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 األول: أحكام متهيدية الباب

 ات وتعريفات:تفسري -1املادة 

 تشري ايل ما يقابلها: اآلتيةفان االختصارات  ،وما مل يقتض السياق معىن آخر نظام األساسييف هذه ال
 حتالف القوى الدميقراطية واملدنية والثورية.تعين  التحالف: .1
 والثورية.راطية واملدنية تحالف القوى الدميقلالنظام األساسي  يعين :األساسيالنظام  .2
 والثورية.القوى الدميقراطية واملدنية  لتحالف اجمللس العام : يعيناجمللس العام .3
 والثورية.القوى الدميقراطية واملدنية  لتحالف التنفيذياملكتب عين ي: املكتب التنفيذي .4
 .هليئة من هيئات التحالفعضوية  عجتما إ يعيناالجتماع العام:  .5
 والثورية.تحالف القوى الدميقراطية واملدنية ل الطارئاو املؤمتر العام  أو إقليميي مؤمتر أ يعين: املؤمتر .6
حتالف القوى الدميقراطية واملدنية هيئات  يفاملعنية  يئة السياسية او التنفيذيةاهل رئيس يعين: رئيسال .7

 والثورية.
تحالف على املستويت االدىن ل أمني املكتب التنفيذي اوللتحالف العام ألمني ا يعين العام:األمني  .8

  والثورية.القوى الدميقراطية واملدنية 

 

 األساسي:نظام اسم ال -2املادة 

 .والثورية(تحالف القوى الدميقراطية واملدنية للالنظام األساسي ) ب ةوثيقتسمى هذه ال

 

 :نظام األساسيالسريان -3املادة 

 .األصوات أبغلبية وإجازته لهاملؤقت  اجمللس العامبعد تبين ا النظام األساسي سري هذي

 

 :نظام األساسيتعديل ال -4املادة 
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 األصوات.ثلثي غلبية أب للتحالف عام أو طارئإال يف مؤمتر ا النظام األساسي عدل هذي  ال 
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 األساسية التحالفبيانات  ثاني:الالباب 

 

 :التحالفومقر إسم -1املادة 
 ويرتجمم" تقد  ب "" وخيتصر ميقراطية واملدنية والثوريةحتالف القوى الد"ب    التحالفسمي هذا ي .1

 Alliance of Democratic, Civil and: اإلجنليزية كالتايلاللغة  إىلاالسم 

Revolutionary Forces   وإختصارهTAQADAM 
ية الفرعاملقار  اجمللس العاممجهورية السودان، وحيدد  – والية اخلرطوم يف للتحالف رئيسيال يكون املقر .2

 .رآلخعناوينها من حني املكتب التنفيذي دد حي   ا، كمواالستثنائية
 

 تعريف التحالف: – 2املادة 
اللجنة األمنية وكامل  انقالب ألسقاطعريض  حتالفهو حتالف القوى الدميقراطية واملدنية والثورية  .1

ة السودانية وبناء دولة الثور  مبادئومؤسساته وقوانينه ودعم انشاء سلطات انتقالية تنفذ  نظام االنقاذ
 سودانية انجحة بعد فرتة االنتقال. 

وأتهيل قيادة شابة وبديلة للبالد تصل  حلل املشكل السوداين علميلتقدمي برانمج  التحالفسعى ي .2
  الشعيب.السلطة عرب آليات االنتخاب والتفويض 

ميقراطية واملدنية والثورية الدالتنظيمات  ويضمالفردية و  على قاعدة العضوية اجلماعية التحالف قومي .3
 ة والثورية والقومية. املستقلوالشخصيات 

 

 البصري: التحالفشعار  - 3املادة 
 أدانه( )كما هو موضح  ار بصريشع للتحالف .4
يطلق مسابقة لتعديل الشعار  نلتحالف ألللمجلس العام جيوز  .5

 غيريهو تأ
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 علم التحالف: – 4املادة 
ثالثة جنمات محراء علم كما هو موضح أدانه يتكون من علم االستقالل ويف منتصفه  للتحالف .1

 (.الشهيد علي حممود حسنني )تصميم
زرق للسماء واألصفر للشمس بدالالهتا االجيابية بينما يرمز األخضر للزراعة األالعلم للتايل:  ألوانترمز   .2

 . وم احلمراء للثورات السودانية الثالثة أكتوبر ومارس/ ابريل وديسمربترمز النجو والنماء، 

 

 :شعار التحالف الصوتي – 5املادة 
 يف مسابقة عامة.  وأحلانه)نشيد( يتم اختيار كلماته  خاص بهعار صويت ش للتحالف .1
 . الصويت التحالفشعار كلمات وحلن للتحالف    اجمللس العامجييز  .2
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  ووسائل العمل واألهداف الرؤية والرسالة: لثالباب الثا

 

 الرؤية:-1املادة 
مة وأتمني حياة آمنة مستقرة لكل على حتقيق التنمية املستدا ةنسعى لسودان كدولة متقدمة ذات سيادة قادر 

 .مواطن؛ عرب تطبيق مشروع وطين متكامل يف دولة املواطنة والقانون
 

 :الرسالة-2املادة 
أتسيييييييييس لسييييييييودان يتسيييييييياوى فيه اجلميع يف احلقوق والواجبات على أسيييييييياس املواطنة من خالل تنفيذ رؤية 

 .." للفرتة االنتقاليةتقد موسياسات "
 

 :حالفالتأهداف -3املادة 
 ،استعادة كافة احلريتحماسبة القائمني عليه و أسقاط االنقالب احلايل و 

اجناز السييييالم الشييييامل والعادل يف كل مناطق السييييودان وذلس عرب ااطبة اسييييباب احلروب والنزاعات وحلها 
 جذري، واجناز مصاحلات وطنية وتوطيد السلم األهلي والوحدة الوطنية، 

جتاه كل من ارتكب جرائم فردية ومجاعية ضد أهل السودان.  إن أوىل اشرتاطات  حتقيق العدالة يف السودان
العييدل االعرتاف ظملظييامل التييارخيييية. فقييد وقع ىلم كبري على مواطين دارفور الكربى وجنوب وغرب كردفييان 

قدمي والنيل األزرق واالنقسيييييييينا وشييييييييرق السييييييييودان ومجاهري الكناع وغريهم، وجيب على الدولة عرب رموزها ت
 اعتذارها التارخيي لضحاي تلس احلروب واملظامل املستمرة، 

 تنتهي ظنتخاظت حرة ونزيهة،  شهرا 18إقامة فرتة انتقالية مدنية حقيقية ملدة 
السعي والنضال من أجل أتسيس دولة فيدرالية دميقراطية متعددة األعراق والديانت يتساوى فيها املواطنون 

فة على اسييييييياس املواطنة الكاملة والشييييييياملة، وتكفل كل اسيييييييس احلرية السيييييييياسيييييييية يف احلقوق والواجبات كا
 واالقتصادية واالجتماعية الفردية منها واجلماعية،
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 :وسائل العمل -4املادة 
A. :على مستوى مؤسسات الحكم االنتقايل 

 سودة(صياغة دستور انتقايل لحكم فترة االنتقال المدنية القادمة بعد اسقاط االنقالب، )مرفق م 

  الغاء دور المكون العسكري يف الحياة السياسية ونزع كل الصالحيات األمنية واالقتصادية منه ويف أولها

وأعادة هيكلة القوات  الوالية على األموال العامة وغيرها واسناد وزاريت الدفاع والداخلية لعناصر مدنية،

 المسلحة يف إتجاه بناء جيش قومي موحد،

 عضو على ان تقوم باالختيار له والتمثيل  100نتقايل على المستوى االتحادي من تكليف مجلس تشريع ا

فيه لجان المقاومة والحركات السياسية المناهضة لالنقالب والقوى االهلية والمدنية لكي يلعب دوره 

مجالس تشريعية يف أقاليم السودان الستة الكبرى )الشمايل، الشريق،  6و الرقايب والتشريعي كامال،

 عضوا يف كل منها، 33األوسط، كردفان، دارفور، الخرطوم( بعضوية 

 تكوين من المجلس التشريعي االنتقايل ومن ثم  تكوين سلطة قضائية مستقلة عبر تعيين رئيس القضاء

 المجلس األعلى للقضاة والمحكمة الدستورية، والمحكمة عليا االتحادية والمحاكم العليا اإلقليمية. 

 أعضاء من أهل الخبرة والنزاهة من بينهم أمرأه واحدة  3لتشريعي مجلسا للرئاسة من يختار المجلس ا

 السيادي يف السلطة التنفيذية  الضلعهو  على األقل يكون

  كما وزيرا،  15-10مدنية كاملة الدسم تتكون من رئيس وزراء وكفاءات يختار المجلس التشريعي حكومة

مات إقليمية تدعمها قوى هذا اإلعالن من الشارع وعبر المجلس حكو 6تختار مجالس التشريع اإلقليمية 

 التشريعي، 

  أشهر من تعيينها وتقييم أداء كل  6تقييم عمل هذه الحكومة المدنية وحكومات األقاليم بعد مرور يتم

وزير من طرف المجلس التشريعي االتحادي والمجالس التشريعية اإلقليمية واعفاء كل وزير لم يحظ 

ويتم ومنح رئيس الوزراء الفرصة لتقديم وزراء جدد على ان يحظوا بموافقة المجلس التشريعي، بالثقة 

 هذا التقييم دوريا كل ستة أشهر. 

 

B.  :على مستوى سياسات الفترة االنتقالية 

  اعداد وثائق وخطط انتقال حقيقي يف السودان بما يف ذلك خطة حكومية متكاملة إلنعاش االقتصاد وإعادة

يمكن ان يتم تفصيل وتدقيق تلك الخطط . وإعادة هيكلة القوات النظامية وبناء جيش قومي موحدهيكلته 

 عبر مؤتمرات قطاعية وفنية مختلفة،  

  عبر مؤتمر سالم جامع وحوار والتعايش السلمي الُمشترك واألهلي  االجتماعيإقامة مؤتمر قومي للسالم

 ،إطار وطن يسع الجميعوتعزيز ثقافة قبول اآلخر يف سوداين  –سوداين 

  الشروع الفوري يف دراسة اوضاع المناطق المتأثرة بالنزاعات، والقيام بدراسات ميدانية إلعادة النازحين

عبر  وتحديد المسارات وتعويض كل من تضرر بالحرب وتوفير األموال الالزمة لتلك المشاريعوالالجئين 

 ، صندوق قومي لإلعمار
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 كبر من ايراداتها المحلية  خصيصوت لحروب إيجابيا  تمييز المناطق المتأثرة با ودعمها حتياجاتها، النسبة أ

كبر من الناتج القومي وتكلف لجنة إلعادة اإلعمار تشارك فيها جميع المكونات اإلثنية والمناطقية  بنسبة أ

 والمواطن المحلي، وبخطط مدروسة وعمل دؤوب يهدف إلنهاء الظلم التاريخي مرة ولألبد،

  المحاكمات يف الحق العام، والتسريع يف المحاكمات والقضايا المرفوعة ضد رموز النظام السابق اقامة

كتوبر وجرائمهم يف مناطق النزاعات وبايق اقاليم السودان.  وإىل أن يتم ذلك التعامل مع  25وانقالب  أ

فسد وأفسد وأجرم واستعادة المحكمة الجنائية الدولية قبوال  وتنفيذا  لقراراتها، ومحاسبة ومحاكمة كل من 

 المال العام، على أن تعقد المحاكمات يف كل مدن السودان من أجل إقامة العدل ورد الحقوق إىل أصحابها، 

  مع مراعاة إن أي إصالح اقتصادي يجب أن  الموارد الداخلية علىباالعتماد اإلسراع باإلصالح االقتصادي

مصالح الشعب وزيادة دخل الفرد، وأن محاربة الفقر والتمتع يكون علميا  ومدروسا  وهادفا  نحو تحقيق 

بحياة أفضل للمواطن السوداين هو الهدف الكلى للدولة ويجب العمل عليه ال أي هدف اخر، والتوجه نحو 

انفتاح الدولة االقتصادي بوضع خطط عمل لكيفية رفع العقوبات القديمة والجديدة وكيفية وزيادة اإلنتاج 

 ناعي ورفع كافة المعيقات ضده،الزراعي والص

  توفير الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات المياه والكهرباء بمستوى الئق ومعالجة أزمات المعيشة

واجتراح برامج لمعالجة الفقر المدقع عبر شبكة غطاء  والغالء كنتيجة الزمة لإلصالح االقتصادي المنشود،

 للشباب، ودعم اجتماعي وتوفير مليون فرصة عمل جديدة

 وهياكل وخطط للسياسة الخارجية تهدف لمصلحة المواطن السوداين اوال ، وال تسعى  اتوضع استراتيجي

بأي شكل ايل دعم توجه سياسي او عقائدي معين او لتصدير االيدلوجيات وإنما يكون ديدن الدولة 

اري مع جاراتها، وال يجوز السودانية العمل على دعم االستقرار والتعاون اإلقليمي وزيادة النشاط التج

 صرف أموال للدولة على أي تغيير لنظام سياسي لدولة مجاورة او تصدير ايدلوجيا أو عقيدة،

  ونشر التوجه السريع نحو استقرار الدولة عبر تشجيع وإصالح العمل السياسي وتوطين الحكم المحلي

للحكومة المنتخبة يف أقرب فرصة هو وتنشيط االقتصاد، وباعتبار أن الوصول ثقافة السالم والمصالحة 

عمل من أجل وضع الدولة على قاعدة االنطالق نحو المستقبل، والوصول لالستقرار المدين والنظام 

 الديمقراطي الكامل، 

   إصالح المؤسسة العسكرية وهذا يشمل القوات المسلحة والشرطة واالمن وحل ودمج قوات الدعم

ة ودمج قوات الحركات الثورية يف الجيش الوطني ونزع السالح غير السريع يف القوات المسلحة والشرط

القانوين من ايدي المواطنين.  هذا ال يمكن أن يتم بدون االعتراف بالدور التاريخي لقوات الحركات المسلحة 

ومساهماتها الكبيرة يف النضال ضد نظام البشير ثم بدور الكثير من ضباط وجنود الجيش يف صناعة التغيير 

كتوبر الراهن.  25يف ثورة ديسمبر ويف النضال ضد انقالب  هو إعادة هيكلة تلك  واجباتالأوىل وتكون أ

قيدة القوات كما يجب صياغة ع والدولة،القوات وتعليمها وتدريبها بما يضمن عالقتها السليمة مع الشعب 

 الهيكلة، الجديدة بعدالمسلحة 

 مؤسسات وتنظيفته عبر قوانين وسياسات تهدف لذلك، وضمان تعدديوتشجيع اإلعالم الوطني  تنظيم 

الخدمة المدنية من بقايا النظام السابق قوانينا  وممارسات وافرادا ، وفق  التعليم ومؤسساتواالعالم 

 قوانين العزل السياسي والمحاسبة القانونية والجنائية عما تم ممارسته من فساد وتخريب،
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 ي والخيري على قاعدة الديمقراطية والمحاسبية واالنتخابات الحرة، ووفق إعادة تنظيم العمل النقايب واألهل

 قوانين تضمن حرية وحيدة واستقاللية المجتمع المدين ومكوناته المختلفة، 

  االهتمام بقضية البيئة يف السودان بمعناها الشامل الذي يتضمن القطاع الغايب واعادة استزراع الصحراء

، والعمل على ايقاف التدهور البيئي وتحقيق التكامل بين حر والعطشمكافحة التصووقف التلوث و

النهوض االقتصادي السليم والتوازن البيئي والذي يلزم ان توضع البيئة يف قمة هرم االهتمامات العاجلة 

 كجزء الزم من بناء الدولة الجديدة القادرة على الحفاظ على مواردها الطبيعية ومنع تدهورها، 

  قضايا الهوية وعالقة الدين بالدين  نقاشدارة التنوع الثر والتعدد الفريد و إوتق النسيج االجتماعي ر البدء يف

كير األرضوقضايا بالدولة  على الدائم  صياغة الدستورعبر حوار دستوري واسع وجامع وشعبي، و  والحوا

 المستقلة،ة الدستور الدائم أساس هذا الحوار تحت إشراف مفوضي

 حرة وديمقراطية وفقا لما يقره الدستور الدائم وقانون االنتخابات المتوافق عليه.   تنظيم انتخابات 

 

C.  تقدم: -على مستوى تحالف القوى الديمقراطية والمدنية 

  ليقوم بدوره المطلوب يف العمل السياسي والجماهيري بصورة ديمقراطية وتوسيع أُطره هيكلة التحالف

  ذا اإلعالن،والتنظيمي والتصدي لتنفيذ مقررات ه

  انشاء مجموعات العمل وتحديد المسؤولية عن الملفات داخل التحالف لصياغة ووضع برامج التحالف

 التفصيلية إلدارة السودان يف مرحلة االنتقال وما بعدها والحوار حولها مع كل اصحاب المصلحة،

 ين لمؤسسات الحكم ضمان مشاركة التحالف يف كل الحوارات السياسية واالتفاقات وتقديمه لمرشح

االنتقايل المدين على مستوى الندية مع المكونات األخرى وتحالفه مع لجان المقاومة وبقية القوى الثورية 

كة العقيمة مع العسكر والمحاصصات الرخيصة،   إلنجاز مطالب الثورة دون الركض للشرا

 هاء الفترة االنتقالية.تعين بعد إنالتنسيق بين أطراف التحالف واالستعداد لخوض االنتخابات العامة مجتم 
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 التحالفعضوية : رابعالباب ال

 

  قواعد عامة: -1املادة 
 إليهضم نيطرافه ولتحقيق أهدافه، وميكن أن س امليثاق الذي أقرته أاعلى أس تحالفقوم هذه الي .1

 حسب أحكام هذا النظام. أخرى تنظيمات

وتتوجه إىل اجلماهري بتوجهات  ر التحالفإطاالسياسي العام يف  التحالف نشاطهامتارس أطراف  .2
حبرية  تحالفومتارس أطراف ال· مواقفها اخلاصة من منابرها اخلاصةموحدة، كما حيق هلا إصدار 

 نشاطها اخلاص يف جماالهتا املختلفة كافة.

اليت مل يرد ذكرها يف هذا النظام  بشؤون العضويةكل القضاي املتعلقة   عضوية التحالفتنظم الئحة   .3
 ألساسي. ا

 العضوية:شروط  -2املادة 

 التالية: الشروطتوفر  تحالفالتنظيم املتقدم لعضوية اليشرتط يف  .1
 املوافقة على ميثاق التحالف،  
 االميان بضرورة مدنية الدولة ودولة القانون واملؤسسات، 
 اسبة ومثول اجلميع امام القانوناإلقرار مببادئ العدالة االنتقالية واحمل، 
 اليت تفرضها العضوية.  االشرتاكات والقيام ظاللتزامات تسجيل وااللتزام بدفعدفع رسم ال 

 حقوق العضوية: -3املادة 
 اآلتية: والثورية احلقوقحتالف القوى الدميقراطية واملدنية عضو لتنظيم ليكون 
 وقت كاف عنها، قبليصيييييييله اإلخطار  وأن، ملختلفةا التحالفهيئات اجتماعات  ممثلوه أن حيضييييييير .1

 من انعقادها.
 .التحالف ومؤمترات ونشاطاتمداوالت واجتماعات  يفثلوه ممأن يشارك  .2
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من هيئات  وسييييياسيييياته التحالفأي معلومات عن أي مسييييتلة تتعلق بنشيييياط  ممثلو التنظيم أن يطلب .3
 اليت يعمل هبا. التحالف

لتلس  أو؛ ومناصييييبها التحالفملؤسييييسييييات  م من يراه مؤهالأو غريه من اعضييييائهلتنظيم اأن يرشييييح  .4
ن يسيييييييييتفيد من فرص التدريب والدعم اليت أا؛ و املرشيييييييييحني هل التحالف ددحي املناصيييييييييب العامة اليت

 .الضابطة األسسلعضويته وفق  التحالفقدمها ي
 وأي أحكام صادرة مبوجبها.التنظيمية  األساسي واللوائحالنظام  منآخر نسخة لتنظيم اأن يستلم  .5
 .ئحةبال إالأي قرار عقاع  إصدار؛ وال جيوز أي قرار يصدر حبقه ويعتربه جمحفاا  التنظيم أن يستتنف .6
أو يف حالة إيقاع أي  التحالفالدفاع عن نفسييييييه يف حالة إبعاده عن عضييييييوية حق  لتنظيمكون لأن ي .7

 عقوبة عليه.

 العضوية:التزامات -4املادة 
 :والثورية ظلتايلتحالف القوى الدميقراطية واملدنية العضو يف تنظيم يلتزم كل 

 ،هة مبوجبوأي أحكام أخرى صادر  للتحالفالنظام األساسي أن ينفذ أحكام  .1
 ،والثوريةحتالف القوى الدميقراطية واملدنية أن يعمل على حتقيق أهداف وبرامج  .2
 إمكانياته،حدود  يف التحالفأن يبذل كل ما يطلب منه لدعم  .3
 الضوابط احلاكمة. حسبقررة املأن يدفع اشرتاكاته  .4

 

 :الفردية العضوية -5املادة 
والثورية تحالف القوى الدميقراطية واملدنية لعامة  شيييخصيييية وطنية او ظنضيييمام فرديةتتم العضيييوية ال .1

  ،للتحالفالتزام واضح وطلب يرفع للمجلس العام  عرب
العضييوية قبول أو رفض طلبات  بشييتنوالثورية تحالف القوى الدميقراطية واملدنية لاجمللس العام يقرر  .2

  .التحالف هياكل فرديا يفلشخصية املنضمة ا متثيلومستوى  وحيدد اجراءات الفردية

 العضوية:سقوط -6املادة 
 التالية:يف احلاالت  التنظيم التحالفتسقط عضوية 

 التحالفخروجه من عضوية اعالن التنظيم  .1
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 . مع التنظيم املعين او فصله من العضوية التحالففس االرتباط من طرف  .2
 حل التنظيم.  .3

 
 :يف احلاالت التالية لفرديةالتحالف اتسقط عضوية 

 ،الوفاة .4
 ،االستقالة فور قبوهلا وتسريأن تقدم االستقالة كتابة،  علىالستقالة ا .5
 ،التحالفعضوية الفصل من  .6
 .فقدان األهلية القانونية .7

 العضوية:حماسبة -7املادة 
إذا دعا احلال على أن تكفل للعضو حق  -أو أفراداا  تنظيماتا  – اأن حتاسب أعضاءه التحالفحيق ألجهزة 

 ة:اسب العضو يف احلاالت اآلتيالدفاع عن نفسه. حي  
 ،الشرعية التحالفقرارات و تنفيذ االلتزامات اإلمهال يف القيام ظ .1
 ،نظام األساسيالفة للاعرب ممارسات  التحالفالعمل على تقويض وهدم  .2
 ،وأهدافهاالفة ملبادئه  أفكارأو نشر  االسرتاتيجينيالتحالف  التحالف مع خصوم .3
ئم املتعلقة ظلفسيييييياد املايل وانتهاكات اإلدانة يف أية جرمية من اجلرايف حالة العضييييييوية الفردية أيضييييييا:  .4

 حقوق اإلنسان.

 :اجلزاءات التنظيمية-6املادة 
 التحالف:على أي عضو من أعضاء  اآلتية التنظيميةاجلزاءات جيوز توقيع أي من 

 ،التنبيه .1
 ،اللوم .2
 ،جتميد العضوية لفرتة حمددة .3
 العضوية.الفصل من  .4

 

 :يةالتنظيم وتصديق اجلزاءاتسلطة إصدار -7املادة
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يرفع املكتب التنفيذي للتحالف يف مسييييييتواه اإلقليمي او املركزي اقرتاحاته بتطبيق جزاءات تنظيمية  .5
 ،و يرفضهاألذي جييزها للمجلس العام للتحالف ا

 للتحالف.  الطارئأو  حيق لكل من طبق عليه جزاء تنظيمي االستئناف للمؤمتر العام .6
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 التحالف: هيئات امسخلاالباب 

 ومؤسساته: التحالفيئات ه -1املادة 
 :التالية طريق مؤسساته والثورية عنحتالف القوى الدميقراطية واملدنية مل عي

 ،فرع التحالف الوالئي او اخلارجي .1
 ،اإلقليمي املكتب التنفيذي .2
 ،اإلقليمياملؤمتر العام  .3
 ،املكتب التنفيذي االحتادي .4
 بة العامة،راقامل نةجل .5
 التحكيم العامة،هيئة  .6
 ،التحالفمستشارو  .7
 ،االحتادي اجمللس العام .8
 ،رائسة التحالف .9

 ،املؤمتر العام الطارئ .10
 .املؤمتر العام الدوري .11

 :فرع التحالف اإلقليمي او اخلارجي-2املادة 

 التحالفقرب هيئات فروع التحالف الوالئية او اخلارجية مؤسسات التحالف القاعدية وهي تشكل  .1
 ،اطنني وذات االتصال املباشر معهمللمو 

 جدول املهجر خار يع مجويف  18السيييييييييييودان ال فروع التحالف الوالئية او اخلارجية يف واليتتقوم  .2
   ،اليت يقيم هبا مواطنون سودانيون السودان

، والدعاية له، والتحدث ايف منطقته التحالفمتثيل  علىفروع التحالف الوالئية او اخلارجية تعمل  .3
 ،ظجلماهري التحالفوربط  لتحالف،ظظمسه، وربط األعضاء 

 عن غريه سييتقلمرع ف، وكل او اخلارجي اإلقليميرع التحالف فليس هناك حد أقصييى لعدد عضييوية  .4
 .باشرةمللمكتب التنفيذي  رفع تقارير نشاطهيو  يف أدائه

 :او اخلارجية التنفيذية ةفروع التحالف الوالئي مكاتب -3املادة 
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 أعضاء  9 -5تكون من ي تنفيذي مكتباخلارجية او  ةيكون لكل فرع من فروع التحالف الوالئي .1
ني أعضييييييييييييائها، ليكون من بينهم املهام ب او اخلارجية التنفيذية ةفروع التحالف الوالئي مكاتبتوزع  .2

 خرين.اآل ناءوعدد من األم خزانة،وأمني  عام رئيس، وأمني
االنتخاع السييييييييياسييييييييي و  العمل علىاو اخلارجية  ةفروع التحالف الوالئيلتنفيذية لا كاتبملاتشييييييييرف  .3

، الدولة/لواليةظ التحالفومن ضيييييييييييمنه متثيل  ،او دولة املهجر املعنية بواليتها للتحالفالتنفيذي و 
 تنظيم احلمالت االنتخابيةالدعوة لالجتماعات واملؤمترات، تنظيم املهرجاانت واألعمال اجلماهريية، 

والية أو ظل التحالف، اإلشييراف على صييحافة الدولة/ظلوالية ع وصييرف املاليةيم، جتالدولة/يف الوالية
 اخل من واجبات العمل التنفيذي. ،دولة املهجر

او دولة  واليةعملها لقرارات مؤمتر ال يف التنفيذيةو اخلارجية ا ةفروع التحالف الوالئي مكاتبختضييييع  .4
 .االحتادياملكتب التنفيذي كما تعمل حتت إشراف وقيادة   ،املعنيةاملهجر 

 :او اخلارجية التنفيذية ةفروع التحالف الوالئيات ؤمترم -4املادة 

 –و  الفرتة من يونييفمؤمترا عييامييا  او اخلييارجييية التنفيييذييية ةالتحييالف الوالئييي من فروعرع فكييل عقييد  ي .1
 ،الفرعأن ت عقد مؤمترات طارئة بناء على طلب من أغلبية أصوات أعضاء  عام وميكنكل   أكتوبر

 ،واليةلل املكتب التنفيذياللذين حيددمها  ومياملكان وال يفدولة املهجر  /والية للعقد املؤمتر العام ي   .2
 ،التنفيذي للوالية أو دولة املهجرأعضيييييييياء املكتب دولة املهجر رع ففرع الوالئي او لاؤمتر منتخب ي .3

السياسات والربامج لعمل التحالف  يقرتحكما ،  ملعينا التنفيذي على عمل املكتب ظلرقابة يقومكما 
 املناصيييبيف للرتشييييح  الوالئيني التحالفثلي ، ويقوم برتشييييح ممة أو دولة املهجرعلى مسيييتوى الوالي

 .العامة

 :والفئويةات القطاعية التنظيم-5املادة 

اليت تعمل بشكل والفئوية ات القطاعية التنظيمعددا من  للتحالفاالحتادي  املكتب التنفيذي شئين .4
 ،عينة من املواطنني ذات مهوم خاصةتنظيمي مستقل وسط قطاعات م

وغريهم  املهنينيوالنازحني والالجئني و والنسيياء القطاعات اخلاصيية شييرائح الطالب والشييباب تشييمل  .5
 ،إنشاء تنظيم خاص للتعبري عن مصاحلهم ومهومهمضرورة  املكتب التنفيذيرى يمن القطاعات ممن 

دسييياتريها ولوائحها على إال تتناقض مع النظام األسييياسيييي  للتحالفتصيييومل املنظمات الفئوية التابعة  .6
 التنظيمية. ولوائحه للتحالف
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 :التنفيذي االحتادياملكتب  -6املادة 

ذوي من عضيييييييييييواا  11-9مييا بني ييية والثور تحييالف القوى الييدميقراطييية واملييدنييية العييام ل اجمللسخيتييار  .1
 4-3من بينهم ، األعضيييياء فيه عضييييوية تنظيمات التحالف والعناصيييير املسييييتقلةالقدرات العالية من 

 ، االحتادي للتحالف التنفيذي املكتبنوا يكو  لاألقل،  علىنساء 
املتخصييييييصيييييية  وأمناء لألماانت عاماا  رئيسييييييا واميناا  بني صييييييفوفهمن  خيتار املكتب التنفيذي االحتادي .2

وامانة للشييؤون  السييياسيييةمانة للشييؤون أو  واالقتصيياد مانة للمالأويكون من بني االماانت  ،األخرى
أمانة للعمل و  واإلدارةوامانة للعالقات اخلارجية وأمانة للتنظيم أمانة لإلعالم واالتصيييييييييييال و القانونية 

 اإلنسانية،اجلماهريي وأمانة للشؤون 
 ،ذي مقرر وسكرتري حمرتفان إلدارة االعمال املكتبيةيكون للمكتب التنفي .3
ويكون من  املؤمترين،، يف فرتة ما بني للتحالف التنفيذية العليا التنفيذي السييييييييييلطةاملكتب شييييييييييكل ي .4

 مهماته حتديدا:
 التحالفورائسة  اجمللس العامقرارات و  للتحالفذ قرارات املؤمتر العام يتنف، 
 الية وتطويرها وعن أوجه صرفهاامل التحالفعن موارد  ون مسئوالا يك، 
 املركزيتوىل قيادة وإدارة العمل السياسي اليومي على املستوى ي، 
 املسييييتوي  ىعل للتحالف والتعبوياإلعالمي والدعائي البحثي و عن النشيييياط  كون مسييييئوالا ي

 ،املركزي
 عالقييياتيييه ويفرى خاألتنظيميييات الاملسيييييييييييتوي املركزي يف عالقتيييه مع  على التحيييالفثيييل مي 

 ،إلقليمية والعامليةا
   مرحلة التتسيس يففروع التحالف الوالئية ويف دول املهجر ساعد يف تكوين ي، 
 التحالف الوالئية ويف دول املهجر عمل فروععلى ويشرف  ويدعمنسق ي، 
 واإلعالمية والفكرية الالزمة لتنفيذ خطط وبرامج التنظيمية املؤسيييييييسيييييييات املالية و  ء ئشيييييييين

 ،التحالف
 اء آخرين ملعاونته يف أداء أو من بني أي أعضييييي تخصيييييصييييية من بني أعضيييييائهن اللجان املو  يك

 ،مهامه
  لذلس من كوادر  أهالا راهم يعليها من  ظإلشرافكلف ي  يفرد ملفات اصصة لقضاي بعينها

 ،التحالف
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 شييييرها بني املؤيدين ينإىل األعضيييياء و  ومؤسييييسيييياته التحالفنقل سييييياسييييات وخطط وبرامج ي
 ،اسامهة يف تنفيذهثهم على املحيواجلماهري و 

 ة واالقتصييييييادية لألعضيييييياء عمل على ترقية وتطوير املعرفة السييييييياسييييييية واالجتماعية والثقافيي
 ،واملؤيدين

 ألي اجتماعات عد ي، كما هعد ليدعو و يو للتحالف العام املؤمتر قد عدد أوقات وأماكن حي
 ،ومؤمترات طارئة

 املسييييييتوي  علىمة اليت تعقد شييييييارك يف النشيييييياطات االجتماعية والثقافية والسييييييياسييييييية العاي
 ،املركزي

 سييييييييييينوية عن نشييييييييييياطه وأي تقارير أخرى  ربع اا تقارير  –عرب الرئيس او األمني العام  –رفع ي
 .أو الطارئ للمؤمتر العام عن نشاطه وتقريراا ختامياا  عامللمجلس ال

 جلنة املراقبة العامة:-7املادة 
 أتنمر إ، من بينهم (5) أعضييييييياء ثورية مخسيييييييةوالتحالف القوى الدميقراطية واملدنية لينتخب املؤمتر العام  .1

 ،التحالفاألقل، يكونوا جلنة املراقبة العامة يف  على
القيادية  التحالفال حيق ألعضاء جلنة املراقبة العامة أن حيتلوا أي مناصب تنفيذية أو سياسية يف هيئات  .2

 ،ىخر األ
 على واالطالع، للتحالفهيئة و ألعضيييياء جلنة املراقبة العامة حضييييور أي اجتماعات ألي مؤسييييسيييية  قحي .3

 ،ا ومراسالهتا، وطلب تفسريات منهاواثئقه
 ،ها رئيسا، وانئبا للرئيس وأميناا تنتخب جلنة املراقبة العامة من بني عضويت .4
، وأي العامة التحالفتنظم أعمال جلنة املراقبة العامة، وتوزيع املسيييييييييييؤوليات فيها وطريقة انتخاهبا الئحة  .5

 ،قاعدة أحكام هذا النظام علىازة جم ىتفصيلية أخر لوائح 
ويكون من مهماهتا  املؤمترين،، يف فرتة ما بني للتحالف املراقبة العلياتشييييييييكل جلنة املراقبة العامة سييييييييلطة  .6

 حتديدا:
  للتحالف ظلنظام األسييييياسييييييالتزامها  ومديالتحالف مؤسيييييسيييييات و أجهزة  علىممارسييييية الرقابة 

 ،ولوائحه
 أو أو لوائحه للتحالف لنظام األسيييييياسيييييييلها عن خروقات أي شييييييكاوى تصييييييل إلي التحقيق يف ،

 ،التحالف ومؤسساتالسائد يف البالد من قبل أعضاء )الدميقراطي( للنظام القانوين 
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  نظام األسييييييياسييييييييللتوصيييييييلت إليها فيما يتعلق أبي خروقات  عامللمجلس التقدمي التوصييييييييات 
 ،التحالفت قبل أي من أعضاء أو مؤسسا متت من، أو لوائحه للتحالف

  العامة يف الدعاوى اليت ترفع أمام هيئة التحكيم التحالفمتثيل، 
  للتحالف املؤمتر العام إىلختاميا  ا، وتقرير العام إىل اجمللسرفع تقارير دورية عن نتائج عملها. 

 هيئة التحكيم العامة:-8املادة 
من ذوي اخلربة األقل،  لىعتن ، من بينهم امرأ(5) أعضاء مخسة للتحالفينتخب املؤمتر العام  .1

 ،العامة نوا هيئة التحكيميكو  القانونية، 
لعامة أن حيتلوا أي مناصييييييييب تنفيذية أو سييييييييياسييييييييية يف هيئات ا مالتحكيال حيق ألعضيييييييياء هيئة  .2

 ،ىخر القيادية األ التحالف
 ،ها رئيسا، وانئبا للرئيس وأميناا تنتخب هيئة التحكيم العامة من بني عضويت .3
وأي  ،التحالفالعامة وتوزيع املسؤوليات فيها وطريقة انتخاهبا الئحة  التحكيمتنظم أعمال هيئة  .4

 ،قاعدهتا علىجمازة  أخرى لوائح تفصيلية
، يف فرتة ما بني املؤمترين، ويكون للتحالف العليا قضيييائيةالالعامة السيييلطة  تشيييكل هيئة التحكيم .5

 من مهماهتا حتديدا:
 وجلنة  التحالفومؤسييييسييييات  أعضيييياءة إليها عن طريق املداولة يف الشييييكاوى والبالغات املرفوع

 املراقبة العامة.
  االسييتماع لوجهات النظر املختلفة، وإعطاء العضييو أو املؤسييسيية املشييكوة كامل الفرصيية للدفاع

 ،ا وتقدمي وجهة نظرهاه/عن نفسه
  اختاذ القرارات واألحكام يف الشيييكاوى والبالغات املرفوعة إليها عن طريق أعضييياء ومؤسيييسيييات

 ،وجلنة املراقبة العامة التحالف
  للتحالف املؤمتر العام إىلوتقريرا ختاميا  ،اجمللس العام إىلرفع تقارير دورية عن نتائج عملها. 

 

 :التحالفمستشارو -9املادة 

يكونوا  (50) ونحني اىل اخر عددا من االفراد ال يتعدون اخلمسمن  تحالفاجمللس العام للخيتار  .1
 ،تحالفمستشارين للمبثابة 
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من الشخصيات املخضرمة ذات املصداقية واإلسهام الكبري يف تعزيز  التحالف مستشارييتم اختيار  .2
 ،التحالفرسالة الدميقراطية يف السودان وممن هلم الرغبة والقدرة على دعم وتعزيز اهداف 

 القضاي وخصوصا يف العامللمجلس و  التحالفلرائسة بتقدمي استشاراهتم وآرائهم  ستشارونيقوم امل .3
كما حيق هلم املشاركة يف مناقشة   التحالفاالسرتاتيجية وقضاي شرعية القرارات واجتاهات تطور 

 ،القضاي الوطنية العامة بصفتهم مستشارين للتحالف

يف حالة خرقه الفاضح  التحالف مستشاريمن  عن ايا  ستشارنزع صفة املعام حيق للمجلس ال .4
 . أو وحدته التحالفضد مصلحة  أو عمله التحالفألهداف ومبادئ 

 

 :اجمللس العام-10املادة 

ط تشريعاته العليا يف الفرتة بني املؤمترين هيئة سياسية وتشريعية عليا تسمى خيو  سياسياا  التحالفقود ي .1
ملزمة وهنائية  وتكون قراراته يف الفرتة بني املؤمترين التحالفعلى هيئة قيادية يف أو وه جمللس العامظ

 (أو الطارئ العام)عدا املؤمتر  األخرى التحالفل مؤسسات جتاه ك

 كاآليت:  اجمللس العامكون اعضاء تي .2

 للتحالفاليت تنضم  تنظيماترؤساء األحزاب وال 
 على اال  من طرف رؤساء التنظيمات املنضمة للتحالف شخصيات قومية يتم اختيارها ظألمجاع

 . تيزيد عددهم عن ثلث أعضاء رؤساء التنظيما
يف فرتة ما بني املؤمترين، ويكون من مهماته  ،للتحالفالعليا القيادية السلطة  اجمللس العاميشكل  .3

 حتديدا:
  والنظام االساسيميثاق التحالف  هدي على للتحالفيصدر القرارات وخيط السياسات العامة 

 ،ةالعام تاومقررات املؤمتر 
 التحالفاالسرتاتيجية املختلفة إلدارة  والربامج يصدر وجييز اللوائح والواثئق، 
  ويقيلهمالحتادي اعضوية املكتب التنفيذي خيتار، 
  توصيييييييييات العام املنصييييييييرم ويصييييييييدر ال نعاالحتادي  تب التنفيذيللمكيناقش التقرير السيييييييينوي

 ،والتوجيهات الالزمة بشتنه
  العيام القيادم ويصييييييييييييدر  نعاالحتيادي  املكتيب التنفييذياملقرتح من ينياقش الربانمج السييييييييييينوي

 ،توصيات والتوجيهات الالزمة بشتنهال
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 تنمية املوارد وترشييييييد  يناقش امليزانية السييييينوية ويصيييييدر التوصييييييات والتوجيهات الالزمة بشيييييتن
 ،الصرف

  رئيس التحالف وانئبه ورئيس املكتب التنفيذي او األمني العام صيييييييييالحيات نقل بيصيييييييييدر قرارا
لقرارات املؤمتر العييام وقوانني  من أي منهم وجود خرق واضيييييييييييح حييالييةللمكتييب التنفيييذي يف 

 التحالف.
 ن طرف جلنة التحكيم العامة. جييز القرارات اجلزائية من طرف املكتب التنفيذي والقضائية م 
 او اللوائح األساسي  يف النظاممواد أخرى ي يصدر القرارات يف شتن القضاي املوكلة له وفقا أل

 .املتفرعة عنه أو القانون
ه او انئباو  التحالفيدعو له رئيس  سيييييييييتة أشيييييييييهر كلمرة   كامالاجتماعا دوري     اجمللس العاميعقد  .4

 أعضاء اجمللس.  أو من ثلث التحالفرئيس ماعات استثنائية بدعوة من كما حيق له عقد اجت  ،املقرر
 

 التحالف:رئاسة -11املادة 

يكونون هيئة رائسة  وانئباا للرئيس ومقرراا للتحالف رئيساا  عضويتهمن بني اجمللس العام ينتخب  .1
  ،التحالف

 وال جيوزاألخري وحتسيييييب من يوم االختيار سيييييتة أشيييييهر  مرة كلرائسييييية التحالف تتغري عضيييييوية هيئة  .2
مطلقا ويفصييل أي عضييو حياول تعطيل انتقال الرائسيية من عضييوية التحالف  او أتجيل انتقاهلا تعطيل

 ،فصال هنائيا
والوطنية التنظيمية املناسييبات واحملافل  أهميف التحالف  منفردة العضييويةمتثل هيئة الرائسيية جمتمعة او  .3

 ذلس. أمكنما  واإلقليمية والعاملية
 

 :ئئالطار العام املؤمتر -12املادة 

، للتحييالفاجتميياع عييام  هووالثورييية تحييالف القوى الييدميقراطييية واملييدنييية ل ئالطييار عييام لااملؤمتر  .1
يف الفرتة بني  التحالفية، اليت تواجه تنظيماليدعي ملناقشييية القضييياي اهلامة الفكرية والسيييياسيييية و 

 ،ظختاذ قرار فيهاخرى األ التحالفاملؤمترين العامني، وال تستطيع أو ال ترغب مؤسسات 
 ،اجمللس العام أعضاءانئبه أو ثلثي أو  التحالفرئيس  ئالطار دعو للمؤمتر ي .2
 ،التحالفكل القضاي السياسية املتعلقة بتكتيكات   ئالطار يناقش املؤمتر  .3
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 يكون للمؤمتر الطارئ كل صالحيات املؤمتر الدوري العام؛ سوى انه يعقد قبل مواعيده. .4

 :العام الدوريالعام ر املؤمت-13ة املاد

أعلى سيييييييييييلطة تشيييييييييييريعية  والثورية هوتحالف القوى الدميقراطية واملدنية لالدوري املؤمتر العام  .1
 .ديسمرب 31و أكتوبر 1يف الفرتة بني  نةسيف المرة وينعقد  التحالف،وتنفيذية ورقابية يف 

 ،عن أي أتخري أو فشل يف انعقاده لؤو سو موه   املكتب التنفيذير له ض  حيو  العام دعو للمؤمتري .2
ر الدوري العام من أعضاء اجمللس العام للتحالف وأعضاء املكتب التنفيذي االحتادي يتكون املؤمت .3

 ،املهجر فيذية اإلقليمية ويف دولوأعضاء املكاتب التن
 التايل:يكون من مهام املؤمتر  .4

  للتحالفيرسم السياسة العامة. 
  قافية للتحالفوالثتماعية جالسياسية واالقتصادية واإلوالربامج خطط العمل  يزجييناقش و. 
  التحالف. النظام األساسييصدر وجييز ويعدل 
 التحالف.تتعلق بنشاط  أو سياسية أو تنظيمية ةأخرى فكري يصدر وجييز ويعدل أي واثئق 
  جملس يقرر يف دعم ترشح شخصيات بعينها ألهم املناصب يف الدولة يف حالة عدم قدرة

 العام على تقدمي تلس الرتشيحات
  (أعضاء 5) العامة ، وهيئة التحكيم(أعضاء 5) جلنة الرقابة العامةمن كل أعضاء  ينتخب. 
  املكتب التنفيذيأماانت و ألمني العام وا  كتب التنفيذي امللرئيس اخلتامية يناقش التقارير 

يف فرتة ما بني املؤمترين.  مأدائهعن العامة،  هيئة التحكيمو جلنة الرقابة العامة، ، و املختلفة
 الالئحة، ويصدرهذا  أساس على نشتت ىخر أجلان رير أي هيئات ومؤسسات و كما يناقش تقا

 التوصيات الالزمة بشتهنا.
  العام،لس اجمل او هيئة التحكيم العامةينظر يف الشكاوى واالستئنافات املقدمة ضد قرارات  
 يصدر املالية للدورة اجلديدة، و  السابقة واملوازنةاملايل املفصل عن الدورة  يناقش التقرير

 ما.تهنالتوصيات الالزمة بش
 التحالفالالزمة لتنفيذ سياسات  واملكاتب اإلداراتاهليئات و ملؤسسات و اقرتح إنشاء ي 

 ،وحيدد مهامها واختصاصاهتا
  ومستقبله،  ،السياسية االخرى تجمعاتمع ال التحالفيقر يف املسائل املتعلقة بعالقة

  مسه، أو حله.إمع آخرين، وتغيري  واندماجه



25 
 

 ملالية: اسادسالالباب 

 الالئحة املالية: -1املادة 
واليت حتكم قضاي العمل املايل  والثورية،تحالف القوى الدميقراطية واملدنية الالئحة املالية ل اجمللس العامجييز 

 على الوجه التايل: التحالفار مالية تد –ومن دون االخالل بعمومية هذا النص  .التحالفيف 

 املصادر واملوارد: -2املادة 
 التايل: التحالفتكون مصادر وموارد مالية ت .1
 والشخصيات األعضاءالتنظيمات  اشرتاكات وتربعاتو  االشرتاك رسوم، 
  واجلهات غري احلكومية وذات الشخصية االعتبارية، التربعيييييييات واهليييييييبات من األفراد واهلييييييييئات

 ،املكتب التنفيذيعليها  وافقيو  التحالفواليت ال متس استقاللية 
 القانون،األوجه اليت حيددها  يفالتحالف  مار أموالريع استث 
 وتتم إجازته ضمن املوازنة العامة للدولة دولةأي دعم تساهم به ال، 
  للتحالف املكتب التنفيذيوافق عليها يأي مصادر أخرى مشروعة ال مينعها القانون و. 
  صية املستقلةدوالرا للشخ 50دوالر امريكي للتنظيم و 100يكون رسم االشرتاك ما يعادل، 
 ،دوالر امريكي سنوي 1000ا قيمته التنظيمات األعضاء مبتكون اشرتاكات  .2
 دوالر سنويا، 200تكون اشرتاكات الشخصيات القومية ما قيمته  .3
وشاغلي املناصب الدستورية والتنفيذية العليا من أعضاء  للتحالف الربملانية اهليئاتيدفع اعضاء  .4

لدعم مالية  % من رواتبهم وجمموع اصصاهتم5شحون من قبل التحالف نسبة املر  التحالف
 ،التحالف

من غري التنظيمات بعد توصية من اهليئة القيادية املختصة استثناء أي عضو مكتب التنفيذي جيوز لل .5
 ،حالة تقدمي العضو أسباظا مقنعة من دفع فئة االشرتاك املقررة كلياا أو جزئياا يف

 وجه الصرف:أ -3املادة 
 هتغطية منصرفاتو  وتطبيق براجمه مؤسساته وإدارة التحالف سبيل بناء يف التحالفتصرف مالية  .1

 ،التحالف، وال جيوز صرفها ألي أهداف شخصية أو غري مرتبطة أبوجه نشاط هومتويل نشاطات
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إصدار أوامر  قيع الذين جيوز هلمامحلة التو يف املكتب التنفيذي واالقتصاد  أمانة املال أمنيدد حي .2
 الصرف.

 ضوابط الصرف: -4املادة 
، ودون إخالل بعمومية التحالفاملعامالت املالية يف  كلاألساسي  النظام مبوجب الالئحة املالية الصادرة  ضبطت

 هذا النص جيب التقيد ظلتايل: 
ويكو ن أمني  ،للتحالفعلى العمل املايل يف املكتب التنفيذي االحتادي  ملال واالقتصادا أمانةشرف ت .1

 ،التحالفمسئولة عن أموال وممتلكات  مركزية تكونجلنة مالية األمانة 

النظام االساسي لتتدية أغراضه وظلكيفية املقررة يف هذا  إال التحالفجيوز الصرف من أموال  ال .2
 ،ةاليوالالئحة امل

 ،أجنبيةجهة  أيشخص أجنيب أو من  أيتربع مايل من  أيال جيوز قبول  .3
مصرف معتمد أو بنس توفري أو مكتب بريد عدا اجلزء املسموح حبفظه لدى  يف التحالفوضع أموال ت .4

 ،لالئحة املاليةوفقاا  رئيس جلنة املالية

مالية تكون مسئولة عن  جلاانا ودول املهجر  واليتعلى مستوى وال للتحالفالتنفيذية  تنشي املكاتب .5
 ،يف حيزها للتحالفالنشاط املايل 

راها مناسبة يسل مفتشاا يف الوقت أو األوقات اليت ر ي  إخطار مسبق أن  دون التنفيذيكتب مللجيوز  .6
لجان املالية التبعها تللتحقق من صحة البياانت اليت أرسلت إليه للتتكد من سالمة اإلجراءات املالية اليت 

 ،يف اتلف املستويت

راها مناسبة تاا يف الوقت أو األوقات اليت رسل مفتشتإخطار مسبق أن  دونجنة املراقبة العامة جيوز لل .7
لجان التبعها تللتتكد من سالمة اإلجراءات املالية اليت  اللتحقق من صحة البياانت اليت أرسلت إليه

 ،املالية يف اتلف املستويت
واحدة على  رةم للمكتب التنفيذي للتحالفأن يعرض املوقف املايل  املال واالقتصادأمني أمانة على  .8

 ،مدعوماا ظملستندات املوضحة لذلسمبيناا تفاصيل الدخل واملنصرف يف الشهر قل األ
يقوم إبعداد بيان مايل من صورتني شامالا امليزانية السنوية، أن  املال واالقتصادأمني أمانة جيب على  .9

 .لعامللمجلس اومن مث يقوم إبرسال صورة منه  إلجازته املكتب التنفيذيوأن يعرض هذا البيان على 
رفضها او ييزها او جيوان  هناية دورته، عند التحالفراجعة حساظت قوم مبيأن  املكتب التنفيذيعلى  .10
العام  واملؤمتر اجمللس العامتعرض احلساظت اليت متت مراجعتها ومت اعتمادها على  وأنعليها؛ تحفظ ي

 ،األساسيالنظام و إلجازهتا وفقاا ملقتضيات القانون 
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 مىت ثبت لديه وجود بينة مبدئية قوية بوجود تالعب يف أموال االحتادي نفيذيالتمكتب للجيوز  .11
من شتهنا تصحيح  وإدارية وقانونيةتنظيمية  تخذ أي إجراءاتيصدر أي قرارات و يأن  اميزانيته أو التحالف
 ،التحالفوممتلكات  ومحاية أموالالوضع 

 التحالف ة قوية بوجود تالعب يف أموالمىت ثبت لديه وجود بينة مبدئي عام للتحالفمجلس الجيوز لل .12
من شتهنا تصحيح الوضع  وإدارية وقانونيةتنظيمية  تخذ أي إجراءاتيصدر أي قرارات و يأن  ميزانيته أو

 التحالف.وممتلكات  ومحاية أموال

 : املراجعة القانونية:5املادة
القانونية اجلهة لدي تقرير املراجع من بواسطة مراجع قانوين كل عام وتودع نسخة  التحالفتتم مراجعة مالية 

 .الدولة يف

 املؤسسات االستثمارية واخلدمية:: 6املادة 
يف جمال  مشييياريع اسيييتثمارية التحالفرائسييية متابعة  واالقتصييياد حتتأمانة املال نشيييئ تميكن أن  .1

وإقامة دور للنشييييييير والصيييييييحف وغريها من وسيييييييائل واالعالمية اخل  والتنمويةاألنشيييييييطة الثقافية 
 ،عالماإل

 ككل  التحالف، وللهيئات األخرى على نطاق املكتب التنفيذياملعنية يف ماانت ميكن لأل   .2
تقدم خدمات افضييية أو جمانية، يف جماالت الصيييحة والتعليم  رحبية،غري إقامة مؤسيييسيييات خريية 

يةوالتدريب  وغريها للمواطنني، وتعطي أولوية يف ذلس لفئات الفقراء  واخلدمات األسيييييييييييياسييييييييييي
مع  أن تتعاوناملؤسيييييييسيييييييات ، وجيوز هلذه واصيييييييحاب االحتياجات اخلاصييييييية ل والنسييييييياءواألطفا

منظمات ذات أغراض متشيييييييياهبة داخل البالد أو خارجها على أن يكون التعامل يف إطار العمل 
 ،من هذا العمل اخلريي التحالفالرحبي، وال جيوز دعم مالية  اخلريي الطوعي غري

يف  ، وفق األسيييس املقررةاالسيييتثمارية واخلدمية ملؤسيييسييياتأداء هذه ا على العاماجمللس شيييرف ي .3
ال واالقتصييييياد أمانة املقدم تو  ،، ووفق قواعد املراجعة واحملاسيييييبة املعروفةهذا النظام ويف قوانينها

 .للمؤمتر العام هبذا اخلصوصو ام عللمجلس الاا تقارير 
وحتت و يف بالد املهجر أ البالد يف القوانني الساريةيتم انشاء اهليئات سالفة الذكر وفق نصوص  .4

 رقابة اجلهات املسؤولة ظلدولة.
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 الوثائق الرئيسية :سابعالالباب 

 

 ة:لرئيسيتسمية الوثائق ا -1املادة 
 ية التالية:رئيسعلى الواثئق ال اخل تنظيميوالسياسي وال الفكري التحالفيتتسس عمل 

 والثورية.تحالف القوى الدميقراطية واملدنية لنظام األساسي ال .1

 والثورية.حتالف القوى الدميقراطية واملدنية يثاق م .2

 والثورية.تحالف القوى الدميقراطية واملدنية للالعام  الربانمج .3

 سريان الوثائق الرئيسية: -2املادة 
 .للتحالف العام قبل اجمللسمن  اجازهتبعد ا للتحالف الواثئق االساسيةسري ت .1

 تعديل الوثائق الرئيسية: -3املادة 
 من الواثئق الرئيسية إال ظلشروط التالية: أيا  عدلتال 

 ،اجمللس العام، بينما تعدل الواثئق الباقية عرب طارئمؤمتر عام أو  يف للتحالفالنظام األساسي يعدل  .1

 ،التنفيذي املكتب أعضاء من أيا  أو ،اجمللس العام أعضاء منتقدم التعديالت املقرتحة بواسطة أيا  .2

 فيه للجنةيوما على االقل من ميعاد املؤمتر او االجتماع الذي ستنظر  15 تسلم التعديالت قبل .3
  ،تنظيم املؤمتر او االجتماع

 ،ء احلاضرين الذين أدلوا أبصواهتمجتاز التعديالت أبغلبية ثلثي األعضا .4

تسري أي تعديالت على الواثئق الرئيسية من تريخ إجازهتا، وتصبح قانونية من حيث املقاصد  .5
 .والغايت
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 األخالقية العامةالعامة والقيم  األحكام اإلدارية :ثامنالالباب 

 العامة:اإلحكام اإلدارية  -1املادة 

األساسي هذا النظام  أحكاموالثورية حتالف القوى الدميقراطية واملدنية عمل اإلداري يف تنظم ال .1
 التخصصية املصاغة على أساسه. واللوائح

ظألغلبية البسيييييييطة، ويف حال تسيييييياوي األصييييييوات يكون  لتحالفايتخذ القرار يف مجيع هيئات  .2
 االختيار بواسطة قرعة بني القرارات املتنافسة.

هو األغلبية  التحالففيما عدا املؤمتر العام يكون النصاب القانوين النعقاد أي من هيئات  .3
 البسيطة.

هذا ملا هو منصوص عليهم يف  املؤمتر وفقاا  النصاب القانوين النعقاد املؤمتر العام هو ثلثا أعضاء .4
. يف حالة عدم اكتمال النصيييييياب القانوين تتم الدعوة لعقد النظام األسيييييياسييييييي واللوائح اخلاصيييييية

من تريخ االجتماع األول ويكون النصاب يف هذه احلالة  واحداا  املؤمتر يف ىرف ال يتجاوز شهراا 
 البسيطة.هو األغلبية 

لى النظام االسيييييييييياسييييييييييي ع خروجاا  أو تعديالا ن يتضييييييييييمة من أي جهة تنفيذييعترب ظطال أي قرار  .5
 . للتحالف

 تتم االقرتاحات واملداوالت والتصويتات بصورة علنية. .6
األعضاء سنا  أكربانئب الرئيس، ويف حالة غياهبما يرأس االجتماعات الرئيس، ويف حالة غيابه  .7

 .املنعقدة اهليئةيف 
يف  خبينينتالعامة املعامة وهيئة التحكيم أعضاء هيئة الرقابة اليف حالة سقوط عضوية أي من  .8

، حيل حمله العضو أو انتخابه ملنصب قومي صلاملؤمتر العام بسبب الوفاة أو االستقالة أو الف
اليت حصل  املرشح لنفس اهليئة ومل يدخلها، ويكون ترتيب تصعيده حسب ترتيب االصوات

 .عليها املرشحون
الشفافية و  ةمركزية وتشجيع املبادرات الذاتيالالعية و قاعدة اإلدارة اجلما على التحالفدار ي   .9

 .أحدث تقنيات االدارة والتواصل واستخدام واحلوار الدميقراطي
و مل التنظيم أ أو الئحة  يف كل احلاالت املناسبة اليت ال يرد فيها نص يف النظام األساسي   .10

 اب الدكتور أمحد الصايفكت  م وهوالقواعد الواردة يف املرجع العا تصغ هلا لوائح خاصة، حتكم
 .م2006 –لثانية القاهرة ، الطبعة ا "التنظيمات احلديثة"املرشد إىل قواعد وإجراءات 
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 العامة: لقيم األخالقيةا -2املادة 

 على تطبيق مبادئ اإلنصاف اجلندري يف هيئاته الفالتحدون إخالل مببدأ املساواة تعمل  .1
 التحالف% على األقل يف كل مؤسسات 30القيادية ويف ذلس جيب أن متثل النساء بنسبة 

 ،العامةللهيئات التمثيلية  القيادية ويف ترشيحاته
لعضويته  فرص التدريب بتوفري التحالف قيادة لضمان املستوى الرفيع لألداء القيادي تقوم .2

ميكنهم من مواجهة و  كوادره وخصوصا من الشباب وإعدادهم اإلعداد العلمي الذي  
 ،واجملتمع التحالفالتحديت اليت تقف أمام 

أال يكونوا ممن شاركوا يف أي نشاط اض ر ظلفرد أو  القياديني لتحالفايشرتط يف أعضاء  .3
ن األنظمة التسلطية وأجهزة اجملتمع السوداين ومل يشاركوا يف الفساد املايل ومل يساندوا أي م

 ،أو النفسي ظلغري األذى البدين القمع يف أحداث
يف العمل العام وان تكون ممارستها يف التعامل مع  بفلسفته التحالفجيب أن تلتزم قيادة  .4

وان  األساسية،العضوية واملواطنني متسقة مع كرامة الفرد واجملتمع ويف تناغم مع حقوقهم 
كون مضرب مثل اجلدية والشفافية واملسئولية وان ت عال مندي مبستوى متارس العمل القيا

 ،ةيف االلتزام واهلم
لنظام يف أي وقت ترى فيه احنرافا يف مسارهم عن ا حماسبة قياداته التحالف يفرتدد يال  .5

وشروط العمل القيادي الدميقراطية، وتنطبق على أعضاء  عن أهدافه هلا أواألساسي 
 القاعديني. التحالفكل شروط النقد واحملاسبة السارية على عضوية   املؤسسات القيادية
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 إختياريا   التحالفحل و التحالف سم إوتغيري دمج :التاسع الباب 

 

 :وتغيري امسه التحالفدمج  -1املادة 
عن  الناتج التحالفيتبىن شرط ان  حتالف أكربناء لغرض ب آخرحتالف  أي مع التحالفجيوز دمج  .1

 لثي عضوية املؤمتربعد موافقة ثويتم الدمج  العام؛وبرانجمه  للتحالفساسية األوالقيم  ادئاملباالندماج 
 إذا استدعت الضرورة.  التحالف، كما جيوز تغيري اسم الطارئاو  العام

 :التحالفحل  -2املادة 
ن من يت كو   ما استنفد األغراض ال إذا اختياريا  التحالف حللثالثة أرظع مندوع املؤمتر العام جيوز  .1

الكلية ومبادئه وقيمه  ض مع اهدافهقككل ظنتهاج سياسات وممارسات تتنا  التحالفقام  إذاأجلها أو 
 إلفقاد مصداقيته.ومبا يؤدي 

 :التحالفحل تغيري اسم أو إجراءات دمج أو  -3املادة 
 للتحالفطارئ بعد قرار من مؤمتر عام او  إالأو تغيري امسه  آخرالف حتمع  التحالفال ميكن دمج  .1

 ،يوافق عليه ثلثي املندوبني
 ،أرظع املندوبني للمؤمتر ه ثالثةيوافق علي للتحالفاملؤمتر العام  من قرار إال عرب التحالفال ميكن حل  .2
مذكرة  اعاله معتني املذكورتني مشروع قرار يف أي أمر يتعلق ظحلال يف وقتها التحالفيقدم رئيس  .3

يوما من تريخ انعقاده وتصل إىل كل العضوية  21ضري املؤمتر قبل تفسريية مكتوبة تسلم للجنة حت
 ،انعقاد املؤمتر العام او الطارئ تريخ من يوما 14قبل 

 أو سياسية خيتارها املؤمتر العام. أو علمية تؤول أمواله ملؤسسة خريية التحالففيي حالية حل  .4

 
 
 


