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بسم الله الرحمن الرحیم

قانون األمن الوطني لسنة 2010
 ( 28/1/2010)

الفصل األول
أحکام تمهیدیة

إسم القانون
1ـ      یسمی هذا القانون " قانون األمن الوطني لسنة 2010 .

 
إلغاء واستثناء

2ـ      یلغی قانون قوات األمن الوطني لسنة 1999 ، علی أن تظل جمیع اللوائح والقواعد واألوامر الصادرة بموجبه ساریة إلی أن تلغی أو تعدل .
 

إنشاء
3      (1)      ینشأ جهاز لألمن الوطني یسمی "جهاز األمن الوطني" .

(2)      یکون الجهاز قوة نظامیة قومیة تعمل تحت اإلشراف العام لرئاسة الجمهوریة.
(3)      یکون المدیر مسئوًال مسئولیة مباشرة عن إدارة الجهاز .

 
الرسالة

خارجي یهدد البالد أو أي جزء منها حربًا کان أو قدوم خطر داخلي أو  جهاز األمن الوطني جهازًا  لتنبیه  أجهزة  الدولة  المختصة  بحدوث أو  4      (1)      یکون 
وإلشاعة وبث الطمأنینة وسط أو بیئیة ، أو تهدید سالمتها اقتصادیًا أو نظامها الدیمقراطي أو نسیجها االجتماعي،  غزوًا أو ِحصارًا أو کارثة طبیعیة 

المواطنین .
(2)      یکون الجهاز وخدمته مهنیة وقومیة تعکس التمثیل العادل للتنوع والتعداد بالسودان .

 
تفسیر
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5ـ      في هذا القانون ، ما لم یقتض السیاق معنی آخر ، تکون للکلمات والعبارات اآلتیة المعاني الموضحة قرین کل منها :
" الجهاز "                  یقصد به جهاز األمن الوطني المنشأ بموجب أحکام المادة 3 

" المجلس "                 یقصد به مجلس األمن الوطني المنشأ بموجب أحکام المادة 7 
" المدیر "                   یقصد به مدیر الجهاز المعین ِوفق أحکام المادة  27 

" النائب األول للمدیر "      یقصد به النائب األول للمدیر المعین ِوفق أحکام المادة 28 
"نواب المدیر"               یقصد بهم نواب المدیر المعینون ِوفق أحکام المادة أحکام 29                              

" اللجنة الفنیة العلیا "        یقصد بها لجنة األمن الفنیة العلیا المنشأة بموجب أحکام المادة 11 
" اللجنة الفنیة "              یقصد بها اللجنة الفنیة ألمن جنوب السودان المنشأة بموجب أحکام المادة 17 

والمنشأة  بموجب أحکام هذا القانون " لجنة األمن "               یقصد بها لجنة أمن جنوب السودان أو الوالیات ، حسبما یکون  الحال 

القانونیة والتنمیة الدستوریة بحکومة "    یقصد به المستشار القانوني الذي یعینه وزیر العدل ، أو وزیر الشئون  " وکیل النیابة المختص 
الجنوب، بحسب الحال للقیام بالمهام الموکلة له بموجب أحکام هذا القانون ،

رتبة الفریق أول  المشار الیها في المادة 26(1) "                  یقصد به أي من حاملي رتبة ضابط الجهاز من رتبة المالزم الي  " الضابط 

" ضابط صف "             یقصد به أي عضو من رتبة وکیل عریف الی رتبة المساعد الواردة في المادة 26(2)  
" الرتب األخرى "           یقصد بهم حاملو رتب الجهاز المبینة في  المادة 26(2) 

"        یقصد بها المحکمة الدستوریة أو أي من محاکم السلطة القضائیة القومیة حسبما یکون الحال وسبب الدعوى " المحکمة المختصة 
وطبیعتها ،

" محکمة الجهاز "            یقصد بها أي من محاکم الجهاز المنشأة بموجب أحکام المادة 75 
" نائب األحکام "             یقصد به الضابط القانوني الذي یعیینه المدیر في المحاکمة غیر اإلیجازیة 

" الضابط األعلی "             یقصد به الضابط أو ضابط الصف األعلی ِوفقًا لألقدمیة النظامیة ،
" العضو "                     یقصد به أي شخص یعین في خدمة الجهاز وفقًا ألحکام هذا القانون ،

" الجندي "                     یقصد به أي من جنود الجهاز من غیر الضباط وضباط الصف ،
" المتعاون "                    یقصد به الشخص المستخدم في الجهاز علی غیر سبیل الوظیفة الراتبة أو الدوام ِوفقًا ألحکام هذا القانون .

 
الخاضعون ألحكام هذا القانون

6ـ      یخضع لهذا القانون کل من :
(أ )      ضباط الجهـاز ،

(ب)     ضباط صف وجنود الجهاز ،
(ج )     أي شخص یعین أو ینتدب بموجب أحکام هذا القانون ،
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(ج )     أي شخص یعین أو ینتدب بموجب أحکام هذا القانون ،
(د )      المتعاونون إذا قرر ذلك المدیر ِوفقًا للوائح ،

(هـ)    أي شخص آخر یکون متهمًا باالشـتراك مع أي عضو من الجهاز بإرتکاب جریمة ِوفقًا ألحکام هذا القانون .
 
 
 

الفصل الثاني
مجلس األمن الوطني واللجنة الفنیة العلیا ولجنة

أمن الجنوب ولجان أمن الوالیات
إنشاء المجلس
7      (1)      ینشأ مجلس أعلی لألمن یسمی " مجلس األمن الوطني " ، ویتکون من :

(أ )      رئیس الجمهوریة ،                             رئیسًا
(ب)     النائب األول لرئیس الجمهوریة ،               نائبًا للرئیس

(ج )     نائب رئیس الجمهوریة ،                       عضوًا
(د )      کبیر مساعدي رئیس الجمهوریة ،              عضوًا

(هـ)    مساعدو رئیس الجمهوریة ،                    أعضاًء
(و )     مستشار رئیس الجمهوریة للشؤون األمنیة ،     عضوًا ومقررًا

(ز )     وزیر الدفاع ،                                  عضوًا
(ح )     وزیر الخارجیة ،                               عضوًا
(ط)      وزیر المالیة ،                                  عضوًا

(ي)      وزیر الداخلیة ،                                 عضوًا
(ك)      وزیر العدل ،                                   عضوًا

(ل)      وزیر الشئون الداخلیة بجنوب السودان ،         عضوًا
(م )      وزیر الشئون القانونیة بجنوب السودان ،        عضوًا
(ن)      وزیر شئون الجیش الشعبي ،                   عضوًا

(س)     رئیس مجلس الدفاع المشترك ،                 عضوًا
(ع)      المدیر .                                        عضوًا

(2)      یجوز لرئیس المجلس دعوة أي شخص لحضور إجتماع المجلس إذا کان ذو عالقة بالموضوع المطروح في الجلسة ولیس له حق التصویت . 
 

إختصاصات المجلس وسلطاته
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للبالد، ویتولی مهمة التنسیق واإلشراف العام علی الخاصة باألمن القومي  )      یختص  المجلس  بإجازة  اإلستراتیجیات  والخطط  والسیاسات والموجهات 1)      8
مسار إنفاذها بما یضمن أمن وسالمة البالد .

(2)      دون المساس بعمومیة نص البند (1) یختص مجلس األمن الوطني باآلتي :
(أ )      التخطیط لمسار السیاسة األمنیة بالبالد ،

(ب)     اإلشراف العام علی سیر العمل األمني ،
(ج )     التنسیق بین األجهزة األمنیة ،

(د )      متابعة إنفاذ برامج وخطط السیاسة األمنیة وتلقی التقاریر بشأنها ،
(هـ)    إجازة اللوائح المنظمة ألعمال المجلس ولجانه .

 
إجتماعات المجلس

9      (1)      یجتمع المجلس دوریًا أربع مرات في العام .
(2)      یجوز لرئیس المجلس دعوته لإلنعقاد الطارئ في أي وقت .

(3)      یعد مقرر المجلس جدول أعماله بالتشاور مع رئیس المجلس.
(4)      یتخذ المجلس قراراته بالتوافق .

 
مقرر المجلس
10    (1)      یکون مقرر المجلس مسئوًال عن حفظ محاضره ووثائقه وشئونه اإلداریة .

(2)      یعد مقرر المجلس تقریرًا عن أداء المجلس مرة في العام، أو متی ما طلب منه رئیس المجلس ذلك ، ویرفعه للمجلس . 
 

تشكیل اللجنة الفنیة العلیا
11ـ    ُتشّکل لجنة تسمی " لجنة األمن الفنیة العلیا "، وذلك علی النحو اآلتي :

(أ )      المدیر ،                                                  رئیسًا
(ب)     النائب األول للمدیر ،                                     نائبًا للرئیس

(ج )     مدیر هیئة المخابرات واألمن بالقوات المسلحة ،          عضوًا
(د )      مدیر عام شرطة السودان ،                               عضوًا

(هـ)    مدیر هیئة االستخبارات بالجیش الشعبي ،                 عضوًا
(و )     مفتش عام شرطة جنوب السودان ،                        عضوًا

(ز )     وکیل وزارة العدل ،                                      عضوًا
(ح)      وکیل وزارة الخارجیة ،                                  عضوًا

(ط)      وکیل وزارة الشئون القانونیة والتنمیة الدستوریة
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(ط)      وکیل وزارة الشئون القانونیة والتنمیة الدستوریة
          بالجنوب ،                                              عضوًا

(ي)      قائد الوحدات المشترکة المدمجة ،                         عضواًَ
(ك)      أحد ضباط الجهاز حسبما یختاره رئیس اللجنة . عضوًا ومقررًا

 
إختصاصات اللجنة الفنیة العلیا

12    (1)      تختص اللجنة الفنیة العلیا باآلتي :
واألوضاع المتعلقة بأمن السودان للمعلومات المتوفرة أن تقدم لمجلس األمن الوطني مقترحات وتوصیات بشأن األحداث  (أ )      ِوفقًا 

الداخلي والخارجي ،
(ب)     تنبیه مجلس األمن الوطـني مبکرًا بالمهددات المباشرة أو غیر المباشرة ، سواء کانت سیاسیة أو عسکریة أو إقتصادیة ،

(ج )     تنسیق الخطط األمنیة لألجهزة المختصة المختلفة ،
تنفیذها، وتلقي التقاریر األمنیة المقدمة من لجان األمن واألجهزة المختصة، ورفعها للمجلس إلجازتها ومتابعة  (د )      دراسة الخطط 

بشأنها ،
(هـ)    التنسیق بین أعمال لجان األمن ِوفقًا للخطط األمنیة التي یضعها المجلس .

(2)      ترفع اللجنة تقاریرها الفنیة للمجلس خالل دورة انعقاده .
اجتماعات اللجنة الفنیة العلیا

مقررها أحد ضباط  الجهاز یختاره رئیس اللجنة . 13    (1)      تجتمع اللجنة بدعوة من رئیسها  في التاریخ  والمکان  الذي  یحدده ،  ویکون
(2)       یجوز للجنة دعوة من تراه مناسبًا لحضور جلساتها .

 
إنشاء لجنة أمن جنوب السودان

14    (1)      تنشأ في جنوب السودان لجنة تسمی "لجنة أمن جنوب السودان "، تتکون من :
(أ )      رئیس حکومة جنوب السودان ،                 رئیسًا

(ب)     نائب رئیس حکومة جنوب السودان ،            نائبًا للرئیس
(ج )     مستشار رئیس حکومة جنوب السودان

          للشؤون األمنیة ،                               عضوًا
(د )     وزیر شؤون الجیش الشعبي لتحریر السودان ،   عضوًا

(هـ)    وزیر الشؤون الداخلیة ،                         عضوًا
(و )     وزیر المالیة والتخطیط االقتصادي ،            عضوًا

(ز )     وزیر التعاون اإلقلیمي ،                        عضوًا
(ح)      وزیر الشؤون القانونیة والتنمیة الدستوریة
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          بجنوب السودان ،                              عضوًا
(ط)      رئیس هیئة أرکان الجیش الشعبي

          لتحریر السودان ،                              عضوًا
(ي)      مفتش عام شرطة جنوب السودان ،             عضوًا
(ك)      قائد الوحدات المشترکة المدمجة ،               عضوًا

(ل)      المدیر ،                                        عضوًا
(م )      مدیر أمن جنوب السودان                       عضوًا ومقررًا

(2)      یجوز لرئیس لجنة أمن جنوب السودان دعوة أي شخص لحضور جلسة أو جلسات اللجنة لإلدالء برأیه في أي مسألة قید نظر اللجنة، علی أال یحق له
التصویت .

  
إختصاصات لجنة أمن جنوب السودان

وذلك علی نطاق جنوب السودان في إطار المذکورة في المادة 8   للجنة أمن جنوب السودان کافة  إختصاصات  مجلس  األمن  الوطـني  )      تکون  1)    15
اإلستراتجیات والسیاسات األمنیة التي یقررها مجلس األمن الوطـني .

(2)      ترفع لجنة أمن جنوب السودان تقاریر دوریة لمجلس األمن الوطني عن أدائها    وإنفاذها لقراراته وتوصیاته .
(3)      تکون للجنة أمن جنوب السودان سکرتاریة تسمی السکرتاریة الفنیة للجنة أمن جنوب السودان .

(4)      تصدر لجنة أمن جنوب السودان الئحة داخلیة لتنظیم أعمالها وإجتماعاتها .
 

إجتماعات لجنة أمن جنوب السودان
16    (1)      تعقد لجنة أمن جنوب السودان إجتماعات دوریة .

(2)      یجوز لرئیس اللجنة دعوتها لإلنعقاد الطارئ في أي وقت .
(3)      ُیعد مقرر اللجنة جدول األعمال بالتشاور مع رئیس اللجنة .

(4)      تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق .
 

تكوین اللجنة الفنیة وإختصاصاتها
جنوب السودان برئاسة مقرر لجنة أمن جنوب السودان . 17    (1)      تتکون اللجنة الفنیة من ممثلي األجهزة األمنیة  والجهات  الُمشکلة  للجنة  أمن 

(2)      تکون للجنة الفنیة اختصاصات اللجنة الفنیة العلیا، وذلك في ِنطاق جنوب  السودان في إطار اإلستراتیجیات والسیاسات األمنیة المقررة من ِقبل
مجلس األمن الوطني . 

(3)      دون المساس بنص البند (2) ، تقوم اللجنة الفنیة بالتنسیق بین أعمال لجان  األمن في والیات جنوب السودان المختلفة ِوفقًا للخطط والبرامج
األمنیة الُمجازة .

(4)      یختار رئیس اللجنة الفنیة مقررًا لها .
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(4)      یختار رئیس اللجنة الفنیة مقررًا لها .
(5)      تجتمع اللجنة الفنیة بدعوة من رئیسها في التاریخ والمکان الذي یحدده، ویجوز لها دعوة من تراه مناسبًا لحضور جلساتها .

 
تشكیل لجنة أمن الوالیة

18ـ    تشّکل في کل والیة لجنة لألمن علی الوجه اآلتي :
(أ )      والي أو حاکم الوالیة ،                                   رئیسًا

(ب)     نائب الوالي أو نائب الحاکم ،                             نائبًا للرئیس
(ج )     مستشار الشئون األمنیة بالوالیة (إن وجد) ،              عضوًا  

 (د )     وزیر الحکم المحلي بالوالیة ،                            عضوًا
(هـ)    وزیر المالیة بالوالیة ،                                   عضوًا
(و)      قائد القوات المسلحة/ الجیش الشعبي لتحریر السودان

         حسبما یکون الحال ،                                     عضوًا
(ز)      مدیر الشرطة بالوالیة ،                                  عضوًا

(ح)      قائد الوحدات المشترکة المدمجة بالوالیة (إن وجد) ،      عضوًا
(ط)      وکیل النیابة المختص ،                                   عضوًا

(ي)      مدیر إدارة األمن بالوالیة .                               عضوًا ومقررًا
 

إختصاصات وسلطات لجنة أمن الوالیة
19ـ    تکون للجنة أمن الوالیة السلطات واإلختصاصات اآلتیة :

(أ )      تکون مسئولة عن حفظ األمن بالوالیة ،
(ب)     التنسیق بین األجهزة األمنیة علی مستوى الوالیةحسبما یکون الحال ،

(ج )     تلقي التقاریر الواردة من اللِّجان األمنیة بالمحلیات أو المقاطعات ،
(د )      رفع التقاریر الدوریة للجنة األمن الفنیة العلیا أو اللَّجنة الفنیَّة بحسب الحال ،

(هـ)    القیام بأي أعمال یوکلها إلیها المجلس أو اللَّجنة الفنیَّة العلیا أو اللجنة الفنیَّة بحسب الحال ،
(و)      للَّجنة الحق في تکوین مجموعة عمل فنیة من األجهزة األمنیة بالوالیة لمساعدتها في مهامها أو تنفیذ األعمال التي تکلفها بها .

 
إجتماعات لجنة أمن الوالیة

20    (1)      تعقد لجنة أمن الوالیة إجتماعات دوریة .
(2)      یجوز للجنة أمن الوالیة دعوة من تراه مناسبًا لحضور أي من جلساتها إذا رأت ضرورة لذلك .
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تشكیل لجنة أمن المحلیة أو المقاطعة
21    (1)      تشکل لجنة أمن المحلیة أو المقاطعة علی الوجه اآلتي :

(أ )      المعتمد أو المحافظ ،                            رئیسًا
(ب)     القائد العسکري ،                                عضوًا
(ج )     مدیر الشرطة ،                                 عضوًا

(د )      وکیل النیابة المختص في المحلیة أو المقاطعة،   عضوًا.
(هـ) رئیس وحدة األمن                                 عضوًا ومقررًا

(2)      في حالة عدم وجود رئیس وحدة أمن بالمحلیة أو المقاطعة یکون مدیر شرطة المحلیة أو المقاطعة عضوًا أو مقرراًَ .
 

إختصاصات لجنة أمن المحلیة أو المقاطعة
22ـ    تکون لجنة أمن المحلیة أو المقاطعة مسئولة عن اآلتي :

(أ )      حفظ األمن بالمحلیة أو المقاطعة ،
(ب)     التنسیق بین األجهزة األمنیة علی مستوى المحلیة أو المقاطعة ،

(ج )     رفع التقاریر الدوریة للجنة أمن الوالیة ،
(د )      أیة موضوعات أخرى تکلفها بها لجنة أمن الوالیة.

 
إجتماعات لجنة أمن المحلیة أو المقاطعة

23    (1)      تعقد اللجنة إجتماعات دوریة .
(2)      یجوز للجنة دعوة من تراه مناسبًا لحضور أّي من إجتماعاتها إذا رأت ضرورة لذلك .

 
 
 

الفصل الثالث
إختصاصات وسلطات الجهاز ورتب األعضاء

إختصاصات الجهاز
24ـ    یختص الجهاز باآلتي :

(أ )      حفظ أمن السودان القومي وحمایة دستوره ونسیجه اإلجتماعي وسالمة مواطنیه من أي خطر داخلي أو خارجي ،
(ب)     جمع المعلومات المتعلقة بأمن السودان الداخلي والخارجي وتحلیلها وتقییمها، والتوصیة باتخاذ التدابیر الوقائیة الالزمة ،

السودان القومي الالزمین للکشف عن أي أوضاع أو وقائع أو مناشط أو عناصر یکون من شأنها المساس بأمن  (ج )     البحث والتحري 
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وسالمته ِوفقًا ألحکام هذا القانون ،
المختلفة، بما یحقق تأمین وسالمة والنصح والمشورة والخدمات في المجاالت األمنیة واإلستخباراتیة ألجهزة الدولة  (د )      تقدیم الرأي 

الدولة ،
(هـ)    الکشف عن األخطار الناجمة عن النشاط الهدام، في مجاالت التجسس واإلرهاب والتطرف والتآمر والتخریب ،

الجماعات السودانیة داخل السودان األنشطة التخریبیة للمنظمات أو الجماعات أو األفراد، أو الدول األجنبیة، أو  (و )     کشف ومکافحة 
وخارجه ،

األجهزة المشابهة أو الصدیقة في تبادل المعلومات ومکافحة اإلرهاب، واألعمال التي تهدد الِنظام واألمن المشترك، أو أي (ز )     التعاون مع 
من مجاالت األمن الخارجي ،

(ح)      حمایة الشخصیات الهامة والمرافق العامة، وتأمین المدن بالتنسیق مع القوات النظامیة األخرى 
(ط)      أي اختصاصات أخرى یکلفه بها رئیس الجمهوریة، أو احد نائبیه، أو المجلس علی أن ال یتعارض ذلك مع الدستور . 

 
سلطات الجهاز

25ـ     بعد اإلطالع علی وثیقة الحقوق الواردة في دستور جمهوریة السودان االنتقالي لسنة 2005 یمارس الجهاز السلطات اآلتیة ِوفق أحکام القانون :
االحتفاظ بها ، أو اتخاذ ما یراه ضروریًا أو الزمًا المعلومات أو البیانات أو الوثائق أو األشیاء من أي شخص واإلطالع علیها، أو  (أ )      طلب 

بشأنها ،
(ب)     استدعاء األشخاص واستجوابهم وأخذ أقوالهم ،

(ج)      الرقابة والتحري والتفتیش ،
(د)       حجز األموال ِوفقًا للقانون ،

(هـ)    قبض وحجز األفراد ِوفقًا لما هو وارد بالمادة 50 .
 

ُرتب األعضاء
26    (1)      تکون ُرتب الضباط في الجهاز کاآلتي :

(أ )      فریق أول أمن 
(ب)     فریق أمن ،
(ج)      لواء أمن ،

(د )      عمید أمن ،
(هـ)    عقید أمن ،

(و )     مقدم أمن ،
(ز )     رائد أمن ،

(ح)      نقیب أمن ،
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(ح)      نقیب أمن ،
(ط)      مالزم أول أمن 

(ي)      مالزم أمن .
(2)      تکون الُرتب األخرى في الجهاز کاآلتي :

(أ)       مساعد أمن ،
(ب)     رقیب أول أمن ،

(ج)      رقیب أمن ،
(د )      عریف أمن ،

(هـ)    وکیل عریف أمن 
(و )     جندي أمن .

 
 

الفصل الرابع
إدارة الجهاز

تعیین المدیر واختصاصاته
27    (1)      یعین رئیس الجمهوریة وبعد التشاور في رئاسة الجمهوریة ، مدیرًا  للجهاز ، ویحدد مخصصاته وإمتیازاته .

(2)      یختص المدیر باآلتي :
ذلك إصدار التوجیهات واألوامر المسائل التنفیذیة والفنیة واإلداریة المتعلقة بالجهاز، أو بأعضائه ، وله في سبیل  (أ )      مباشرة کل 

والقرارات الالزمة لتنظیم الجهاز، وتنظیم سیر العمل به ،
(ب)     تأمین نظام عملیات الجهاز ورعایة تطوره وترقیة أدائه ،

(ج)      تمثیل الجهاز ورعایة عالقاته بالجهات األخرى ،
(د)       رفع التقاریر والتوصیات الدوریة والطارئة لرئیس الجمهوریة ،

(3)      یکون المدیر مسئوًال لدى رئاسة الجمهوریة عن تنفیذ إختصاصاته وعن أداء الجهاز .
 

تعیین النائب األول للمدیر وتحدید اختصاصاته
28    (1)      یعین رئیس الجمهوریة بعد التشاور في رئاسة الجمهوریة، نائبًا أول للمـدیر، بناًء علی توصیة المدیر ویحدد مخصصاته وإمتیازاته.

(2)      یختص النائب األول للمدیر باآلتي :
(أ )      مباشرة إختصاصات وسـلطات المـدیر المنصوص علیها في هذا القانون عند غیابه ،

(ب)     ممارسة اإلختصاصات والسلطات الممنوحة له ، بموجب أحکام هذا القانون أو ما یوکله إلیه المدیر ،
(ج)      مساعدة المدیر في إدارة الجهاز ومراقبة سیر أدائه .
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تعیین نواب المدیر

29    (1)      ُیعین رئیس الجمهوریة  وبعد  التشاور في  رئاسة  الجمهوریة ،  وبناًء  علی توصیة المدیر نوابًا  للمدیر ، ویحدد مخصصاتهم وإمتیازاتهم .
(2)      یحدد المدیر إختصاصات النواب .

(3)      یعمل نواب المدیر علی مساعدته في إدارة الجهاز .
 

روح العمل بالجهاز
30ـ    یعمل المدیر ونائبه األول والنواب في قیادتهم للجهاز، ومباشرتهم لمهامهم المنصوص علیها في هذا القانون بروح الزمالة والتوافق والتشاور .

 
تعیین شاغلي الوظائف وإختصاصاتهم

31ـ    یعین المدیر من یشغلون الوظائف وذلك ِوفق الهیکل التنظیمي والوظیفي الُمجاز للجهاز، وتحدد اللوائح إختصاصاتهم .
 

شروط تعیین األعضاء
32ـ    یشترط في الشخص الذي یعین في الجهاز أن :

(أ )      یکون سوداني الجنسیة بالمیالد ،
(ب)     یکون کامل األهلیة ،

(ج )     یکون متصفًا باإلستقامة واألمانة والُخلق القویم والسمعة الطیبة ،
(د )      ال یکون قد أدین في جریمة مخلة بالشرف واألمانة ،

(هـ)    تتوافر فیه المتطلبات الطبیة والعلمیة .
 

تعیین الضباط والُرتب األخرى
33    (1)      یعین رئیس الجمهوریة وبتوصیة من المـدیر الضباط ِوفقًا ألحکام هذا القانونواللوائح واألوامر الصادرة بموجبه .

(2)      یعین المدیر أشخاصًا الئقین لملء الوظائف الشاغرة بالُرتب األخرى، وذلك ِوفقًا ألحکام هذا القانون واللوائح واألوامر الصادرة بموجبه .
(3)      ال یعتبر معینًا ِوفقًا ألحکام البندین (1) و(2) ، أي شخص تقاضي أي مال من الجهاز دون استیفاءه شروط التعیین ِوفقًا ألحکام المادة 32 .

 
القسم

34    (1)      یؤدي کل من المدیر ونوابه عند تعیینهم  قسمًا بالصیغة  الواردة  في  الجدول الملحق بهذا القانون أمام رئاسة الجمهوریة .
(2)      یؤدي الضباط في الجهاز ذات القسم أمام رئیس الجمهوریة .

(3)      یؤدي بقیة األعضاء ذات القسم أمام المدیر .
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تعیین الضباط الجدد وتثبیتهم في الخدمة

35-    (1)        یعین تحت االختبار کل ضابط جدید وذلك لمدة سنتین، تبدأ من تاریخ  صدورأمر التعیین ، ویجوز للمدیر أن :
وحمیدة ، أو مؤهل علمي المدة بما ال یقل عن سنة واحدة إذا توفرت لدى الضابط المعني خدمة سابقة مشابهة  (أ )      یخفض تلك 

بدرجة امتیاز، أو کان أداؤه ممتازًا،
(ب)     یفصل الضابط المعني إذا اتضح عدم صالحیته للخدمة بالجهاز .

(2)      کل ضابط یقضي بنجاح مدة اإلختبار المذکورة في البند (1) یثبت تلقائیًا في الخدمة المستدیمة في الجهاز .
 

ندب األشخاص
لمدة سنتین قابلة للتجدید، یخیر بعدها )               (أ )      یجوز للمدیر ندب أي شخص للعمل بالجهاز ، وذلك بموافقة المنتدب والجهة التي یتبع لها،  1)    36

الشخص المنتدب بین اإلنتقال
                                     نهائیًاللجهاز، أو العودة للجهة التي ُندب منها ، 

(ب)     یجوز ندب أي عضو ألي جهة أخرى حسب اللوائح .
(2)      یعتبر الشخص المنتدب خالل فترة الندب عضوًا بالجهاز، ویطبق علیه ما یطبق علی من هم في رتبته من األعضاء المعینین بالجهاز .

(3)      علی الرغم من أحکام البند (1) یجوز للمدیر أن ینهي ندب الشخص المنتدب إذا اقتضت ذلك مصلحة العمل بالجهاز، علی أن یقوم المـدیر في هذه
الحالة بإخطار ذلك الشخص والجهة التي یتبع لها قبل ثالثین یومًا من تاریخ إنهاء الندب ما لم تکن هناك أسباب تحتم اإلنهاء الفوري له .

 
إستخدام األشخاص كمتعاونین

37    (1)      یجوز للمدیر إستخدام أي شخص  کمتعاون  بالجهاز ،  وذلك  بالشروط  التي یحددها وِوفق اللوائح الصادرة بموجب أحکام هذا القانون .
(2)      یجوز للمدیر أن ینهي خدمات أي متعاون في أي وقت، علی أن یقوم بإخطاره فورًا بذلك ، واتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو إنهاء خدماته .

 
نقل األعضاء

إلی أي قوة نظامیة أخرى ، أو أي جهاز من أجهزة الجهاز نقًال نهائیًا  لرئیس الجمهوریة  بناًء علی توصیة المدیر أن  ینقل  أي  من  أعضاء  )      یجوز  1)    38
الخدمة العامة .

(2)      یجوز لرئیس الجمهوریة بناًء علی توصیة المدیر أن ینقل لعضویة الجهاز أي من العاملین في أي قوة نظامیة أخرى، أو أي جهاز من أجهزة الخدمة
العامة.

 
األقدمیة

39ـ    یحفظ المدیر قوائم أقدمیه األعضاء بالکیفیة التي تحددها اللوائح التي تضمن سریتها وحقوق أولئك األعضاء .
 

http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.moj.gov.sd%2fcontent%2flawsv4%2f12b%2f10.htm&id=ma-130618163242-79ea0d1c
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

الرواتب والمخصصات واإلمتیازات
40    (1)      تحدد اللوائح المالیة والمحاسبیة رواتب ومخصصات وإمتیازات األعضاء ِوفقًا لما یلي :

(أ )      هیکل رواتب األعضاء وأجورهم ودرجات ربطها ،
(ب)     المخصصات واإلمتیازات والعالوات والبدالت وشروط منحها لألعضاء، والتصدیق علیها ِوفقًا لموازنة الجهاز المصدق بها .

(2)      یصدق المدیر علی العالوات الدوریة للضباط والُرتب األخرى .
(3)      ال یجوز حجز رواتب األعضاء أو أجورهم أو إستحقاقاتهم األخرى من عالوات وبدالت ومخصصات وإمتیازات أو مقاصاتها ، إّال للوفاء بدین ثابت

للحکومة ، أو تنفیذًا لحکم صادر من محکمة مختصة علی أن یکون ذلك في حدود الربع .
 

التدریب
41ـ    تحدد اللوائح اُألسس والمبادئ والخطط والمستویات التي تحکم برنامج تدریب األعضاء.

 
الترقیات

42    (1)      تحدد اللوائح شروط إختیار األعضاء للترقي وکیفیة اإلختیار .
(2)      تتم إجازة ترقیات الضباط بقرار من رئیس الجمهوریة بناًء علی توصیة بذلك من المدیر .

(3)      تتم إجازة ترقیات الُرتب األخرى بموجب قرار یصدره المدیر .
 

اإلحالة إلى اإلستیداع
43    (1)      یجوز للمدیر أن یحیل إلی اإلستیداع أیًا من الضباط  لمدة  ال تجاوز سنة  ألي من األسباب اآلتیة ، إذا :

(أ )      کان أداؤه ألي من واجباته بصورة غیر مرضیة ،
(ب)     قررت لجنة طبیة أنه قد أصبح غیر الئق للخدمة أو مصاب  بضعفیؤثر علی أدائه .

(2)      یقوم المدیر وقبل إنتهاء مدة اإلستیداع المنصوص علیها في البند (1) ، بتشکیل لجنة للتحقیق في أسباب األمر بإحالة الضابط المعني إلی
اإلستیداع، والتقدم بالتوصیة بشأن إعادته للخدمة أو إحالته للتقاعد .

(3)      یلتزم الضابط المحال إلی اإلستیداع ِوفقًا ألحکام البند (1) بأن :
(أ )      یخضع ألحکام هذا القانون واللَّوائح واألوامر الصادرة بموجبه ،

(ب)     یخطر رئاسته کتابًة بمکان إقامته، وبأي تغییر یطرأ علی ذلك المکان.
 

أثر اإلحالة إلى اإلستیداع
44ـ    علی الرغم من إحالة الضابط إلی االستیداع ِوفقًا ألحکام المادة  43 :

(أ )      یصرف له ثلثا راتبه علی أن یخضع ذلك الجزء من الراتب الستقطاع المعاش،
(ب)     تحسب مدة االستیداع ضمن سنین خدمته الفعلیة ،
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(ب)     تحسب مدة االستیداع ضمن سنین خدمته الفعلیة ،
أن یأمر في ضوء التوصیة المقدمة من لجنة التحقیق التي یتم تشکیلها ِوفقًا ألحکام المادة 43 بأن یستمر الضابط (ج)      یجوز للمدیر 

بإحالته للتقاعد . في الخدمة أو یوصی لرئیس الجمهوریة 
 

اإلیقاف عن العمل
للمـدیر أن یصدر أمرًا مکتوبًا بوقفه عن العمل، وجهت ضد عضو تهمة لمخالفة أحکام هذا القانون ،  أو أقیمت  ضده  أي إجراءات جنائیة، فیجوز  )      إذا  1)    45
وأن یخطر العضو یکون أمر اإلیقاف بالنسبة إلی الضابط برتبة المقدم فأعلی من إختصاص المـدیر وحده،  إذا کان ذلك في مصلحة العمل علی أن 

المعني بأسباب اإلیقاف .
(2)      في حالة تعلق أمر اإلیقاف بالمدیر أو أي من نوابه یصدر القرار من رئیس الجمهوریة .

(3)      إذا صدر أمر اإلیقاف ِوفقًا ألحکام البند (1) لسبب غیر تحریك اإلجراءات الجنائیة ضد العضو المعني، فیجب علی المـدیر تشکیل لجنة إلجراء التحقیق
مع العضو الموقوف حول التهمة أو الُتهم الموجه ضده، ویقرر المـدیر علی ضوء نتیجة التحقیق المذکور مصیر ذلك العضو، إما إتخاذ اإلجراءات ضده

ِوفقًا ألحکام القانون، أو إلغاء األمر .
(4)      تحدد اللوائح کیفیة اإلیقاف المنصوص علیه في البند (1) .

 
التظّلم والشكوى

46ـ    یجوز ألي من األعضاء أن یرفع تظلمه أو شکواه للضابط األعلی المباشر ِوفقًا للوائح.
 

إنتهاء الخدمة
47    (1)      تنهي خدمة العضو من الضباط بقرار من رئیس الجمهوریة، بناًء علی توصیة من المدیر، ألي من األسباب اآلتیة :

(أ )      بلوغه ِسن التقاعد ،
(ب)     قبول االستقالة 

(ج )     شغله منصبًا دستوریًا ،
(د )      إبعاده من الخدمة إذا أصبح بقاءه في الجهاز غیر مرغوب فیه ،

(هـ)    فقدانه لشرط من شروط األهلیة أو التعیین ،
(و )     صدور حکم قضائي من محکمة الجهاز بفصله ،

(ز )     صدور حکم قضائي ضده بالسجن وأي عقوبة حدیة أخرى ،
(ح)      وفاته أو إستشهاده ،

(2)      تنهي خدمة العضو من الُرتب األخرى بقرار من المدیر ألي من األسباب اآلتیة :
(أ )      بلوغه ِسن التقاعد ،
(ب)     إنهاء عقد خدمته ،
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(ج )     شغله منصبًا دستوریًا ،
(د )      فقدانه لشرط من شروط األهلیة أو التعیین ،

(هـ)    صدور حکم قضائي ضده بالسجن ،
(و )     قبول اإلستقالة ،

(ز )     إبعاده من الخدمة إذا أصبح بقاءه في الجهاز غیر مرغوب فیه،
(ح )     وفاته أو إستشهاده ،

(ط)      صدور حکم قضائي من محکمة الجهاز بفصله .
 

فوائد ما بعد الخدمة
48ـ    یطبق علی ضباط وضباط صف وجنود الجهاز، قانونا معاشات ضباط وضباط صف القوات المسلحة إلی أن یصدر قانون معاشات خاص بالجهاز .

  
واجبات العضو

49    (1)      یجب علی کل عضو أن :
الصادرة بموجبه، وان یؤدي ونشاطه ألداء جمیع الواجبات المنصوص علیها في هذا القانون واللوائح واألوامر  (أ )      یخصص کل وقته 
یتحمل مسئولیة األوامر التي تصدر منه، وأن یطیع في جمیع بنفسه کل واجب أو عمل یوکل إلیه شخصیًا بدقة وأمانة، وأن 

األوقات وفي حدود واجباته کل أمر قانوني صادر إلیه من الضابط األعلی ، وأن یبذل أقصی جهده لتنفیذه ،
وظیفته، وان یسلك في جمیع لغیره في السلوك والُخلق القویم، ومراقبة الله في العمل ، وأن یحافظ علی کرامة  (ب)     یکون قدوة 

تصرفاته المسلك الذي یتفق واالحترام الواجب لها ،
ألسباب یوافق علیها الخدمة علی مدى األربع وعشرین ساعة، وأن یقیم في محطة عمله وال یقیم خارجها إال  (ج)      یعتبر نفسه في 

المدیر ،
(د )      یحافظ علی کرامة اإلنسان وعزته، والِحفاظ علی حقوقه األساسیة دون إهانته ،

(هـ)    یحترم التنوع الدیني والثقافي في السودان .
(2)      ال یجوز ألي عضو أن :

التي یحتفظ بأي منها بأصل محرر رسـمي أو أي نسخة منه ، أو ینزع ذلك األصل أو تلك النسخة من الملفــات  (أ )      یحتفظ لنفسه 
حتی ولو کان ذلك المحرر متعلقًا بأي عمل تم تکلیفه به ،

(ب)     یفضي بأي معلومات أو یکشف أي مسائل سریة بطبیعتها أو تعتبر کذلك بموجب تعلیمات خاصة ما لم یکن مصرحًا له بذلك .
 

سلطات األعضاء والمدیر والمجلس
اإلطالع علی أحکام المادتین 29  و 37  من  دستور جمهوریة  السودان اإلنتقالي لسنة 2005  تکون لکل عضو یحدد المدیر بموجب أمر منه، 50    (1)      بعد 

وفي سبیل تنفیذ اإلختصاصات الواردة في هذا القانون :
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وفي سبیل تنفیذ اإلختصاصات الواردة في هذا القانون :
(أ )      أي من السلطات المنصوص علیها في المادة 25 

(ب)     التفتیش بعد الحصول علی أمر مکتوب من المدیر ،
(ج )     سلطات رجل الشرطة المنصوص علیها في قانون شرطة السودان وقانون اإلجراءات الجنائیة ،

(د )      ممارسة أي سلطات قانونیة تکون ضروریة لتنفیذ أحکام هذا القانون،
(هـ)    قبض أو حجز أي شخص مشتبه فیه لمدة ال تزید عن ثالثین یومًا مع إخطار ذویه فورًا ،

تقتضي المزید من التحري والتحقیق مدة الثالثین یومًا المشار إلیها في الفقرة (د ) ، وإذا کانت هناك أسباب معقولة  (و )     بعد انقضاء 
وبقاء الشخص المحتجز رهن الحراسة، علی العضو رفع  األمر للمدیر والتوصیة بما یراه مناسبًا ،

(ز )     یجوز للمدیر تجدید الحبس لمدة ال تتجاوز الخمسة عشر یومًا إلکمال التحري والتحقیق ،
بما یهدد أمن وسالمة المواطن للمدیر أن بقاء الشخص رهن الحراسة ضروري إلکمال التحري والتحقیق الرتباط االتهام  (ح )     إذا تبین 
الدینیة أو العنصریة أو اإلرهاب أو تخریب السالم أو ممارسة العنف السیاسي وترویع المجتمع عن طریق النهب المسلح أو الفتنة 

أو التخابر ضد الوطن علیه  أن یرفع األمر للمجلس الذي یجوز له مد فترة الحبس لمدة ال تتجاوز الثالثة أشهر ،
الحاالت المشار إلیها في الفقرات  (و) (ز) (ح) علی سلطات الجهاز إخطار وکیل النیابة المختص وتسلیمه المشتبه فیه (ط )     مع مراعاة 

وکافة المستندات وملحقاتها لتکملة اإلجراءات وفي حالة عدم وجود بینة مبدئیة  یجب علی الجهاز إطالق سراح المشتبه فیه .
(2)      ألغراض هذه المادة، علی الجهاز مراعاة نص المادة 33 من الدستور القومي االنتقالي لسنة 2005 .

(3)      یصدر المدیر األوامر المستدیمة الالزمة لتنظیم ممارسة السلطات الـواردة في البند (1) .
 

حقوق الموقوف أو المقبوض أو المعتقل
51    (1)      یجب أن یبلغ الشخص عند إیقافه أو القبض علیه، أو اعتقاله باألسباب الداعیة لذلك .

(2)      یکون للشخص الموقوف أو المقبوض أو المعتقل الحق في إبالغ أسرته، أو الجهة التي یتبع لها باعتقاله، ویسمح له باإلتصال بأسرته أو محامیه، إذا کان
ذلك ال یضر بسیر اإلستجواب والتحري والتحقیق في القضیة .

(3)      یعامل المقبوض أو الموقوف أو المعتقل بما یحفظ کرامة اإلنسان، وال یجوز إیذائه بدنیًا أو معنویًا، وتّنظم اللوائح کیفیة حفظ وتسلیم أماناته .
(4)      یکون للمعتقل الحق في الحصول علی قدر إضافي من المواد الغذائیة والثقافیة والمالبس علی نفقته الخاصة، مع مراعاة الظروف المتعلقة باألمن والِنظام

بالحراسات .
(5)      ال یجوز إبقاء المعتقالت من النساء إّال في الحراسات المخصصة للنساء، ویجب معاملتهن معاملة تلیق بوضعهن کنساء .

(6)      یسمح ألسرة المعتقل بزیارته ِوفقًا للوائح المنظمة لذلك .
(7)      للشخص المعتقل الحق في الرعایة الطبیة .

(8)      یجب علی وکیل النیابة المختص أن یتفقد حراسات المعتقلین بصفة مستمرة، للتأکد من مراعاة ضوابط اإلعتقال ، وإستالم أي شکوى من معتقلین
في هذا الشأن .

(9)      تفصل اللوائح الشروط الواجب توفرها في الحراسة، وسائر اإلجراءات والمسائل التي تکفل الِحفاظ علی کرامة المقبوض علیه .
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(10)    یکون ألي محتجز الحق في اللجوء للمحکمة إذا بقي في الحجز أو االعتقال أکثر من المدد المحددة في المادة 50 .
 

حصانات األعضاء والمتعاونین
وظیفته، أو القیام بأي واجب مفروض علیه، أو عن فعل یعتبر جریمة أي فعل یصدر من أي عضو في الجهاز بحسن  نیة  أثناء  أو بسبب أداء أعمال  52    (1)      ال 
ممنوحة له بمقتضي هذا القانون، أو أي قانون آخر ساري المفعول، أو الئحة، أو أوامر صادرة بموجب أي منها، صادر منه بموجب أي سلطة مخولة أو 

علی أن یکون ذلك الفعل في حدود األعمال أو الواجبات المفروضة علیه ِوفق السلطة المخولة له بموجب هذا القانون .
(2)      ال یجوز إجبار أي عضو أو متعاون لإلدالء بأي معلومات عن أوضاع الجهاز، أو مناشطه ، أو أعمال یکون قد حصل علیها أثناء تأدیته واجبه، إّال بقرار

من المحکمة .
(3)      مع عدم اإلخالل بأحکام هذا القانون، ودون المساس بأي حق في التعویض في مواجهة الجهاز، ال یجوز اتخاذ أي إجراءات مدنیة أو جنائیة ضد العضو أو

المتعاون، إّال بموافقة المـدیر، ویجب علی المـدیر إعطاء هذه الموافقة متی إتضح أن موضوع المساءلة غیر متصل بالعمل الرسمي ، علی أن تکون
محاکمة أي عضو أو متعاون أمام محکمة جنائیة سریة أثناء خدمته، أو بعد انتهائها فیما یقع منه من فعل .

(4)      مع مراعاة أحکام المادة 46 ، ودون المساس بأي حق في التعویض في مواجهة الجهاز، ال یجوز اتخاذ أي إجراءات مدنیة أو جنائیة ضد العضو في أي
فعل متصل بعمل العضو الرسـمي إّال بموافقة المـدیر العام، ویجب علی المدیر العام إعطاء هذه الموافقة متی ما اتضح أن موضوع المساءلة غیر متصل

بأعمال الجهاز .
(5)      تکون سریة أي محاکمة أمام محکمة عادیة ألي عضو أثناء الخدمة، أو بعد انتهائها فیما یقع منه من فعل متصل بعمله الرسـمي، ما لم تقرر المحکمة

خالف ذلك .
(6)      یتمتع المتعاونون بذات الحصانات المنصوص علیها في هذه المادة .

 
حظر الحجز

53ـ    ال یجوز الحجز علی عقارات الجهاز أو منقوالته إّال بحکم قضائي .
 
 

الفصل الخامس
الجرائم والعقوبات والمخالفات والجزاءات

الجرائم والعقوبات
مدي إنطباق أحكام القانون الجنائي على األعضاء

جریمة ِوفقًا ألحکام القانون الجنائي الساري، ارتکب أي عضو جریمة مخالفة  ألحکام  هذا  القانون ،  وکانت  الجریمة المرتکبة في ذات الوقت  )      إذا  1)    54
فیعاقب العضو المذکور بموجب أحکام هذا القانون ، ویجوز للمدیر ألسباب موضوعیة إحالته للمحاکمة أمام المحکمة المختصة .

(2)      مع مراعاة أحکام البند (1) تطبق أحکام القوانین األخرى الساریة علی األعضاء في حالة إرتکابهم ألي جریمة بالمخالفة لها وغیر منصوص علیها في هذا
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القانون .   
 

عقوبة الجرائم المتعلقة بالعدو
55    (1)      یعاقب باإلعدام أو بالسجن المؤبد ، کل عضو یرتکب أي من األفعال اآلتیة :

(أ )      یترك أو یسلم بصورة مخزیة أي نقطة، أو مرکز، أو مکان للحراسة یکون من واجبه الدفاع عنه ،
(ب)     یلقي أو یسلم بصورة مخزیة سالحه أو ذخیرته ، أو آالته أو معداته في حضور العدو ،

أو غیر مباشر في الوصول لذلك بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، أي أخبار تتعلق بأمن البالد ، أو یساعده بطریق مباشر  (ج )     ینقل للعدو 

أو صالت مباشرة أو غیر الفوري لرئیسه، أو ألي ضابط آخر عما نما إلی علمه من أفعال، أو یعلم به من مکاتبات  (د )      یهمل التبلیغ 
مباشرة یقوم بها أي شخص من العدو .

(2)      ألغراض هذه المادة، العدو هو الشخص الطبیعي أو اإلعتباري الذي یکون في حالة حرب مع البالد، أو یهدد أمنها، أو یقوم بأعمال تخریبیة، أو إرهابیة
ضد الدولة .

 
عقوبة جرائم التآمر والتمرد

56ـ    ُیعاقب باإلعدام أو بالسجن المؤبد کل عضو یرتکب أیًا من األفعال اآلتیة :
(أ )      یشرع في التآمر مع أي عضو أو أعضاء آخرین علی التمرد، أو یثیره أو یشترك أو یتسبب فیه ،

(ب)     یکون حاضرًا أي تمرد وال یبذل فیه أقصی جهده لقمعه ،
الِنظام الدستوري القائم ، وال یقوم أو یتوافر لدیه سبب یدعو لالعتقاد بأن تمردًا أو نیة للقیام به ، أو أي مؤامرة ضد  (ج )     یکون عالمًا 

بالتبلیغ عن ذلك .
 

عقوبة تعریض أمن البالد الداخلي أو
الخارجي أو الجهاز للخطر

57ـ    یعاقب باإلعدام أو السجن المؤبد کل عضو یقوم عمدًا بارتکاب فعل، أو یمتنع عن القیام بذلك بقصد تعریض أمن البالد الداخلي أو الخارجي أو الجهاز للخطر .
 

عقوبة اإلهمال في أداء الواجب
58ـ    یعاقب بالسجن لمدة ال تجاوز العشر سنوات، أو بالغرامة، أو بالعقوبتین معًا، کل عضو یرتکب أیًا من األفعال اآلتیة :

(أ )      یهمل التبلیغ الفوري لرئیسه، أو أي ضابط أعلی عما نما إلی علمه من معلومات تتعلق باختصاصات الجهاز ،
(ب)     یهمل إهماًال شنیعًا ، أو یفرط في أي من الواجبات المنصوص علیها في هذا القانون .

 
عقوبة إساءة ممارسة السلطات واستغالل الوظیفة
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عقوبة إساءة ممارسة السلطات واستغالل الوظیفة
59ـ    یعاقب بالسجن مدة ال تجاوز العشر سنوات، أو بالغرامة، أو بالعقوبتین معًا، کل عضو یسيء ممارسة السلطات المخولة له بمقتضي أحکام هذا القانون، أو یستغل

وظیفته في الجهاز، بقصد تحقیق أي نفع مادي أو معنوي لشخصه، أو لغیره ، أو تسبیب أي ضرر للغیر . 
 

عقوبة الحصول على الكسب غیر المشروع
 واإلدالء ببیان كاذب

60ـ    یعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز عشر سنوات، أو بالغرامة أو بالعقوبتین معًا ، کل عضو یرتکب أیًا من األفعال اآلتیة :
کاذبة، أو یعلم أنها غیر أو لغیره علی عالوة أو معاش، أو منفعة أو مال ، أو إمتیاز ، عن طریق تقدیم بیانات  (أ )      یحصل لنفسه 

صحیحة ،
عن حالتهم، أو شخص أو جهة مختصة ببیان أو تقریر کاذب، عن عدد أي أعضاء تحت رئاسته أو مسئولیته، أو  (ب)     یدلي عمدًا ألي 
أسلحة شخصیة تحت عهدته، سواء کان ذلك المال أو مقدار أي مال أو أدوات، أو مهمات، أو معدات، أو آالت، أو ملبوسات، أو 
خاصة بأولئك األعضاء، أو الجهاز، أو أي شخص ملحق به أو یغفل عمدًا إرسال بیان أو األدوات أو الملبوسات أو أسلحة شخصیة 

تقریر بشأن أي من األشیاء المذکورة أو یرفض إرساله .
 

عقوبة قبول المنفعة والمقابل غیر المشروع
61ـ    یعاقب بالسجن مدة ال تجاوز خمس سنوات، أو بالغرامة أو بالعقوبتین معًا ، کل عضو یقبل بطریق مباشر أو غیر مباشر أي منفعة أو مقابل سواء لنفسه أو لغیره،

أو یحصل علی تلك المنفعة أو المقابل المذکور، أو یوافق علی ذلك نظیر قبول أي شخص في خدمة الجهاز، أو التساهل في قبول أي أدوات أو مهمات أو أسلحة
أو ذخیرة إلدارة تحت سیطرته .

 
عقوبة التصرف في األسلحة والذخیرة والمهمات األخرى

62ـ    یعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز عشر سنوات، أو بالغرامة، أو العقوبتین معًا، کل عضو یتصرف أو یأذن بالتصرف دون وجه حق في أسلحة أو ذخیرة أو أدوات، أو
مهمات أو معدات، أو آالت أو ملبوسات، تکون قد صرفت له الستخدامها في أداء واجباته، أو تحت مسئولیته ، أو عهدته ، أو حراسته . 

 
عقوبة جرائم األموال

63ـ    یعاقب بالسجن مدة ال تجاوز عشر سنوات، أو بالغرامة أو بالعقوبتین معًا ، کل عضو یرتکب أٍي من األفعال اآلتیة :
(أ )      یستولي بسوء قصد أو یّحول لمنفعته الخاصة أي أموال أو أدوات، أو مهمات، أو معدات تکون تحت عهدته 

(ب)     یستلم بقصد اإلحتفاظ لنفسه أي نقود، أو أموال، أو أدوات، أو مهمات، أو معدات ،
(ج )     یستولي علی أي ممتلکات تکون قد أرتکبت بشأنها الجریمة، أو یحتفظ بها وهو یعلم أو یتوافر لدیه سبب یدعو لالعتقاد بأنها کذلك

التصرفات الناقلة للملکیة أو بأي ممتلکات تخص الجهاز، أو یتلفها عمدًا أو بسبب اإلهمال، أو یتصرف فیها بأي من  (د )      یلحق الضرر 
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یضیعها .
 

عقوبة الجرائم المتعلقة بالحراسة
64    (1)      یعاقب کل عضو یرتکب أیًا من األفعال اآلتیة  بنفس  عقوبة  الجریمة  التي بموجبها تم القبض علی العضو أو الشخص :

أي عضو أو شخص مقبوض أو معتقل، أو یعهد إلیه حفظه أثناء فترة قیامه بواجب الحراسة ألي جهة رسـمیة یأذن (أ )      یرفض تسلیم 
لها القانون في استالمه ،

(ب)     یطلق سراح أي عضو أو شخص في حراسته دون أمر مشروع بذلك ، أو یهمل بطریقة تمکن  ذلك العضو أو الشخص من الهرب .
(2)      یعاقب بالسجن لمدة ال تجاوز الخمس سنوات أي عضو یکون موضوعًا تحت الحراسة ویهرب منها .

 
عقوبة السلوك المخل باالنضباط

65ـ    یعاقب بالسجن لمدة ال تجاوز خمس سنوات کل عضو یرتکب أي فعل یعتبر ِوفقًا ألحکام اللوائح واألوامر الصادرة بموجب أحکام هذا القانون مخًال باإلنضباط .
 

عقوبة اإلتهام الكاذب واألقوال الكاذبة
66ـ    یعاقب بالسجن لمدة ال تجاوز خمس سنوات کل عضو یرتکب أیًا من األفعال اآلتیة :

(أ )      یوجه أي اتهام کاذب ضد أي عضو آخر ،
عند تقدیم أي شکوى بأي أقوال کاذبة بالنسبة إلی واقعة، أو سلوك یتعلق بأي شخص آخر ، أو عضو في الجهاز، (ب)     یدلي بسوء قصد 

أو یتعد اإلحجام عن تقدیم أي معلومات جوهریة في ذلك الشأن .
 

عقوبة الهروب من الخدمة
، علی أال تخل هذه العقوبة بأي جزاء بالسجن لمدة ال تجاوز خمس سنوات، أو بالغرامة ، أو بالعقوبتین معًا ، کل عضو یهرب من الخدمة  )      یعاقب  1)    67

یکون عرضة له بموجب أحکام هذا القانون .
(2)      ألغراض البند (1) یعتبر هروبًا من الخدمة کل عضو یتغیب عن مکان عمله، أو ال یبلغ بعد انتهاء إجازته دون عذر مقبول، إذا تجاوزت مدة غیابه واحدًا

وعشرون یومًا.
 

معاقبة العضو بعد ترك الخدمة بالجهاز
إذا أفشی للعدو أي من أسرار الجهاز أو نقل الخدمة بالجهاز ألي سبب  باإلعدام أو السجن المؤبد کل  عضو یحال  للتقاعد  بالمعاش  أو یترك  )      یعاقب  1)    68

إلیه أي معلومات تتعلق بالجهاز تکون قد  نمت إلی علمه أثناء خدمته فیه أو بسببها .
(2)      یعاقب بالسجن  مدة ال تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتین معًا کل عضو ینطبق علیه أحکام البند (1) إذا أفشی األسرار أو نقل المعلومات

المذکورة في ذلك  البند  ألي شخص .
(3)      کل عضو سبق له العمل بالجهاز ویقوم بانتحال شخصیة العضو یعاقب بالسجن مدة ال تجاوز  خمس سنوات . 
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(3)      کل عضو سبق له العمل بالجهاز ویقوم بانتحال شخصیة العضو یعاقب بالسجن مدة ال تجاوز  خمس سنوات . 
 

عقوبة إستعمال القوة الجنائیة ضد الرؤساء
وسوء معاملة المرؤوسین

69ـ    یعاقب بالسجن لمدة ال تجاوز ثالث سنوات، أو بالغرامة، أو بالعقوبتین معًا، أي عضو یستعمل القوة ضد :
أو یتهجم علیه، أو یشرع في ذلك أثناء الخدمة أو خارجها، وهو یعلم أو یتوافر لدیه سبب معقول یدعوه لالعتقاد بأنه (أ )      ضابطه األعلی 

هو ضابطه األعلی ،
(ب)     اي من مرؤوسیه أو یتهجم علیه ، أو یشرع في ذلك .

 
عقوبة الجرائم المتعلقة بمحكمة الجهاز

70ـ    یعاقب بالسجن لمدة ال تجاوز سنتین ، أو بالغرامة ، کل عضو یرتکب أیًا من األفعال اآلتیة :
(أ )      یمتنع عمدًا عن الحضور بعد إعالنه رسمیًا ألداء الشهادة أمام المحکمة، أو یرفض حلف الیمین، أو اإلدالء بأي أقوال، أو اإلجابة علی

أي سؤال، أو إحضار أي مستند، أي شيء آخر أو تسلیمه عند طلب ذلك منه ،
الیمین کشاهد أو لدى إستجوابه أمام محکمة الجهاز، أو أي محکمة مختصة أخرى مخولة في تحلیف الیمین، أو (ب)     یدلي بعد حلف 

االستجواب بأي أقوال کاذبة ، وهو یعلم بذلك أو یعتقد بأنها غیر صحیحة ،
استخدام أي لفظ أو إشارة أو أي أي إساءة في محکمة الجهاز أثناء انعقادها، أو إحداث تشویش أو إزعاج فیها، أو  (ج)      یتعمد توجیه 

عالمة داخلها، یقصد بها التهدید أو عدم االحترام  أو إظهار العنف والعصیان أمامها .
 

عقوبة السلوك المشین وغیر الالئق
71ـ    یعاقب بالفصل، أو بالغرامة، کل عضو یسلك سلوکًا مشینًا أو غیر متفق وکرامة وظیفته واإلحترام الواجب لها .

 
عقوبة التحریض واإلرغام على ارتكاب الجرائم

72ـ    یعاقب کل عضو یحرض آخر أو یرغمه علی إرتکاب أي من الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون بذات العقوبة المقررة إلرتکاب الجریمة التي حرض العضو
اآلخر أو أرغمه علی إرتکابها .

 
المخالفات

73    (1)      یعتبر مرتکبًا لمخالفة وتوقع علیه الجزاءات الـواردة في المادة 74 کل عضو یرتکب أٍي من األفعال اآلتیة :
(أ )      یتأخر عن الخدمة أو العمل أو التمام الذي یعلم به ،

(ب)     ال یؤدي واجبه بالصورة المطلوبة ،
(ج)      یترك موقع العمل دون إذن بذلك ،
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(د)       یدلي بأي معلومات خاطئة عن أي عمل یسند إلیه ،
(هـ)    یتردد في إطاعة األوامر ،

(و)      یهمل في طاعة أي أمر عام مستدیم یصدر ِوفقًا ألحکام هذا القانون ،
(ز)      یخل باالنضباط 

مستخدمة في الجهاز، أو یلحق أي أموال،أو أدوات، أو مهمات أو معدات أو آالت أو ملبوسات ، تکون في عهدته أو  (ح)      یتلف بإهمال 
بها الضرر أو الفقدان بذات الکیفیة ،

(ط)      یتمارض أو یتعمد إطالة مدة عالج ما یصیبه من مرض .
(2)      یعتبر مرتکبًا لمخالفة ویوقع علیه الجزاء علی إرتکابها بمقتضي أحکام المادة 74 کل عضو یحرض أي عضو آخر، أو یرغمه علی ارتکاب أي من

المخالفات المنصوص علیها في البند (1) . 
 

الجزاءات
74ـ    یجوز توقیع أي من الجزاءات اآلتیة، علی کل عضو یرتکب مخالفة تحت المادة 73، وذلك علی الوجه اآلتي :

(أ )      بالنسبة للضباط :
(أوال)             النصح المکتوب ،
(ثانیا)             التوبیخ البسیط ،
(ثالثا)             التوبیخ الشدید ،

(رابعا)            الحرمان من العالوة ،
(خامسا)           الحرمان من المرتب األساسي عن فترة الغیاب دون إذن بذلك ،

(سادسا)           الحرمان من األقدمیة لمدة ال تجاوز سنة واحدة ،
(سابعا)            تخفیض الرتبة ،

(ثامنا )            الفصل ،
(تاسعا)            الطـرد ،

(ب)      بالنسبة للُرتب األخرى :
(أوال )            النصح المکتوب ،
(ثانیا )            التوبیخ البسیط ،
(ثالثا )            التوبیخ الشدید ،

(رابعا)            الخدمة الزائدة ،
(خامسا)           الحرمان من المرتب األساسي لمدة ال تجاوز سبعة أیام، أو عن فترة الغیاب دون إذن ،

(سادسا)           اإلنذار بالفصل ،
(سابعا)            الحجز داخل المعسکر لمدة ال تجاوز ثمانیة وعشرین یومًا،
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(سابعا)            الحجز داخل المعسکر لمدة ال تجاوز ثمانیة وعشرین یومًا،
(ثامنا )            الحبس لمدة ال تجاوز ثمانیة وعشرین یومًا ،

(تاسعا)            تخفیض الرتبة ،
(عاشرا)           الفصل ،
(حادى عشر)      الطرد .

 
الفصل السادس
محاکم الجهاز

إنشاء محاكم الجهاز
75ـ    ُتنشأ بالجهاز محکمتان :

(أ )      محکمة غیر إیجازیة لمحاکمة الجرائم الواردة في المواد من 54 إلی 69 
(ب)     محکمة إیجازیة لمحاکمة باقي الجرائم والمخالفات الواردة في هذا القانون .

 
تشكیل محكمة الجهاز

76    (1)      تشّکل محاکم الجهاز علی النحو اآلتي :
(أ )      محکمة الجهاز اإلیجازیة : من ضابط واحد بأمر من المدیر علی أن یکون أعلی رتبة من المتهم ،

غیر اإلیجازیة : من ثالثة ضباط ونائب أحکام بأمر من المدیر، علی أن یکون رئیس المحکمة أعلی رتبة من المتهم، (ب)     محکمة الجهاز 
ویحوز علی خبرة قانونیة، ویکون العضوان اآلخران في رتبة المتهم

أو أعلی منها، علی أنه في الجرائم التي یعاقب علیها باإلعدام یجب أن ال تقل رتبة رئیس المحکمة عن رتبة (العقید أمن) ،
(ج )     في الجرائم المعاقب علیها باإلعدام: تشّکل المحکمة بأمر من المـدیر بعد موافقة رئیس الجمهوریة .

(2)      للمتهم حق االستعانة بمحام أو صدیق .
 

إجراءات المحاكم
77    (1)      تتبع المحاکم غیر اإلیجازیة المشُکلة بموجب أحکام هذا القانون  في  إجراءات المحاکمة ، اإلجراءات المنصوص علیها في قانون اإلجراءات الجنائیة .

(2)      یجب إخطار وزیر العدل القومي ، أو وزیر الشئون القانونیة والتنمیة الدستوریة، حسب الحال، قبل تحریك أي إجراءات ضد أي شخص غیر عضو
بالجهاز إلتهامه باإلشتراك في جریمة وقعت من عضو أو أکثر من أعضاء الجهاز .

 
تأیید أحكام محكمة الجهاز

78    (1)      تؤید أحکام محاکم الجهاز :
(أ )      اإلیجازیة بواسطة النائب األول للمدیر إذا جاوزت مدة السجن المحکوم بها ثمانیة وعشرین یومًا ،
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(ب)     غیر اإلیجازیة التي تحاکم األعضاء من ُرتبة :
(أوًال)    العقید فأدني : بواسطة النائب األول للمدیر ،

(ثانیًا)    العمید فأعلی : بواسطة المدیر .
(2)      یرفع المدیر أحکام اإلعدام في غیر الحدود المؤیدة بواسطة محاکم اإلستئناف إلی المحکمة القومیة العلیا للمراجعة ومن ثم  ترفع  لرئیس الجمهوریة

للموافقة .
(3)      تکون أحکام محاکم الجهاز، بنوعیها نهائیة، وذلك بعد تأییدها بواسطة سلطة التأیید المذکورة في البندین (1) و(2) بحسب الحال .

(4)      فیما عدا الجرائم المعاقبة علیها باإلعدام ، أو السجن المؤبد، تحدد القواعد إجراءات تأیید أحکام محاکم الجهاز بنوعیها .
 

اإلستئناف
التي تحددها اللوائح علی أن ترفع إلیها جمیع محکمة إستئناف بأمر من المدیر للنظر في األحکام التي تصدرها محاکم الجهاز، ِوفق اإلجراءات  79    (1)      تشّکل 

األحکام الصادرة باإلعدام أو السجن المؤبد .
(2)      یصادق المدیر علی األحکام الصادرة من محکمة االستئناف .

 
اإلسترحام

أن یتقدم بطلب إسترحام لرئیس الجمهوریة، أو ألي عضو یدان أمام أي من محاکم الجهاز بنوعیها وتوقع علیه العقوبة أو الجزاء، ِوفقًا لذلك  )      یجوز  1)    80
ویجوز ألي منهم بعد فحص أوراق المحاکمة أن یصدر قراره إما بتخفیض العقوبة، أو الجزاء، أو إسقاطها، أو رفض المدیر، أو نائبه األول، بحسب الحال، 

اإلسترحام، علی أن یوّضح أسباب ذلك .
(2)      تحدد اللوائح إجراءات تقدیم االسترحام .

 
تنفیذ أحكام محاكم الجهاز

81ـ    تنفذ أحکام محاکم الجهاز بنوعیها بالنسبة إلی عقوبة :
(أ )      الغرامة ، ِوفقًا ألحکام قانون اإلجراءات المدنیة ،

(ب)     السجن لمدة :
(أوال)    ال تجاوز ثمانیة وعشرین یومًا في الحبس ،

(ثانیا)    تجاوز ثمانیة وعشرون یومًا في السجون العامة .
(ج )     اإلعدام في السجون العامة .

 
 

الفصل السابع
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األحکام المالیة
موازنة الجهاز

82    (1)      تکون للجهاز موازنة مستقلة یتم إعدادها ِوفقًا لألسس المحاسبیة السلیمة .
(2)      یعد المدیر مقترحات الموازنة السنویة للجهاز، ویرفعها لرئیس الجمهوریة، إلقرارها وتضمینها  في الموازنة العامة ،

(3)      یکون المدیر مسئوًال عن تنفیذ الموازنة المصدق بها للجهاز، ِوفقًا ألحکام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
 

مراجعة الحسابات
83    (1)      یقوم دیوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات الجهاز، ویقدم تقریرًا بذلك لرئاسة الجمهوریة.

(2)      مع عدم اإلخالل بعموم ما ورد فی البند (1) ، ال یجوز لدیوان المراجعة القومي طلب مراجعة الحساب الخاص بالعمل األمني . 
 
 
 

الفصل الثامن
أحکام ختامیة
واجب المساعدة

84ـ    علی جمیع السلطات الرسمیة والمواطنین کافة، تقدیم المساعدة المطلوبة والعون الالزم ألعضاء الجهاز في سبیل تنفیذ إختصاصاتهم الواردة في هذا القانون .
 

سلطة إصدار األوامر العامة أو المستدیمة
85ـ    یجوز للمدیر أن یصدر من األوامر العامة والمستدیمة ما یکون ملزماًَ لألعضاء، وذلك في المسائل اآلتیة :

أ )      حسن إدارة : )
(أوال)    األعضاء ورفاهیتهم ،

(ثانیا)    المکاتب والمساکن ومراکز التدریب، وأي مبان أخرى یستخدمها الجهاز ،
(ب)     التدریب والتأهیل ،

(ج )     تنظیم الشئون العامة لألعضاء ،
(د )      المالبس والمهمات واألدوات .

سلطة إصدار اللوائح
86ـ    یجوز للجهاز أن یصدر اللوائح الالزمة لتنفیذ أحکام هذا القانون، ومع عدم اإلخالل بعموم ما تقدم ، یجوز أن تتضمن تلك اللوائح المسائل اآلتیة :

(أ )      شروط الخدمة 
(ب)     ُأسس الترقي والتنقالت وُنظم اإلجازات ،
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(ج )     تطویر الجهاز وأسلوب عمله وهیاکله التنظیمیة والوظیفیة ،
(د )      تحدید أنواع األسلحة والذخائر والمالبس التي تستخدم ،

(هـ)    قواعد سلوك األعضاء ،
(و )     نظام المصروفات والمشتریات ،

(ز )     تنظیم معاملة المعتقلین والحراسات ،
(ح )     عالقة الجهاز بالجمهور .

 
 

الجدول
صیغة القسـم

( أنظر المادة 34 )
 

للمدیر / ضابطًا/ عضوًا عامًال بجهاز األمن الوطـني، أقسم بالله العظیم/ أعلن صادقًا واالسم).................، وقد تم تعییني مدیرًا / نائبًا أول للمدیر / نائبًا  "أنا (الُرتبة 
وأن أکرس وقتي وطاقتي طوال مدة خدمتي، ومؤدیًا لواجباتي الملقاة علی عاتقي، أن یکون إخالصي للوطن، ولخدمة الشعب، وأن أحافظ وأحترم الدستور والقانون، 
لحمایة أمن السودان الداخلي والخارجي، وأن أطیع األوامر القانونیة ، أو أي قانون آخر ساري المفعول ، بجٍد وأمانة،  قانون األمــن الوطني لسنة 2010 بموجب 
مصدرها، وال أفش أي سر أحمله، أو أعلم به أثناء عملي في الجهاز، أو رؤسائي، وأحافظ علی أسرار الجهاز، وال أفرط فیما أحصل علیه من معلومات أیًا کان  الصادرة من 

بعد ترکي العمل به، إّال إذا اقتضت ذلك المحافظة علی سالمة الدولة وأمنها، وأن التزم بهذا القسم، ولو أدي ذلك للتضحیة بحیاتي، والله علی ما أقول شهید " .
                                     

 
 

http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.moj.gov.sd%2fcontent%2flawsv4%2f12b%2f10.htm&id=ma-130618163242-79ea0d1c
http://pdfcrowd.com

