بسم اهلل الرمحن الرحيم

املرجعية القانونيةوالعملية لالجراءات التوقيع واملصادقة لالتفاقيات اليت يكون السودان طرف فيها

يتكوووالقانوووولدالقانووولمناقئووواقانايوووللقاقمانا وووليتحقانولدادتووو قانتووواق كووو ق
اناجااع قانلمنت ق(انلملقمانانظالتقانلمنت )ق
ياكاقنللملقالق خضعقإنىقأرب قأشكللقئاقانوتالقانلمنت -:ق
 -1انا ليتحقانلمنت قماإل فلقتلت.
 -2انوااعلقاألخحى.
 -3اإلعالدلت.
 -4انولدالقانلمناقان حفا.
إنشاء املعاهدات واإلتفاقيات
هوواقشوويدقعووولقبووتاقلمنتووتاقأمقأن ووحقمإقيكووالقئلوو قإإقنلوولملقانتوواق
صللقتقعلتد.ق
إبرام اإلتفاقية يكون على أربعة مراحل.
 -1انافلمضلتق.
 -2انتاقتووعقمفووولاقناوولق وولاقفوواقاناوولل ق12قئوواقإ فلقتوو قفتقتنوولق1191قعوواقيحيوو ق
ئا لوواقانووولملقأمقأحوولقأعضووولاقان كائوو قنلت يتوووحقعوواقانااافووو قانايلقتوو ق
منووتلقنوودق موولرقئل ئوو ق(إإقإذاقدووعقعلووىقذنووإلقفوواقاإل فلقتوو قئوولل ق12قفتتنوولق
انفوح ق())1
 -3اناصووللق اقانويووالاقانااافووو قماإلدضوووال قق(اناوولل ق12قإ فلقتوو قفتتنوولقيتكوووالق
ئاقخاللق يلللق نتلتقاناصللق ق نعقأغلبقانلملقعلىقإ حااقلاخلا).
 -4انوولخالقحتوو قانتنفتوو قاناوولل ق24قئوواقإ فلقتوو قفتتنوولقيووت قب وولق يوولللق نتوولتق
اناصوووللق قمنلقتو و قمفووواقحلنوو قئت ووولل قاأليوووحا قعووواقئصوووللق قعوووللقئووواق
انلملقأمقأمحقزئاقئ تا.
 -5التحفظات
ياكووواقنلووولملقأمنووولقانتاقتوووعقأمقاناصوووللق قألق وووت فهقعلوووىقأ ووول قد ووولق
خوولنقققلداد وولقانوولمناقفوواقحلنوو قانا لهوولاتقانات وولل قميصوول قانووت فهق
بشكلقئكتاباقياكاقألقيحفضق؟ق

 -1فاقحلن قعل قئطلبو قانااضاعقأمقان ل .
 -2إذاقنوووللقي ووول قأنووواقإ وووتي للقأمق رتتوووحقئ تووواىقانا لهووول ققاناووولل ق2ق
()1ئاقإ فلقت قفتتنل.
 ياكاقنللملقاأليحا قألق ااف قانتاصتلتقب لق12قش ح.اصوووت قبادشووولاقدتلبووو قئتخصصووو قن اليووو قانااتلكووولتقان ولفتووو قمإدشووولاق

-

ئ كا قن الي قانااتلكلتقان ولفت ق.
 إدشلاقئ لثقعلنىقإد لق اصت قضااق اصتلتق.UPR مرشقعاوووولق اعتوو و قفوووواقاناإيوووولتقنا حفوو و قأهاتوو و قحاليوو و قانتووووحا قمانااتلكلتقان لفت .
ق
ق
اناح

توووو قانولدادتوووو قمان التوووو قإل ووووحاااتقانتاقتووووعقماناصووووللق قن فلقتوووولتق

انلمنت قانتاقيكالقانسالالقيحفلاقفت لقها:ق
 .1إ فلقت قفتتنلقنولدالقانا لهلاتقن ل ق1191
 .2ل تارق ا اري قانسالالقاإلدتولناقن ل ق2005
 .3قحارقئجللقانازرااقرق ق115قن ل ق2002

أوالً :إتفاقية فيينا لقانون املعاهدات:
 ماألصووولقألقانتاقتوووعقعلوووىقاإل فلقتو و قانلمنتو و قغتوووحقئلو و ققلدادو ولااقاإقب ووولقاناصوووللق قعلوووىقانا لهووول قاإقألقانقاووولل ق()12قئووواقإ فلقتووو قفتتنووولقنوووولدالق
انا لهووولاتق 1191قإعتيوووحتقانتاقتوووعقمحووولثاقي ووول قأموووحثقانوووولداداقانالو و ق
مإقي تلجقنلاصللق قفاقمالم قحلإتقها:
()1قإذاقدصتقانا لهل قألقيكالقنلتاقتعقه اقاألمح.
()2ق إذاقميوووتقبطحيوو و قأخوووحىقألقانووولملقاناتفلمضو و قنلدوووتققووولقا فووووتقألق
يكالقنلتاقتعقذاتقاألمح.
()3قإذاقبوولتقدتوو قانلمنوو قفوواقإهطوولاقانتاقتووعقهوو اقاألمووحقفوواقممتووو ق فووايضق
ئا ل وولقمعيووحتقعوواقذنووإلقفوواقانافلمضوولتق.قناوولقفحقووتقاناوولل ق()12قفوواق
فوح لقان لدت قئاقإ فلقت قفتتنلقبتاقداعاقانتاقتع:
.1قانتاقتعقبلألحح قاألمنى

.2قمانتاقتعقانكلئل

ثانياً :دستور مجهورية السودان لسنة 5002م:
 دصوووتق ق()22قفووووح ق()3قئووواقانيووولبقان ووولداقب نووواالقممتوو و قان ووووا قعلوووىق" ألقنوووولقان وووووا قمان حيوووولتقاناضووووان قفوووواقاإل فلقتوووولتقمان ووووالق
مانااامتوو قانلمنتوو قن وووا قاإلدسووللقماناصوولل قعلت وولقئوواققيوولق ا اريوو ق
انسالالق تيحق

اقإقيتج أقئاقه ثقانامتو "

 ناووولقدصوووتق ق()55قفووووح ق()1قبنووولق(ك)قئووواقانل وووتارقعلوووىقإختصلصووولتقرقووتلقانجا اريوو قفوواق ا توودقانستل وو قانخلر توو قنلوولملقن شووحا قعلت وولق
منلاصوووللق قعلوووىقانا لهووولاتقماإل فلقتووولت.قناووولقدوووعقانل وووتارقفووواق 101/ق
فووووح ق()4قعلوووىقأدووودق(يجوووازقنلاجلووولقانوووايناقحسووويالق ووووحرثقنااق ووودق
انلاخلتووو ق فوووايضقرقوووتلقانجا اريووو ق ووولط قاناصوووللق قعلوووىقانا لهووولاتق
انلمنتوو اقإذقنوو قيكوواقاناجلوولقفوواقحلنوو قاد وووللقلملقان ل وو قإل وولز قإحووو ق
مئووعقذنوووإلقيجوووبقألق ووالعقاإل فلقتووولتقمانا لهووولاتقاناصوولل قعلت ووولقنووولىق
اناجللقانايناقفارقإد وللث".
 ناووولق ووولاقانجووولملق()1قفووووح ق()2قمفووووح ق()25قئووواقانل وووتارق(ألقابوووحا قانا لهووولاتقانلمنتووو قدتلبووو قعووواق ا اريووو قانسوووالالقئووواقاختصلصووولتق
ان كائووو قانوائتووو ).قماعطووووىقانل ووووتارقفوووواقانجوووولملق(ج)قفوووووح ق()12ق
ووولط قاختصووولوقنل كائووولتقاناإقتووو قفووواقابوووحا قاإل فلقتووولتقانلمنتووو ق
ماإلقلتاتووو قمانتفووولمهقبشووومد لاقما الئ ووولقفووواقئجووولإتقئ ووولل ق:قان ولفووو ق
مانحيلضووو قمانتجووولر قماإل وووت الرققمانووووحمهقماناووونسقماناسووولعل قانفنتووو اق
مذنوووإلقلملقإخووواللقبووولننظ قانولدادتووو قمعووول قانت وووحهقئوووعقانسووولطلتق
انوائت ".

ثالثاً :قرار جملس الوزراء رقم  592لسنة 5005م:
دصتقانالل ق()1قئاققحارقئجللقانازرااقرق ق()115قنسن ق: 2002ق
أ/ق يووووا قانوووازيحاقبوووالارجقاإل فلقتووو قماإل فلقتووولتقاألخوووحىقفوووقاق ووولملقأعاوووللق
اناجلل.ق
ب/قي وووحهقانوووازيحقاناخوووتعقاإل فلقتووو قماإل فلقتووولتقاألخوووحىقانالر ووو قفووواق
لملقاألعاللقمفولقنتح تي لقعلىقاناجللقنليتقفت ل.ق

نالقدصتقانالل ق()10قعلىقإ لز قاإل فلقت قماناصللق قعلت ل:ق
(أ)

حهقاإل فلقت قئكتال اقعلىقاناجللقنتصلرقانوحارقبا لز ل

ب) ووووا قاألئلدوووق قان لئووو قبار وووللقاإل فلقتووو قئصووو اب قبووووحارقاناجلووولق
(
ماناملق قنلاجللقانايناقنتكال قإ حااا لقانتشحي ت .
ت) فوواقحلنوو قغتوولبقاناجلوولقانووايناق وووا قاألئلدوو قان لئوو قبار ووللقاإل فلقتوو ق
(
مانوووووحارقانصووووللرقحان وووولقماناموووولق قنحقل ووو قانجا اريووو قإل تصوووولارهلق
باح ا ق ا اري.
( ) ووووا قاألئوووللقان لئووو قباحقلنووو قاناح وووا قانجا ووواريقبلنتصووولي قعلوووىقأيق
إ فلقت قنلاجللقانايناقبلنتنست قئعقرقل

قانجا اري .

دوووعقانينووولق()13قمق()14قئووواققوووحارقئجلووولقانوووازرااقرقووو ق115ق()2002قعلوووىقلمرق
مزار قفوواقدشووحقاإل فلقتوولتقفوواقانجحيوول قانح ووات قب وولقاناصووللق قعلت وولاقناوولق
ووولمتقعووواقلمرقأ

وو قانلمنوو قفووواقإيووولاعقدسووونقئووواقاإل فلقتوو قنووولىقرقل وو ق

انجا اريووووو قممزار قئجلووووولقانوووووازرااقممزار قانخلر تووووو ق–قمزار قانت ووووولملق
انلمناقملارقاناملق قانوائت قب لقإناللقاإل حاااتقانتشحي ت .قق
ق
ق
اعلال:قل.قابتسل قنلئلقدج قانلياق

