديد محتمل لتنفيذ هذا االتفاق؛ )أ 

 ومات أخرى ذات صلة؛تبادل المعلومات االستخبراتية وأية معل )ب 

 ؛عهايفي منطقة تجم صون أمنهاو  اتاإلشراف على تنظيم قوات الحرك )ج 

ف وبالتعاون مع اطر األ ت عليهتيسير توزيع الدعم اللوجيستي غير العسكري على النحو الذي اتفق )د 
 لجنة التنسيق اللوجيستية المشتركة؛

اضعة تحت سيطرتهم، وتعريفهم بتسلسل تيسير نشر أحكام هذا االتفاق بين قادة الميدان والقوات الخ )ه 
 مراحل تنفيذها؛

 أية مهام أخرى يتم االتفاق عليها؛ )و 

 

 المناطق منزوعة السالح والمناطق العازلة: 65المادة 

 :االلتزامات العامة

 :ؤكد األطراف مجددًا التزامهما بما يليت .404

 ؛احترام حقوق المدنيين بما في ذلك النازحين والالجئين )أ 

 ؛سالمة النازحين ورفاهم وأمنهم تقوضية أنشطة عدم القيام بأ )ب 

 ؛تُقوض من العمليات اإلنسانية في دارفور أو تعرضها للخطر التي نشطةاأل اإلحجام عن )ج 

 ؛تهيئة بيئة مواتية للعودة الطوعية اآلمنة والمستدامة للنازحين والالجئين إلى مواطنهم األصلية )د 

األشخاص المعاقين والفتية والفتيات المرتبطين بقوات مسلحة توفير حماية خاصة للنساء والفتية والفتيات و  )ه 
 . شخاص اآلخرين ذوي االحتياجات الخاصةومجموعات مسلحة، واأل
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 المناطق منزوعة السالح

 :ينبغي أن تكون المنطقة منزوعة السالح خاضعة للقواعد اآلتية  .405

جموعة مسلحة أخرى أو ميليشيات، ال توجد في هذه المنطقة أية قوات تابعة ألي من األطراف أو أية م )أ 
 ؛إال إذا كان بإذٍن من اليوناميد أو بمرافقتها

 ؛ ينبغي ألي شخص أن يحمل أية أسلحة إال إذا كان بإذن من اليوناميد أو بمرافقتهاال )ب 

أو مواقع حضرية متضمنة في الطرق المؤدية إلى المطارات تضمن محيط أية مناطق حضرية، وال تال  )ج 
 لمخيماتوال تتأثر المواقع الحالية . ي تقع ضمن المسؤولية الكاملة لحكومة السودانخطة التأمين الت

  ؛النازحين بعملية ترسيم الحدود حتى تتم العودة الطوعية

 ؛يحدِّد رئيس لجنة وقف إطالق النار حدود المناطق منزوعة السالح بعد التشاور مع األطراف )د 

مع أعضاء اللجنة، ما إذا كانت عملية إعادة انتشار  يقرر رئيس لجنة وقف إطالق النار، بالتشاور )ه 
 ؛قوات أي من األطراف تعد إجراءًا ضرورياً 

رئيس لجنة وقف إطالق النار، بالتشاور مع أعضاء اللجنة، التدابير ذات الصلة بأية عملية إعادة  يقرر )و 
  ؛انتشار مطلوبة، باإلضافة إلى اإلطار الزمني الخاص بعملية إعادة االنتشار هذه

 .وقف إطالق النارل الجنة وقف إطالق النار أية انتهاكات متعلقة بالمناطق منزوعة السالح انتهاكً  تعتبر )ز 

 

تنهض اليوناميد بالمسؤوليات التالية فيما يتعلق بالمناطق منزوعة السالح المحيطة بمواقع معسكرات النازحين  .406
 :والمجتمعات المضيفة وطرق إمداد المساعدات اإلنسانية

 وضباط، مع شرطة حكومة السودان في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة، خطةً  اليوناميد تضع )أ 
االتصال في الحركة في المناطق التي تتحقق منها لجنة وقف إطالق النار وتقر أنها خاضعة لسلطة 

مناطق الحركة، لتسيير الدوريات في المناطق منزوعة السالح المحيطة بمعسكرات النازحين ومراقبة هذه ال
  ؛واإلشراف على تنفيذ الخطة

ُتَسيَّر دوريات تضم وحداٍت تابعة لليوناميد وشرطة حكومة السودان في المناطق منزوعة السالح الواقعة  )ب 
تتولى شرطة حكومة السودان، تحت مراقبة اليوناميد، . ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة السودان

 ؛أداء وظائف الشرطة التنفيذية

في المناطق منزوعة السالح  اتدوريات تضم وحدات تابعٍة لليوناميد وضباط اتصال في الحرك ُتَسيَّر )ج 
 .الواقعة ضمن المناطق التي تتحقق منها لجنة وقف إطالق النار وتقر أنها خاضعة لسلطة الحركة
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 المناطق العازلة

 .هاازلة وتتولى اإلشراف على تنفيذّد لجنة وقف إطالق النار خطة لتسيير الدوريات ومراقبة المناطق العَتعِ   .407

 اتللحرك الدعم اللوجستي غير العسكري :66المادة 

حكومة السودان هذا الدعم، ولها أن  تَؤمِّن .أن تطلب دعمًا لوجستيًا غير عسكري الحركاتيجوز لقوات   .408
 .تطلب المساعدة من الشركاء الدوليين بهذا الصدد

األطراف واليوناميد وممثلين للمانحين الذين  تتكون منلتنسيق اللوجستي إنشاء لجنة مشتركة لب تقوم اليوناميد  .409
 .هذه المساعدة، وتقوم اللجنة بتحديد سبل تقديم هذا الدعم ا مثليقدمو  يمكن أن

 :تتضمن اختصاصات اللجنة المشتركة للتنسيق اللوجستي ما يلي  .410

 والمشرب بالمأكلفيما يتعلق  اتركالبيانات الخاصة بالمتطلبات اللوجستية لقوات الح ومضاهاة جمع )أ 
  ؛العالج واحتياجات النقل على النحو الذي تقرره اللجنة/والمأوى والملبس والمؤن الطبية

  ؛استالم المؤن اللوجستية من المانحين الدوليين وتخزينها )ب 

 الذي يكون، مدير دعم البعثة في اليوناميدلالمناسبتين  والنوعيةتقديم طلبات بالمؤن اللوجستية بالكمية  )ج 
  ؛عن المشتريات مسؤوالً 

عن طريق المراكز أو نقاط التوزيع في منطقة إعادة  اتتوزيع المؤن اللوجستية على قوات الحرك )د 
 ؛االنتشار

 .اتتحديد القواعد واإلجراءات التي تحكم توفير المؤن اللوجستية غير العسكرية إلى قوات الحرك )ه 

 :تم تقديم هذا الدعمينبغي استيفاء المتطلبات التالية كي ي  .411

في الصفوف، إلى قائد قوات ) فتيان وفتيات(عدد المقاتلين وموقعهم، بما في ذلك وجود األطفال  إعطاء )أ 
 .اليوناميد، ويتم التحقق منها تبعًا لذلك

 .الوصول إليها، ويتم االتفاق عليها يسهلمن المقاتلين،  ألعداد كبيرةمواقع  تحديد )ب 

 

 والحركات على التوالي األمن في المناطق الخاضعة لسلطة حكومة السودانالمسؤولية عن : 67المادة 

من قر تتفق األطراف على االمتناع عن أية أعمال قد تعرض العمليات اإلنسانية في دارفور إلى الخطر، و ت .412
التزامها بتهيئة األوضاع األمنية المناسبة لضمان تدفق السلع والمساعدات اإلنسانية دون تعويق،  جديد
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وضمان توفر األمن في معسكرات النازحين، وتهيئة بيئة مواتية لعودة النازحين والالجئين عودة طوعية آمنة 
 .ومستدامة إلى مواطنهم األصلية

 . تمتنع قوات األطراف عن القيام بأية أنشطة تقوض سالمة النازحين ورفاهم وأمنهم  .413

 أسلحة المدنيينبالتحكم : 68المادة 

ضع األطراف، بدعم من برنامج ت ،في دارفور على نطاق واسع المدنيينحة صغيرة في أيدي نظرًا النتشار أسل .414
 .األمم المتحدة اإلنمائي واليوناميد، استراتيجيًة وخططًا لتنفيذ برنامج السيطرة الطوعية على أسلحة المدنيين

ويجوز لحكومة السودان أن . ينتقوم حكومة السودان بتعبئة الموارد الالزمة لبرامج السيطرة على أسلحة المدني .415
 .تطلب مساعدة من المنظمات الدولية

 الشرطةقوات نزع سالح المقاتلين السابقين وتسريحهم وٕاعادة دمجهم في القوات المسلحة السودانية و : 69المادة 

 أحكام عامة

المرحلة الثالثة،  دبع ع المتفق عليهايفي مناطق التجم والدمج نزع السالح والتسريح وٕاعادة الدمج عمليةتم ت .416
تضع اليوناميد،  .الحركاتمن قوات  اً مع المقاتلين السابقين الذين تم التحقق من كونهم جزء فقطوذلك 

 :بالتشاور مع الحركات، خطًة لمناطق التجميع تتضمن ما يلي

 حجم مناطق تجميع الحركات وعددها، ومواقعها؛ )أ 

مقاتالت نساء المراعاة االحتياجات الخاصة بال السمات المرغوب في توافرها في مناطق التجميع، مع )ب 
 السابقات؛

 .الدعم اللوجستي إمكانية الحصول على )ج 

 .ع وانضباطهم وأمنهم الداخلييمسؤولة عن إدارة أوضاع المقاتلين السابقين في أماكن التجم الحركاتتكون  .417

خيرة ذات الصلة إلى مناطق والذ التي يديرها طاقم،ال تُنقل األسلحة طويلة المدى والمدفعية واألسلحة  .418
 .عيالتجم

 . نزع السالح والتسريح والدمج تيع وأثناء عملييإلنشاء مناطق التجمُيقدَّم الدعم اللوجستي   .419

قل المقاتلون الذين تم التحقق منهم تين ،عيفور استكمال عملية التحقق والتسجيل وٕانشاء مناطق التجم  .420
 .وتدعم اليوناميد العملية وتراقبها .إال أسلحة صغيرة وليس بحوزتهم ،عيوتسجيلهم إلى مناطق التجم
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تتعهد حكومة السودان بمساعدة المقاتلين السابقين الراغبين في العودة إلى الحياة المدنية، أو الذين ال  .421
لقوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة، بتوفير فرص إلعادة ايستوفون المعايير التي تؤهلهم لالنضمام إلى 

 .الجتماعي واالقتصاديالدمج ا

 . ينبغي تحري العدالة والشفافية واإلنصاف عند تقرير أهلية المقاتلين السابقين المستهدفين لتلقي المساعدة  .422

 تعزيزهمكما يتم . ُيعامل المقاتلون السابقون على قدم المساواة ِبغضِّ النظر عن انتماءاتهم السابقة للحركات  .423
وتتم عملية إعادة . طريقهم نحو إعادة االندماج طوعياً كي يختاروا مات عن طريق توفير التدريب والمعلو 

،مجتمع على أساسٍ الدمج   .بما يعود بالنفع على كل من العائدين والمجتمعات المحلية يٍّ

على المدى البعيد، ويشمل اتخاذ إجراءات المتابعة والمراقبة  ُيصمَّم برنامج إعادة الدمج بحيث يكون مستداماً   .424
 .ير الدعم المستمر بحسب ما هو مطلوبوتداب

ع برنامج إعادة الدمج على المشاركة في المجتمعات ومنظمات المجتمع المدني بهدف تعزيز قدراتها   .425 يشجِّ
على االضطالع بدورها في تحسين واستدامة إعادة دمج المقاتلين السابقين على الصعيدين االجتماعي 

 .واالقتصادي

، والدمج ديم الدعم المالي واللوجستي لبرنامج نزع السالح والتسريح وٕاعادة الدمجتلتزم حكومة السودان بتق  .426
 .ويجوز لها أن تسعى إلى حشد ذلك الدعم من المجتمع الدولي

 .لتلبية احتياجات النساء الخاصة في مجال إعادة الدمج رصدهايتم حشد موارد خاصة و  .427

 

 نزع السالح والتسريح

ية شمال السودان المعنية بنزع السالح، والتسريح، وٕاعادة الدمج كي يتسني مفوض هيكلةتتفق األطراف على  .428
 .الموقعة على هذا االتفاق الحركاتمفوضية لتضم ممثلين من النطاق توسيع يويتم  .عكس الواقع الجديد

 .طقبالتزامن في كافة المنا المفوضيةتشارك اليوناميد في عملية التحقق من قوات الحركات، والتي تجريها   .429

، بمساعدة اليوناميد وغيرها من الوكاالت التابعة لألمم مفوضية نزع السالح، والتسريح وٕاعادة الدمجتضع   .430
 .المتحدة، خطًطا تتضمن التوقيتات وتسلسل مراحل نزع سالح المقاتلين السابقين وتسريحهم وٕاعادة دمجهم

د نزع السالح والتسريح حيث يجب أن عن رصغير أنه يتوجب توخي الح .السابقين اجمع األطراف مقاتليهت .431
 :تجري هذه العملية على النحو التالي



www.SudanTribune.net 86 

بنزع السالح، والتسريح، وٕاعادة الدمج، وعملية السالم  وتعريفهارفع وعي القيادات والقوات التابعة لها  )أ 
 ؛وكذا بأدوارهم ومسئولياتهم

 ؛نقرر األطراف معايير التأهل لعملية نزع سالح المقاتلين غير المدمجيت )ب 

وأال  ،ضمن األطراف أن تكون مدة عملية إطالق سراح كافة األطفال المجندين قصيرة قدر اإلمكانت )ج 
ويجب أن تحتل اعتبارات سالمة الطفل وكرامته، . تعتمد على أي إطالق سراٍح للبالغين أو تسريحهم

فال على نحٍو ويجب أن ُيفَصل األط. االعتبارات الرئيسيةحاجتها إلى السرية، مرتبة /وكذا حاجته
 ؛ومستقلة ُمَفوَّضةٍ عاجٍل عن المقاتلين البالغين وأن ُيسلَّموا إلى عملية مدنية مالئمة 

يتم  بل. المقاتلين السابقين ممن هم دون الثامنة عشرة من العمر إلى مناطق التجميع األطراف تنقلال  )د 
 على هذا توقيعالل حيث ُيطلق سراحهم ويسرحون قب. إطالق سراحهم وتسريحهم على نحو منفصل

 االتفاق؛

على األطراف البدء، على سبيل األولوية، بعملية تسريح وٕاعادة دمج الفئات ذات االحتياجات الخاصة،  )ه 
 .والتي تتضمن المقاتلين السابقين المعاقين والنساء

 

 في المجتمع المدني واقتصادياً  إعادة دمج المقاتلين السابقين اجتماعياً : 70المادة 

وعلى . في المجتمع المدني واقتصادياً  ج المقاتلين السابقين المنزوع سالحهم والمسرحين اجتماعياً يعاد دم  .432
حكومة السودان أن تحشد مواردها وكذا أن تسعى إلى الحصول على مساعدات من المجتمع الدولي وأن 

الئمة إلعادة الدمج تضطلع بمسؤولية إعادة دمج المقاتلين السابقين في الحياة المدنية من خالل برامج م
 .االقتصادي واالجتماعي

تدابير  تشملبرنامج نزع سالح المقاتلين السابقين وتسريحهم وٕاعادة دمجهم مقاربة مجتمعية،  يتضمنكما   .433
العنف المجتمعي، وذلك طبًقا للظروف المحلية، من أجل تعزيز هدف نزع السالح والتسريح وٕاعادة  لمعالجة

 .الدمج

عالوًة . واقتصادياً  عدالة والشفافية والمساواة والنزاهة في عملية دمج المقاتلين السابقين اجتماعياً مبادئ ال تُتَّبع  .434
على ذلك، يحظى المقاتلون السابقون بمعاملة متساوية بغض النظر عن انتماءاتهم السابقة إلى أيٍّ من 

 .الحركات

 .فيد منها العائدون والمجتمعات المحليةيجب أن تقوم عملية إعادة الدمج على أساٍس مجتمعيٍّ بحيث يست  .435

مشاركة المجتمعات المحلية  واقتصادياً  من الحتمي أن تضمن عملية إعادة دمج المقاتلين السابقين اجتماعياً   .436
ومنظمات المجتمع المدني لتمكينها من أداء دورها في استدامة إعادة الدمج االجتماعي واالقتصادي للفتيان 
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من األطفال  ةفيالقوات المسلحة والمجموعات المسلحة وغيرهم من الفئات الضعوالفتيات المرتبطين ب
 .المتضررين

 وألدعم الفتيان والفتيات الذين تركوا القوات المسلحة  شاملة برامج إعادة الدمج آلياتٍ  تكونيجب أن   .437
من األطفال  المسلحة من خالل عملياٍت رسميٍة وغير رسميٍة، وكذا غيرهم من الفئات األضعف الحركات

 .الصغيرات مهاتاأل المحتاجين إلى حماية، مثل  المتضررين من النزاع

االحتياجات الخاصة مثل  ذاتيجب أن تكون األولوية في إعادة الدمج االجتماعي واالقتصادي للمجموعات   .438
قوات المسلحة النساء المقاتالت والنساء المرتبطات بالمجموعات المسلحة، والفتيان والفتيات المرتبطين بال

والمقاتلين ذوي  المتضررين من النزاعوغيرهم من الفئات األضعف من األطفال  ،والمجموعات المسلحة
 .وكبار السن ،اإلعاقات

ويجب أن تشمل هذه . تُبذل جهوٌد لتحقيق استدامٍة طويلِة األمد لعملية إعادة الدمج من خالل مقاربة مجتمعية .439
 .ءات للمراقبة والدعم المستمر بحسب الحاجةللمتابعة و إجرا اً الجهود تدبير 

 دمج المقاتلين السابقين في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة: 71المادة 

 مبادئ الدمج

 . من قوات الحركات المؤهلة للدمج، في القوات المسلحة والشرطة السودانيتين% 30-20يتم دمج  .440

تي الو  ،يب للمقاتلين السابقين، بما في ذلك التدريب المستعجليتعين على حكومة السودان توفير الدعم والتدر  .441
 .إلى رتٍب أعلى وترقيتهم من أجل تعزيز قدراتهمالتأهيل  معاييرلضمان استيفائهم  ةضروريهي 

أن  ،، أن تطلب من اليوناميد والمانحين والشركاء الدوليينالحركاتيجوز لحكومة السودان، بالتشاور مع   .442
دريب والتأهيل المهني داخل مؤسساتها التدريبية لصالح المقاتلين السابقين، بما في ذلك كبار يهيئوا الفرص للت

 .الضباط وضباط الصف والجنود وقوات األمن والشرطة لتعزيز خبراتهم المهنية

في  عدد األفراد ُيستثنى المقاتلون السابقون المدمجون في القوات المسلحة والشرطة من أي عملية تخفيض  .443
 انتهكو اوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة أثناء األعوام الستة األولى من الخدمة، فيما عدا أولئك الذين الق

 .لوائح هذه المؤسسات ومدونات سلوكها

قوات المسلحة وقوات بالنسبة للمقاتلين السابقين والمقاتالت السابقات الذين ال يرغبون في االنضمام إلى ال  .444
ولكنهم عبَّروا عن رغبتهم في االنضمام إلى الخدمة المدنية، ُيحالون إلى المجلس القومي الشرطة السودانية، 

 .والتوظيفمفوضية نزع السالح والتسريح وٕاعادة الدمج للتقييم  بحسب ما تقررهللخدمة المدنية 
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ركان وفروع األ هيئة رئاسة في مكتبتلتزم حكومة السودان بأن يتقلد عدٌد من المقاتلين السابقين مناصب   .445
ووزارة  ،ووزارة الدفاع ،القيادة العامة على مستوى القيادة العليا للقوات المسلحة السودانية وقيادة األلوية

، شريطة أن األخرى السودان أنحاء الداخلية، مقر القيادة العليا للشرطة في العاصمة وفي واليات دارفور وفي
 .يستوفوا متطلبات هذه المناصب

 التريبات األمنية في دارفور مفوضية تنفيذ 
 

جهاز فرعي  وبوصفها. من قبل سلطة دارفور اإلقليمية ورإنشاء مفوضية تنفيذ الترتيبات األمنية في دارفيتم  .446
 .تنسيق تنفيذ أحكام الترتيبات األمنية الواردة في هذا االتفاقتتولى المفوضية  ،لتلك السلطة

 

 .طط وتنفذ وتدير وتراقب برنامج دمج المقاتلين السابقينتنشئ المفوضية لجنة فنية للدمج لتصمم وتخ .447

تتشكل عضوية اللجنة الفنية للدمج من اليوناميد وممثلين عن األطراف وخبراء فنيين من الدولة أو الدول  .448
 .المقبولة لدى األطراف

، وممثًال عن ةثوالة واليات دارفور الثال ممثلي تشمل العضوية في مفوضية تنفيذ الترتيبات األمنية لدارفور .449
رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية، وممثًال عن المجلس القومي لتنسيق نزع السالح والتسريح 

ويتم . تنفيذ عملية الدمجالزمين لممثلي الحركات، وممثلين عن اليوناميد، وأشخاصًا آخرين و وٕاعادة الدمج، 
ر بواسطة مرسوم رئاسي بالتشاور مع رئيس سلطة دارفور تعيين رئيس مفوضية تنفيذ الترتيبات األمنية لدارفو 

 .اإلقليمية
 

ممثلين من على تضمين  عضوية أية هيئات فرعية قد تنشئها مفوضية تنفيذ الترتيبات األمنية لدارفور تعمل .450
 .المجموعات التي تتكون منها عضوية مفوضية تنفيذ الترتيبات األمنية لدارفور

 
وضية تنفيذ الترتيبات األمنية لدارفور وفي أية هيئة فرعية قد تنشئها المفوضية يكون التمثيل النسوي في مف .451

وتقوم هذه الهيئات بوضع آليات لضمان القدر المالئم من مساهمات النساء  في التحاور . تمثيًال منصفاً 
 .بالنسبة للنساء واألطفال ةالخاص األهميةحول المسائل ذات 

 الدمج عملية

 على مراحل بحسب ما تحدده اللجنة الفنية للدمجيجري برنامج الدمج  .452
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على أن عدد المقاتلين السابقين والمقاتالت السابقات الذي سيتم دمجه في القوات المسلحة  األطراف تاتفق .453
السودانية وقوات الشرطة والخدمات المدنية المختارة سوف يتم تحديده على أساس عدد قوات الحركات الذي 

 .تم التحقق منه

في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة على عملية تقييٍم واختباٍر  الحركاتعملية دمج قوات  تنطوي .454
 :دقيقة يتفق عليها األطراف، وتخضع لمراقبة اللجنة الفنية للدمج، وتهتدي بالمعايير التالية

 ؛الجنسية السودانية )أ 

 ؛)اعدسنة وأال يكون قد وصل إلى سن التق 18أال يقل العمر عن (العمر  )ب 

 ؛طبًقا لما تحدده اللجنة الفنية للدمج والعقليةاللياقة الطبية  )ج 

 ؛الخبرة القتالية )د 

 ؛جنائية سابقة إدانةأي  عدم وجود )ه 

 ؛الموافقة الطوعية من جانب الفرد المعني )و 

 :هة لدمج الضباط، باإلضافة إلى ما سبق، ما يليتنطوي المعايير الموجِّ   .455

أن للجنة الفنية للدمج  ويجوز ،شهادة المدرسة الثانوية كحد أدنىال تقل عن ( –المؤهالت األكاديمية  )أ 
 ؛)لقادة الميدانيينتستثني بعض الحاالت، والسيما بالنسبة ل

 قتالية؛الخبرة ال )ب 

 ؛العمر )ج 

 .أال يكون قد ُفِصل لعدم الكفاءة )د 

 .لمتطلبات كل وحدة يخضع المقاتلون السابقون الذين يتم دمجهم لتدريب عسكري طبقاً  .456

مع إجمالي عدد ضباط الصف والجنود طبًقا للهيكل  يكون عدد الضباط المتفق على دمجهم متناسباً  يجب أن .457
 .التنظيمي للقوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة

للمرة األولى لفترة تدريبية بناًء على المناهج والدورات  استيعابهميخضع الضباط وضباط الصف الذين يتم  .458
 .ف القوات العسكرية والشرطيةالتدريبية بالنسبة لمختل

ه المعاييُر التاليُة عمليَة تحديد الرتب .459  :ُتوجِّ

 ؛العمر )أ 
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 القتالية؛والخبرة المؤهالت  )ب 

 ؛المؤهالت األكاديمية )ج 

الضباط العسكريون وضباط الشرطة السابقون الذين ُفِصلوا بسبب النزاع في دارفور ُيعادون إلى رتبهم  )د 
 يلحقون بدفعاتهم بعد اجتياز حواجز الكفاءة الالزمة؛  وبعد ذلك ،السابقة في المقام األول

 ؛يتفق عليها الطرفان  أية معايير أخرى معمول بها )ه 

 

 ،للمقاتلين السابقين ممن هم فوق الثامنة عشرة من العمر موحداً  على حكومة السودان أن توفر تدريباً  .460
 .والمختارين للدمج في القوات المسلحة السودانية والشرطة

 

 عض المؤسسات العسكريةإصالح ب

بضرورة إصالح وتنمية المؤسسات العسكرية في دارفور بهدف رفع قدراتها، وزيادة فعاليتها  األطرافقر ت .461
 .وتعزيز مهنيتها، ولترسيخ حكم القانون وفقًا للمعايير المتفق عليها

 
، وتطويرها وٕاعادة صالح المؤسسات العسكرية التي تم تحديدهاتتضمن جداول زمينة إل تقدم الحكومة خطة .462

يجوز للحكومة أن تطلب تمويل وخبراء  .لمراقبة تنفيذها هيكلتها إلى لجنة تنفيذ الترتيبات األمنية في دارفور
 .من داخل السودان وخارجها لدعم هذه العملية

 
 األطر الزمنية وتسلسل األنشطة 

 :يتم تنفيذ المراحل وفقًا لألطر الزمنية التالية .463

 .يوماً    45ألولى الخاصة بفك االرتباط فور استكمال التحضيرات ويتم استكمالها خالل تبدأ المرحلة ا   )أ 

 .يوماً  45ويتم استكمالها خالل ) 1(المرحلة  إتمامتبدأ المرحلة الثانية الخاصة بإعادة االنتشار فور   )ب 

ويتم استكمالها ) 2(المرحلة  إتمامالمحدودة على األسلحة فور  بالمراقبةتبدأ المرحلة الثالثة الخاصة  )ج 
 .يوماً  30خالل 

 .تمام المرحلة الثالثةإفور هم وٕاعادة إدماج هموتسريح همونزع سالح المقاتلين السابقين يبدأ دمج)  د

 

 ،ذا تطلب األمر ذلكإ ،طراف، تعديل هذا الجدوليجوز لرئيس لجنة وقف اطالق النار، بالتشاور مع األ .464
 .خرآلوجستية أو ألي سبب  منية أوأألسباب 
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 أحكام أخرى

 تسوية النزاعات: 72المادة 

إحالة أي خالف أو نزاع ينشأ عن تفسير فقرات الترتيبات األمنية النهائية، أو أي من اتفاقات وقف  تتم .465
 .التي ستصدر قرارها باإلجماع المشتركة إطالق النار، إلى اللجنة

بالتشاور مع  المشتركة، ةإجماع، يتعين على رئيس اللجن وصول األطراف إلى وفي حالة تعذر  .466
المراقبين الدوليين في اللجنة، أن ُيصدر قراره على أفضل نحو يخدم مصلحة المحافظة على وقف /األعضاء

 .إطالق النار، وعلى األطراف االلتزام بالقرار المذكور
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 التنفيذ وطرائق  الداخلي والتشاور الحوار :السابع الفصل

 دارفور في الداخلي والتشاور حوارال :73 المادة

 

تدرك األطراف إدركًا كامًال أهمية الدور الذي اضطلع به أصحاب المصلحة في دارفور في عملية سالم الدوحة، بما في  .467
 .ذلك المجتمع المدني على وجه الخصوص

 
ودان وخارجه، شامًال ذلك الس/تتفق األطراف على أن مخرجات المشاورات والمناقشات العديدة التي عقدت داخل دارفور .468

بشأن القضايا المتعلقة باألسباب الجذرية للنزاع واألثار المترتبة عنه قد أثرت المفاوضات وأدت ) 2(و) 1(منتديا الدوحة 
 .إلى توقيع هذا االتفاق

 
حة والتئام تشدد األطراف على ضرورة مواصلة الحوار والتشاور داخل دارفور، بغية تعزيز السلم والتشجيع على المصال .469

  .الجراح
 

 .وعليه، تتفق األطراف على عقد الحوار والتشاور الداخلي في دارفور وفقًا لألحكام الواردة في هذا االتفاق .470
 

 اختصاصات الحوار والتشاور الداخلي في دارفور 

 

المصالحة والوحدة بشكل مبدأي، يسعى الحوار إلى ترسيخ السلم في دارفور، وتعزيز بناء الثقة والتشجيع على تحقيق   .471
يهدف الحوار على وجه الخصوص إلى ما . بين أهل دارفور والسودان بشكل عام عن طريق المشاورات الشعبية والحوار

 :يلي

 توسيع نطاق ملكية هذا االتفاق وتكوين الدعم لتنفيذه؛ )أ 

 ء السالم؛معالجة القضايا المتعلقة بالمسؤوليات المدنية، والقيم  والممارسات الديمقراطية، وبنا )ب 

ترسيخ الممارسات التقليدية الموغلة في القدم المتعلقة بتسوية المنازعات، وحل النزاعات المحلية، وملكية  )ج 
 إلخ؛...األراضي، والمراعي، والتنقالت الرعوية الموسمية، والماء، والموارد الطبيعية

 لمجتمعات؛التشجيع على السلم والمصالحة والتعايش السلمي المتناغم بين القبائل وا )د 

 تقوية وضعية اإلدارة األهلية، بما في ذلك استعادة سلطتها وبناء قدراتها؛ )ه 
رفع الوعي وبناء الدعم لكافة التدابير التي اتخذت فيما يتعلق بمراقبة أسلحة المدنيين، والنهوض بالنساء، وتنمية  )و 

د الممتلكات، والتعويض، على النحو الشباب، والعودة اآلمنة للنازحين والالجئين وٕاعادة دمجهم في المجتمع، ور 
 المنصوص عليه في هذا االتفاق؛

تحقيق التجديد االجتماعي والسياسي في دارفور ومساعدة األهالي على التصالح مع ماضيهم القريب، وٕاعادة  )ز 
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 . كتابة التاريخ، والمضي نحو المستقبل
 

 آلية الحوار والتشاور الداخلي في دارفور

 

اء آلية الحوار والتشاور الداخلي في دارفور بمساعدة اليوناميد خالل ثالثة أشهر من التوقيع تتفق األطراف على إنش .472
عضوًا، شاملين ممثلين عن األطراف في هذا االتفاق، وزعماء ) 20(تتألف اآللية من رئيس وعشرين . على االتفاق

يختار أعضاء اآللية شخصية سودانية . لشبابالقبائل والقادة الدينيين، ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعات النساء وا
 .مرموقة رئيسًا لآللية

 
تتفق اآللية على عدد الخبراء وأهل الرأي وتوليفتهم،  بما في ذلك من خارج السودان، الذين سيساعدون اآللية في  .473

دها، وتتفق على تشكيل تعد اآللية القواعد اإلجرائية خاصتها وتعتم. تصميم الحوار والتشاور، والتخطيط لهما وٕاجرائهما
 .مندوبي كل والية وعددهم، باستخدام معيار نسبة السكان

 
 .يومًا من افتتاح اآللية 30يترأس رئيس اآللية كافة جلسات الحوار والتشاور التي تبدأ خالل  .474

 

 الدعم اللوجيستي والتمويل

تقع على . اخلي الدارفوري، في نطاق قدراتهاتقدم اليوناميد دعمًا لوجيستيًا لعمل اآللية وٕاجراء الحوار والتشاور الد .475
األطراف الموقعة على هذا االتفاق مسؤولية كفالة تهيئة بيئة مواتية لضمان المشاركة الكاملة لكل أصحاب المصلحة 

اليوناميد ستساعد أيضًا في وضع استراتيجية االتصاالت لضمان نشر المعلومات . وٕاجراء الحوار والتشاور بنجاح
لحوار والتشاور والعملية الفعلية على نطاق واسع داخل دارفور والسودان وخارجه، وأيضًا ضمان توثيقها الخاصة با

 .وحفظها على النحو المالئم
 

تتم دعوة المانحين . من إجمال الموازنة التقديرية للحوار والتشاور الداخلي في دارفور% 30تسهم الحكومة بنسبة  .476
تودع األموال في صندوق إئتمان خاص ينشأ لغرض الحوار والتشارو الداخلي في . بقيةالدوليين للمساهمة بالنسبة المت

 .دارفور
 

 المكان، واإلطار الزمني، والمراقبون

تقام عملية الحوار والتشاور الداخلي في دارفور بشكل تعاقبي في كافة واليات دارفور خالل فترة ثالثة أشهر تبدأ من  .477
 .كافة جلسات الحوار والتشار مفتوحة وبحضور مراقبين دوليينتكون . تاريخ انعقاد أول جلسة
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 مخرجات الحوار والتشاور الداخلي في دارفور

من المتوقع أن يكون لعملية الحوار والتشاور الداخلي في دارفور بوصفها جهاز استشاري وقاطرة من أجل تحقيق  .478
ي، وتغيير الذهنية الفردية والجماعية، ورسم مستقبل التحول االجتماعي والسياسي أثر فوري في رأب النسيج االجتماع

مخرجات عملية الحوار والتشاور التي تأتي في شكل أفضل الممارسات والدروس المستفادة تقدم رسميًا إلى . أهل دارفور
وثيقة سلطة دارفور اإلقليمية، وحكومات الواليات، والحكومة االتحادية، وتحفظ في المكتبات والمؤسسات التعليمية ك

 .مرجعية
 

  التنفيذ متابعة لجنة :74 المادة

 :يتم إنشاء لجنة متابعة التنفيذ وفقًا لألحكام الواردة في هذا االتفاق لتنهض بما يلي .479

 رصد وتقييم تنفيذ االتفاق؛ )أ 

 ضمان تقديم الدعم الفني لألجهزة المنشأة بموجب هذا االتفاق؛ )ب 

 .الزمني الملحق بهذا االتفاقضمان التنفيذ الفعال لالتفاقية وفقًا للجدول  )ج 

 

 تشكيل لجنة متابعة التنفيذ

 :تتألف لجنة متابعة التنفيذ مما يلي .480

 رئيساً  -ممثًال لدولة قطر                                                       )أ 

 أعضاء -ممثلين اثنين عن كل من األطراف الموقعة على هذا االتفاق            )ب 

 عضواً  -اد اإلفريقي                                            ممثًال عن االتح )ج 

 عضواً  -ممثًال عن األمم المتحدة                                                )د 

 عضواً  -الممثل الخاص المشترك ورئيس اليوناميد                              )ه 

 عضواً  -                          ممثًال عن جامعة الدول العربية              )و 

 عضواً  -ممثًال عن تجمع دول الساحل والصحراء                               )ز 

  عضواً  -ممثًال عن منظمة المؤتمر اإلسالمي                                    )ح 

 عضواً  -ممثًال عن جمهورية الصين                                            )ط 

 عضواً  -ممثًال عن فرنسا                                                      )ي 

 عضواً  -                                 ممثًال عن االتحاد الروسي           )ك 

 عضواً  -                                 ممثًال عن المملكة المتحدة            )ل 
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 عضواً  -    ألمريكية                            ممثًال عن الواليات المتحدة ا )م 

 عضواً  -    ممثًال عن بوركينا فاسو                                           )ن 

 عضواً  -      ممثًال عن اليابان                                               )س 

 عضواً  -             ممثًال عن كندا                                          )ع 

 عضواً  -       ممثًال عن جمهورية تشاد                                     )ف 

 عضواً  -     ممثًال عن جمهورية مصر العربية                              )ص 
 

 .تعقد دولة قطر االجتماع االفتتاحي للجنة متابعة التنفيذ بوصفها رئيساً  .481

 

 نفيذمهام لجنة متابعة الت

 :تنهض لجنة متابعة التنفيذ بالمهام اآلتية .482

 .رصد تنفيذ هذا االتفاق، وتوثيقه ومتابعته بصفة مستمرة )أ 

 .تحمل المسؤولية عن تفسير األحكام الواردة في هذا االتفاق )ب 

البقاء على اتصال وثيق مع األطراف لتعزيز االمتثال الكامل لجميع أحكام هذا االتفاق وتسهيل جهود الطرفين  )ج 
 تحقيق هذه الغاية؛ل

التخطيط لتوفير المساعدة التقنية والدعم ألنشطة ما بعد الصراع واإلشراف عليها، فضال عن إنشاء وتشغيل  )د 
األجهزة المنصوص عليها في االتفاق، بما في ذلك، على سبيل الذكر ال الحصر، توفير بناء القدرات والتدريب 

 ؛فضال عن توفير الموارد والخبراء والمستشارين

تقييم وتقدير التقدم المحرز في عملية التنفيذ ولفت انتباه األطراف إلى أي تطور يمكن أن يؤخر تنفيذ اتفاق،  )ه 
 ؛في هذا الصدد واتخاذ التدابير المناسبة

 .ضمان حشد الدعم السياسي والمادي المطلوب لتنفيذ هذا االتفاق بشكل كامل )و 

 .مالئمة وال تتناقض مع نص االتفاق وروحه أو األطراف أية مهام إضافية قد تراها لجنة متابعة التنفيذ )ز 
 

 اجتماعات لجنة متابعة التنفيذ

تعقد اللجنة اجتماعات طارئة متى ارتأت ذلك . تجتمع لجنة متابعة التنفيذ شهريًا وتصدر تقريرًا عقب كل اجتماع .483
 .ويجوز ألي من األطراف أن يطلب إلى رئيس اللجنة عقد اجتماع طارئ. ضرورياً 

 

 .تنشئ اليوناميد سكرتارية لدعم المهام واألنشطة التي تنفذها لجنة متابعة التنفيذ .484
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 األحكام النهائية

والبروتوكوالت والملحقات ذات الصلة به على نحو كامل وفعال، وتدعو المجتمع  تلتزم األطراف بتنفيذ جميع أحكام هذا االتفاق .485

 . وفير الموارد والخبرات من أجل تنفيذ هذا االتفاق تنفيذًا كامًال وناجحاً الدولي لتوجيه الدعم الحازم له والمساعدة على ت

تلتزم األطراف أيضا بضمان مراعاة جميع المؤسسات والهيئات والمفوضيات واللجان وغيرها من الكيانات الخاضعة لسيطرتها،  .486

 .بما في ذلك أعضائها، للشروط الواردة في هذا االتفاق

ولهذا الغرض، يتعين على اللجنة القومية لمراجعة . االنتقالي القوميم دمج هذا االتفاق في الدستور تتفق األطراف على أن يت .487

القومي الدستور، وعلى سبيل األولوية، إعداد النص في شكٍل مالئٍم دستوريًا العتماده وفقًا لإلجراءات المحددة في الدستور 

 . االنتقالي

وفي . ذا االتفاق بالوسائل السلمية عن طريق المفاوضات المباشرةعن تنفيذ هزاٍع ينشأ تتفق األطراف على تسوية أيِّ خالٍف ون .488

 .تحال القضية إلى لجنة متابعة التنفيذ للفصل فيهاعلى األطراف االتفاق،  حالة تعذر

ع الحركات المسلحة في يدخل هذا االتفاق حيز التنفيذ بعد التوقيع عليه من جانب األطراف، وسيظل باب للتوقيع مفتوحًا أمام جمي .489

 .دارفور، التي ترغب في القيام بذلك في مرحلة الحقة

 .المذكورين أدناه الشهود حضورب  تفاقوٕاثباتًا لذلك، وقع ممثلو األطراف المفوضون حسب األصول، هذا اال .490

واإلنجليزية، وكال النصين في نسختين أصليتين باللغتين العربية  ،..........من .......... حرر في الدوحة، قطر، وهذا في  .491

ية  .وفي حال االختالف بين النسختين، تكون النسخة العربية هي السائدة. متساويان في الُحجِّ

 

 توقيعات
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 ملحق

 مفوضية العودة الطوعية وٕاعادة التوطين                                     

 مفوضية العودة الطوعية وٕاعادة التوطين

 :لعودة الطوعية وٕاعادة التوطين منتتكون مفوضية ا .1

 
 لجنة العودة الطوعية )أ 

 لجنة رد الممتلكات )ب 

 .جبر الضرر/ صندوق التعويضات )ج 

 
تهيئة الظروف المالئمة للعودة الطوعية، بسالمة وكرامة، وكذلك إعادة دمج الالجئين والنازحين بشكل ب المفوضية تقوم .2

جنة العودة الطوعية، ولجنة رد الممتلكات، ولجنة صندوق التعويض مستدام ومتناسق، عبر اإلشراف المناسب والمباشر لل

 ).جبر الضرر(

 .ارية وتنشئ الهيكل الخاص بها على النحو الذي تراه مالئماً المالية واإلدوكذا لوائحها قواعدها اإلجرائية،  المفوضية تعتمد .3

مفوضية العودة الطوعية وٕاعادة التوطين، وكذا تتفق األطراف الموقعة على هذا االتفاق على تشكيل اللجان المنشأة تحت  .4

 .األعضاء فيها تعيين

 
ب ب ئكعهخب ئكضهعي  كجم

 
تكون لجنة العودة الطوعية مسؤولة عن كافة الجوانب المتعلقة بالعودة الطوعية للنازحين والالجئين، وذلك تحت إشراف  .5

 :العودة الطوعية بما يلي على وجه الخصوص، تقوم لجنة. مفوضية العودة الطوعية وٕاعادة التوطين
 

 إجراء مسوحات إحصائية للنازحين والالجئين بغرض عودتهم الطوعية؛ )أ 

 ؛واعتمادها وضع خطة العودة الطوعية للنازحين والالجئين )ب 

 رصد وٕاعداد التقارير حول المحافظة على الظروف المالئمة للعودة؛ )ج 

 إجراء تقييم شامل لالحتياجات المتعلقة بالعودة الطوعية؛ )د 

 . قدير ظروف العودة المستدامة والتوصية بالتدابير الالزمة وضمان الوفاء بهات )ه 
 

 :يجوز للجنة العودة الطوعية أن تنشئ لجانًا فرعية على النحو الذي تراه ضروريًا لتأدية مهامها، كما يلي .6

 للمسوحات اإلحصائية والتخطيط؛ الفرعيةاللجنة  )أ 
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 .لمرافق األساسية في مناطق العودةلتقييم، وتأهيل، وٕانشاء ا الفرعيةاللجنة  )ب 
 

ة لةكقئ ل ب ذخ ئك  كجم

 .بكفالة رد الممتلكات، وٕاعادة األراضي والسكن إلى النازحين والالجئين مكلفةلجنة رد الممتلكات  .7
 

 :وفقًا لتكليف اللجنة، تقوم بما يلي .8

دارفور لضمان  الطلبات الخاصة برد الممتلكات من األفراد، والمجتمعات، والمؤسسات في وتسوية تلقي )أ 
تمكن النازحين والالجئين من استرداد مساكنهم، وأراضيهم، وممتلكاتهم التي حرموا منها بشكل تعسفي أو 
غير قانوني، أو في حالة استحالة استعادة هذه الممتلكات، الحصول على تعويض عن طريق لجنة رد 

ا الحق سواء اختاروا العودة إلى ديارهم بالنسبة للنازحين، والالجئين وضحايا الحرب، يسري هذ. الممتلكات
 األصلية أو االستقرار في أي مكان آخر؛ 

 إعداد الوثائق والمستندات الخاصة برد الممتلكات واألراضي؛ )ب 

تحديد اإلجراءات الخاصة بتقديم الطلبات، وضمان تنفيذ هذه اإلجراءات ببساطة وشفافية إلفادة كافة  )ج 

 اء واألطفال واأليتام؛ األشخاص المتضررين، بما فيهم النس

مزاولة أنشطتها على نحو يضمن تمكن النساء واألطفال من المشاركة على أساس من المساواة الكاملة في  )د 

أو ممثل ) محامين(ومتى كان مالئمًا، يجوز للجنة رد الممتلكات تعيين محامي . عملية رد الممتلكات

الت التي يكون فيها هذا الشخص دون الثامنة للتصرف نيابة عن مقدم الطلب، خاصة في الحا) ممثلين(

 عشرة من العمر أو يعاني إعاقة ذهنية؛

 ؛فور تلقي هذا الطلب تحديد المالك القانوني للملكية المقدم بشأنها طلب )ه 

كفالة الفصل في أحقية األشخاص أو المجموعات فيما يتعلق بالحقوق التقليدية أو التاريخية لألراضي، بما  )و 

 العادل في حالة استحالة رد الممتلكات  في ذلك التعويض

عليها أن تلجأ . العمل على تسوية كافة النزاعات المتعلقة باألراضي والممتلكات التي تتطلب تسوية محلية )ز 

في ذلك، دون اإلخالل بالسلطة القضائية للمحاكم، إلى اآلليات التقليدية لتسوية المنازعات، على أن تكون 

 .ة لحقوق اإلنسانمتسقة مع المبادئ الدولي
 

لتسوية  فرعية  لجنة، و لجنة فرعية للتحقق وٕاعداد الوثائقتتضمن  لجانًا فرعية لتأدية مهامهالجنة رد الممتلكات تنشئ  .9

 .على النحو الذي تراه ضرورياً ، وآية لجان أخرى المنازعات ورد الممتلكات
 

تدون قرارات اللجنة . زة، وممكن الوصول إليها، وبال مقابلتكون كافة الجوانب المتعلقة بعملية رد الممتلكات عادلة، وناج .10

 .في سجل عام



www.SudanTribune.net 99 

 جاذ ئكصذذ/ شمخهف ئكةعهيص

أو أضرار عاناها النازحون والالجئون وأي /جبر الضرر لتسوية التعويض عن أية خسائر و/ ينشأ صندوق التعويضات  .11

 .ضحايا آخرين للنزاع في دارفور

 

جميع الضحايا، بما في ذلك النازحين والالجئين، الذين عانوا أن يكون ل جبر الضرر/ يكفل صندوق التعويضات .12

من خساراٍت اقتصاديٍة أو أي ضرٍر آخر، بما في ذلك فقدان الحياة أو اإلصابة البدنية أو اإلصابٍة العقلية أو 

 لممارساتلوفقًا أو جبٍر للضرر كاٍف وعاجل /المعاناة النفسية، بسبب الحرب في دارفور، الحق في تعويض

 . جبر الضرر أولوية على االعتبارات األخرى/يكون للتعويض .الدولية المحلية

 
 .وتكون القواعد بسيطة ويمكن الحصول عليها. جبر الضرر قواعده اإلجرائية/ يضع صندوق التعويضات .13

 
.حق جزًء ال يتجزأ من هذا االتفاقيشكل هذا المل .14
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 مسودة الجدول الزمني للتنفيذ 
 
A. لطةتقاسم الس 

 

رقم 
 مسلسل

الطرف )/ الهيئات(الهيئة  النشاط
 المسؤولة) األطراف(

 اإلجراءات مصادر التمويل التكوين الجدول الزمني

1. 
 

مساعد خاص للرئيس (التعيينات في الرئاسة 
 )وآخرين

 بموجب قرار رئاسي   يوماً  30+ يوم التوقيع  الرئاسة

2. 

  

 بموجب قرار رئاسي   يوماً  30+ التوقيع يوم  الرئاسة التمثيل في الذراع التنفيذي

3. 
 

مفوضية الخدمات  إنشاء فريق خبراء مفوضية الخدمات القضائية
 القضائية

    يوماً  90+ يوم التوقيع 

4. 
 

إنشاء فريق خبراء لمفوضية الخدمات المدنية 
 الوطنية

مفوضية الخدمات المدنية 
 الوطنية

تمثيل جوهري من  يوماً  90+ يوم التوقيع 
ارفور بما في ذلك د

على المستوى 
 .األعلى

  الحكومة االتحادية

5. 
 

 180+ يوم التوقيع  الحكومة االتحادية استكمال ترسيم حدود دارفور
 يوماً 

 توجد بالفعل لجنة فنية مشتركة  

 متابعة عملية ترسيم الحدود

6. 
 

في السلطة التنفيذية ) الحركات(تمثيل الحركة 
 الوالئية

 وفقًا للبروتوكول اإلضافي موازنات الواليات  يوماً  90+ يوم التوقيع  

 وفقًا للبروتوكول اإلضافي موازنات الواليات  يوماً  90+ يوم التوقيع  في السلطة التشريعية ) الحركات(تمثيل الحركة  .7
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 )الوالئية 

8. 
 

في الحكومة المحلية ) الحركات(تمثيل الحركة 
 )المحليات(في دارفور 

كة الحكومة والحر 
 )الحركات(

 180+ يوم التوقيع 
 يوم

 وفقًا للبروتوكول اإلضافي الحكومة االتحادية 

قرار رئاسي حول العمل اإليجابي فيما يتعلق   .9
  بالتعليم العالي

    يوماً  90+ يوم التوقيع  الحكومة الفيدرالية

في القوات المسلحة ) الحركات(تمثيل الحركة   .10
 السودانية

يومًا  40+ وم التوقيع ي الحكومة االتحادية
 فأكثر

    

 

B. تقاسم الثورة 

 
الطرف )/ الهيئات(الهيئة  الجدول الزمني التكوين مصادر التمويل  اإلجراءات

 المسؤولة) األطراف(

رقم   النشاط
 مسلسل

تحديد مشروعات بعينها وٕاجراء 
 الدراسات االقتصادية وتطبيقها

 

/ الحكومة االتحادية
 المانحون

يومًا  90+ يوم التوقيع  الحركات  / حركةال
 فأكثر

اعتماد وتنفيذ مشروعات متكاملة لتنمية واستقرار  الحكومة االتحادية
رفع إنتاجية هذا القطاع، وتنظيم وتوطين الرحل و 

العالقة بين المزارعين والرعاة بما يضمن األمن 
 .واالستقرار والتنمية للجميع

11.  

/ الحكومة االتحادية 
/ حكومات الواليات

 اإلقليم

يومًا  90+ يوم التوقيع  
 فأكثر

/ الحكومة االتحادية
 اإلقليم/ حكومات الواليات

زمة لوقف وضع سياسات وٕاجراء الدراسات الال
 .التدهور البيئى والمحافظة على الموارد الطبيعية

12.  

/ حكومات الواليات 
 اإلقليم

يومًا  90+ يوم التوقيع  
 فأكثر

وضع سياسات لتمكين العنصر النسوى كقوة  اإلقليم/ حكومات الواليات
عاملة فى دارفور وبناء قدراتها اإلنتاجية خاصة 

 .العائدات منهن

13.  
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يومًا  90+ يوم التوقيع    
 فأكثر

/ الحكومة االتحادية
 اإلقليم/ حكومات الواليات

وضع وٕانفاذ سياسات تشجع الصادر من دارفور 
الى األسواق الوطنية والدولية وتشجع البنوك 
التجارية والحكومية المتخصصة على توسيع 

 أنشطتها بدارفور

14.  

/ الحكومة االتحادية 
/ حكومات الواليات

 المانحون/ اإلقليم

يومًا  90+ التوقيع يوم  
 فأكثر

/ الحكومة االتحادية
 اإلقليم/ حكومات الواليات

وضع وتنفيذ سياسات تؤدي إلى تطوير النظام 
التعليمي، وتؤمن حصول الدارفوريين على 

لقضاء على األمية وسط وا ،التعليم والتدريب
 .النساء

15.  

وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي، وزارة العلوم والتقانة، 

 .والمؤسسات البحثية العلمية

/ الحكومة االتحادية
/ حكومات الواليات

 المانحون/ اإلقليم

يومًا  90+ يوم التوقيع  
 فأكثر

/ الحكومة االتحادية
 اإلقليم/ حكومات الواليات

تشجيع وتعزيز البحوث والتنمية وبخاصة تطوير 
التقنية في مجاالت الزراعة وتربية الحيوان 

والحرفية والتعدين والبيئة والصناعات الصغيرة 
 .مع التركيز على الطاقات المتجددةوالطاقة 

16.  

للجمارك السودانية من  اتتوجيه
 وزارة المالية واالقتصاد الوطنى

يومًا  30+ يوم التوقيع  الحكومة االتحادية  
 فأكثر

 الحكومة االتحادية
إعفاء كامل للرسوم الجمركية والرسوم األخرى ) أ

ة لمشروعات اإلعمار والتنمية في للمواد المستورد

 ،دارفور

الرسوم التزام الحكومة االتحادية بمقابلة ) ب

الجمركية والرسوم األخرى لواردات مشروعات 

التنمية القومية بدارفور والمشروعات الممولة 

 .إتحاديًا أو بقروض

17.  
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إدخال التعديالت الالزمة على 
 قانون تشجيع االستثمار

 180+ يوم التوقيع   
 يوماً 

/ االتحاديةالحكومة 
 المجلس الوطني

إدخال تعديالت في قانون تشجيع االستثمار 
إلعطاء ميزات تحفيزية أكبر لالستثمار بواسطة 

 الشركات األجنبية والمحلية في واليات دارفور

18.  

إصدار قانون مفوضية تخصيص 
 ومراقبة اإليرادات النقدية والمالية

 180+ يوم التوقيع   
 يوماً 

/ ومة االتحاديةالحك
 المجلس الوطني

إنشاء مفوضية تخصيص ومراقبة اإليرادات 
 النقدية والمالية

19.  

 180+ يوم التوقيع    إصدار قانون تشكيل فريق الخبراء
 يوماً 

/ الحكومة االتحادية
 المجلس الوطني

تعيين فريق الخبراء المكلف بتحديد معايير 
 التحويالت من الصندوق القومي إلى الواليات

20.  

إنشاء المجموعة التنسيقية 
المحورية وتحديد مهامها 

وسكرتارية البعثة ومقرها وتوفير 
معينات عملها فى كل من 

 الخرطوم ودارفور

المجموعة التنسيقية 
المكونة من  المحورية

اللجنة اإلشرافية على 
صندوق إعادة 

 ينوممثل ،اإلعمار
 ،من البنك الدولي
واألمم المتحدة، 
 والبنك اإلفريقي

للتنمية، ودولة قطر، 
والبنك اإلسالمي 

 . للتنمية

/ الحكومة 30+ يوم التوقيع  الحكومة / المانحون
 آخرون /الحركات/الحركة

وتحديد أهدافها  مشتركةاللتقييم ا بعثةإنشاء 
 والتحضير النطالق عملها

21.  

التي تم  المفوضيات 
لتنفيذ أعمال  إنشاؤها

بعثة التقييم 
 .المشتركة

األمم / يالبنك الدول
البنك / المتحدة

اإلفريقي للتنمية، كل 
الدول والمنظمات 

االقتصادية اإلقليمية 

بنك التنمية / البنك الدولي 30+ يوم التوقيع 
الحكومة / اإلفريقي
 األمم المتحدة/ االتحادية

  .22 بعثة التقييم المشتركة تدشين
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  والدولية

تقوم السكرتارية بإعداد التقرير 
شتركة بعثة المالنهائي ألعمال ال

سيقية للتقييم ورفعه للمجموعة التن
المحورية مشتمًال مشاريع التنمية 

ومحاربة الفقر واالنتعاش 
االقتصادي وتكلفتها مشتمًال على 

بمقابلة  الحكومة االتحاديةموافقة 
 جزء من التكلفة الكلية

التي تم  المفوضيات
لتنفيذ أعمال  إنشاؤها

بعثة التقييم المشتركة 
أن تتضمن شريطة 

األطراف الموقعة 
 على االتفاق

األمم / البنك الدولي
البنك / المتحدة

 اإلفريقي للتنمية

المجموعة التنسيقية  يومًا  90+ يوم التوقيع 
 المحورية

م احتياجات بإعداد تقرير البعثة المشتركة لتقي
 دارفور

23.  

دعوة بنك التنمية اإلسالمي، 
جامعة الدول و اإلتحاد اإلفريقي ، و 
الصناديق العربية، و عربية، ال
الواليات و اإلتحاد األوروبي، و 

الدول العربية وقطر المتحدة، 
وكافة الدول األخرى واإلسالمية 

الراغبة في المساهمة في تنمية 
 دارفور

األمم / البنك الدولي المانحون
البنك / المتحدة

 اإلفريقي للتنمية

+  90+ يوم التوقيع 
180 

األمم / البنك الدولي
بنك التنمية / تحدةالم

 اإلفريقي

  .24 انعقاد مؤتمر المانحين

إلى  90+ يوم التوقيع    
180 

 .25 إنشاء  صندوق االئتمان متعدد المانحين 

الحكومة االتحادية،  يوماً  30+ يوم التوقيع    مرسوم رئاسي
 بالتشاور مع الحركات

تشكيل اللجنة اإلشرافية لصندوق إعادة اإلعمار 
 وروالتنمية لدارف

26. 

بعثة التقييم المشتركة  60+ يوم التوقيع    
 لدارفور

 .27 ل طريقة إدارة الصندوقيفصت

لصندوق إعادة اإلعمار والتنمية  إعادة هيكلة األطراف  60+ يوم التوقيع     28. 
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 لدارفور 
قتصاد وزارة المالية واال يومًا  90+ يوم التوقيع  الحكومة االتحادية  

 يالوطن
مئتي مليون ( 200.000.000بلغ م تحويل

إلى صندوق إعادة اإلعمار ) دوالر أمريكي
 )المبلغ القاعدي(  وتنمية دارفور

29. 

+ سنة + يوم التوقيع  الحكومة االتحادية  
60 

قتصاد وزارة المالية واال
 يالوطن

ثالثمائة مليون ( 300.000.000مبلغ   تحويل
إلى صندوق إعادة اإلعمار  )دوالر أمريكي

 )المبلغ القاعدي(تنمية دارفور و 

30. 

سنتين + يوم التوقيع  الحكومة االتحادية  
 +60 

قتصاد وزارة المالية واال
 يالوطن

ثالثمائة مليون ( 300.000.000مبلغ   تحويل
إلى صندوق إعادة اإلعمار  )دوالر أمريكي

 )المبلغ القاعدي(وتنمية دارفور 

31. 

 3+  يوم التوقيع الحكومة االتحادية  
 60+ سنوات 

قتصاد وزارة المالية واال
 يالوطن

ثالثمائة مليون ( 300.000.000مبلغ   تحويل
إلى صندوق إعادة اإلعمار  )دوالر أمريكي

 )المبلغ القاعدي(وتنمية دارفور 

32. 

 4+ يوم التوقيع  الحكومة االتحادية  
 60+ سنوات 

قتصاد وزارة المالية واال
 يالوطن

مليون  أربعمائة( 400.000.000  تحويل
إلى صندوق إعادة اإلعمار  )دوالر أمريكي

 )المبلغ القاعدي(وتنمية دارفور 

33. 

 5+ يوم التوقيع  الحكومة االتحادية    
 60+ سنوات 

قتصاد وزارة المالية واال
 يالوطن

 خمسمائة( 500.000.000مبلغ  تحويل 
إلى صندوق إعادة  )مليون دوالر أمريكي

 )المبلغ القاعدي(دارفور اإلعمار وتنمية 

34 . 

 . 35 إنشاء  مؤسسة اإلقراض الصغير بدارفور بنك السودان المركزى يوماً  30+ يوم التوقيع    قرار من البنك المركزي
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األطراف بمشاركة  
متخصصين في 
مجال اإلقراض 

 الصغير

 180+ يوم التوقيع  
 يوماً 

بنك السودان المركزي، 
بالتشاور مع الحكومة 

تحادية وحكومة اال
 إقليم دارفور/واليات

ضع النظام األساسي والئحة تعيين أخصائيين لو 
 تنظيم أعمال المؤسسة بما يضمن استقالليتها

36. 

تدفع إلى مؤسسة اإلقراض 
 الصغير بدارفور

 180+ يوم التوقيع  الحكومة االتحادية 
 يوماً 

قتصاد وزارة المالية واال
 يالوطن

 .37 الر أمريكىمليون دو  40إيداع مبلغ 

تدفع إلى مؤسسة اإلقراض 
 الصغير بدارفور

+ سنة + يوم التوقيع  الحكومة االتحادية 
120 

قتصاد وزارة المالية واال
 يالوطن

 . 38 مليون دوالر أمريكى 30إيداع 

تدفع إلى مؤسسة اإلقراض 
 الصغير بدارفور

سنتين + يوم التوقيع  الحكومة االتحادية 
 +180 

قتصاد ية واالوزارة المال
 يالوطن

 .39 مليون دوالر أمريكى 30إيداع 

 180+ يوم التوقيع  الحكومة االتحادية  
 يومًا فأكثر

تهم ءتقديم التدريب الالزم للمستفيدين لرفع كفا اإلقليم/ حكومات الواليات
اإلنتاجية في مجال اإلدارة ورفع المهارات الفنية 

 في مجال عملهم

40. 

مع الدعم  تدفع إلى الواليات
 الشهري

قتصاد وزارة المالية واال 2011أقساط شهرية   
 يالوطن

 .41 مليون دوالر أمريكى 75دفع مبلغ 

تدفع إلى الواليات مع الدعم 
 الشهري

قتصاد وزارة المالية واال 2012أقساط شهرية   
 يالوطن

 .42 مليون دوالر أمريكى 75دفع مبلغ 

تدفع إلى الواليات مع الدعم 
 الشهري

قتصاد وزارة المالية واال 2013أقساط شهرية   
 يالوطن

 .43 مليون دوالر أمريكى 75دفع مبلغ 

خطاب معمم إلى مكاتب الزكاة 
 بدارفور من ديوان الزكاة المركزي

بصرف كل أموال الزكاة المتحصلة في التوجيه  ديوان الزكاة المركزي 30+ يوم التوقيع   
 دارفور داخل دارفور

44. 

ات إلى ديوان الزكاة توجيه يومًا  30+ يوم التوقيع    يقدم ديوان الزكاة أقصى ما يمكن من تمويل  ديوان الزكاة المركزي 45. 
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 المركزي
 

ائدين من علمشاريع لألسر الفقيرة وخاصة ال فاكثر
 بدارفور النازحين والالجئين

يومًا  30+ يوم التوقيع    
 فاكثر

/ الحكومة االتحادية
اإلقليم / ياتحكومات الوال

 في دارفور

وضع سياسات ومشروعات توجه إلى القطاع 
المطري التقليدي واعتباره أحد أهم المشروعات 

التنموية القومية الكبرى ذات األولوية التي يعتمد 
 اإلنمائية لأللفية  هدافاألعليها في تحقيق 

46. 

تشكيل فريق من الخبراء 
االختصاصيين إلجراء الدراسات 

 الالزمة

الحكومة االتحادية  
وزارة المالية (

 )الفيدرالية

وزارة (الحكومة االتحادية  سنة+ يوم التوقيع 
)/ الزراعة االتحادية
إقليم /حكومات واليات

 دارفور

إجراء دراسة جدوى لكل من المشاريع الواردة في 
 بغرض إحياء التي تثبت جدواها 186البند 

47. 

تتعاقد الحكومة االتحادية مع 
تخصصة داخل السودان جهات م

وخارجه لوضع البرنامج وكيفية 
 إنفاذه خالل الفترة الزمنية المحددة

يومًا  30+ يوم التوقيع  الحكومة االتحادية 
 فأكثر

/ الحكومة االتحادية
 اإلقليم/ حكومات الواليات

وضع وتنفيذ برنامج متقدم وشامل لبناء القدرات 
 في مجاالت المالية العامة والعالقات بين

مستويات الحكم، بما في ذلك إدارة المصروفات 
 القائمة على المساءلة

48. 

تمويل اإلصالح المطلوب بموجب 
خطة تضعها وزارة التعليم العالى 

بالتعاون مع (والبحث العلمى 
 )الجامعات المعنية في دارفور

يومًا  30+ يوم التوقيع  الحكومة االتحادية 
 فأكثر

صالح هيكلي شامل للجامعات في إجراء إ الحكومة االتحادية
دارفور من حيث البنى التحتية وتكملة مؤسساتها 

 وتمكينها من النهوض برسالتها

 

49. 

القانون يحدد اختصاصات 
المفوضية وسلطاتها وكيفية تشكيل 

 .مجلسها

 180+ يوم التوقيع  الحكومة 
 يوماً 

/ الحكومة االتحادية
 المجلس الوطني

ن مفوضية أراضي إعداد وٕايداع مشروع قانو 
 دارفور

50. 

إصدار قرار رئاسي بتشكيل 
 مجلس المفوضية

ممثلون من 
إقليم دارفور، /واليات

 180+ يوم التوقيع  
 يوماً 

 إنشاء مفوضية أراضي دارفور بمرسوم رئاسي
 

51. 
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واإلدارة األهلية 
/ لإلدارة المدنية

وشخصيات من ذوي 
 الخبرة المحلية

 180+ توقيع يوم ال   إصدار مرسوم رئاسي
 يوماً 

 .52 تعيين رئيس مفوضية أراضى دارفور بمرسوم رئاسي

تعد حكومات الواليات مشروعات 
تعديل القوانين ويجيزها المجلس 

 الوطنى أو المجالس التشريعية

يومًا  30+ يوم التوقيع   
 فاكثر

الحكومة 
حكومات /االتحادية
الهيئات / الواليات

 التشريعية 

لتضمين الحقوق على يجيًا تدر تعديل القوانين 
ستخداماتها وفقًا لألعراف والتقاليد ااألرض و 

والمسارات  ،والموروثات في ملكية األرض
وفرص الوصول إلى مصادر  ،العرفية للماشية

، وتمكين األهالي من تسجيل األراضي المياه
 المملوكة لهم عرفيًا كأراضيهم الخاصة

53. 

يومًا  30+ يوم التوقيع    
 فأكثر

/ اإلقليم/ حكومات الواليات
 الهيئات التشريعية 

األراضي التي منحت بموجب قوانين إعادة 
االستثمار وأخل أصحابها بالشروط التي منحت 

 لهم بموجبها إلى وضعها الذي كانت عليه 

54. 

 
 

 180+ يوم التوقيع  الحكومة االتحادية 
 يومًا فأكثر

خدامات أراضي دارفور خطة خارطة استإعداد  مفوضية أراضي دارفور
 ومخرجاتها

55. 

 
  

سنتين + يوم التوقيع  الحكومة االتحادية 
 يوماً  180+ 

الهيئات التشريعية في 
 واليات دارفور

توصيات وخطة خارطة استخدامات إجازة 
التشريعية  اتالهيئمن األراضي لدارفور 

 دارفورإقليم /بواليات

56. 

 

 جئين وٕاعادة الدمجالال/التعويضات وعودة النازحين  -ج 
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رقم 

 مسلسل

الطرف )/ الهيئات(الهيئة  النشاط

 المسؤولة) األطراف(

 اإلجراءات مصادر التمويل التكوين الجدول الزمني

إنشاء مفوضية العودة الطوعية وٕاعادة التوطين  .57

واللجنتين التابعتين لها بشأن العودة الطوعية، 

جبر / ورد الممتلكات، وصندوق التعويضات

 .ضررال

/ الحكومة االتحادية
الحركات، بمساعدة 

 المجتمع الدولي

/ صندوق التعويضات  يوماً  45+ يوم التوقيع 

 جبر الضرر

 

/ الحكومة االتحادية إصدار وثائق تحديد الهوية للنازحين والالجئين .58
مفوضية األمم المتحدة 
 السامية لشؤون الالجئين

يومًا  90+ يوم التوقيع 

 فأكثر

/ التعويضاتصندوق  

 جبر الضرر

بناًء على مخرجات المسح وتحديد 

 .االحتياجات
 

إزالة األلغام من مناطق عودة النازحين والالجئين  .59

والطرق المؤدية إلى منازلهم ومسارات وصولهم 

 .إلى الخدمات العامة

اليوناميد، / الحكومة

بالتعاون مع المنظمات 

 ذات الصلة

 365+ يوم التوقيع 

 يوماً 

ضية العودة مفو 

الطوعية وٕاعادة 

التوطين، اليوناميد، 

اليونيسيف، مفوضية 

األمم المتحدة السامية 

لشؤون الالجئين، 

برنامج مكافحة 

األلغام، الحكومة 

 .االتحادية

/ الحكومة االتحادية

 )اليوناميد(المانحون 

 

إجراء مسوح إحصائية لالجئين والنازحين بغرض  .60

 التخطيط للعودة الطوعية

فوضية العودة الطوعية م

 وٕاعادة التوطين

بعد إنشاء مفوضية 

العودة الطوعية وٕاعادة 

  الحكومة الفيدرالية  
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 التوطين مباشرة

إجراء تقدير شامل لالحتياجات في مناطق  .61

العودة المحتملة، للتعامل مع قضايا الخدمات 

 األساسية

مفوضية العودة الطوعية 

مفوضية / وٕاعادة التوطين

المتحدة السامية  األمم

 لشؤون الالجئين

بمجرد إنشاء مفوضية 

العودة الطوعية وٕاعادة 

 التوطين

/ الحكومة االتحادية

مفوضية العودة 

الطوعية وٕاعادة 

التوطين بالتشاور مع 

مفوضية األمم 

المتحدة السامية 

 .لشؤون الالجئين

/ الحكومة االتحادية

 المانحون

 

 

 العدالة والمصالحة. د

رقم 
 مسلسل

الطرف )/ الهيئات(الهيئة  النشاط
 المسؤولة) األطراف(

 اإلجراءات مصادر التمويل التكوين الجدول الزمني

تقوية قطاع العدالة في دارفور بإنشاء محاكم  .62
 إضافية ونشر كادر قضائي إضافي

 180+ يوم التوقيع  الحكومة االتحادية
 يوماً 

  الحكومة االتحادية 

زمة لعمل اإلدعاء العام في توفير الموارد الال .63
  دارفور

/ الميزانية الوطنية  متواصل الحكومة االتحادية
 المانحون

 

تقديم قائمة بأسرى الحرب والسجناء اآلخرين إلى  .64
 الحكومة االتحادية

 
  إصدار عفو عام

 األطراف
 الحكومة االتحادية

 يوماً  30+ يوم التوقيع 
  يوماً  45+ يوم التوقيع 

   
 
 

ذ إجراءات قانونية وٕادارية ستتخ
إلصدار عفو عام بما يتوافق مع 

 القانونين السوداني والدولي
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إنشاء لجان فنية وٕادارية لتقييم وتحديد  .65
 جبر الضرر/التعويض

يومًا  90+ يوم التوقيع   األطراف
 فأكثر

  الحكومة االتحادية  

إنشاء مفوضية العدالة والحقيقة والمصالحات  .66
 نونبموجب قا

/ الحكومة االتحادية 
 الحركات 

  الحكومة االتحادية  يوماً  45+ يوم التوقيع 

    يوماً  30+ يوم التوقيع  الحكومة االتحادية تحديد يوم وطني للسالم ونبذ العنف في دارفور  .67

 

 وقف إطالق النار الدائم والترتيبات األمنية النهائية.  هـ

رقم 

 مسلسل

)/ ئاتالهي(الهيئة  النشاط

) األطراف(الطرف 

 المسؤولة

 اإلجراءات مصادر التمويل التكوين الجدول الزمني

على األطراف أن تقدم للوساطة  .68
مواقع قواتها وقوائم بكل 

 المجموعات المسلحة التابعة لها

 مطلوب من إجل إعداد الخرائط   قبل يوم التوقيع جميع األطراف

على األطراف تزويد الوساطة  .69
 اضع حقول األلغامبمو 

 مطلوب ألغراض التخطيط   قبل يوم التوقيع جميع األطراف

إنشاء لجنة وقف إطالق النار في  .70
 مقر قيادة القوات 

الرئيس؛  –قائد قوات اليوناميد  قبل يوم التوقيع اليوناميد
أعضاء من كل طرف؛ دولة  3

 قطر

الشركاء / اليوناميد
 الدوليون

 

قوات األطراف التحقق من مواقع  .71
 ومن حجم قواتها

لجنة وقف إطالق 
 اليوناميد/ النار

يحتفظ رئيس لجنة وقف إطالق النار بمواقع    7+ يوم التوقيع 
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أيام إلى يوم التوقيع 

 يوماً  37+ 

 .القوات ويحافظ على سريتها

 7+ يوم التوقيع  الوساطة إنشاء لجنة مشتركة .72

 أيام

دولة / الممثل الخاص المشترك 

/ ممثلون عن األطراف/ طرق

االتحاد / جامعة الدول العربية

الشؤون السياسية في / اإلفريقي

 اليوناميد

/  اليوناميد
 الشركاء الدوليون

 

إطالق سراح المحتجزين  .73
 والمجندين من األطفال

البدء بتسليم المحتجزين إلى اللجنة الدولية    يوم التوقيع  اليونيسيف/كل األطراف
 حمرللصليب األ

إنشاء لجنة التنسيق اللوجستي  .74
 المشتركة

 5+ يوم التوقيع  اليوناميد

 أيام

   المانحون/ األطراف/ اليوناميد

 7+ يوم التوقيع  األطراف يبدأ التحضير للمراحل  .75

 أيام

   

إعادة هيكلة لجنة تنفيذ /إنشاء .76
 الترتيبات األمنية في دارفور

 30+ يوم التوقيع   األطراف

 ومًا ي

الحكومة  األطراف
 االتحادية

 

تقدم األطراف خطط إعادة انتشار  .77
من أجل كل مراحل وقف إطالق 
 النار إلى لجنة وقف إطالق النار 

 14+ يوم التوقيع  األطراف

 يومًا 

   األطراف/ اليوناميد
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تقديم خطة شاملة لنزع سالح  .78
 الميليشيات المسلحة التابعة

على  بعد التوقيع الحكومة

 االتفاق مباشرة

   

إعداد خريطة نهائية تشير إلى  .79
مناطق السيطرة والمناطق العازلة 
 ومنزوعة السالح وٕاعادة االنتشار

 يتم تحديد التفاصيل على الخريطة األساسية   قبل يوم التوقيع لجنة وقف إطالق النار

وضع خطة دوريات من أجل  .80
 مراقبة المناطق العازلة

 7+ يوم التوقيع  إطالق النارلجنة وقف 

 أيام 

   

ترسيم طبيعي لمناطق السيطرة،  .81
والمناطق العازلة ومنزوعة السالح 

 ونشر قوات اليوناميد  

اليوناميد بالتعاون مع 

 كل األطراف

 37+ يوم التوقيع 

 يومًا 

   

تسحب األطراف قواتها خارج  .82
المناطق /مناطق نزع السالح
 السيطرة العازلة إلى مناطق

 7+ يوم التوقيع  األطراف

أيام  إلى يوم التوقيع 

 يوماً  25+ 

   

هيكلة لجنة نزع السالح والتسريح  .83
 وٕاعادة الدمج 

     األطراف

تقدم الحركات متطلبها اللوجستي  .84
إلى  اللجنة المشتركة للتنسيق 

لجنة /اللوجستي عبر اليوناميد
 وقف إطالق النار

 10+ يع يوم التوق األطراف

 أيام

 

   

 إنشاء لجنة فنية للدمج .85
 

اللجنة المشتركة للتنسيق 
 اللوجستي

    37+ يوم التوقيع 
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 يوماً 

اللجنة المشتركة للتنسيق  إنشاء نقاط التوزيع اللوجستي .86
 اللوجستي

 15+ يوم التوقيع 

 يوماً 

   

 86+ يوم التوقيع  األطراف إعادة نشر قوات الحركات .87

لى يوم التوقيع يومًا إ

 يوماً  116+ 

   

توزيع الدعم اللوجستي غير  .88
 العسكري على الحركات

اللجنة المشتركة للتنسيق 
 اللوجستي

 30+ يوم التوقيع 

 يومًا فأكثر

 

الحكومة  
/ االتحادية

 الشركاء الدوليون

 

صياغة وتقديم خطط نزع السالح  .89
و التسريح وٕاعادة الدمج إلى  

رتيبات األمنية في لجنة تنفيذ الت
 دارفور

مفوضية نزع السالح، 

 والتسريح وٕاعادة الدمج

  90+ يوم التوقيع 

 يوماً 

 

   

صياغة وتقديم خطة دمج  .90
 المقاتلين السابقين

 90+ يوم التوقيع  اللجنة الفنية للدمج

 يومًا 

   

اختيار مناطق تجمع قوات  .91
 الحركات

 130 +يوم التوقيع  لجنة وقف إطالق النار

يومًا إلى يوم التوقيع 

 يوماً  159+ 
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تجميع قوات الحركات وتخزين  .92
مواقع /األسلحة الثقيلة في مناطق

 للتجميع

 160+ يوم التوقيع   اليوناميد

يومًا إلى يوم التوقيع 

 يوماً  219+ 

   

دمج المقاتلين السابقين في القوات  . 93
 المسلحة السودانية وقوى الشرطة

فنية اللجنة ال
الحكومة /للدمج

 االتحادية

 220+ يوم التوقيع 

يومًا إلى يوم التوقيع 

 يوماً  350+ 

   

إصالح بعض المؤسسات  .94
 العسكرية

    200+ يوم التوقيع  الحكومة

نزع سالح وتسريح ودمج   .95
/ المقاتلين السابقين اجتماعياً 

 اقتصادياً 

مفوضية نزع السالح، 

 والتسريح وٕاعادة الدمج

 220+ م التوقيع يو 

 يوماً 

   

/ الحكومة االتحادية مراقبة أسلحة المدنيين .96

برنامج األمم المتحدة 

 اإلنمائي، اليوناميد

 220+ يوم التوقيع 

 يومًا فأكثر

   

 :مالحظات

إطالق النار، وكذلك القرارات الصادرة عن  يتعين على اليوناميد إجراء عملية تحقق في نهاية كل مرحلة لرصد امتثال األطراف لالتفاقات وقرارات لجنة وقف .1
 .رئيس اللجنة

انتهاك لوقف إطالق  يتعين على اليوناميد تقديم تقارير عملية التحقق إلى لجنة وقف إطالق النار بصفة منتظمة وتنبه اللجنة على الفور بأي خرق للقواعد وأي .2
 .النار

 .وات اليوناميد وضع خطة إلزالة األلغام أثناء عملية فك االرتباط وٕاعادة االنتشاربالتشاور مع األمم المتحدة واألطراف، يتعين على قائد ق .3
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