
1 1
املنرب القانوين

LEGAL FORUM



المنبر القانوني
LEGAL FORUM

2

تقرير عن مستويات الحكم يف السودان

2

المنبر القانوني
LEGAL FORUM

منظمة املنرب القانوين : منظمة طوعية غري ربحية تاأ�س�ست منذ عام 2008م، م�سجلة 
ر�سمياأً لدى مفو�سية العمل الطوعي والإن�ساين. 

تكونت املنظمة من رحم م�سروع ممول من قبل برنامج الأمم  املتحدة الإمنائي بال�سودان 
باإ�سم )احلكم الرا�سد يف �سودان ما بعد النزاع( بعد اتفاقية ال�سالم يف عام 2005م ومت 

تدريب الع�سوات املوؤ�س�سات للمنظمة ملدة ثالث �سنوات . 
الرا�سد من خالل  ت�سعى املنظمة وتعمل وتتعاون لإبراز روؤية م�ستنرية للحكم  الر�ؤية:  

اإ�ساعة واأعالء قيم العدالة وال�سالم والدميقراطية وحقوق  وكرامة الإن�سان. 
وا�ستقالل  القانون،  والتاأكيد على �سيادة حكم  القانون،  بناء دولة  للعمل على  الر�سالة: 
الق�ساء والنيابة واملحاماة، وامل�ساهمة يف اإر�ساء وتر�سيخ حقوق الإن�سان دون متييز حزبي 
اأو�سيا�سي اأو ديني. ت�سمني العدالة ومفاهيمها يف النظام القانوين،  الرت�سيخ  واملحافظة 
على نظام عادل، يتطلب تخ�سي�سًا عادًل للحقوق الأ�سا�سية واحلريات والنزاهة وال�سفافية 

ل�سمان �سيادة القانون. 
الأهداف: 

القانوين. الإ�سالح  يف  • امل�ساهمة 
الدولية.  واملعاهدات  الد�ستور  مع  القوانني  ومواءمة  مراقبة  على  • العمل 

املجتمع.  يف  القانونية  والثقافة  الرا�سد  احلكم  مببادئ  الوعي  • رفع 
ال�سودان.  يف  املوؤ�س�سية  مبادئ  وتر�سيخ  القانون  �سيادة  مبادئ  على  • العمل 

القانونية.  بحقوقها  املراأة  وعي  رفع  • الرتكيزعلى 
الأن�سان.  حقوق  ثقافة  • ن�سر 

القانوين العون  • تقدمي 
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حزبية  غري  ربحية،  غري  منظمة  هو  الد�لية  لل�سوؤ�ن  الوطني  الدميقراطي  املعهد 
وغري حكومية تدعم املوؤ�س�سات واملمار�سات الدميقراطية يف خمتلف مناطق العامل لأكرث من 
عقدين. منذ تاأ�سي�سه يف عام 1983،عمل املعهد الدميقراطي و�سركاوؤه املحليون على ان�ساء 
وتقوية املنظمات ال�سيا�سية  واملدنية، وحماية العملية النتخابية، تعزيز ال�سفافية وامل�ساءلة يف 

الأداء احلكومي وتعزيز م�ساركة املواطنني واملواطنات.
بداأ املعهد الدميقراطي الوطني العمل يف ال�سودان عام 2002،حيث نفذ برامج لتعزيز امل�ساركة 
ودعم  العام،  الراأي  اأبحاث  ذلك  احلكومة، مبا يف  م�ساءلة  و  ءال�سيا�سي  الف�سا  الوطنية يف 
املجتمع املدين، والتثقيف املدين، ومراقبة النتخابات.  بدعم من الوكالة المريكية للتنمية 
الدولية، عمل املعهدالدميقراطي الوطني على املراقبة املحلية لالنتخابات الوطنية لعام 2010 
يف جميع الوليات اخلم�س وع�سرين، ف�ساًل عن تثقيف الناخبني ،الناخبات، واإقامة العديد 

من حلقات وجمموعات النقا�س.
اأوائل عام 2020 برناجمًا  اأعقاب املرحلة النتقالية، بداأ املعهد الوطني الدميقراطي يف  يف 
جديدًا حتت م�سمى دعم املرحلة النتقالية من اأجل التغيري ال�سامل يف ال�سودان للعمل مبا�سرة 
مع املوؤ�س�سات ومنظمات املجتمع املدين بتقدمي الدعم الفني الالزم من اجل امل�ساركة الفعالة 
يف املرحلة النتقالية. تركزالربامج احلالية للمعهد للدعوة ملنا�سرة عملية ال�سالم، ال�سالح 
املدين  املجتمع  ق��درات  وبناء  النتقايل  الت�سريعي  للمجل�س  الفني  الدعم  تقدمي  ال�سيا�سي، 

ملتابعة املرحلة النتقالية والعملية ال�سيا�سية والنتخابية
عنوان املقرالرئي�سي:

 455 ما�سات�سيو�سا�س، وا�سنطن العا�سمة 20001، الوليات املتحدة.
عنوان مكتب ال�سودان:

العمارات. �سارع 49  منزل 12.  مربع 10 �سرق المتداد
https://www.ndi.org

https://www.facebook.com/NDISudan
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املقدمة :
 )National Democratic Institute( اأقام املعهد الوطني الدميقراطي
بالتعاون مع  منظمة املنرب القانوين �سل�سة من طاولت النقا�س  امل�ستديرة التي 
ت�ستهدف امل�ساهمة يف عملية الإ�سالح القانوين مع  عدد من اخلرباء املخت�سني  
يف هذا املجال ومب�ساركة ممثلي املجتمع املدين  وذلك لتعزيز منهجية امل�ساركة 
القاعدية للخروج بتقرير نهائي حول حتليل لالإطار احلايل، حتديد الثغرات، 

وتقدمي التو�سيات الالزمة .
 هذا التقرير مل يغفل ماجاء يف الوثيقة الد�ستورية للفرتة النتقالية للعام 2019م  

وما تو�سلت اليه اأطراف اتفاقية جوبا لل�سالم املوقعة يف اأكتوبر 2020م.
 ويهدف   التقرير للم�ساهمة يف دفع  جهود الإ�سالح  القانوين  يف ت�سريعات  
فيها  ُيراعى  التي  احلكم  مل�ستويات  لبنات  و�سع  يف  وامل�ساهمة  املحلي   احلكم 
التي  والتخ�س�سات  وال�سلطات  الفيدرالية  اأن��واع  حتديد  و  الجتماعي  التنوع 
تو�سيات  تقدمي  ،  ف�سال عن  ال�سودان  ُيحكم  التوافق حول كيف  ت�ساعد على 
رئي�سية لأ�سحاب امل�سلحة وامل�سرع  لو�سع الطار القانوين املنا�سب لل�سودان 
وذلك للخروج بروؤية فنية متكاملة حول احلكم املحلي يف ال�سودان مبا يعزز دور 

املجتمع املدين يف دعم موؤمتر نظام احلكم.
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املنهجية :
فيها  قد مت  و  الثالثة  امل�ستديرة   الطاولت  على خمرجات  التقرير  اعتمد 
وحتليل   ، ال�سابقة   الفرتات  يف  ال�سابقة  املحلي  احلكم  جتارب  وتقييم  حتليل 
الو�سع الراهن للحكم الالمركزي من حيث الفر�س والتحديات،  ق�سمة املوارد 
التوافق  التي يجب  املفاهيم  وا�ستعرا�س   ، الت�سريعية  املجال�س  مع حتديد دور 
عليها ل�سياغة ت�سريع  حكم حملي  فعال يف هذه املرحلة. كما �سدرت تو�سيات 
بعد حتديد التحديات والعوائق التي واجهت تطبيق النظام الالمركزي واحلكم 

املحلي . 
 ، املحلي  احلكم  قانون  م�سروعي  حول  متكاملة  روؤية  تقدمي  اىل  بال�سافة 
وقانون الإدارة الأهلية املقدمان من قبل وزارة احلكم الحتادي ، وعالقتهما 
جوبا  �سالم  اتفاقيات  مع  مقروء  ذلك  كل  الالمركزي  احلكم  تنظيم  بقانون 
وتو�سيح التناق�سات الواردة بالتفاقيات ب�ساأن احلكم املحلي ومن ثم اأ�سدرت 
ووزارة  الحتادي  لوزارتي احلكم  ت�سليمها  القوانني مت  ب�ساأن  تو�سيات  املائدة 

العدل.
وقد اأ�سهمت  هذه التو�سيات يف متهيد الطريق امام جلنة اخلرباء ملناق�سة 
م�ستويات احلكم يف ال�سودان وفق الوثيقة الد�ستورية واتفاقيات �سالم جوبا( 
الوثيقة  امل��ادة )9( من  ما جاء يف  وفق  للحكم  ت�سور  و�سع  اإط��ار  وذل��ك  يف 
اجتماع  خرج  وقد  جوبا.  �سالم  واتفاقية  2019م  ل�سنة  النتقالية  الد�ستورية 
الطاولة امل�ستديرة الأخرية بعدة تو�سيات و مقرتحات حول م�ستويات احلكم، 
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و�سرورة اإجراء  تغريات  �ساملة تربط هياكل الدولة وتنظمها يف كل من عالقاتها 
الأفقية والراأ�سية والتقاطعية وامل�سرتكة، ف�سال عن التو�سع يف �سالحيات احلكم 
املحلي باعتباره املخرج الوحيد مل�ساكل ال�سودان ، ومراعاة  بناء  هيكل  تنظيمي 
يت�سم باملرونة لتحقيق الأهداف املحددة بكفاءة  عالية وتكلفة اأقل ليحافظ على  

وحدة ال�سودان ومتا�سك الن�سيج الجتماعي .
قامت �سل�سلة اجتماعات الطاولة امل�ستديرة على اأ�سا�س ت�ساركي بني خرباء 
للنقا�س  اإطار عام  . مع و�سع  يف احلكم املحلي وبني منظمات املجتمع املدين 
ال�سوء على كيفية  ت�سليط  املف�سلية مثل  الق�سايا  الرتكيز على بع�س  ل�سمان 
جبال  منطقتي  يف  الذاتي  واحلكم  دارف��ور،  يف  الإقليمي  النظام  على  التوافق 

النوبة والنيل الأزرق . 
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 اإطار عام :
تبنى ال�سودان النظام الحتادي يف عام 2005م  ، ومت تق�سيم  م�ستويات احلكم 
اأن احلكم املحلي مل يحظى  بتخ�سي�س  اإل  اىل م�ستوي قومي وولئي وحملي 

موارد توازي  ال�سلطات والخت�سا�سات املخولة له  . 
وراأت الطاولة اأنه لبد من الوقوف على اتفاق جوبا ل�سالم ال�سودان املوقع يف 
2020/10/3م كمرجعية اأ�سا�سية عند التداول حول نظم احلكم و�سكل الدولة 
واإخت�سا�سات امل�ستوي املحلي – و لقد جاء  يف  اتفاق الق�سايا القومية ؛ باأن 
اأن يتم اإدخال التعديالت التي ن�س  تظل م�ستويات احلكم احلالية قائمة اىل 

عليها التفاق اأو ما ين�س عليه موؤمتر نظام احلكم.
اتفاق جوبا ل�سالم ال�سودان مل يرتك الكثري ملناق�سته يف موؤمتر نظام احلكم 
على  واإعتمد   ، الثالثه  ال�سلطات  ودور  الدولة  ل�سكل  العام  الط��ار  حدد  حيث 
وتقا�سم  املواطنه،  ق�سايا  وعالج  الأقليمية(  الفيدرالية   ( الحت��ادي  النظام 
 ، والثقافية  باأبعاده الجتماعية  التنوع  واإدارة   ، والي��رادات   ، والرثوة  ال�سلطة 

والعدالة النتقالية وحتقيق امل�ساحلة الوطنية والرتتيبات المنية.
  اأحدثت اتفاقية جوبا ل�سالم ال�سودان بع�ض التغريات على النظام االحتادي 
يف ال�سودان واأوردت بع�ض االأحكام  فيما يتعلق باملنطقتني   واأقليم دارفور 

على النحو التايل:
تعذر  اأنه يف حال  دارف��ور على  اتفاق م�سار  املادة )4/25( من  تن�س    -)1(
تنظيم موؤمتر نظام احلكم يف املوعد املحدد) يتم تفعيل حكومة اإقليم دارفور 
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تاريخ  اأ�سهر( من  �سبعة   (  7 تتجاوز  ل  و�سالحياتها يف مدة  �سلطاتها  بكامل 
التفاق.

وتن�س املادة 5/25 من اتفاق م�سار دارفور على انه يف حال تنظيم موؤمتر نظام 
اتفاق  عليها  ن�س  التي  وال�سالحيات  ال�سلطات  هذه  تعديل  ميكنه  ل  احلكم، 
دارفور . واأنه مهما كان التفاق يجب تفعيل هذه ال�سلطات وال�سالحيات خالل 

مدة اأق�ساها 30 ) ثالثني يوما( بعد عقد موؤمتر نظام احلكم.
)2(- ين�س اتفاق النيل الأزرق وكردفان على ترتيبات خمتلفه . فهو مينح حكمًا 
ذاتيًا فوريًا  للوليتني ومل ين�س التفاق �سراحة اإن كانا �سي�سبحان اأقليمًا اأم ل  
ون�س التفاق على اأنه )اتفق الطرفان اأنه ودون م�سا�س بوحدة ال�سودان �سعبًا 
واأر�سًا ، اأو بال�سلطات احل�سرية اأو امل�سرتكة اأو املتبقية املن�سو�س عليها �سمن 
املن�سو�س  ال�سلطات  فيه  متار�س  ذاتي  بحكم  املنطقتان  تتمتع  التفاق،  هذا 

عليها يف هذا التفاق.(.
*  اتفاق النيل الزرق وكردفان بخالف اتفاق دارفور فقد ن�س على الهياكل 
التفاق  ن�س  املنطقتني  اتفاق  من   )26  ( امل��ادة  ففي  املناطق  لتلك  الداخلية 
على ان ي�سمل الهيكل الداخلي  وايل / حاكم ، وجمل�س وزراء ولئي / اأقليمي ، 

وجمل�س ت�سريعي، و�سلطة ق�سائية.
ويف جمال اإعادة تاأ�سي�س الحتاد جاء يف اتفاق الق�سايا القومية واتفاق دارفور 
اأن على احلكومة النتقالية يف ال�سودان عليها اأن تتبني اإقرار قانون يعيد تاأ�سي�س 
ال�سودان على ا�سا�س احتادي – حيث تن�س املادة )2/10( من اتفاق الق�سايا 
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القومية على احلكومة النتقالية يف ال�سودان اتخاذ التدابري القانونية الالزمة 
 )60( لتتجاوز  مدة  خالل  القاليم  نظام  باإ�ستعادة  ر�سمي  قرار  لإ�ست�سدار 

يومًا من تاريخ التوقيع على هذا التفاق.
 م�سار و�سط ال�سودان  : الذي وقع مع اجلبهة الثورية  ي�سم اأربع وليات هي 
اخلرطوم واجلزيرة والنيل البي�س و�سنار  ن�س على  اإمكانية اأن ت�سبح هذه 

املنطقة اأقليمًا مبوجب الرتتيبات الد�ستورية يف امل�ستقبل.
 �سمال ال�سودان :  ي�سم وليتي نهر النيل والولية ال�سمالية  ن�س التفاق على 
امل�ستقبل  يف  الد�ستورية  الرتتيبات  مبوجب  اأقليمًا  املنطقة  ت�سبح  اأن  اإمكانية 
بحيث تن�سجم مع احلدود التاريخية التي تتفق والتقاليد والعراف املتبعة يف 

املجتمعات املحلية.
وقد لوحظ اأن اتفاق جوبا ل�سالم ال�سودان مل يتطرق اىل نظام احلكم املحلي 

باأكمله. 
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 هيكل الد�لة �العالقات الراأ�سية �الأفقية :
الق�سايا  اتفاق  من   )1/10( املادة  يف  ال�سودان  ل�سالم  جوبا  اتفاق  ن�س   
الراأ�سية  والعالقات  ال�سالحيات  �سيحدد  احلكم  موؤمتر  اأن  على  القومية 

والفقية لنظام احلكم الأقليمي.
املوؤمتر يهدف  اأن  القومية على  الق�سايا  اتفاق  املادة )10-3( من  ون�ست 
املختلفة  احلكم  وم�ستويات  لالأقاليم  الداري  والتق�سيم  احلدود  مراجعة  اىل 
ال�سالم  اتفاق  يتعار�س مع  القاليم مبا ل  واإخت�سا�سات  وهياكل و�سالحيات 

املوقع يف جوبا.
اأن هدف  دارفور على  ال�سلطة يف  تقا�سم  اتفاق  املادة )25-3( من  تن�س 
املختلفة  احلكم  وم�ستويات  لالأقاليم  الداري  التق�سيم  مراجعة  هو  املوؤمتر 

وهياكل واخت�سا�سات احلكم.
توزيع  حول  املنطقتني  اتفاق  لها  اأ�سار  التي  التفا�سيل  حلجم  نظرنا  اإذا 
امل�سوؤوليات فيعني ذلك اأن التفاقية خلقت و�سعًا خا�سًا جلنوب كردفان والنيل 
انتهجت  بالفعل  التفاقية  اأبيي فتكون  لذلك و�سع منطقة  اإ�سفنا  واإذا  الأزرق 

النظام الفيدرايل غري املتماثل. 
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تقييم جتربة احلكم الفيدرايل منذ عام 2005م – 2018م 
تنبع اأهمية تقييم جتربة احلكم الالمركزي يف ال�سودان  باأنه ورد يف الوثيقة 
النظام  الإتفاق عليه يف �سالم جوبا  اعتماد  ل�سنة 2019م وما مت  الد�ستورية 
الفيدرايل  حلكم دولة ال�سودان ، وما زالت القوانني والت�سريعات التي و�سعها 
النظام ال�سابق �سارية اإل من بع�س املتغريات الطفيفة مثل اإ�سدار قانون احلكم 
الالمركزي ل�سنة 2020م وذلك مع اإلغاء د�ساتري الوليات، وبالتايل  ظل هذا 

الو�سع  يلقي بظالله  على الو�سع  الراهن يف ال�سودان . 
  مت ا�ستعرا�س القوانني والت�سريعات وحتليل التجربة التي تلت  تطبيق احلكم 
الالمركزي منذ العام 2005 - 2018م مع مالحظة ان القوانني والت�سريعات 
التي و�سعها النظام ال�سابق ما زالت �سارية ما عدا بع�س التغريات الطفيفة مثل 
ا�سدار قانون احلكم الالمركزي 2020م. ومن هنا تنبع اهمية هذه امل�ساهمة 

يف عملية ال�سالح التي تعمل احلكومة النتقالية جاهدة يف اجرائها.
وعلى �سوء ذلك مت حتديد التحديات التي واجهت التجربة ونتج عنها واقع 
بظاللها حتى  تلقي  التي  والنزاعات  والجتماعية  القت�سادية  بامل�ساكل  مثقل 

الآن يف جممل الو�ساع بالبالد.
واال�سباب نلخ�سها يف الوجه االآتي :

والولئي  القومي  امل�ستوى  بني  والخت�سا�سات  ال�سلطات  وتداخل  1-غمو�س 
واملحلي مما اأدى  اىل التقاطعات والنزاعات. 

، وعدم  القوانني  اأغلب  املحليات ف�سفا�سة وغري دقيقة يف  اأن�ساء  2- معايري 
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بحيث  وترهلها  فيها  التو�سع  اىل  اأدى  املحليات  اإن�ساء  مبعايري  الإل��ت��زام 
اأ�سبحت ت�سكل اأعباء مالية  اإ�سافية على ح�ساب اخلدمات والتنمية  ) زاد 

عدد املحليات من 88 اىل 190 حملية يف الفرتة من 2003م اىل 2005م.   
3- جتزئة العملية التخطيطية والتنموية اإن مل نقل اإنعدامها التي ات�سمت بعدم 

التنا�سق وجتاهل اخلطط ، عدم ترتيب الأولويات . 
تكوين جمل�س  نتج عنه  القوانني مما  املحلية وفق  املجال�س  تكوين  4-جتاهل 
حملي بالإنتخاب فقط يف ولية �سنار ، خم�س جمال�س بالتعيني ، 12 ولية 

مل تكون فيها جمال�س املحلية مثل ولية اخلرطوم . 
5- عدم التزام  الوليات بتنفيذ  القوانني التي حتكم  ق�سمة املوارد  . و عدم 
تنا�سب املوارد املخ�س�سة للمحليات مبوجب قانون اإعتماد ال�سرائب ل�سنة 
1954م مع ال�سلطات والواجبات املخولة لها  اإذ ت�ستاأثر الولية بحوايل %84 
من الإيرادات الذاتية للولية  بينما ن�سيب املحليات  ل يتجاوز 13اأو %16 

كما اأن 70% من املحليات تعاين عجزًا يف من�سرفاتها يزيد عن %75 .  
الولئية    و  والخت�سا�سات الحتادية  ال�سلطات  التفرقة بني  6- غياب معيار 
يف جدول ال�سلطات امل�سرتكة الواردة بالد�ستور الإنتقايل ل�سنة 2005م  مما 

اأدى لكرثة املنازعات اأمام املحكمة الد�ستورية  . 
الإدارة،  تكاليف  لإرتفاع  اأدى  الإحتادي  احلكم  وموؤ�س�سات  اأجهزة  ترهل   -7
يف  كبريًا  عجزًا  تعاين  اإذ  واملحليات  الوليات  يف   العاملة   القوة  و�سعف 

الكوادر الفنية مقارنة بولية اخلرطوم . 
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8- تغول  الوليات على موارد احلكم املحلي ومثال على ذلك اإدارة حت�سيل 
القطعان لولية الق�سارف – ال�سراكة التح�سيلية لولية �سمال دار فور – 

اإدارة التح�سيل املوحد ولية اخلرطوم . 
الختالل  اىل  اأدت  والوليات  املركز  بني  الفوقية  الهرمية   العالقة   9- طبيعة 

املوؤ�س�سي .
10- عدم مراعاة تطبيق مبداأ الف�سل بني ال�سلطات الثالث . 
11- غياب  الرقابة على الت�سريعات املنظمة للحكم الولئي . 

12-�سعف دور جمل�س الوليات يف الرقابة والدفاع عن حقوق الوليات . 
13- بروز املحا�س�سات واملوازنات ال�سيا�سية والقبلية يف التعيينات مما اأطلق 

العنان للعديد من التجاوزات  . 
التحديات التي تواجه  احلكم املحلي: 

الفروقات  رغ��م  ال��ولي��ات  ك��ل  يف  وتطابقها  امل��وروث��ة  الهياكل  اإخ��ت��الل  1 .
–جهاز تنفيذي – جمل�س ت�سريعي – جلان �سعبية – الوحدات  )معتمد 

الإدارية(. 
التفاوت  رغم  الوليات   كل  املحلي يف  قوانني  احلكم  بني  الكبري  الت�سابه  2 .

الكبري بينها. 
�سعف البنية التحتية .  3 .

هيمنة املركز .  4 .
كل القوانني خولت حلكومة الولية احلق يف حل املجل�س الت�سريعي للمجل�س  5 .
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مما ينتق�س من مبادي الالمركزية . 
�سعف امل�ساركة ال�سعبية  ح�سرت امل�ساركة يف انتخابات املجل�س ومل تتخذ  6 .
اأي تدابري قانونية اأخرى مل�ساركة فئات املجتمع الأخرى كالقطاع اخلا�س 

والحتادات والنقابات والتكوينات الن�سوية ...الخ . 
تركيز ال�سلطات الإدارية واملالية وال�سيا�سية  والأمنية يف يد املعتمد .  7 .

وهو  التنفيذي  للمدير  وا�سحة  �سلطات  حتديد  املحلية  القوانني  اأغفلت  8 .
القائد املهني املتخ�س�س . 

ت�سابه اخت�سا�سات اجلهاز التنفيذي الواردة باجلداول املرفقة مع التفاوت  9 .
بني البلديات واملدن الكربى واملجال�س املحلية ال�سغرية . 

غياب اآليات ل�سبط  ال�سفافية والتوثيق واملحا�سبة .  10 .
. 11 موا�سفات الثقافة والنمط الأخالقي وال�سلوكي لدى العاملني . 

غياب معايري ح�سر و تخطيط  القوى العاملة و الو�سف الوظيفي باملوؤ�س�سات  12 .
املختلفة

ارتفاع تكاليف الإدارة، وتنازع الخت�سا�سات بني جمال�س املدن والأرياف   13 .
وجمل�س املنطقة .

والوليات على  املركز  وتغول  ال��رثوة    والتباين حول  م�سادر  الأختالف   14 .
�سلطة امل�ستوى املحلي.

اأغلب القوانني اأغفلت ان�ساء وزارة حكم حملي اأو اأي ج�سم تن�سيقي لتطوير  15 .
الأداء والإ�سراف واملدافعة عن احلقوق . 
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يف  ترتكز  ال�سودان  يف  املالية  بالفيدرالية  اخلا�سة  التحديات  
النقاط التالية  :

•  جتربة احلكم الفيدرايل بال�سودان  األقت على كاهل م�ستويات احلكم يف 
الوليات واملحليات اأعباء كبرية يف جمال اخلدمات والتنمية دون اأن يقابلها 

تخ�سي�س موارد مالية كافية. 
حلكومة  تركت  بل  املالية  امل��وارد  ق�سمة  يف  املحلي  احلكم  ت�سمني  • ع��دم  
الولية،  وكانت اليرادات  اخلا�سة باملحليات   يف ال�سابق   تفر�س مبوجب  

قانون اعتماد ال�سرائب ل�سنة 1954م . 
للق�سمة  علمية  معايري  على  الفيدرايل  احلكم  �سلطات  بني  التفاق  عدم    •

العادلة للموارد املالية وفقًا لل�سلطات والخت�سا�سات املخولة لكل منها. 
الإي���رادات  ومراقبة  امل��وارد  تخ�سي�س  ملفو�سية  املنظم  الت�سريع  • غياب 

القومية 
اخت�سا�ساتها  امل���وارد  وق�سمة  الي����رادات   تخ�سي�س  مفو�سية  • جت��اوز  

وال�سرار بتحويالت الوليات . 
•  املبالغة يف  ال�سرف على العمل ال�سيا�سي والأمني على ح�ساب اخلدمات 

والتنمية داخل الوليات . 
الأرا�سي  تعدد اآليات ق�سمة املوارد حيث مت ان�ساء عدة  مفو�سيات للبرتول –• 
– مفو�سية تخ�سي�س ومراقبة الإيرادات املالية  و�سناديق للتنمية والإعمار 

خا�سة ب الوليات ال�سمالية )هيئة كردفان –دارفور-ال�سرق( . 
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•  غياب ال�سفافية وعدم اللتزام باملعايرييف الق�سمة والتخ�سي�س.
•  �سعف وعدم فعالية جمال�س  ق�سمة املوارد بالوليات. 

•  �سعف املوارد املالية املخ�س�سة للمحليات يف كل من  املر�سوم الد�ستوري 
الرابع ، بتاريخ 1991م  و  باملر�سوم 12يف عام  1995م ، د�ستور 1998م اما 
يف الد�ستور الإنتقايل ل�سنة 2005م فقد ترك اأمر جتديد موارد املحليات 

للوليات. 
ب�سهولة   وال��ولئ��ي  الحت���ادي  للحكم  املخ�س�سة  املالية  امل���وارد  ات�سمت    •
حت�سياًل  الأ�سعب  امل��وارد   للمحليات  وتركت  املجزي  والعائد  التح�سيل  

والأقل عائدًا
وناق�ست الطاولة هيكل الدولة وق�سمة ال�سلطة  وتو�سلت للنقاط التالية:- 

العوامل التي توؤثر يف اختيار 
وجناح �سكل احلكم يف اي 

دولة هي 

طبيعة النظام احلاكم يف الدولة
الو�ساع ال�سيا�سية والمنية

الو�ساع القت�سادية
خ�سائ�س املجتمعات املحلية يف الدولة

• �سرورة  اإعادة النظر يف هيكل النظام احلايل، واإعادة �سياغته مبا يتما�سي 
وظروف املرحلة وماآلت امل�ستقبل.

املوؤ�س�سات  من  كثري  ا�ستحداث  مت  حيث   ، الهيكلي  والأ���س��الح  • املراجعة 
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واملفو�سيات ، مما اأدى اىل ت�سخيم بع�س الأجهزة بحيث اأ�سبحت موازية 
ملوؤ�س�سات اأخري ، كما جردت بع�س الوزارات من مهامها، ومت ت�سي�س جهاز 

اخلدمة العامة  عرب ما عرف ب�سيا�سة ) التمكني(.
يف  وا�سعني  وامل�سرتكة  والتقاطعية  والفقية  الراأ�سية  العالقات  • تنظيم 
العتبار اأن م�ستويات احلكم الثالثة متوازية ولي�ست متتالية وحتكم باآليات 
وعالقات اأفقية يو�سحها الد�ستور اأو القانون مع مراعاة مباديء ومعايري 

احلوكمة.
وتو�سيح   ، الدولية  واحلدود  كاجلبال  اخلا�سة  املناطق  على  ال�سوء  • القاء 
ماهية املنهج وال�سلوب يف التعامل معها يف اطار هيكلة الدولة اجلغرافية.

اجلزيرة  كم�سروع  القومية  امل�ساريع  ومعاجلة  احلاكمية  مفهوم  • تو�سيع 
وم�سروع املناقل وخ�سم القربة بولية ك�سال وميناء بور�سودان بولية البحر 
الحمر اأو ما ن�سمية باملناطق اخلا�سة اإذا كانت جباًل  اأو حدودًا دولية اأو 

م�ساريع قومية ذات و�سعية متداخلة يف ادارة الدولة .
• �سرورة الف�سل بني ال�سلطات يف الدولة ، والهتمام باخلدمة املدنية والهيئة 
املناف�سة  والعدالة يف  الفردية واملجتمعية  الت�سريعية مبا يقود ايل احلرية 
جتارة وتوظيفيًا وفر�س العمل والتاأكيد على امل�ساركة ال�سعبية الوا�سعه يف 

البناء املوؤ�س�سي لهيكل الدولة.
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عوامل جناح  النظام الفيدرايل يف ال�سودان
بالن�سبة  اأنواع احلكم  اأن�سب  اأن احلكم الالمركزي يعترب من  التوافق على   •
يف  الكبري  والتفاوت  والثقايف،  الإثني  والتنوع  بالتعددية   لتميزه  لل�سودان 

اخلدمات والتنمية بني اأقاليمه املختلفة. 
اإرادة �سيا�سية حقيقية �سادقة للتحول نحو نظام دميقراطي  �سرورة توفر   •
مبادئ  كافة  بتوفر  لل�سلطة  ال�سلمي  والتداول  الأح��زاب  تعدد  على  يرتكز 

ومعايري النظام الدميقراطي وحقوق الإن�سان.  
 . منها  وال�ستفادة  والإقليمية  ال�سابقة  التجارب  على  الطالع  �سرورة   •

يقوم  دميقراطي   نظام  من  لب��د  وامل���وارد،  ل��ل��رثوات  ال��ع��ادل  التق�سيم   •
القومية،   ال��رثوات  مل�سادر  الأمثل  وال�ستغالل   ، والعدالة  ال�سفافية  على 
توفري  يف  بدورها  الدولة  وقيام  الب�سرية،  للموارد  له  املخطط  والتوظيف 
امل�ستوى  على   �سيما  ول  اخلدمات   وتوفري  التنمية  يف  ت�سهم  التي  امل��وارد 

املحلي .
ي�ستند  عليه  ومتفق  م�ستقر  �سيا�سي  نظام  لتوفري  املركزي  العقل  توحيد   •
وحل   ، امل���وارد  وق�سمة  ال�سلطة  يف  وامل�ساركة   ، القوية  التحالفات  على  

م�ساكل التنوع ، واإحداث التنمية املتوازنة ومراعاة النوع الجتماعي. 
د�ستور،  وجود  تقت�سي   الفدرالية  النظم  ظل  يف  ال�سلطة  اقت�سام  مقومات   •
والعرتاف   ، القانونية  القواعد  وت��درج    ، الدميقراطية  مبادئ  وتر�سيخ 
باحلقوق واحلريات الأ�سا�سية ، والف�سل بني ال�سلطات ، والرقابة الق�سائية، 
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والإن�ساف والعدالة ، وامل�ساواة ، والفاعلية والكفاية والكفاءة . 
اإعادة  مل�سروع  وال�سند  الدعم  ي�ستقطب  �سيا�سي  خطاب  وجود  �سرورة   •

هيكلة الدولة.
وهياكل  اأجهزة  كل  �سياغة  تتم  واأن   ، وكفاية  وبكفاءة  كلفة  باأقل  الإدارة   •
ندرة  لإدارة  والنتباه  لها،  املوكلة  املهام  وفق  املختلفة   احلكم  م�ستويات 

املوارد
لالخت�سا�سات  وفقًا  احلكم  م�ستويات  بني  املالية  امل��وارد  ق�سمة  عدالة   •
خا�س  وقانون  د�ستورية  حاكمية  ذات  م�ستقلة  اآلية  عرب  منها  لكل  املخولة 

بها.
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التو�سيات  النهائية
يف املحور الد�ستوري والت�سريعي لهياكل احلكم الفيدرايل :

احلكم  م�ستويات  يحدد  عليه  متفق  قومي  د�ستور  هناك  يكون  اأن   : اأواًل• 
واآلية   ، املالية  ،وامل����وارد  والخت�سا�سات  امل��ه��ام  ومت�سمنًا  ال��ف��ي��درايل 
بني  والتدخالت  التقاطعات  على  قيود  وو�سع   ، وق�سمتها  تخ�سي�سها 

م�ستويات احلكم واملتابعة واآليات الرقابة . 
: اللتزام مببادئ تخويل ال�سلطات وو�سع هياكل حكم متوازية م�ستندة  ثانياً• 
النتقايل  ال��ربمل��ان  يجيزها  قانونية  �سمانات  بح�سبانها  الد�ستور  اإىل 

املقبل. 
ثالثاً: اللتزام مبا ن�ست علية املادة 78•  من الوثيقة  عن عدم جواز  تعديل 
اأو الغاء اأيًا من اأحكام الوثيقة الد�ستورية اإل باأغلبية ثلثي اأع�ساء املجل�س 

الت�سريعي.
م حتى ترتقي  رابعاً: تعديل الوثيقة الد�ستورية  للفرتة النتقالية ل�سنة 2019• 
لإدارة الو�سع القانوين ب�سورة حمكمة  لتنظيم الأقاليم وهياكلها و�سلطاتها 

ومواردها وعالقاتها. 
: الن�س على الأحكام اخلا�سة بالأقاليم يف قوانني اأ�سا�سية  اإقليمية  خام�ساً• 
للمنطقتني  الالمتاثلي  الو�سع  مراعاة  مع  الد�ستورية  الوثيقة  مع  متوائمة 

مبوجب اتفاقية �سالم منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
:  حتديد املفاهيم ومناهج اإجراء عملية  الإ�سالح القانوين واإعادة  �ساد�ساً• 
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بناء الأجهزة العدلية واحلقوقية ، وحتديد الخت�سا�سات على نحو حمكم 
، مفو�سية  القانوين  الإ�سالح  املعنية بذلك مثل مفو�سية  لتعدد  الأجهزة 
املادة  واحلقوقية  العدلية  الأجهزة  اإ�سالح  مفو�سية   ، النتقالية  العدالة 
ال�سلطة  تقا�سم  من   14 امل��ادة  القومية   الق�سايا  11من  )16/1(وامل���ادة 

.املادة 8/ 12 اإعالن املبادئ واللتزامات للمنطقتني.
لتتبني  لل�سالم  مفو�سية  اإن�ساء  يتطلب  ال�سالم  بناء  ا�ستكمال   : �سابعاً• 
يف  لت�سمينها  الت�سريعي  للمجل�س  واإحالتها  احلكم  نظام  موؤمتر  تو�سيات 

الوثيقة الد�ستورية النتقالية . املادة )2/10(.
ر�سم  يف  املواطنني  م�ساركة  توؤمن  التي  النيابية  املوؤ�س�سات  اإن�ساء   : ثامناً• 
ال�سيا�سات و�سناعة اتخاذ القرار وفق اأ�س�س دميقراطية �سليمة وذات قدر 
عايل من ال�سفافية والنزاهة والعدالة، واإن�ساء الآليات واملوؤ�س�سات املنوط 

بها تاأ�سي�س تلك الأج�سام  النيابية كاملفو�سية القوميةالنتخابات.
:  تكوين جلان قانونية موؤقتة حتت اإ�سراف وم�سوؤولية وزارة العدل اأو  تا�سعاً• 
مفو�سية الإ�سالح القانوين اأيهما اأ�سرع للرقابة على مبداأ �سيادة القانون 
ل�سنة  النتقايل  الد�ستور  مع  ومواءمتها  ال�سلة  ذات  الت�سريعات  ومراجعة 

2019م  واتفاقية �سالم جوبا وفقًا لل�سلطات املخولة. 
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 يف حمور هيكلة الد�لة  :
من  الكثري  2020م   العام  من  اأكتوبر  يف  ال�سودان  ل�سالم  جوبا  اتفاق  يف   جاء 
التفا�سيل اخلا�سة ببناء هياكل الدولة لذا كان الرتكيز على املوجهات واملفاهيم  
النحو  على  للبلد  العامة  ال�سرتاتيجية  وا�سعي  و  القرار  �سناع  بذلك  م�ستهدفني 

التايل:
• مراعاة و�سع الآليات عند �سياغة الهياكل التي حتقق  الأهداف، وحتديد ق�سية 
مركزية لتكون حمور الدولة على �سبيل املثال  ) بناء الأمة والتنمية( وتندرج 
واحلريات   ، والعدالة   ، ال�سعبية  وامل�ساركة   ، ،والدفاع  الهوية  ق�سايا  حتتها 
اأو  ، حملي  اإقليمي   ، الآليات منها ماهو  مركزي  ، وهذه  القيم  اأي جمموعة 

موؤ�س�سي. 
• من ال�سرورة الق�سوى اإعادة النظر يف هيكل النظام احلايل  ، واإعادة �سياغته 

مبا يتما�سى وظروف املرحلة وماآلت امل�ستقبل .
•  �سبط العالقات بني اأجهزة الدولة لتعمل  بان�سجام لتحقيق الأهداف واملقا�سد 

العليا باإيقاع وتناغم.
• اإلقاء ال�سوء على املناطق اخلا�سة كاجلبال واحلدود الدولية ، وماهية املنهج 

والأ�سلوب يف التعامل معها يف اإطار هيكلة الدولة اجلغرافية . 
• تو�سيع مفهوم احلاكمية ومعاجلة امل�ساريع القومية كم�سروع اجلزيرة، وم�سروع 
ما  اأو  الأحمر،   البحر  بولية  بورت�سودان  وميناء  ك�سال،  بولية  القربة   خ�سم 
قومية  م�ساريع  اأو  دولية  حدودًا  اأو  جباًل  كانت  اإذا  اخلا�سة  باملناطق  ن�سميه 
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ذات و�سعية متداخلة يف اإدارة الدولة  ) مل يتم التوافق حول هذه اجلزئية (. 
• اإعالء املبادئ والقيم ومعايري ومبادئ  احلكم الر�سيد  كاأدوات �سبط لهيكل 
الدولة   لتفادي الأزمات والتوترات ال�سيا�سية والتي جترد ال�سلطة احلاكمة من 

م�سداقيتها  مبا يفقدها املربر لوجودها.
• �سرروة العناية باإ�ستقالل الق�ساء،  واخلدمة املدنية، واملوؤ�س�سة الت�سريعية مبا 
يوؤدي اىل احلرية الفردية واملجتمعية، وعدالة املناف�سة يف التجارة والتوظيف، 

والتاأكيد على امل�ساركة ال�سعبية يف البناء املوؤ�س�سي لهياكل الدولة. 
املركزية  م�ستوياتها  كل  يف  التنمية  خماطبة  الهيكل  ي�ستهدف  اأن  • �سرورة 
والإقليمية واملحلية واحلدودية واملناطق اخلا�سة كاجلبال واجلزر واملوؤ�س�سات 
القومية وامل�سرتكة واإ�ستحداث فقه تنموي يزاوج بني التخطيط املركزي واآلية 

ال�سوق احلر.
• بناء جهاز تنفيذي مقتدر ليكون م�سوؤوًل عن الإدارة الرا�سدة واإنفاذ ال�سيا�سات 
الهياكل  ومرونة   العالقات  ب�سبط  والتوازن  التن�سيق  ومراعاة  والت�سريعات، 
ال�سدمات  لمت�سا�س  عالية  قدرات  لديه  تتوفر  بحيث  امل�ستجدات   ملقابلة 

ل�سمان التما�سك و�سهولة تقدمي اخلدمات وحتقيق الأهداف .
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يف حمور ق�سمة ال�سلطة �الرث�ة :
•  تطبيق مبداأ التمييز الإيجابي للمناطق الأقل منوا ، كاأحد املعايري يف ق�سمة 

املوارد.
• تعزيز دور مفو�سية تخ�سي�س ومراقبة الإيرادات القومية باإ�سدار قانون 
 ، امل���وارد  لق�سمة  العادلة  والأوزان  وامل��وؤ���س��رات  املعايري  و�سع  لها  يخول 

والإ�سراف والرقابة على ال�سندوق القومي لالإيرادات . 
و�سامن  كحار�س   ) الوليات  جمل�س  )بديل  الأقاليم  جمل�س  دور  • تعزيز 
القومية  الإي��رادات  توزيع  على  مراقبا  بو�سفه  املركز  الأقاليم يف  مل�سالح 
الأقاليم  بني  واأفقيا  واملحلي  والإقليمي  الإحت���ادي  امل�ستويني  بني  راأ�سيا 

ووحدات احلكم املحلي املختلفة .
اأو القانون  يعطي وزارة احلكم الإحتادي  اإيجاد ن�س جديد يف الد�ستور    •
دورًا تن�سيقيًا للف�سل اإداريا يف النزاعات بني م�ستويات احلكم حول �سلطات 

تخ�سي�س املوارد املالية قبل اللجوء للمحكمة الد�ستورية. 
اأو�سى  وراأ���س��ي��اً  اف��ق��ي��اً  امل����وارد  ق�سمة  ال���ت���وازن يف  وع���دم  اخل��ل��ل  لت�سحيح   

اخلرباء:
اأ. اعتماد معايري وموؤ�سرات قيا�س علمية لق�سمة املوارد القومية  منها  ؛ وتقرتح 
الطاولة اجلدول رقم 1 للتخ�سي�س الراأ�سي للموارد ح�سب ت�سنيف وظائف 
الدولة يف خم�سة  حماور حددت لكل منها اأوزانًا ترجيحية ح�سب اأهميتها 
وت�سمل الأجهزة ال�سيادية،  البنى التحتية، اخلدمات الجتماعية ، اخلدمات 
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القت�سادية  ، واخلدمات الأخرى غري امل�سنفة . 
ب. التوزيع العادل للموارد املالية مبا يحقق التوازن بني ال�سلطات والواجبات 
املخولة واإلغاء ال�سلطات امل�سرتكة بني م�ستويات احلكم ومنحها مع اإيراداتها 
تقدمي  يف  التاريخية  الأقدمية  مبرجعية   للمواطن  الأق��رب  احلكم  مل�ستوى 

اخلدمة له. 
ج. تطبيق مبداأ ال�ستقاق يف اأن يكون لكل اإقليم وحملية ن�سيب خا�س  من ناجت 
اأو القانون بن�سبة حتت م�سمى التمييز  الرثوات القومية يحدد يف الد�ستور 
الإيجابي على اأن تكون جزاءًا اأ�سياًل يف اإيرادات الإقليم / املحلية ،وتكون 

خا�سعة لرقابة اجلهاز الت�سريعي ح�سب احلال  . 
د.  فيما يخ�س التكافوؤ بني ال�سلطات واملوارد  :  لبد من حتدد معايري يتفق 
عليها تراعي تكافوؤ املوارد مع ال�سلطات و الواجبات املخولة مل�ستويات احلكم 
الواجبات  اأو  ال�سلطات  و  الخت�سا�سات  من  مئوية  ن�سب  �سكل  يف  الثالث 

املخولة وذلك ح�سب اجلدول رقم 2)مرفق( .
ه�- يف جانب ق�سمة املوارد االأفقية بني االقاليم ووحدات احلكم املحلي:

اأهمية اإكمال قواعد البيانات املطلوبة والإح�ساءات الرقمية ،  اأهمها عدد  1 .
دخل  م�ستوى   ، عنها  الناجمة  ،امل��وارد  الطبيعية  امل�سادر  حجم  ال�سكان، 
الفرد، الإحتياجات الفعلية على  مت�سوى اخلدمات الأ�سا�سية وال�سرورية 

، والبنى التحتية، امليزانيات واأداوؤها يف اآخر ثالث �سنوات . 
وموؤ�سراتها  واأوزانها  )مرفق(   2 .3 اجلدول  على  املو�سوعة  املعايري  اعتماد   
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الكمية اأو النوعية وهي الأن�سب ترجيحيًا ح�سب راأي اخلرباء عند التق�سيم 
ووحدات  الإقليمي   احلكم  وح��دات  م�ستويات  بني  املالية  للموارد  الأفقي 

احلكم املحلي .
يف  حمور  احلكم الفيدرايل :

 Basic(  ) اأ�سا�سي  نظام   ( اأ�سا�سية  قوانني  مبوجب  الأقاليم  حتكم  اأواًل:- 
عيوب   ولتاليف  الفدرالية   التجربة  جن��اح  و�سمان  جتويد  اأج��ل  من   )Law
التجربة ال�سابقة والتي مكنت الوايل باإعطائه  �سلطات �سبه مطلقة ) لذا اإكون 

اخليار بني الفدرالية الإدارية اأو املدجمة ( . 
وتو�سح  الد�ستور  يف  م�سمنًا  للمنطقتني  الذاتي   احلكم  يكون  اأن   -: ثانياً   
مهامه ،  واإخت�سا�ساته  وعالقاته مب�ستويات احلكم ، واأن يكون  معززًا للوحدة 

الوطنية. 
ثانياً:-  مراعاة  املعايري  املو�سوعية  يف حتديد عدد الأقاليم  اأو اأي من م�ستويات 
التنمية  فر�س  وتعظيم   ، التنوع   عن  التعبري  ت�سمن  بحيث  والهياكل   احلكم 

املتوازنة ، والتوزيع املن�سف للخدمات ، لتفادي عيوب التجارب ال�سابقة 
 ثالثاً:- �سمان دميقراطية امل�ساركة عرب ممثلني يف املجال�س القومية والإقليمية 

واملحلية ، و اأن يكون التخطيط القاعدي هو املبداأ الأ�سا�سي  . 
رابعاً:- لبد من وجود رقعة جغرافية وجمموعات �سكانية متجان�سة جتمعهم 
احلكم  م�ستويات  لتحديد  كمعايري  وثقافية  م�سرتكة   اقت�سادية  م�سالح 

املختلفة. 
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 خام�ساً:- �سمان حرية الت�سرف يف عائد  ق�سمة املوارد املالية الحتادية – 
الإقليمية – املحلية، بر�سم ال�سيا�سات واخلطط الإقليمية واملحلية  وتنفيذها 

و�سمان  ال�ستقاللية املالية من خالل :- 
ملناطق  اإيجابي  متييز  باإعطاء  ال�سابقة  واملظامل  التنموية  الفروقات  اإزالة  1 .
ال�سراعات امل�سلحة اأو الأقل منوًا  مع مراعاة الإ�سرتاتيجية الوطنية للقرار 

  . 1325
احلد من تدخل احلكومة املركزية يف ال�سلطات املخولة للم�ستوى الإقليمي  2 .
واملحلي اإل   يف حالة خمالفة الد�ستور القومي ) الحتادي( اأو تهديد اأمن 
الجتماعي بني  ال�سلم  اأو   ) الطوارئ  البالد )مثل حالة  ووح��دة   و�سالمة 
املركز  ق��رار  من  املت�سرر  لالإقليم  يحق  اأن  على  الأثنية  الإقليم  مكونات 

اللجوء للمحكمة الد�ستورية . 
منح الأجهزة الت�سريعية مل�ستوى احلكم املحلي   �سالحيات اأو�سع ل�سمان  3 .

الفدرالية وتقلي�س هيمنة املركز والإقليم.
  �ساد�ساً:- �سمان الإ�ستقاللية الكاملة  للمحكمة الد�ستورية ب�سبط طريق تعيني 
رئي�سها واأع�سائها   وعزلهم  ، ومدة خدمتهم لتحقيق العدالة و�سمان حقوق الأ 

ن�سان  و�سيانة الد�ستور . 
وامل�ساركة  وال�سفافية  املوؤ�س�سية  معايري  لتطبيق  رقابة  اآليات  و�سع  �سابعاً-   
�سبط  مثل  النتقالية   الفرتة  اأه��داف  حتقيق   ل�سمان  واملحا�سبية  الكاملة 
وت�سهيل اجراءات ح�سول املواطنني على حقوقهم، �سرعة  البت يف ال�سكاوى 
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وت�سهيل طرق تقدميها ، الإعالن عن القرارات وكافة الت�سريعات الفرعية يف 
جريدة ر�سمية خا�سة اأو باأي طرق الإعالن، ت�سهيل احل�سول على املعلومة .

ثامناً:- الإ�سراع  يف تكوين املفو�سيات  واملجل�س الت�سريعي . 
 تا�سعاً:- اإقرتاح اآلية تقا�سي اإداري  ) حمكمة طعون اإدارية ( ب�سروط خا�سة 
ت�سمن يف القانون ، تخت�س بالنظر يف حل النزاعات بني الأقاليم وبني م�ستويات 
احلكم املحلي فيما بينها ويظل  الف�سل يف التنازع مع احلكومة الإحتادية والطعن 

يف اإهدار احلقوق الأ�سا�سية واحلريات من اإخت�سا�س املحكمة الد�ستورية .
واملحليات  بع�سها  مع  الأقاليم  بني  التعاون  ومعايري  اأ�س�س  ت�سمني   -: عا�سراً 
اإعاقة حركة  مثل حظر   ( امل�ستويني.  لهذين  املنظمة  القوانني  و  الد�ساتري  يف 
الب�سائع وال�سلع والأموال واخلدمات ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر ،  اأو فر�س 

ر�سوم اأو �سرائب جمركية ب�سبب مرورها يف اأرا�سي الأقاليم(. 
املجل�س  تق�سيمها عرب  اإع��ادة  اأو  الأقاليم   تغيري حدود  يتم   -: اأح��دي ع�سر    
)عند  املثال   �سبيل  وعلى  الع�سوية  ثلثي  موافقة  �سريطة  القومي  الت�سريعي 

اخلالفات اأو لتفادي وقوعها ( .
 اثنا ع�سر :- اإذا مت الإتفاق على اأن حتكم الأقاليم مبوجب د�ساتري ولئية ينبغي 

اأن تراعى املواءمة  مع الد�ستور الفيدرايل للدولة.
ثالث ع�سر: -اأهمية التعريف بامل�سطلحات الفنية  الواردة باإتفاقية �سالم جوبا  

لأغرا�س �سبط ال�سياغة .
الراأ�سية  العالقات  تكون  اأن  على  الد�ستورية  ال�سمانات  و�سع  ع�سر:-  راب��ع 
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والأفقية حمددة بطريقة دميقراطية  ملنع تغول اأي من م�ستويات احلكم على 
�سالحيات و �سلطات  اأي من امل�ستويات الأخرى ، مع  اأهمية وجود قيود قانونية 
من املركز على الأقاليم يف هذه الفرتة ن�سبة حلداثة تكوين الدولة ال�سودانية 
املفهوم  على  القبيلية   / املناطقية   / الإقليمية  النزعة  وعلو  تكوينها  وه�سا�سة 
وترغيب  الإنفالت  ملنع  العالقة  لإدارة  اآليات  و�سع  من  بد  ل  عليه   ، القومي 
على  الطالع  )ميكن  الوطن   ووحدة  متا�سك  على  للحفاظ  الأقاليم  وت�سجيع 

جتارب الهند واملانيا يف هذا ال�ساأن (.
خام�ض ع�سر:- و�سع اآليات ت�سوية النزاعات والت�سجيع للجوؤ اليها مثل املحكمة 

الد�ستورية . 
يف حمور م�سر�ع قانون  احلكم املحلي املقرتح : 

الأهلية  الإدارة  قانون  مثل  املحلي  باحلكم  اخلا�سة  القوانني  تعدد  تفادي   -
يف  اإطارية   كاأحكام  وت�سمينها  واخلدمات  التغيري  بلجان  اخلا�سة  والأحكام 

قانون احلكم املحلي باعتبارها اآليات اأو اأذرع داعمة للحكم املحلي . 
•  ت�سمني قانون احلكم املحلي اأ�س�س واآليات التعاون بني جمال�س املحلية  . 

• مراعاة املبادئ  الدميقراطية ب�ساأن ما يخ�س  تكوين و تاأ�سي�س  كل كيانات 
احلكم . 

لأن ذلك  لأكرث من جهة  الفرعية  الت�سريعات  �سن  اإعطاء  احلق يف  • عدم 
يوؤدي اىل التداخل يف ال�سلطات و الت�سارب بني املحليات واملركز وامل�ستوى 
الو�سيط . وقد يوؤدي اىل �سناعة مراكز قوى يف غياب اآليات الرقابة على 
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الت�سريعات الفرعية . 
اأ�سباب  اإعادة �سياغة  هياكل م�ستويات احلكم وفق روؤى خمتلفة تراعي    •

الف�سل ال�سابق. 
النوعية من  الفجوة  الف�ساد وردم  والرقابة ملحاربة  املتابعة  اآليات  •  تطوير 

حيث القانون  وذلك بالآتي : 
و�سع هيلكة عادلة لتق�سيم ال�سلطة بني املركز واملحليات . 1 .

الرتكيز ومتابعة  تدريب العاملني يف امل�ستويات كافة وخا�سة امل�ستوى املحلي  2 .
بالذات يف الفرتة الإنتقالية. 

. 3 عمل منوذج لدليل ا�سرت�سادي لإعداد ومراجعة الأو�ساف الوظيفية وتقيم 
الوظائف يف كافة امل�ستويات.

تو�سي الطاولة اجلهات املخت�سة يف الدولة باإعتماد م�سروع قانون احلكم  4 .
املحلي الذي ابتدرته الطاولة .

 يف حمور م�سر�ع قانون الدارة الهلية:
االهلية يف  االدارة  االهلية وجتربة  االدارة  قانون  الطاولة م�سروع  ناق�ست   

ال�سودان وتو�سلت للنقاط  التالية :-
الإدارة الأهلية اآلية تقليدية للحكم والإدارة مت تاأ�سي�سها منذ قرون مرتكزة  1 .
على نظام قبلي ع�سائري واأ�س�س وموروثات واأعراف اأكت�سبت قوة القانون 
غري املكتوب ومت تقنني اأول قانون لها يف عهد ال�ستعمار واأ�سبح جزءًا من 
منظومة  احلكم  وهياكل الدارة احلكومية وبالتايل ي�سبح من ال�سروري 
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الآن اإ�سدار ت�سريعات لتنظيم عمل الإدارة الأهلية ملا لها من اأدوار هامة يف 
املجتمعات املحلية  تت�سل بالعالقات املجتمعية وحفظ الأمن كاأ�سا�س مهم 

لتحقيق ال�ستقرار يف مناطق ال�سودان املختلفة.
نظام  �ساحب  املتالحقة  ال�سيا�سية  والتغريات  الطبيعي  للتطور  نتيجة   2 .
الدارة الهلية الكثري من التحديات والإهتزازات ومع ذلك ا�ستمر نظام 
الدارة الهلية يف مواجهة هذه التحديات يف بع�س الوليات ومت تقنينه عرب 

قوانني ولئية مازال بع�سها �ساريًا حتي الآن.
وتو�سلت اللجنة يف هذا املحور للتو�سيات التالية:-

اأواًل: يجب اأن يتم بناء هيكل الدارة الأهلية من ثالثة م�ستويات هي امل�ستوي 
القيادي وامل�ستوي الأو�سط)اأو الو�سيط( وامل�ستوي القاعدي- على اأن تتم ت�سمية 

هذه امل�ستويات وفقًا خل�سو�سية كل ولية.
ثانياً:  اأن يتم بناء الدارة الهلية على اأ�سا�س املنطقة اجلغرافية يف امل�ستويات 

املختلفة ولي�س على ال�سا�س القبلي اأو الثني اأو غري ذلك.
اأي  تغول  اأو  ال�سيا�سي  الإ�سطفاف  من  الهلية  الدارة  وحماية  حتقيق  ثالثاً:  
جهة ذات اأغرا�س خا�سة والتاأكيد على اإ�سدار الت�سريعات الالزمة التي ت�سمن 
حماية الإدارة الهلية من وجود مثل هذه التدخالت والتاأكيد على عزل واإعفاء 
اأي رجل اإدارة اأهلية اإذا ثبت اأنه يحاول جر واإ�ستغالل الدارة الهلية لأي غر�س 

�سيا�سي اأو غريه.
الهام  ل��دوره  ن�سبة  الأهلية  الدارة  عمل  لتنظيم  قومي  ت�سريع  اإ�سدار  رابعاً: 
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ا�ستقرار الأمن  التما�سك الجتماعي وحتقيق  يف املجتمعات املحلية والفعالة لتحقيق 
والتعاي�س ال�سلمي. اإل اأن البع�س راأى مراعاة التفاوت الجتماعي والثقايف  اأن يرتك 

الت�سريع لالأقاليم.
الإدارة  نظام  اأي خلل يف  لعالج  التدخل  املخت�سة يف  ال�سلطات  اإق��رار حق   : خام�ساً 
اأي مهددات مت�س  اأو  الر�سيد  بال�سلوك غري  تت�سل  التي  بالأمور  يتعلق  فيما  الهلية  

ثوابت الدولة والأعراف واملوروثات والقوانني ال�سائده يف الدوله.
ورجل  املخت�سة  ال�سلطات  بني  والإداري��ة  الهيكلية  العالقة  تو�سيح  �سرورة   : �ساد�ساً 

الدارة الهلية يف م�ستوياته املختلفة وما يجب اأن يقوم به من مهام واإخت�سا�سات.
�سابعاً :- اأن يتم اختيار م�ستويات الإدارة الأهلية الثالث ب�سكل دميقراطي وباإنتخاب 

حر مبا�سر .  
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مقرتحات م�ستويات احلكم : 
دكتور  اخلرباء  من  والهياكل  احلكم  م�ستويات  حول  مف�سلة  مقرتحات  ثالث  قدمت 
على  التوافق  ومت  داوؤود  عثمان  حممد  وال�سيد  يو�سف  راحل  اأبو  وال�سيد  بابكر  �سالح 

الآتي: 
امل�ستوى املحلي  اأن تكون م�ستويات احلكم ثالث )احلكومة الفيدرالية – الأقاليم – • 

الذي يق�سم اىل جمال�س بلديات – مدن –اأرياف(. 
• واأن يراعى يف تكوين م�ستويات احلكم مبادئ تفوي�س ال�سلطات  باأن تكون م�ستويات 
احلكم متوازية وت�سمن �سلطاتها واخت�سا�ساتها يف الد�ستور ، والتاأكيد على �سيادة 

ووحدة الوطن .
اجل�سم التن�سيقي داخل القليم

اإختلفت االأراء حول اجل�سم التن�سيقي داخل االإقليم واإنق�سمت  بني:
•  جمل�س اأو هيئة �سعبية.  

اأو  والإقليم  املحليات  بني  للتن�سيق  اإداري��ة  تفوي�سية  ب�سلطات  ولية  اأو  حمافظة    •
املحليات فيما بينها.  
•  وزارة احلكم املحلي

حول مقرتح وزارة احلكم املحلي خرجت اللجنة بروؤيتني :
الروؤية الوىل   ت�سمنت �سردًا  تاريخيًا  للت�سريعات واأكدت على اأن احلكم املحلي ومنذ 
عام 1937م كان املرجعية التي اأ�ستحدثت منها الدولة احلديثة املمار�سات الدميقراطية 

القائمة على مبداأ ال�سيادة ال�سعبية.
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 الروؤية الثانية الراف�سة لوزارة احلكم املحلي  وترى �سرورة الإنعتاق من البريوقراطية  
املتابعة  على  الأقدر  يكون  �سعبي  كيان  الأعباء  ليتوىل  الإقليم  يف  لل�سلطات  والتبعية 

والرقابة .
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اخلال�سة

لثورة  نتيجة  حدثت  التي  والهامة  الكبرية  التحولت  على  التاأكيد  من  بد  ل  ختامًا 
للتحول نحو نظام  اإرادة �سيا�سية حقيقية  اأن هناك  التي ت�سري اىل   ، دي�سمرب2019م 
احلكم الدميقراطي والذي يرتكز ب�سورة اأ�سا�سية على التعددية احلزبية ، والتداول 
ال�سلمي لل�سلطة )عن طريق انتخابات حرة نزيهة( و�سرورة الإهتمام بتوفري احلريات 
العامة ، وحرية الإعالم ، وحرية تنظيم الأحزاب والنقابات ، ومنظمات املجتمع املدين 
املجتمعات  مكونات  لكافة  الفر�س  وتوفري   ، والثقايف  الإثني  والتعدد  التنوع  ويحرتم 
املحلية  للم�ساركة يف �سنع القرارات التي توؤثر على حياتهم ، ويف التخطيط للخدمات 
والتنمية املحلية ، وتوفري الفر�س لل�سباب واملراأة لتطويرها اقت�ساديًا  والإهتمام بالنوع 
الجتماعي. كما اأنه لبد من توافق اجلميع على �سرورة تطبيق نظام حكم يف ال�سودان 
، ي�ستوعب كل املتغريات واملفاهيم اجلديدة ، التي طراأت يف البيئة ال�سيا�سية والثقافية 

والجتماعية نتاج الثورة . 
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جلنة اخلرباء
�سارك يف �سل�سلة املوائد خرباء اإداريني  وقانونيني:-

اخلرباتاال�سمالرقم

الدكتور :1
�سالح الدين  بابكر

واحلكم  الالمركزية   درا�سات  يف  متخ�س�ص  وخبري  باحث  
العام  منذ  املحلي  احل��ك��م  يف  متخ�س�ص  وم���درب  امل��ح��ل��ي  

1999م 

االأ�ستاذ :2
 اأبوراحل يو�سف ال�سوبلي  

اقاليم  مبعظم  عمل  واالدارة.  احلكم  وخبري  واداري  قا�سي 
حملية’  من  الك��ر  �سابق  تنفيذي  مدير  ال�سودان,  ووالي��ات 
�سابقا,  الطوعي واالن�ساين بوالية اخلرطوم  العمل  مفو�ص 
ا�ست�ساري  االن��ت��خ��اب��ات,  ملفو�سية  ال��دول��ي��ة  بالنقابة  عمل 
املتحدة  لالمم  الطوارئ  برنامج  النقابات,  اقت�ساديات  يف 
املديريات,  تق�سية  جلنة  ب�سكرتاية  عمل  الالجئني,  ملعتمدية 
وخارج  داخل  واملوؤمترات  ال�سمنارات  من  عدد  يف  امل�ساركة 

ال�سودان.

اال�ستاذ :3
 حممد عثمان داود   

�سابط اإداري من العام 1973م – 20011م- م�ست�سار اداري 
للحكم واالدارة يف العديد من املواقع الر�سمية  - حاليًا االمني 

العام للتخطيط اال�سرتاتيجي بالوالية ال�سمالية  

اال�ستاذ :4
عبداملنعم حممد �سالح  

عمل �سابطًا اداريًا يف الفرتة من 1982م – 2020م  عمل يف 
العديد من املجال�ص املحلية  متخ�س�ص يف احلكم واالدارة
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اخلرباتاال�سمالرقم

االأ�ستاذه :5
  اأحالم نا�سر

املراأة      باحثة متخ�س�سه يف نظم احلكم  و�سوؤون   خبرية و 
6-اال�ستاذ : حمزة م�سطفى الد�سي�ص  حمزة – �سابط اداري  
حتي  1982م   العام  منذ  املحلية  املجال�ص  خمتلف  يف  عمل 
بالنيل  املحلي  �سوؤون احلكم  دي��وان  مدير  – حاليا   2020م 

االأبي�ص.

اال�ستاذ :  6
عو�ص احمد حممد قدورة

خبري - و�سابط اداري - �سغل من�سب املدير التنفيذي لعدد 
ديوان  ع��ام  ام��ني  ومن�سب  الق�سارف  بوالية  حمليات  �ستة 
الالمركزية  بدرا�سة  مهتم  الق�سارف  لوالية  املحلي  احلكم 

واحلكم املحلي

الدكتور:  ب�سرى 7
خبري يف القانون الدويل – مدرب يف نظم  االأدارة  احلكم.عبداحلميد

الدكتور:  8
كمال حممد االأمني عبد ال�سالم 

– و�سياغة  ال��ن��زاع��ات  ف�����ص  جم���ال  يف  خ��ب��ري  و  حم��ام��ي 
الت�سريعات – باحث يف القوانني.

االأ�ستاذة9
�سلوى اب�سام يو�سف

بق�سايا  – مهتمة  تاريخه  وحتي  1986م  العام  منذ  حمامية 
يف  مدربًا  عملت   – ال�سالم  ثقافة  ون�سر   – االن�سان  حقوق 
املنرب  منظمة  ع�سو    - احل��ك��م   ونظم  االنتخابات  ���س��وؤون 

القانوين.

اال�ستاذه10
�سامية جمذوب رباح  

تعمل يف مهنة املحاماة  وتعمل نا�سطة يف جمال حقوق املراأة 
وهي ع�سو موؤ�س�ص ملنظمة املنرب القانوين ومنظمة اجلمعية 

ال�سودانية لرعاية امل�سنني.
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اخلرباتاال�سمالرقم

اال�ستاذه11
 اآمال حممد بخيت

تعمل يف مهنة املحاماة ومرتجمة قانونية ونا�سطة يف جمال 
حقوق االن�سان وممثلة ال�سودان يف املنظمة االأفريقية للحق 
يف الغذاء مقرها بنني. ع�سو موؤ�س�ص  ملنظمة املنرب القانوين, 
 Red.R منظمة  م��ن  م��درب��ني  ت��دري��ب  �سهادة  على  حا�سلة 

الربيطانية

اال�ستاذه 12
اإميان اإبراهيم قيلي

موؤ�س�ص  وع�سو  حقوقية  ونا�سطة  املحاماة  مهنة  يف  تعمل 
ملنظمة املنرب القانوين مهتمة بق�سايا املراأة واالإ�ستثمار.

ملحوظة :
مرفقات مالحق ق�سمة وتخ�سي�ص املوارد  بني م�ستويات احلكم الفيدرايل االقليمي
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