انُظبو األصبصي نحًهخ صىداٌ انًضتمجم

يوليو 2019

2

الفهرست

الباب األكؿ :أحكاـ دتهيدية 6 .........................................
ادلادة  -1تفسريات وتعريفات6 ......................................................................................................:
ادلادة  -2اسم النظام األساسي 6 .................................................................................................... :
ادلادة -3سراين النظام األساسي6 ................................................................................................... :
ادلادة  -4تعديل النظام األساسي6 .................................................................................................. :

الباب الثاين  :بياانت احلملة األساسية 7 ................................
ادلادة -1إسم ومقر احلملة7 ......................................................................................................... :
ادلادة  – 2تعريف احلملة 7 ........................................................................................................ :
ادلادة  - 3شعار احلملة البصري 7 ................................................................................................... :
ادلادة  – 4علم احلملة 8 ........................................................................................................... :
ادلادة  – 5شعار احلملة الصويت8 ................................................................................................... :

الباب الثالث :الرؤية كالرسالة كاألىداؼ ككسائل العمل ك التحالفات 9 ..
ادلادة -1الرؤية9 ...................................................................................................................:
ادلادة -2الرسالة9 ................................................................................................................. :
ادلادة -3أىداف احلملة 9 .......................................................................................................... :
ادلادة  -4وسائل العمل11.......................................................................................................... :
ادلادة  -4سياسة التحالفات12......................................................................................................:

الباب الرابع :عضوية احلملة 13........................................
ادلادة  -1قواعد عامة 13.......................................................................................................... :
ادلادة  -2شروط العضوية 13........................................................................................................:
ادلادة  -3حقوق العضوية13........................................................................................................ :
ادلادة -4التزامات العضوية 14.......................................................................................................:
ادلادة  -5العضوية اجلماعية14...................................................................................................... :
ادلادة -6سقوط العضوية 14........................................................................................................ :
ادلادة -7حماسبة العضوية 15........................................................................................................ :
ادلادة -6اجلزاءات التنظيمية15...................................................................................................... :
ادلادة-7سلطة إصدار وتصديق اجلزاءات التنظيمية15.................................................................................. :

الباب اخلامس :ىيئات احلملة17.......................................
ادلادة  -1ىيئات احلملة ومؤسساهتا17............................................................................................... :

3

ادلادة -2الوحدة األساسية للحملة 17................................................................................................ :
ادلادة -3جلنة الوحدة التنفيذية18.................................................................................................... :
ادلادة -4جلنة الدائرة التنفيذية 18.................................................................................................... :
ادلادة -5جلنة الوالية التنفيذية 18.................................................................................................... :
ادلادة  -6مؤمتر الوحدة والدائرة والوالية 19........................................................................................... :
ادلادة -7التنظيمات القطاعية والفئوية20..............................................................................................:
ادلادة-8اذليئات الربدلانية احمللية والوالئية وادلركزية20..................................................................................... :
ادلادة  -9ادلكتب التنفيذي21....................................................................................................... :
ادلادة  -10األمانة العامة22........................................................................................................ :
ادلادة -11رائسة احلملة 23......................................................................................................... :
ادلادة -12جلنة ادلراقبة العامة23......................................................................................................:
ادلادة -13ىيئة التحكيم العامة24................................................................................................... :
ادلادة -14اجمللس السياسي24...................................................................................................... :
ادلادة -15مستشارو احلملة26...................................................................................................... :
ادلادة - 16ادلؤمتر العام الطارئ26.................................................................................................... :
ادلادة -17ادلؤمتر العام الدوري العام26................................................................................................:

الباب السادس :طريقة عمل ادلؤسسات القيادية28.................... :
ادلادة  -1اللوائح اخلاصة28......................................................................................................... :
ادلادة  -2طريقة عمل األمانة العامة28................................................................................................:
ادلادة -3طريقة عمل رائسة احلملة 28............................................................................................... :
ادلادة -4طريقة عمل ادلكتب التنفيذي العامة29....................................................................................... :
ادلادة-5طريقة عمل جلنة الرقابة العامة30..............................................................................................:
ادلادة -6طريقة عمل ىيئة التحكيم العامة30.......................................................................................... :
ادلادة -7طريقة عمل اجمللس السياسي30..............................................................................................:
ادلادة -7طريقة عمل مستشاري احلملة30.............................................................................................:

الباب السابع :طريقة تكوين ادلؤدترات العامة 32.........................
ادلادة -1طريقة تكوين مؤمتر الوحدة األساسية العام32.................................................................................. :
ادلادة -2طريقة تكوين ادلؤمتر العام للدائرة32........................................................................................... :
ادلادة -3طريقة تكوين ادلؤمتر العام للوالية32........................................................................................... :
ادلادة  -4طريقة تكوين مؤمترات ادلنظمات القطاعية32..................................................................................:
ادلادة -5طريقة تكوين ادلؤمتر العام32................................................................................................. :
ادلادة  -6التمثيل النسيب33......................................................................................................... :

الباب الثامن :ادلالية 34................................................
ادلادة  -1الالئحة ادلالية34.......................................................................................................... :

4

ادلادة  -2ادلصادر وادلوارد34........................................................................................................ :
ادلادة  -3أوجو الصرف34.......................................................................................................... :
ادلادة  -4ضوابط الصرف34........................................................................................................ :
ادلادة :5ادلراجعة القانونية36.........................................................................................................:
ادلادة  :6ادلؤسسات االستثمارية واخلدمية36...........................................................................................:

الباب التاسع  :الواثئق الرئيسية 37.....................................
ادلادة  -1تسمية الواثئق الرئيسية37.................................................................................................. :
ادلادة  -2سراين الواثئق الرئيسية37.................................................................................................. :
ادلادة  -3تعديل الواثئق الرئيسية37.................................................................................................. :

الباب العاشر  :األحكاـ اإلدارية العامة كالقيم األخالقية العامة38.......
ادلادة  -1اإلحكام اإلدارية العامة 38................................................................................................. :
ادلادة  -2القيم األخالقية العامة 39.................................................................................................. :

الباب احلادم عشر:دمم كتتيَت إسم احلملة كحل احلملة إختياررن 40.....
ادلادة  -1دمج احلملة وتغيري امسها40.................................................................................................:
ادلادة  -2حل احلملة40............................................................................................................ :
ادلادة  -3إجراءات دمج أو تغيري اسم أو حل احلملة40................................................................................. :

5

انجبة األول :أحكبو تًهيذيخ
انًبدح  -1تفضيزاد وتعزيفبد:
يف ىذه النظاـ األساسي كما دل يقتض السياؽ معٌت آخر  ،فاف االختصارات اآلتية تشَت ارل ما يقابلها:
 .1احلملة  :تعٍت محلة سوداف ادلستقبل .
 .2النظاـ األساسي:يعٍت النظاـ األساسي حلملة سوداف ادلستقبل.
 .3اجمللس السياسي :يعٍت اجمللس السياسي حلملة سوداف ادلستقبل.
 .4ادلكتب التنفيذم :معٍت ادلكتب التنفيذم حلملة سوداف ادلستقبل.
 .5االجتماع العاـ :يعٍت إجتماع عضوية ادلؤدتر العاـ.
 .6ادلؤدتر :يعٍت أم مؤدتر إقليمي أك استثنائي أك ادلؤدتر العاـ حلملة سوداف ادلستقبل .
 .7الرئيس :يعن مرئيس احلملة سوداف ادلستقبل أك رئيس اذليئة السياسية اك التنفيذية ادلعنية

يف

ىيئات محلة سوداف ادلستقبل .
 .8األمُت العاـ  :يعٍت األمُت العاـ للحملة اك أمُت ادلكتب التنفيذم على ادلستورت االدىن حل ملة
سوداف ادلستقبل.

انًبدح  -2اصى الَظبو األصبصي :
تسمى ىذه الوثيقةب (النظاـ األساسي للحملة سوداف ادلستقبل ).

انًبدح -3صزيبٌ انُظبو األصبصي:
يسرم ىذا النظاـ األساسي بعد تبٍت اجمللس السياسي ادلؤقت لو كإجازتو أبغلبية األصوات .

انًبدح  -4تعذيم الَظبو األصبصي:
معدؿ ىذا النظاـ األساسي إال يف مؤدتر عاـ أك طارئ للحملة أب غلبية ثلثي األصوات.
ال ُي
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انجبة الثبَي  :ثيبَبد انحًهخ األصبصيخ

انًبدح -1إصى ويمز انحًهخ:
مسي ىذا احلملة ب "محلة سوداف ادلستقبل " كيًتجم االسم إرل اإلصلليزية كالتارلSudan :
 .1ت
of the Future Campaign
 .2يكوف ادلقر اؿرئيسي للحملة يف كالية اخلرطوـ – مجهورية السوداف ،كحيدد اجمللس السياسي
ادلقار الفرعية كاالستثنائية ،كما يُيحدد ادلكتب التنفيذم عناكينها من حُت آلخر.

انًبدح  – 2تعزيف انحًهخ :
 .1حملة سوداف ادلستقبل ىي محلة مجاىَتية عريضة السقاط كامل نظاـ ادلؤدتر الوطٍت كمؤسساتو
كقوانينو كدعم انشاء سلطات انتقالية تنفذ مبادمء الثورة السودانية كبناء دكلة سودانية انجحة بعد
فًتة االنتقاؿ.
 .2تسعى احلملة لتقدًن برانمم بديل ”برانمم سوداف ادلستقبل” كأتىيل قيادة شابة كبديلة للبالد تصل
السلطة عرب آليات االنتخاب كالتفويض الشعيب .
 .3تقوـ احلملة على قاعدة العضوية الفردية كاجلماعية كتضم ادلستقلُت ككوادر العديد من االحزاب
كالتنظيمات السياسية كاإلجتماعية .

انًبدح  - 3شعبر انحًهخ انجصزي :
 .4للحملة شعار بصرم (كما ىو موضح أدانه) يشمل تصميما بصررن نصف دائرم لزىرة عباد
الشمس كعلم محلة سوداف ادلستقبل

 .5ترمز زىرة عباد الشمس يف الشعار للتجدد كاحلياة كاإلىتماـ ابلزراعة كمورد رئيسي للسوداف .

7

انًبدح  – 4عهى انحًهخ :
 .1للحملة علم كما ىو موضح أدانه يتكوف من علم االستقالؿ كيف منتصفو صلمة سوداء .
 .2ترمز الوان العلم للتايل :األزرؽ للسماء كاألصفر للشمس بدالالهتا االجيابية بينما يرمز األخضر
للزراعة كالنماء ،كترمز النجمة السوداء الفريقيا كاذلوية االفريقية للسوداف.

انًبدح  – 5شعبر انحًهخ انصىتي:
 .1للحملة شعار صويت خاص هبا (نشيد) يتم اختيار كلماتو كاحلانو يف مسابقة عامة.
 .2جييز اجمللس السياسي كلمات كحلن شعار احلملة الصويت.
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انجبة انثبنث :انزؤيخ وانزصبنخ واألهذاف ووصبئم انعًم و انتحبنفبد

انًبدح -1انزؤيخ:
بناء رلتمع حر كمتطور كحديث كذلك عن طريق إرساء حقوؽ ادلواطنة كحرية ادلواطنُت

كااللتزاـ

ابلدستورية كحكم القانوف كحتقيق النمو االقتصادم إعتمادان على تنمية مقدرات البالد كتعبَت السلطة عن

مصاحل ادلكاطنُت عرب حكم دتثيلي راشد.

انًبدح -2انزصبنخ:
إنشاء كتقدًن قيادة سياسية ذات أتىيل عارل كمصداقية كبَتة تعمل من أجل الوصوؿ للحكم

ابلطرؽ

الدديقراطية كتنفيذ برامم احلملة اليت انلت ثقة ادلواطنُت.

انًبدح -3أهذاف انحًهخ :
تعمل محلة سوداف ادلستقبل علي حتقيق األىداؼ التالية:
 .1بناء دكلة سودانية حديثة كعصرية كمتقدمة حتقق مصاحل كآماؿ مواطنيها كتتعايش بسالـ مع زليطها
اإلقليمي كالعادلي على أساس

ادلواطنة حيث كل ادلواطنوف السودانيوف متساككف يف احلقوؽ

كالواجبات غض النظر عن النوع كاجلهة كالدين كاؿلغة اخل.
 .2تعزيز اذلوية السودانية اليت تكونت عرب عيش مشًتؾ كتراث ثقايف كحضارم ديتد آلالؼ السنُت
كاإلقرار بتعدد اذلورت الفردية كاحمللية كالثقافات السودانية ك أحاترمها كالعمل ؿتعايشها السلمي
كتالقحها يف إطار اذلوية السودانية اجلامعة.
 .3ضماف حقوؽ احلياة كاحلرية كالكرامة اإلنسانية إبعتبار إف احلياة ىي أعلى قيمة انسانية ال تكتمل
يف غياب احلرية كالكرامة االنسانية كضماف حق الناس يف إختيار مصَتىم كالقرار يف حياهتم كما
خيصهم كمحاية احلررت اخلاصة ك رفض أم شلارسات للسخرة كاإلسًتقاؽ كالتعذيب كادلعاملة
الالإنسانية كالقاسية لإلنساف كاحليواف.
 .4حتقيق العدالة اإلجتماعيةالشاملة إبعتبارىا ضركرة للعمراف اإلنساين كفرضا ألزمو تطور اجملتمعات
كالسعي لتصفية الفقر كالعوز كمساعدة الفئات األكثر إحتياجان كخصوصا النساء كاألطفاؿ
كادلتأثرين ابألزمات كاحلركب كإبتداع الربامم ادلناسبة لذلك.
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 .5النضاؿ من أجل أف يكوف السكن كالعمل حقاف دستوررف لكل أسرة كمواطن ،كاف يكوف التعليم
كالصحة رلانياف كمتاحاف للجميع كاجازة كل العهود كاإللتزامات اخلاصة ابحلقوؽ اإلقتصادية
كاإلجتماعية كأف تصبح جزءان من الدستور كالنظاـ القانوين كاجبة النفاذ كالتطبيق.

 .6اقرار الفيدرالية الواسعة كاحلكم احمللي كتنزيل السلطة قاعدرن حبيث مقرر الناس فيما خيص تطور
رلتمعاهتم احمللية  ،كأجازة كاستخداـ آلية اإلستفتاء بشكل كاسع لتحديد خيارات الناس على
ادلستويُت احمللي كادلركزم يف كل قضار االدارة كاالقتصاد بينما ختتص السلطة ادلركزية فقط
ابلسياسات االقتصادية الكلية كالدفاع .كالسياسة اخلارجية.
 .7حتقيق النهضة اإلقتصادية الشاملة كتفجَت موارد البالد ادلادية كالبشرية دلصلحة تطور البالد
كهنضتها عرب إنشاء مشاريع إنتاجية عمالقة كضخ إستثمارات رامسالية ضخمة يف اإلقتصاد
السوداين كيف احملصلة بناء بلد مكتف ذاتيان كآمن إقتصادرن كمساىم بقسط كافر يف التقدـ

اإلقتصادم للقارة األفريقية كعموـ البشرية.

 .1اجراء حوار دديقراطي كاسع مع أىل السوداف كأصحاب ادلصلحة كادلتخصصُت من علماء القانوف
الجازة دستور دديقراطي دائم

يعرض على الشعب السوداين لإلستفتاء حولو يف ظل حكومة

دديقراطية كيكوف للشعب فيو حق اإلستفتاء ابلرفض أك القبوؿ.
 .2إصالح القوانُت كتطوير األنظمة الشرطية كالنيابية كالقضائية حبيث تتوافق مع نصوص الدستور
كحقوؽ اإلنساف كادلعاىدات الدكلية كضماف سيادة الدستور كحكم القانوف كتطبيقو على اجلميع
كسررنو على اجلميع كحتمية العقوبة على اجلردية كزلاربة احملسوبية كالفساد كالتاء/تعديل أم قوانُت
أك لوائح ال تتوافق مع نصوص الدستور
 .3بناء جيش قومي موحد كأجهزة أمنية كشرطية أقل عددان كأكثر انضباطان ك عالية الكفاءة كالتجهيز
كالتدريب بحيث تقوـ مبهامها بصورة حديثة كفعالة كذلك ؿحلفاظ على أمن ادلواطنُت كسالمتهم

كحقوقهم كمحايتهم من العدكاف الداخلي كاخلارجي كصوف ادللكيات اخلاصة ك العامة كالتعامل مع
األمن مبفهومو الشامل مبا يشملو من أمن إقتصادم كإجتماعي كسلم أىلي كال يقصره على
اجلوانب البوليسية أك العقابية فقط.
 .4تطبيق منظومة متكاملة للعدالة االنتقالية لتقصي احلقائق كالتعرؼ على اجلرائم ادلرتكبة جتاه
ادلواطنُت منذ فجر اإلستقالؿ كزلاسبة ادلسؤكلُت عنها كفقان للقانوف.

 .5ترسيخ قواعد السلم األىلي كرأب الصدع اإلجتماعي كتعاكف الطبقات كالثقافات كليس صراعها
كحل ادلشاكل كاألحن احمللية كاجلهوية ابلًتاضي كمبا حيفظ احلقوؽ كمرتق النسيم االجتماعي كاصلاز
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ادلصاحلة التارخيية بُت فئات اجملتمع السوداين ادلختلفة

عرب سيادة احلقيقة كرد ادلظادل كتطييب

النفوس.
 .6تعزيز التعاكف اإلقليمي يف اطار القرف األفريقي كدكؿ الساحل كحتويل البحر األمحر ؿحبَتة سالـ
كأمن كتعاكف بُت دكؿ ادلنطقة كالعمل لتعميق التعاكف يف إطار اإلحتاد األفريقي كضماف فتح احلدكد
كانتقاؿ الناس احلر بُت البلداف األفريقية كافة.
 .7تعزيز التعاكف الدكرل دلا فيو مصلحة السوداف كادلنطقة كالعادل إبمجعو كعلى قواعد الندية كادلصاحل
ادلشًتكة كتعزيز السلم كاألمن الدكرل كمحاية كوكب األرض من التلوث كاحلركب كاألزمات.

انًبدح  -4وصبئم انعًم:
لتحقيق األىداف أعاله  ،تلتزم احلملة ابلعمل وفق الوسائل التالية:
 .1صياغة الربانمم السياسي ك االنتخايب للحملة على أسس علمية كتطويره بشكل دائم ليستجيب
للحاجات ادللحة كادلتجددة للمجتمع السوداين.
 .2اختاذ الطريق االنتخايب كأسلوب أساسي للعمل السياسي كالوصوؿ إرل السلطة كااللتزاـ ابؿ دستور
كالنظاـ اؿقانوين كالعمل على تطويرىما ابلوسائل الشرعية كادلشاركة يف االنتخاابت كخوضها لكسب
ثقة ادلواطنُت كادلشاركة يف احلياة الربدلانية كالتنفيذية على ادلستورت الوالئية كادلركزية.
 .3ادلشاركة يف تشكيل احلكومات ادلركزية كالوالئية كإدارة أعماذلا حتت ظل الدديقراطية عرب التفويض
الشعيب كيف حالة ادلعارضة انتهاج ادلعارضة اإلجيابية عرب تطوير الربامم ك

رفع اقًتاحات احلملة

للمؤسسات احلكومية كغَت احلكومية كاجلهات التشريعية كالتنفيذية الوالئية كادلركزية ذات الصلة أك
الصالحية.
 .4أجراء البحوث ك الدراسات حوؿ القضار مثار اىتماـ احل ملة ك طباعة كنشر كتوزيع األحباث
كالدراسات كالكتاابت كالنشرات كاجملالت الناطقة ابسمىا.
 .5إقامة اؿكرش كدكرات العمل كالتدريب كتنظيم احملاضرات كالندكات كالدركس للمواطنُت حوؿ
سلتلف القضار االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية ادلتعلقة بربانمم احل

ملة ككذلك إقامة الليارل

السياسية كالثقافية كادلهرجاانت كادلعارض ك الندكات كغَتىا من الفعاليات ادلفتوحة.
 .6تنظيم برامم إعادة التأىيل كالتدريب كرفع القدرات ادلهنية للنساء كالشباب كادلشاركة يف محالت
التوعية الصحية كالبيئية اخل

كتنظيم القوافل كادلعسكرات ك الزررات كالرحالت كالنشاطات

اإلعالمية كاجلماىَتية مبا يتفق مع أىداؼ كبرامم احلملة .
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 .7دعم كبناء منظمات فئوية شبابية كطالبية كنسوية كغَتىا ترفد نشاط احلملة كتقوـ بتوسيع قاعدهتا
كأتثَتىا يف اجملتمع.
 .8ادلشاركة يف سلتلف احلوارات الوطنية ك القومية ك التعاكف مع القول السياسية األخرل كمنظمات
اجملتمع ادلدين كاألىلي كمراكز البحوث كالدراسات السياسية كالفكرية كاإلسًتاتيجية لتنفيذ أم
برامم مشًتكة متقاطعة مع برامم كخطط احلملة .
 .9فتح دار مركزية ك دكر للحملة يف أقاليم السوداف ادلختلفة كشلارسة النشاط السياسي كاالجتماعي
عربىا.
. 10
. 11

مجع الدعم ادلادم كالعيٍت لدعم نشاطات احلملة كتطوير موارده ا.
أم كسائل أخرم ال تتعارض مع ادلبادئ العامة للحملة

أك القانوف كتقرىا اذليئة القيادية

ادلعنية.

انًبدح  -4صيبصخ انتحبنفبد:
. 12

تقوـ كل حتالفات احلملة على قاعدة ادلبدئية كالشفافية كيكوف ىدفها حتقيق برارلها كحتقيق

مطالب الشعب السوداين ادللحة كادلتجددة.
. 13

ال تدخل احلملة يف أم حتالفات مع القول الشمولية اك

مصاحل أجنبية.

12

اليت تنطلق من أك تعرب عن

انجبة الراثع :عضىيخ انحًهخ

انًبدح  -1لىاعذ عبيخ :
 .1العضوية يف محلة سوداف ادلستقبل تكليف ال تشريف ،كىي مفتوحة لكل من يتفق مع أفكار كبرامم
احلملة ،على قاعدة اخليار احلر كالواعي.
 .2تكوف العضوية إما فردية أك مجاعية.
 .3يستثٌت من نيل عضوية احلملة ادلواطنُت ادلمنوعُت بنص القانوف من العمل السياسي .
 .4تنظم الئحة عضوية سوداف ادلستقبل كل القضار ادلتعلقة بشؤكف العضوية اليت دل يرد ذكرىا يف ىذا
النظاـ األساسي.

انًبدح  -2شزوط انعضىيخ :
 .5يشًتط يف العضو الفردم للحملة توفر الشركط التالية:
 إكماؿ  18عاما من العمر.
 أال يكوف عضوا يف أم حركة أك تنظيم سياسي منافس أك مناىض حلملة سوداف ادلستقبل.
 أف يعلن التزامو ابلنظاـ األساسي للحملة كلوائحها كقراراتوا اجملازة عرب ىيئاتوا الشرعية.
 أف ديأل استمارة العضوية كيوقع عليها.
 أف مدفع رسم التسجيل.

انًبدح  -3حمىق انعضىيخ:
يكوف لعضو محلة سوداف ادلستقبل احلقوؽ اآلتية:
 .1أف حيضر اجتماعات ىيئات احلملة اليت يعمل هبا ،كأف يصلو اإلخطار عنها ،قبل كقت كاؼ من
انعقادىا.
 .2أف يشارؾ يف مداكالت كاجتماعات كمؤدترات كنشاطات احلملة  ،مباشرة أك عن طريق مندكب.
 .3أف يطلب أم معلومات عن أم مسألة تتعلق بنشاط احلملة كسياساتوا من ىيئات احلملة اليت يعمل
هبا.
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 .4أف يرشح نفسو أك غَته دلؤسسات احلملة كمناصبو ا؛ أك لتلك ادلناصب العامة اليت يتحدد احلملة
قدمها احلملة لعضويتو ا كفق األسس
ادلرشحُت ذلا؛ كاف يستفيد من فرص التدريب كالدعم اليت ت
الضابطة.
 .5أف يصوت لنفسو أك يصوت لتَته أك ديتنع عن التصويت يف أم مسألة ؛ كاف يكوف لو حق نشر رأيو
يف منابر احلملة اإلعالمية كلو كاف سلتلفا عن رأم األغلبية.
 .6أف يستلم أك يطلع على آخر نسخة من النظاـ األساسي كاللكائح التنظيمية كأم أحكاـ صادرة
مبوجبها.
 .7أف يستأنف أم قرار يصدر حبقو كيعتربه رلحفان؛ كال جيوز إصدار أم قرار عقايب إال بالئحة.

 .8أف مكوف لو حق الدفاع عن نفسو يف حالة إبعاده عن عضوية احلملة أك يف حالة إيقاع أم عقوبة
عليو.

انًبدح -4انتزايبد انعضىيخ :
يلتزـ كل عضو يف احلملة سوداف ادلستقبل ابلتارل:
 .1أف ينفذ أحكاـ النظاـ األساسي للحملة كأم أحكاـ أخرل صادرة مبوجبو.
 .2أف يعمل على حتقيق أىداؼ كبرامم محلة سوداف ادلستقبل .
 .3أف يلم إدلامان كامالن ابلنظاـ األساسي حلملة سوداف ادلستقبل ككاثئقو ا األساسية  ،كأف يلم بكل
قراراتوا كتوجيهاتوا كأف يعمل على نشرىا بُت اجلماىَت.
 .4أف يصوت دلرشحي ا حلملة يف كل االنتخاابت احمللية كاإلقليمية كادلركزية كاف يدعو اآلخرين لذلك.
 .5أف يبذؿ كل ما يطلب منو لدعم احلملة يف حدكد إمكانياتو.
 .6أف يدفع اشًتاكاتو الشهرية حسب الضوابط احلاكمة.

انًبدح  -5انعضىيخ انجًبعيخ:
 .1تتم العضوية اجلماعية إبنضماـ تنظيم اك حزب حلملة سوداف ادلستقبل كفق اجراءات سليمة تتفق
مع لوائحو كعرب إتفاؽ سياسي معلن.
 .2يقرر اجمللس السسياسي حلملة سوداف ادلستقبل بشأف قبوؿ أك رفض طلبات العضوية اجلماعية
كحيدد اجراءات كمستول دتثيل التنظيم ادلنضم مجاعيان يف ىياكل احلملة .

انًبدح -6صمىط انعضىيخ :
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تسقط عضوية احلملة الفردية عن العضو يف احلاالت التالية :
 .1الوفاة.
 .2االستقالة،على أف تقدـ االستقالة كتابة ،كتسرل االستقالة فور قبوذلا.
 .3الفصل من عضوية احلملة .
 .4فقداف األىلية القانونية.
تسقط عضوية احلملة اجلماعية يف احلاالت التالية :
 .5اعالف التنظيم عن خركجو من عضويو احلملة
 .6فك االرتباط من طرؼ احلملة مع التنظيم ادلعٍت اك فصلو من العضوية.
 .7حل التنظيم كدخوؿ عضويتو بشكل فردم يف عضوية احلملة.

انًبدح -7يحبصجخ انعضىيخ :
حيق ألجهزة احلملة أف حتاسب أعضاءه ا إذا دعا احلاؿ على أف تكفل للعضو حق الدفاع عن نفسوُ .يحياسب
العضو يف احلاالت اآلتية:

 .1اإلمهاؿ يف القياـ ابلواجبات أك االمتناع عن تنفيذ قرارات احلملة الشرعية.
 .2العمل على تقويض كىدـ احلملة عرب شلارسات مخالفة للنظاـ األساسي أ كالتحالف مع خصوـ احلملة
االسًتاتيجيُت أك نشر أفكار سلالفة دلبادئو ا كأىدافها.
 .3اإلدانة يف أية جردية من اجلرائم ادلتعلقة ابلفساد ادلارل كانتهاكات حقوؽ اإلنساف.

انًبدح -6انجزاءاد انتُظيًيخ:
جيوز توقيع أم من اجلزاءات التنظيمية اآلتية على أم عضو من أعضاء احلملة :
 .1التنبيو.
 .2اللوـ.
 .3جتميد العضوية لفًتة زلددة.
 .4الفصل من العضوية .

انًبدح -7صهطخ إصذار وتصذيك انجزاءاد انتُظيًيخ:
15

حتدد الئحة اجلزاءات التنظيمية الصادرة كفقا ألحكاـ ىذا النظاـ االساسي السلطة اليت تصدر اجلزاءات
التنظيمية كاجلهة اليت تُيصدؽ عليها.
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انجبة انخبيش :هيئبد انحًهخ
انًبدح  -1هيئبد انحًهخ ويؤصضبتهب:
تعمل احلملة سوداف ادلستقبل عن طريق مؤسساتوا الشرعية كادلنتخبة ،كمؤسسات احلملة كىيئاتوا ىي :
 .1الوحدة االساسية للحملة.
 .2جلنة الوحدة التنفيذية.
 .3جلنة الدائرة التنفيذية.
 .4جلنة الوالية التنفيذية.
 .5مؤدتر الوحدة كالدائرة كالوالية
 .6التنظيمات القطاعية كالفئوية.
 .7اذليئات الربدلانية احمللية كالوالئية كادلركزية.
 .8ادلكتب التنفيذم.
 .9األمانة العامة.
 . 10رائسة احلملة .
 . 11جلنة ادلراقبة العامة.
 . 12ىيئة التحكيم العامة.
 . 13اجمللس السياسي .
 . 14مستشارك احلملة.
 . 15ادلؤدتر العاـ الطارئ
 . 16ادلؤدتر العاـ الدكرم
انًبدح -2انىحذح األصبصيخ نهحًهخ :
 .1تشكل الوحدات األساسية ىيئات احلملة القاعدية كىي اقرب ىيئات احلملة للمواطنُت كذات
االتصاؿ ادلباشر معهم.
قوـ الوحد ة األساسية للحملة  ،يف اصتر تكوين إدارم – احلي ،الفريق ،القرية  ،-كتتكوف
 .2ت
الوحدة األساسية من  3أعضاء كاملي العضوية علي األقل ،كيف حالة عدـ اكتماؿ ىذا النصاب
يعمل األعضاء ادلتواجدين يف إطار اقرب كحدة قائمة يف اقرب تكوين إدارم.
 .3تعمل الوحدة األساسية علي دتثيل احلملة يف منطقتو
األعضاء ابحلملة  ،كربط احلملة ابجلماىَت.
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ا ،كالدعاية لو ا ،كالتحدث ابمسو ا ،كربط

 .4ليس ىناؾ حد أقصى لعدد عضوية الوحدة

األساسية  ،ككل كحدة مستقلة عن غَتىا يف أدائها

كترفع تقارير نشاطها للمكتب التنفيذم للدائرة .
انًبدح -3نجُخ انىحذح انتُفيذيخ:
 .1تنتخب الوحدة من بُت أعضائها رئيسا ،كأمينا للوحدة  ،كأمينا للماؿ ،شرط أف يكوف احدىم علي
األقل امرأة ،يكونوا يف رلموعهم جلنة الوحدة التنفيذية.
 .2حيق للوحدة ،يف حالة جتاكز عضويتها ؿ  12عضوا كاملي العضوية ،أف تنتخب أمُتاُي إعالميا ،كأمُتان
للشئوف االجتماعية ،يدخلوف يف قواـ جلنة الوحدة التنفيذية.
 .3تشرؼ جلنة الوحدة التنفيذية علي العمل التنفيذم بوحدهتا ،كمن ضمنو دتثيل احلملة  ،الدعوة
لالجتماعات ،مجع كصرؼ االشًتاكات ،ادلوافقة علي

طلبات العضوية اجلديدة ،التنسيق مع

الوحدات األخرل ،اخل من كاجبات العمل التنفيذم.
 .4ختضع جلنة الوحدة التنفيذية يف عملها لقرارات أغلبية أعضاء الوحدة ،كما تعمل حتت إشراؼ
كقيادة جلنة الدائرة.
انًبدح -4نجُخ انذائزح انتُفيذيخ :
تكوف الوحدات األساسية تنظيم احلملة يف اؿدائرة االنتخابية -مدينة ،
ّ .1

رلموعة قر ل ،رلموعة

حالؿ اخل – حسب التقسيم اإلنتخايب السائد.

 .2ينتخب مؤدتر اؿدائرة  ،كالذم دتثل فيو الوحدات األساسية للحملة يف اؿدائرة االنتخابية احملددة –
مدينة ،جتمع قرم ،جتمع حالؿ اخل – ..من بُت عضويتو  7أعضاء  ،من بينهم ثالثة نساء على
األقل ،يكونوت جلنة اؿدائرة التنفيذية.
 .3توزع جلنة اؿ دائرة التنفيذية ادلهاـ بُت أعضائها ،ليكوف من بينهم رئيس ،كأمُت

اللجنة  ،كأمُت

خزانة ،كعدد من األـانء اآلخرين.
 .4تشرؼ جلنة اؿ دائرة التنفيذية علي العمل السياسي التنفيذم بدائرهتا  ،كمن ضمنو دتثيل احلملة
ابؿدائرة  ،العمل االنتخايب ،الدعوة لالجتماعات كادلؤدترات ،تنظيم ادلهرجاانت كاألعماؿ اجلماىَتية،
مجع كصرؼ ادلالية ،اإلشراؼ على صحافة احلملة ابؿدائرة ،اإلشراؼ علي عمل الوحدات اخل من
كاجبات العمل التنفيذم.
 .5ختضع جلنة اؿ دائرة يف عملها لقرارات مؤدتر اؿ دائرة  ،كما تعمل حتت إشراؼ كقيادة جلنة احلملة
اؿكالئية التنفيذية.
انًبدح -5نجُخ الواليخ انتُفيذيخ :
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 .1ينتخب مؤدتر الوالية  ،كالذم دتثل فيو تنظيمات احلملة يف دكائر ؾؿ كالية حسب التقسيم
اإلدارم السارم ،من بُت عضويتو  9أعضاء  ،من بينهم أربعة نساء علي األقل ،يكونوا جلنة
اإلقليم لتنفيذية .
 .2توزع جلنة الوالية التنفيذية ادلهاـ بُت أعضائها ،ليكوف من بينهم رئيس ،كأمُت اللجنة  ،كأمُت خزانة
 ،كعدد من األـانء اآلخرين.
 .3تشرؼ جلنة الوالية التنفيذية علي العمل السياسي كاالنتخايب ك التنفيذم للحملة بواليتها ،كمن
ضمنو دتثيل احلملة اب لوالية  ،الدعوة لالجتماعات كادلؤدترات ،تنظيم ادلهرجاانت كاألعماؿ
اجلماىَتية ،تنظيم احلمالت االنتخابية يف الوالية  ،تمـ مع كصرؼ ادلالية ابلواليىة  ،اإلشراؼ على
صحافة احلملة ابؿكالية ،اإلشراؼ علي عمل جلاف اؿدكائر  ،اخل من كاجبات العمل التنفيذم.
 .4ختضع جلنة الوالية التنفيذية يف عملها لقرارات مؤدتر اؿكالية  ،كما تعمل حتت إشراؼ كقيادة جلنة
احلملة التنفيذية العامة .
انًبدح  -6يؤتًز انىحذح والدائزح وانىاليخ :
تعقد مؤدترا طارائن بناء على طلب من ثلث
 .1تعقد الوحدة األساسية مؤدترا مرة كل سنة  ،كديكن أف ُي
أعضاء مكتب الوحدة التنفيذم أك بناء على طلب من ثلثي أعضاء الوحدة .يقوـ مؤدتر ا لوحدة يف
أكؿ شهر من السنة ادليالدية.
 .2مقوـ مؤدتر ا لوحدة ابنتخاب جلنة الوحدة التنفيذية ،كمراجعة عمل اللجنة السابقة ،ككضع برانمم
العمل للدكرة القادمة ،كانتخاب شلثلي الوحدة دلؤدتر اؿدائرة.
طارئ بناء على طلب من
تعقد مؤدترات ة
 .3يُيعقد ادلؤدتر العاـ للدائرة دكراتو مرة كل عاـ ك كديكن أف ُي

أغلبية أصوات أعضاء مكتب اؿدائرة أك بناء على طلب من ثلثي الوحدات يف اؿدائرة  .يعقد ادلؤدتر

العاـ للدائرة يف شهر مارس يف ادلكاف كالزماف اللذين حيددمها ادلكتب التنفيذم للدائرة .
 .4يقوـ مؤدتر اؿدائرة العاـ ابنتخاب جلنة اؿ دائرة التنفيذية ،كمراجعة عمل اللجنة السابقة ،ككضع
برانمم العمل للدكرة القادمة ،كانتخاب شلثلي احلملة للًتشيح يف االنتخاابت كاذليئات احمللية،
كانتخاب شلثلي اؿدائرة دلؤدتر اؿكالية.
طارئ بناء على طلب من
عقد مؤدترات ة
ت
 .5يعقد ادلؤدتر العاـ للكالية دكراتو كل عاـ كنصف كديكن أف ُي

أغلبية أصوات أعضاء مكتب اؿكالية ،أك ثلثي مكاتب اؿدكائر يف اؿكالية .يُيعقد ادلؤدتر العاـ للكالية

يف ادلكاف كالزماف اللذين حيددمها ادلكتب التنفيذم لللوالية .
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 .6يقوـ مؤدتر ا لوالية العاـ ابنتخاب جلنة اؿ كالية التنفيذية ،كمراجعة عمل اللجنة السابقة ،ككضع
برانمم العمل للدكرة القادمة ،كانتخاب شلثلي احلملة للًتشيح يف االنتخاابت كاذليئات اؿ

كالئية ،

كانتخاب شلثلي اؿكالية للمؤدتر العاـ للحملة.
انًبدح -7انتُظيًبد انمطبعيخ وانفئىيخ:
 .1يُينشيء ادلكتب التنفيذم للحملة عددا من التنظيمات القطاعية كالفئوية اليت تعمل بشكل تنظيمي
مستقل كسط قطاعات معينة من ادلواطنُت ذات مهوـ خاصة.

 .2تشمل القطاعات اخلاصة شرائح الطالب كالشباب كالنساء كادلهنيُت كغَتىم من القطاعات شلن
مرل ادلكتب التنفيذم ضركرة إنشاء تنظيم خاص للتعبَت عن مصاحلهم كمهومهم.
 .3تصوغ ادلنظمات الفئوية التابعة للحملة دساتَتىا كلوائحها على إال تتناقض مع النظاـ األساسي
ؿحلملة كلوائحو ا التنظيمية.
ُ .4يدتثل منظمات الشباب كالطالب كالنساء الفئوية يف اجمللس السياسي حلملة سوداف ادلستقبل اعًتافا
بدكر الشباب كالنساء كالطالب يف حياة احلملة .

انًبدح -8انهيئبد انجزنًبَيخ انًحهيخ والوالئيخ وانًزكزيخ:
ِّّ
يكوف أعضاء احلملة سوداف ادلستقبل ادلنتخبُت للمؤسسات التشريعية احمللية كالوالئية كادلركزية ،ىيئات
بردلانية لتنسيق عمل احلملة يف ىذه ادلؤسسات  ،علي األسس التالية :

 .1تتكوف اذليئة الربدلانية من أعضاء احلملة ادلنتخبُت للمؤسسة التشريعية ادلعينة كمن ينتخب من قائمة
احلملة .
 .2تنتخب قيادة اذليئات الربدلانية كتوزع ادلسئوليات فيها كينظم نشاطها كفقا لالئحة اليت حتكم نشاط
ادلؤسسة التشريعية ادلعينة ،كيف حالة العدـ تعمل كفق الئحة خاصة جييزىا ادلكتب التنفيذم حلملة
سوداف ادلستقبل.
 .3تشارؾ اذليئات الربدلانية للحملة يف نشاطات كمؤدترات احلملة اؿدائرية كاؿكالئية كالعامة ادلوازية ذلا،
كحتدد تفاصيل مشاركتها الئحة احلملة .
 .4تدعم جلاف احلملة كمؤسساتو ا ادلتخصصة اذليئات الربدلانية ،بتقدًن االستشارات كالدراسات
ادلتخصصة ذلا ،كما ديكن للهيئات الربدلانية دعوة أعضاء

احلملة من غَت اعضائها الجتماعاهتا

كمداكالهتا بترض التشاكر كاالستئناس برأيهم.
 .5ختضع اذليئات الربدلانية لقرارات ادلؤسسات القيادية للحملة ،كخصوصا اجمللس السياسي كادلكتب
التنفيذم  ،كتنفذ قرارات مؤدترات احلملة اؿدائرية كاؿكالئية كالعامة ادلوازية لكل ىيئة بردلانية.
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 .6يكوف من مهاـ اذليئات الربدلانية التارل:
 إعداد كتقدًن مشاريع القوانُت ادلعربة عن رؤل كسياسات كبرامم احلملة .
 دعم مشركعات القوانُت ادلقدمة للمؤسسة التشريعية ادلعينة من قبل األجهزة

السياسية

كالتنفيذية للحملة أك احلكومات اليت تقودىا أك يدعمها احلملة .
 ادلناقشة كالتعليق كاختاذ موقف التأييد أك الرفض جتاه مشاريع القوانُت ادلقدمة من
السلطات التنفيذية أك اذليئات الربدلانية األخرل.
 التعبَت عن رأم احلملة كالتصويت ابسم قيف مجيع القرارات كالتصويتات كاإلجراءات
اخلاضعة لسلطة اذليئة التشريعية ادلعينة.
انًبدح  -9انًكتت انتُفيذي:
 .1خيتار رئيس محلة سوداف ادلستقبل كابلتشاكر مع نوابو  7أعضاء آخرين من بُت عضوية احلملة  ،من
يكونوا مع رئيس احلملة كنوابو القيادة التنفيذية العليا للحملة ،يف الفًتة
بينهم  3نساء علي األقلّ ،
بُت ادلؤدترين ،كتسمي ىذه اذليئة ابدلكتب التنفيذم  ،كيًتأسها رئيس احلملة ،كجييزىا اجمللس
السياسي.
 .2يكوف األمُت العاـ كانئبو عضواف حبكم منصبهما يف ادلكتب التنفيذم.
 .3يكوف رلموع أعضاء ادلكتب التنفيذم ثالثة عشر عضوا ()13
 .4مشكل ادلكتب التنفيذم السلطة التنفيذية العليا للحملة ،يف فًتة ما بُت ادلؤدترين  ،كيكوف من
مهماتو حتديدا:
م قرارات ادلؤدتر العاـ للحملة كقرارات اجمللس السياسي كرائسة احلملة .
 تنفذ
 يككف مسئوالن عن موارد احلملة ادلالية كتطويرىا كعن أكجو صرفها.
 متوذل قيادة كإدارة العمل السياسي اليومي على ادلستول ادلركزم .

 مكوف مسئوالن عن النشاط البحثي ك اإلعالمي كالدعائي كالتعبؤم للحملة علي ادلستوم
ادلركزم.
ً نثل احلملة علي ادلستوم ادلركزم يف عالقتو

ا مع اؿتنظيمات األ خ رل كيف عالقاهتا

اإلقليمية كالعادلية.
مساعد يف تكوين الوحدات األساسية للحملة كجلاف الدكائر كالوالرت يف مرحلة التأسيس.
ُ ي
 منسق كمدعم عمل ادلكاتب التنفيذية اؿكالئية كاذليئات الربدلانية اؿكالئية كادلركزية.

 ينشئ ادلؤسسات ادلالية كالتنظيمية كاإلعالمية كالفكرية الالزمة لتنفيذ خطط كبرامم احلملة
.
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 يككف اللجاف ادلتخصصة من بُت أعضائو أك من بُت أم أعضاء آخرين دلعاكنتو يف أداء
مهامو.
ماىم أىالن لذلك من كوادر
مكلف ابإلشراؼ عليها من ر
 يفرد ملفات سلصصة لقضار بعينها ُي
احلملة .

 منقل سياسات كخطط كبرامم احلملة

كمؤسساتو إذل األعضاء ك ينشرىا بُت ادلؤيدين

كاجلماىَت كيحثهم على ادلسامهة يف تنفيذىا.
 معمل على ترقية كتطوير ادلعرفة السياسية كاالجتماعية كالثقافية كاالقتصادية لألعضاء
كادلؤيدين.
عد ذلما ،كما تدعو كمعد ألم اجتماعات
 يحدد أكقات كأماكن ادلؤدتر العاـ ك مدعو كت
كمؤدترات طارئة.
 مشارؾ يف النشاطات االجتماعية كالثقافية كالسياسية العامة اليت تعقد علي ادلستوم
ادلركزم.
 مرفع – عرب الرئيس اك األمُت العاـ – تقاريران نصف سنوية عن نشاطو كأم تقارير أخرل
للمجلس السياسي كتقريران ختاميان عن نشاطو للمؤدتر العاـ.
انًبدح  -10األيبَخ انعبيخ:
 .1ينتخب ادلؤدتر العاـ من بُت عضوية احلملة أمينا عاما كانئبا لألمُت العاـ للحملة ينشطاف يف الفًتة
بُت ادلؤدترين.
 .2األمُت العاـ ىو ادلسئوؿ التنظيمي كاإلدارم األكؿ يف احلملة كىو ادلسئوؿ عن تنسيق عمل
أماانت ادلكتب التنفيذم ادلختلفة.
 .3يكوف األمُت العاـ مسئوالن عن شؤكف العضوية كعن قضار احلملة االدارية كافة كعن مكاتبات
احلملة كعن أداء ادلنظمات الفئوية التابعة للحملة ابلتعاكف مع رئيس احلملة كاذليئات القيادية

ادلختلفة.
 .4ديثل األمُت العاـ قيادة احلملة يف ادلؤدترات القاعدية اليت تنظمها ىيئات احلملة ادلختلفة.
 .5ديثل األمُت العاـ احلملة أماـ اجلهات الرمسية اليت تشرؼ على شؤكف األحزاب كادلنظمات
كاالنتخاابت ككذلك مع سكراتررت الشبكات احمللية كالعادلية ذات العالقة ابحلملة.
 .6يكوف األمُت العاـ كانئبو عضواف حبكم منصبهما يف اجمللس السياسي كادلكتب التنفيذم للحملة.
 .7ال حيق انتخاب األمُت العاـ ألكثر من دكرتُت كال تتعدل رلموع دكرات الفرد الواحد يف ىذا
ادلنصب  8سنوات.
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انًبدح -11رئبصخ انحًهخ :
 .1ينتخب ادلؤدتر العاـ من بُت عضوية احلملة رئيسا ك  3نواب لرئيس احلملة ينشطوا يف ا لفًتة بُت
ادلؤدترين.
 .2رئيس احلملة ىو الوجو السياسي كاجلماىَتم للحملة كىو

ادلسئوؿ األكؿ عن اقًتاح كصياغة

اسًتاتيجيات كمواقف احلملة الفكرية كالسياسية كإيصاؿ سياسات كمواقف احلملة للمواطنُت.
 .3يرأس رئيس احلملة الكتلة الربدلانية للحملة يف حالة فوزه كيف حالة عدـ فوزه حيدد رئيسها كيف حالة
فوز احلملة ابالنتخاابت العامة يشرؼ رئيس احلملة على تكوين احلكومة.
 .4رئيس احلملة ىو مرشح احلملة ألىم ادلناصب التنفيذية يف الدكلة كالربدلاف مثل رائسة اجلمهورية أك
رائسة الوزراء ما دل يكن شاغال دلنصب تنفيذم آخر كما دل تقرر احلملة دعم مرشح آخر من خارج
عضوية احلملة.
 .5ديثل الرئيس احلملة يف أىم ادلناسبات كاحملافل التنظيمية كالوطنية كاإلقليمية كالعادلية ما أمكن
ذلك.
 .6ال حيق انتخاب رئيس احلملة ألكثر من دكرتُت كال تتعدل رلموع سنوات دكرتيو  8سنوات.

انًبدح -12نجُخ انًزالجخ انعبيخ:
 .1ينتخب ادلؤدتر العاـ حلملة سوداف ادلستقبل مخسة أعضاء ( ،)5من بينهم إمرأاتف علي األقل ،يكونوا
جلنة ادلراقبة العامة يف احلملة.
 .2ال حيق ألعضاء جلنة ادلراقبة العامة أف حيتلوا أم مناصب تنفيذية أك سياسية يف ىيئات احلملة القيادية
األخرل.
 .3يحؽ ألعضاء جلنة ادلراقبة العامة حضور أم اجتماعات ألم مؤسسة

كىيئة للحملة  ،كاإلطالع علي

كاثئقها كمراسالهتا ،كطلب تفسَتات منها.
 .4تنتخب جلنة ادلراقبة العامة من بُت عضويتها رئيسا ،كانئبا للرئيس كأمينان.
 .5تنظم أعماؿ جلنة ادلراقبة العامة ،كتوزيع ادلسؤكليات فيها كطريقة انتخاهبا الئحة احلملة

العامة  ،كأم

لوائح تفصيليةأخرل رلازة علي قاعدة أحكاـ ىذا النظاـ.
 .6تشكل جلنة ادلراقبة العامة سلطة ادلراقبة العليا للحملة ،يف فًتة ما بُت ادلؤدترين  ،كيكوف من مهماهتا
حتديدا:
 شلارسة الرقابة علي أجهزة

كمؤسسات احلملة كمدم التزامها ابلنظاـ األساسي

كلوائحو ا.

23

للحملة

 التحقيق يف أم شكاكل تصل إليها عن خركقات

ؿلنظاـ األساسي للحملة أك لوائحو ا ،أك

للنظاـ القانوين (الدديقراطي) السائد يف البالد من قبل أعضاء أكمؤسسات احلملة .
 تقدًن التوصيات للمجلس السياسي فيما يتعلق أبم خركقات توصلت إليها ؿ ؿنظاـ األساسي
ؿحلملة أك لوائحو ا ،دتت من قبل أر من أعضاء أك مؤسسات احلملة .
 دتثيل احلملة يف الدعاكل اليت ترفع أماـ ىيئة التحكيم العامة.
 رفع تقارير دكرية عن نتائم عملها إرل اجمللس السياسي،كتقريرا ختاميا إذل ادلؤدتر العاـ للحملة.

انًبدح -13هيئخ انتحكيى انعبيخ:
 .1ينتخب ادلؤدتر العاـ للحملة مخسة أعضاء ( ،)5من بينهم امرأ اتف علي األقل ،من ذكم اخلربة
يكونوا ىيئة التحكيم العامة.
القانونيةُ ،ي

 .2ال حيق ألعضاء ىيئة التحكيـ ا لعامة أف حيتلوا أم مناصب تنفيذية أك سياسية يف ىيئات احلملة
القيادية األخرل.
 .3تنتخب ىيئة التحكيم العامة من بُت عضويتها رئيسا ،كانئبا للرئيس كأمينان.
 .4تنظم أعماؿ ىيئة التحكيم العامة كتوزيع ادلسؤكليات فيها كطريقة انتخاهبا الئحة احلملة  ،كأم
لوائح تفصيلية أخرل رلازة علي قاعدهتا.
 .5تشكل ىيئة التحكيم العامة السلطة اؿقضائية العليا للحملة ،يف فًتة ما بُت ادلؤدترين ،كيكوف
من مهماهتا حتديدا:
 ادلداكلة يف الشكاكل كالبالغات ادلرفوعة إليها عن طريق أعضاء كمؤسسات احلملة كجلنة
ادلراقبة العامة.
 االستماع لوجهات النظر ادلختلفة ،كإعطاء العضو أك ادلؤسسة ادلشكوة كامل الفرصة للدفاع
عن نفسو/ىا كتقدًن كجهة نظرىا.
 اختاذ القرارات كاألحكاـ يف الشكاكل كالبالغات ادلرفوعة إليها عن طريق أعضاء كمؤسسات
احلملة كجلنة ادلراقبة العامة.
 رفع تقارير دكرية عن نتائم عملها إرل اجمللس السياسي ،كتقريرا ختاميا إذل ادلؤدتر العاـ للحملة.
انًبدح -14انًجهش انضيبصي:
 .1يقود احلملة سياسيان كخيط تشريعاتو ا العليا يف الفًتة بُت ادلؤدترين ىيئة سياسية كتشريعية عليا تسمى
ابجمللس السياسي كىي اعلى ىيئة قيادية يف احلملة يف الفًتة بُت ادلؤدترين
كهنائية جتاه كل مؤسسات احلملة االخرل.
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كتكوف قراراهتا ملزمة

 .2متكوف اعضاء اجمللس السياسي كاآلتى :
 رئيس احلملة كنوابو الثالثة كاألمُت العاـ كانئبو ادلنتخبوف من ادلؤدتر العاـ (  6أعضاء).
 رؤساء األحزاب كالتنظيمات اليت تنضم للحملة على قاعدة العضوية اجلماعية.
 18 عضوا ىم رؤساء احلملة يف كل كالية من كالرت السوداف

اؿ 18ادلنتخبوف من قبل

مؤدترات كالرهتم.
 3 أعضاء ىم رؤساء منظمات النساء كالشباب كالطالب التابعة للحملة ادلنتخبوف من قبل
مؤدترات تنظيماهتم.
 .3يشكل اجمللس السياسي السلطة التشريعية كالسياسية كالقيادية العليا للحملة ،يف فًتة ما بُت
ادلؤدترين ،كيكوف من مهماتو حتديدا:
 يصدر القرارات كخيط السياسات العامة للحملة علي ىدم النظاـ االساسي ؿحلملة كمقررات
ادلؤدتر العاـ.
 يصدر كجييز اللوائح كالواثئق كالربامم االسًتاتيجية ادلختلفة إلدارة احلملة.
 يناقش التقرير السنوم للمكتب التنفيذم عف العاـ ادلنصرـ كيصدر التوصيات كالتوجيهات
الالزمة بشأنو.
 يناقش الربانمم السنوم ادلقًتح من ادلكتب التنفيذم عف العاـ القادـ كيصدر التوصيات
كالتوجيهات الالزمة بشأنو.
 يناقش ادليزانية السنوية كيصدر التوصيات كالتوجيهات الالزمة بشأف تنمية ادلوارد كترشيد
الصرؼ.
 يتابع أداء اذليئات الربدلانية للحملة كاللجاف التنفيذية كيصدر التوصيات كالتوجيهات الالزمة
لًتشيد أدائها.
 جييز أك يرفض قواـ ادلكتب التنفيذم أك ار من اعضائها كيقدـ اقًتاحات بتعديلها كيراقب
ادائها.
 يصدر قرارا بتجميد صالحيات الرئيس اك االمُت العاـ يف حالة كجود خرؽ كاضح

من أم

منهما لقرارات ادلؤدتر العاـ كقوانُت احلملة كيكلف من ينوهبما بتسيَت األعماؿ حىت قياـ ادلؤدتر
العاـ اك الطارئ.
 يف حالة فراغ منصب األمُت العاـ بسبب ادلوت أك االستقالة يكلف اجمللس السياسي انئب
األمُت العاـ ليحل زللو حىت قياـ ادلؤدتر العاـ كأمُت عاـ مكلف.
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 يف حالة فراغ منصب الرئيس بسبب ادلوت أك االستقالة أك العجز أك أم اسباب أخرل ينتخب
اجمللس السياسي أحد نواب الرئيس ليقوـ مبهاـ الرئيس ادلكلف حىت قياـ ادلؤدتر العاـ.
 يصدر القرارات يف شأف القضار ادلوكلة لو كفقا ألم مواد أخرل يف النظاـ األساسي اك
اللوائح ادلتفرعة عنو أك القانوف.
 .4ينتخب اجمللس السسياسي من بُت عضويتو رئيسان كانئبان للرئيس كمقرران
 .5يعقد اجمللس السياسي اجتماعا دكرر كامال كل ستة أشهر يدعو لو رئيس اجمللس السياسي اك
انئبو  ،كما حيق لو عقد اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيس اجمللس اك رئيس احلملة أك من ثلث
أعضاء اجمللس.
انًبدح -15يضتشبرو انحًهخ:
 .1خيتار رئيس احلملة من حُت اذل اخر عددا من االفراد ال يتعدكف اخلمسوف (

 )50يكونوا مبثابة

مستشارين للحملة كيقوـ اجمللس السياسي يف أكؿ أجتماع لو بعد إختيارىم إبجازهتم أك رفضهم.
 .2يتم اختيار مستشارم احلملة من الشخصيات ادلخضرمة ذات ادلصداقية كاإلسهاـ الكبَت يف تعزيز
رسالة الدديقراطية يف السوداف كشلن ذلم الرغبة كالقدرة على دعم كتعزيز اىداؼ احلملة.
 .3يقوـ ادلستشاركف بتقدًن استشاراهتم كآرائهم لرائسة احلملة كللمجلس السياسي كخصوصا يف
القضار االسًتاتيجية كقضار شرعية القرارات كاجتاىات تطور احلملة كما حيق ذلم ادلشاركة يف
مناقشة القضار الوطنية العامة بصفتهم مستشارين للحملة.
 .4حيق للمجلس السياسي نزع صفة ادلستشار عن ارن من مستشارم احلملة يف حالة خرقو الفاضح
ألىداؼ كمبادئ احلملة أك عملو ضد مصلحة احلملة أك كحدهتا.

انًبدح - 16انًؤتًز انعبو انطبرئ:
 .1ادلؤدتر الطار ئ حلملة سوداف ادلستقبل ىو اجتماع عاـ للحملة ،يدعي دلناقشة القضار اذلامة
الفكرية كالسياسية كاؿتنظيم ية ،اليت تواجو احلملة يف الفًتة بُت ادلؤدترين العامُت ،كال تستطيع أك
ال ترغب مؤسسات احلملة ادلنتخبة ابختاذ قرار فيها.
 .2مدعو للمؤدتر الطارئ رئيس احلملة أك رئيس اجمللس السياسي أك ثلثي األعضاء.
 .3يناقش ادلؤدتر الطارئ كل القضار السياسية ادلتعلقة بتكتيكات احلملة.
 .4يكوف للمؤدتر الطارئ كل صالحيات ادلؤدتر الدكرم العاـ؛ سول انو يعقد قبل مواعيده.
انًبدح -17انًؤتًز انعبو انذوري انعبو:
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 .1ادلؤدتر العاـ الدكرم حلملة سوداف ادلستقبل ىو أعلى سلطة تشريعية كتنفيذية كرقابية يف احلملة
 ،كينعقد مرة كل سنتُت.
 .2مدعو للمؤدتر كيحضر لو ادلكتب التنفيذم كه ك ـسئوؿ عن أم أتخَت أك فشل يف انعقاده.
 .3تنظم الئحة احلملة كأم لوائح أخرل صادرة كفقها شكليات التحضَت للمؤدتر ،كطريقة التمثيل
فيو ،كإجراءات اختاذ القرارات كاالنتخاب كادلداكالت.
 .4يكوف من مهاـ ادلؤدتر التارل :
 يرسم السياسة العامة للحملة .
 يناقش كيميز خطط العمل كالربامم السياسية كاالقتصادية كاإلجدتاعية كالثقافية للحملة.
 يصدر كجييز كيعدؿ النظاـ األساسي احلملة .
 يصدر كجييز كيعدؿ أم كاثئق أخرىفكرية أك سياسية أك تنظيمية تتعلق بنشاط احلملة .
 ينتخب من بُت عضويتو أشخاصان لقيادة احلملة العليا يف الفًتة بُت ادلؤدترين ىم الرئيس
كثالثة نواب لو (4أعضاء) ك كاألمُت العاـ كانئبو (عضوين)
 يقرر يف دعم ترشح شخصيات بعينها ألىم ادلناصب يف الدكلة يف حالة عدـ قدرة الرئيس
للًتشح لتلك ادلناصب
 ينتخب أعضاء كل من جلنة الرقابة العامة (  5أعضاء)  ،كىيئة التحكيم العامة ( 5
أعضاء).
 يناقش التقارير اخلتامية لرئيس احلملة كاألمُت العاـ

كرئيس اجمللس السياسي كأماانت

ادلكتب التنفيذم ادلختلفة  ،كجلنة الرقابة العامة ،كىيئة التحكيم العامة ،عن أدائهم يف فًتة
ما بُت ادلؤدترين .كما يناقش تقارير أم ىيئات كمؤسسات ك جلاف أخرل تنشأ علي أساس
ىذا اؿالئحة  ،كيصدر التوصيات الالزمة بشأهنا.
 يناقش التقرير ادلارل ادلفصل عن الدكرة السابقة كادلوازنة ادلالية للدكرة اجلديدة ،كيصدر
التوصيات الالزمة بشاهتما.
 مقًتح إنشاء اذليئات ك اإلدارات كادلكاتب الالزمة لتنفيذ سياسات احلملة كحيدد مهامها
كاختصاصاهتا.
 يقر يف ادلسائل ادلتعلقة بعالقة احلملة مع األحزاب
آخرين ،كتتيَت إمسو ا ،أك حلو ا.
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األخرل ،كمستقبلو ا ،كاندماجو ا مع

انجبة انضبدس :طزيمخ عًم انًؤصضبد انميبديخ:

انًبدح  -1انهىائح انخبصخ:
جيوز للهيئات القيادية للحملة،إصدارلوائح تنظيمية خاصة تصدر مبوجب النظاـ األساسي كال تتناقض مع
أحكامو ،لتنظيم عملها،تسرل بعد إجازهتا من اجمللس السياسي ،كدكف إخالؿ بعمومية ىذا النص جيب التقيد
ابلتارل:

انًبدح  -2طزيمخ عًم األيبَخ انعبيخ:
يكوف األمُت العاـ للحملة مكتبا يتبع لو كيساعده يف عملو خيتار مسئوليو من ضمن كوادر
ّ .1
احلملة اإلدارية ادلتقدمة.

 .2حيق لألمُت العاـ للحملة تعيُت موظفُت أداريُت من عضوية احلملة أك من خارجها دلساعدتو يف
العمل اإلدارم كاإلجرائي.
 .3تساعد أماانت ادلكتب التنفيذم ادلختلفة كىيئات احلملة كافة األمُت العاـ يف أداء مهامو
التنظيمية كاإلدارية؛ كينسق مكتب األمُت العاـ مع مقرر اجمللس السياسي ك

رئيس احلملة

لتنظيم العمل كضماف تناغمو.
 .4يقوـ األمُت العاـ للحملة بتقدًن تقارير دكرية يف اجتماعات اجمللس السياسي كادلكتب
التنفيذم كاذليئات الربدلانية للحملة ككذلك مؤدترات ادلنظمات الفئوية اخل ؛ يعرض فيها
تطورات العمل اإلدارم للحملة كيطرح اخلطط العامة كاألطر للعمل اإلدارم كاليت حتوذلا
األماانت ادلتخصصة إذل برامم تطبيقية.
 .5يقوـ األمُت العاـ للحملة بتقدًن تقارير احلملة كمكاتباهتا كديثلها أماـ اجلهات الرمسية اليت
تشرؼ على شؤكف األحزاب ككذلك يف العالقة مع الشبكات احمللية كالعادلية.
 .6ينوب انئب أمُت عاـ احلملة عن األمُت العاـ يف فًتات غيابو أك مرضو أك أم أسباب أخرل ال
تتيح لو مباشرة عملو كيكوف لو سلطات األمُت العاـ حينها.

انًبدح -3طزيمخ عًم رئبصخ انحًهخ :
يكوف رئيس احلملة سكراترية تتبع لو كتساعده يف عملو خيتار مسئوليها من ضمن كوادر احلملة
ّ .1
اإلدارية ادلتقدمة.

 .2يًتأس رئيس احلملة (أك أحد نوابو) اجتماعات ادلكتب التنفيذم كديثلو داخل اجمللس
السياسي.

28

 .3تساعد أماانت ادلكتب التنفيذم رئيس احلملة يف أداء مهامو الفكرية كالسياسية كاجلماىَتية؛
كينسق رئيس احلملة مع مقرر اجمللس السياسي كاألمُت العاـ لتنظيم العمل كضماف تناغمو.
 .4يقوـ رئيس احلملة بتقدًن خطاابت افتتاحية يف اجتماعات ادلكتب التنفيذم

العامة كاذليئات

الربدلانية للحملة ككذلك مؤدترات ادلنظمات الفئوية اخل ؛ يعرض فيها خط احلملة الفكرم
كالسياسي من سلتلف القضار قيد النقاش كيطرح اخلطط كاألطر اإلسًتاتيجية العامة للعمل
كاليت حتوذلا األماانت ادلتخصصة إذل برامم تطبيقية.
 .5يقوـ رئيس احلملة بتقدًن خطاابت احلملة كعرض سياساهتا يف الربدلاف كاإلعالـ كادلخاطبات
العامة كغَتىا من ادلؤسسات كذلك بعد اخذ الرأم كالتنسيق مع مؤسسات كىيئات احلملة
ادلعنية.
 .6ينوب أم من نواب رئيس احلملة عن الرئيس يف فًتات غيابو أك مرضو أك أم أسباب أخرل ال
تتيح لو مباشرة عملو كيكوف لو سلطات الرئيس حينها.
 .7يتداكؿ الرئيس كيتشارك مع نوابو يف القضار السياسية كالتننظيمية االسًتاتيجية كيسمى
اجتماعهم إبجتماع ىيئة الرائسة.

انًبدح  -4طزيمخ عًم انًكتت انتُفيذي انعبيخ:
 .1معقد ادلكتب التنفيذم العامة اجتماعا دكرر كامال مرة يف الشهر ،كما حيق لو

عقد اجتماعات

استثنائية بدعوة من الرئيس اك من االمُت العاـ أك أحد نواهبما.
 .2حيدد رئيس احلملة من حُت الخر أماانت ادلكتب التنفيذم كيسميها حسب حوجة احلملة

كيرشح

رؤسائها ،كجييز اجمللس السياسي يف أكؿ دكرة انعقاد لو تكوين األماانت كرؤسائها اك يرفضهم كليان
اك جزئيا ؛ كيف حالة عدـ االجازة يتقدـ رئيس احلملة بًتشيحات جديدة جزئية اك كلية للمجلس.
كحيق لرئيس احلملة تتيَت قواـ ادلكتب التنفيذم من حُت آلخر على كيعرضها على اجمللس السياسي
لالجازة.
 .3دتارس أماانت ادلكتب التنفيذم عملها عرب كحدات متخصصة تعمل يف إطارىا.
 .4حيدد رئيس ا ألمانة عدد العاملُت هبا كما خيتار عضويتها من الكوادر ادلتقدمة .كينتخب كل مكتب
اتبع ألمانة من بُت عضويتو رئيسان لو كأمينان ،يعملوف حتت إشراؼ كمسؤكلية رئيس االمانة .
 .5يكوف للمكتب التنفيذم سكراترية عامة ،تقوـ إبعماؿ التنسيق كاالتصاؿ كالسكراترية كإدارة ادلقر
الرئيسي.
 .6تتكوف سكراترية ادلكتب التنفيذم العامة حتت إشراؼ األمُت العاـ كتكوف مسئولةأمامو عن عملها .
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انًبدح -5طزيمخ عًم نجُخ انزلبثخ انعبيخ:
 .1ينتخب ادلؤدتر العاـ أعضاء جلنة الرقابة العامة ،كالذين ينتخبوف من بينهم رئيسا كانئبا للرئيس
كمقررا عاما.
 .2تعمل جلنة الرقابة العامة كفق أحكاـ النظاـ األساسي كالالئحة اخلاصة هبا اليت تعدىا كجييزىا
اجمللس السياسي.

انًبدح -6طزيمخ عًم هيئخ انتحكيى انعبيخ:
 .1ينتخب ادلؤدتر العاـ أعضاء ىيئة التحكيم العامة ،كالذين ينتخبوف من بينهم رئيسا كانئبا للرئيس
كمقررا عاما.
 .2تعمل ىيئة التحكيم العامة كفق أحكاـ النظاـ األساسي كالالئحة اخلاصة هبا اليت تعدىا كجييزىا
اجمللس السياسي .

انًبدح  -7طزيمخ عًم انًجهش انضيبصي:


يتكوف اجمللس السياسي للحملة حسب ما ينص عليو النظاـ األساسي للحملة

– الباب

اخلامس -ادلادة عن اجمللس السياسي.


ينتخب اجمللس السياسي من عضويتو  ،من غَت شاغلي ادلناصب التتفيذية القيادية ،رئيسان
يكونوف يف رلموعهم سكراترية اجمللس.
كانئبان للرئيس كمقررانّ ،



يكوف مقرر اجمللس السياسي مكتبا لو،
َّ
يكوف رئيس اجمللس السياسي مكتبان لو ،ككذلك َ



جيوز للمجلس السياسي أف ينتخب من بُت عضويتو انطقا رمسيا ابمسو ،كجيوز لللناطق

يساعداهنما يف عملهما.

الرمسي للمجلس تكوين مكتب مساعد لو.


تشرؼ سكراترية اجمللس على حتضَت اجتماعات اجمللس  ،كإبالغ قراراتو للمكتب التنفيذم
كىيئات كعضوية احلملة.



تنظم أعماؿ اجمللس السياسي كانتخاب سكراتريتو كتوزيع ادلسؤكليات فيو ،كطريقة عملو
الئحة خاصة تُيعد كجتاز من طرفو.

انًبدح  -7طزيمخ عًم يضتشبري انحًهخ:
 .1يتم اختيار مستشارم احلملة حسب ما ينص عليو النظاـ األساسي للحملة
ادلادة عن مستشارم احلملة.
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– الباب اخلامس-

 .2حيق دل ستشارم احلملة حضور اجتماعات اجمللس السياسي اك ىيئة الرائسة كمؤدترات احلملة
ادلختلفة كالتعبَت عن رأيهم دكف اف يكوف ذلم حق التصويت.
 .3حيق دل ستشارم احلملة اصدار التصرحيات الصحفية كاحلديث يف ادلناسبات العامة بصفتهم
مستشاركف للحملة.
 .4ال حيق دلستشارم احلملة التدخل يف العمل االدارم كالتنفيذم ادلباشر للحملة كال امالء رأيهم على
قياداهتا ادلنتخبة.
 .5تقدـ احلملة يف حدكد امكانياهتا الدعم اللوجسيت كاإلدارم دل ستشارم احلملة أثناء قيامهم مبهامهم
كمستشارين للحملة.
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انجبة الصبثع :طزيمخ تكىيٍ انًؤتًزاد انعبيخ
انًبدح -1طزيمخ تكىيٍ يؤتًز انىحذح األصبصيخ انعبو:
متكوف مؤدتر الوحدة األساسية من مجيع أعضاء احلملة يف الوحدة .

انًبدح -2طزيمخ تكىيٍ انًؤتًز انعبو نمدائزح:
يتكوف مؤدتر اؿدائرة من ـانديب مجيع اؿكحدات يف الدائرة كفق الشكل التارل:
 .1مناديب مؤدترات الوحدات الذين انتخبتهم كحداهتم.
 .2أعضاء ادلكتب التنفيذم للدائرة ادلنتخبُت من ادلؤدتر السابق الذين دل يتم انتخاهبم من قبل
مؤدترات كحداهتم.
 .3شلثلي قيادة احلملة الوالئية شلن حيضركا ادلؤدتر العاـ للدائرة كضيوؼ دكف أف يكوف ذلم حق
التصويت.

انًبدح -3طزيمخ تكىيٍ انًؤتًز انعبو نمواليخ:
يتكوف مؤدتر اؿكاليةمن ـانديب مجيع اؿدكائريف الوالية كفق الشكل التارل:
 .1مناديب الدكائر الذين مت اختيارىم يف مؤدترات الدكائر.
 .2أعضاء ادلكتب التنفيذم للوالية ادلنتخبُت من ادلؤدتر السابق كالذين دل يتم انتخاهبم من قبل
مؤدترات دكائرىم.
 .3شلثلي قيادة احلملة ادلركزية شلن حيضركا ادلؤدتر العاـ لإلقليم كضيوؼ دكف أف يكوف ذلم حق
التصويت.

انًبدح  -4طزيمخ تكىيٍ يؤتًزاد انًُظًبد انمطبعيخ:
 .1حتدد دساتَت كلوائح ادلنظمات القطاعية طريقة تكوين مؤدتراهتا.
 .2حيضر رئيس احلملة كاألمُت اؿعاـ للحملة ( أك احد نواهبما) كل مؤدترات ادلنظمات القطاعية التابعة
للحملة.

انًبدح -5طزيمخ تكىيٍ انًؤتًز انعبو:
يتكوف ادلؤدتر العاـ للحملة ابلطريقة التالية:
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 .1مناديب الوالرت الذين انتخبتهم ادلؤدترات الوالئية للحملة ،على أف يكوف دتثيلهم ضمن مناديب
ادلؤدتر ال يقل عن  %70من العدد الكلي للمناديب .
 .2مناديب منظمات الطلبة كالشباب كالنساء ادلركزية التابعة للحملة مبا ال يقل عن مندكبُت عن كل
منظمة.
 .3دتثل ادلنظمات اخلدمية كاالستثمارية كمراكز البحوث كأم تنظيمات أخرىتابعة يف ادلؤدتر العاـ لكل
مستول حبد أدىن قدره عضو كاحد.
 .4أعضاء اجمللس السياسي عن الدكرة السابقة.
 .5أعضاء جلنيت التحكيم ك الرقابة العامة ادلختارين من قبل ادلؤدتر السابق.
ُ .6يحيدد اجمللس السياسي قبل كل مؤدتر تفاصيل تكوين ادلؤدتر كفقا للقواعد اعاله.

انًبدح  -6انتًثيم انُضجي:
جيب أف يكوف دتثيل الوحدات يف مؤدتر اؿ دائرة  ،كاؿدكائر يف مؤدتر اؿ كالية ،كاؿكالرت يف ادلؤدتر العاـ ،
ككذلك دتثيل اذليئات القيادية يف ادلؤدتر العاـ نسبيان ككفقا لعدديتها  .كال جيوز أف ديثل أم مستول من
مستورت احلملة يفاذليئات القيادية للمستول األعلى كادلؤدترات بعدد يتجاكز مخسة أضعاؼ عدد شلثلي أر
من التنظيمات ادلماثلة يف نفس ادلستول.
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انجبة انثبيٍ :انًبنيخ

انًبدح  -1انالئحخ انًبنيخ:
جييز اجمللس السياسي الالئحة ادلالية حلملة سوداف ادلستقبل  ،كاليت حتكم قضار العمل ادلارل يف احلملة  .كمن
دكف االخالؿ بعمومية ىذا النص – تدار مالية احلملة على الوجو التارل:

انًبدح  -2انًصبدر وانًىارد:
 .1تتكوف مصادر كموارد مالية احلملة التارل :
 رسوـ التسجيل كاشًتاكات كتربعات األعضاء ،
 التربعػات كاذلػبات من األفراد كاذلػيئات كاجلهات غَت احلكومية كذات الشخصية االعتبارية،
كاليت ال دتس استقاللية احلملة كتوافق عليها ادلكتب التنفيذم،
 ريع استثمار أمواؿ احلملة يف األكجو اليت حيددىا القانوف ،
 أم دعم تساىم بو اؿدكلة كتتم إجازتو ضمن ادلوازنة العامة للدكلة،
 أم مصادر أخرل مشركعة ال دينعها القانوف كيوافق عليها ادلكتب التنفيذم للحملة.
 .2تكوف اشًتاكات األعضاء العاملُت بنسبة  %3من الراتب األساسي شهررن .

 .3تكوف اشًتاكات اعضاء اذليئات الربدلانية للحملة كشاغلي ادلناصب الدستورية كالتنفيذية العليا
من أعضاء احلملة بنسبة  %5من ركاتبهم كرلموع سلصصاهتم .
 .4جيوز للمكتب التنفيذم بعد توصية من اذليئة القيادية ادلختصة استثناء أم عضو من دفع فئة
االشًتاؾ ادلقررة كليان أك جزئيان يف حالة تقدًن العضو أسباابن مقنعة.

انًبدح  -3أوجه انصزف:
 .1تصرؼ مالية احلملة يف سبيل بناء احلملة كإدارة مؤسساتو ا كتطبيق برارلو ا ك تتطية منصرفاتوا
كدتويل نشاطاتوا  ،كال جيوز صرفها ألم أىداؼ شخصية أك غَت مرتبطة أبكجو نشاط احلملة .
 .2يحدد رئيس أمانة ادلاؿ كاالقتصاد يف ادلكتب التنفيذم محلة التواقيع الذين جيوز ذلم إصدار
أكامر الصرؼ .

انًبدح  -4ضىاثظ انصزف:
ضبط الالئحة ادلالية الصادرة مبوجب النظاـ األساسي كل ادلعامالت ادلالية يف احلملة ،كدكف إخالؿ
ت
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بعمومية ىذا النص جيب التقيد ابلتارل:
كيكوف أمُت األمانة جلنة مالية مركزية داخلو
 .1تشرؼ أمانة ادلاؿ كاالقتصاد على العمل ادلارل للحملةّ ،
تكوف مسئولة عن أمواؿ كشلتلكات احلملة .

 .2ال جيوز الصرؼ من أمواؿ احلملة إال لتأدية أغراضو ا كابلكيفية ادلقررة يف ىذا النظاـ االساسي
كالالئحة ادلالية.
 .3ال جيوز قبوؿ أل تربع مارل من أل شخص أجنيب أك من أل جهة أجنبية .
 .4توضع أمواؿ احلملة يف مصرؼ معتمد أك بنك توفَت أك مكتب بريد عدا اجلزء ادلسموح حبفظو لدل
رئيس جلنة ادلالية كفقان لالئحة ادلالية.

 .5تنشي ادلكاتب التنفيذية للحملة على مستول الدكائر كالوالرت جلاان مالية تكوف مسئولة عن
النشاط ادلارل للحملة يف حيزىا.
ماىا مناسبة
 .6جيوز للمكتب التنفيذم دكف إخطار مسبق أف يُيرسل مفتشان يف الوقت أك األكقات اليت ر
للتحقق من صحة البياانت اليت أرسلت إليو للتأكد من سالمة اإلجراءات ادلالية اليت

تبعها اللجاف
ت

ادلالية يف سلتلف ادلستورت.
تاىا
ر

رسل مفتشان يف الوقت أك األكقات اليت
 .7جيوز للجنة ادلراقبة العامة دكف إخطار مسبق أف ت

تبعها
مناسبة للتحقق من صحة البياانت اليت أرسلت إليو ا للتأكد من سالمة اإلجراءات ادلالية اليت ت
اللجاف ادلالية يف سلتلف ادلستورت.

 .8على أمُت أمانة ادلاؿ كاالقتصاد أف يعرض ادلوقف ادلارل للحملة للمكتب التنفيذم ـ رة كاحدة على
األقل كل ستة أشهر مبينان تفاصيل الدخل كادلنصرؼ مدعومان ابدلستندات ادلوضحة لذلك.

 .9جيب على أمُت أمانة ادلاؿ كاالقتصاد أف يقوـ إبعداد بياف مارل من صورتُت شامالن ادليزانية السنوية،
كأف يعرض ىذا البياف على ادلكتب التنفيذم إلجازتو كمن مث يقوـ إبرساؿ صورة منو للجنة ادلالية.

 . 10على ادلكتب التنفيذم أف مقوـ مبراجعة حساابت احلملة عند هناية دكرتو ،كاف جييزىا اك يرفضها اك
يتحفظ عليها؛ كأف تعرض احلساابت اليت دتت مراجعتها كمت اعتمادىا على اجمللس السياسي

كادلؤدتر

العاـ إلجازهتا كفقان دلقتضيات القانوف كالنظاـ األساسي .

 . 11جيوز للمكتب التنفيذم األعلى مىت ثبت لديو أف ادلكتب التنفيذم يف ادلستول األدىن قد انتهت
دكرتو أك صدر قرار حبلو أك سحبت منو الثقة أك عند كجود بينة مبدئية قوية بوجود تالعب يف أمواؿ
احلملة أك ميزانيتو ا أف مصدر أم قرارات ك مختذ أم إجراءات تنظيمية ك إدارية كقانونية من شأهنا
تصحيح الوضع ك محاية أمواؿ كشلتلكات احلملة .
 . 12جيوز للرللس السياسي مىت ثبت لديو أف ادلكتب التنفيذم قد انتهت دكرتو أك صدر قرار حبلو أك
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سحبت منو الثقة أك عند كجود بينة مبدئية قوية بوجود تالعب يف أمواؿ احلملة أك ميزانيتو ا أف مصدر
أم قرارات ك مختذ أم إجراءات تنظيمية ك إدارية كقانونية من شأهنا تصحيح الوضع ك محاية أمواؿ
كشلتلكات احلملة .

انًبدح  :5انًزاجعخ انمبَىَيخ:
تتم مراجعة مالية احلملة بواسطة مراجع قانوين كل عاـ كتودع نسخة من تقرير ادلراجع لدم اجلهة القانونية
يف الدكلة.

انًبدح  :6انًؤصضبد االصتثًبريخ وانخذييخ:
نشئ أمانة ادلاؿ كاالقتصاد حتت متابعة رئيس احلملة مشاريع استثمارية
 .1ديكن أف ت

يف رلاؿ

األنشطة الثقافية كالتتموية كاالعالمية اخل كإقامة دكر للنشر كالصحف كغَتىا من كسائل
اإلعالـ.
 .2ديكن لأل ماانت ادلعنية يف ادلكتب التنفيذم ،كللهيئات األخرل على نطاؽ احلملة ككل
إقامة مؤسسات خَتية غَت رحبية  ،تقدـ خدمات سلفضة أك رلانية ،يف رلاالت الصحة كالتعليم
كالتدريب كاخلدمات األساسية كغَتىا للمواطنُت ،كتعطي أكلوية يف ذلك لفئات الفقراء ك
أف تتعاكف مع

األطفاؿ كالنساء كاصحاب االحتياجات اخلاصة ،كجيوز ذلذه ادلؤسسات

منظمات ذات أغراض متشاهبة داخل البالد أك خارجها على أف يكوف التعامل يف إطار العمل
اخلَتم الطوعي غَتالرحبي ،كال جيوز دعم مالية احلملة من ىذا العمل اخلَتم.
 .3مشرؼ ادلملس السياسي على أداء ىذه ادلؤسسات االستثمارية كاخلدمية  ،كفق األسس ادلقررة
يف ىذا النظاـ كيف قوانينها  ،ككفق قواعد ادلراجعة كاحملاسبة ادلعركفة

قدـ أمانة ادل اؿ
 ،كت

كاالقتصاد تقارير عنها للمجلس السياسي كللمؤدتر العاـ هبذا اخلصوص.
 .4يتم انشاء اذليئات سالفة الذكر كفق نصوص القوانُت السارية يف البالد كحتت رقابة اجلهات
ادلسؤكلة ابلدكلة.
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انجبة انتبصع  :انىثبئك انزئيضيخ

انًبدح  -1تضًيخ انىثبئك انزئيضيح:
يتأسس عمل احلملة الفكرم كالسياسي كاؿتنظيمي اخل على الواثئق اؿرئيسية التالية:
 .1اؿنظاـ األساسي حلملة سوداف ادلستقبل .
 .2اإلعالف السياسي حلملة سوداف ادلستقبل .
 .3الربانمم االنتخايب العاـ ؿحلملة سوداف ادلستقبل .

انًبدح  -2صزيبٌ انىثبئك انزئيضيخ:
 .1يسرم النظاـ األساسي للحملة بعد اجازتو من قبل اجمللس السياسي ادلؤقت للحملة.
 .2يتكوف اجمللس السياسي ادلؤقت للحملة من أعضاء ادلكتب التنفيذم ادلؤقت كرؤساء األحزاب
كالتنظيمات ادلنضمة مجاعيان للحملة كمنسقي احلملة ابلوالرت الذين خيتارىم رئيس احلملة كجييزىم
ادلكتب التنفيذم ادلؤقت.

انًبدح  -3تعذيم انىثبئك انزئيضيخ:
ال تعدؿ أرن من الواثئق الرئيسية إال ابلشركط التالية:

 .1يعدؿ النظاـ األساسي للحملة يف مؤدتر عاـ أك طارمء  ،بينما تعدؿ الواثئق الباقية عرب اجمللس
السياسي.
 .2تقدـ التعديالت ادلقًتحة بواسطة رئيس احلملة اك رئيس اجمللس السياسي أك أرن من أعضاء اجمللس
السياسي ،أك أرن ـ ف أعضاء ادلكتب التنفيذم ،أك بواسطة اقًتاح مكتوب كموقع عليو من قبل 5
أعضاء كاملي العضوية.

 .3تسلم التعديالت قبل  15يوما على االقل من ميعاد ادلؤدتر اك االجتماع الذم ستنظر فيو للجنة
تنظيم ادلؤدتر اك االجتماع.
 .4جتاز التعديالت أبغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين الذين أدلوا أبصواهتم.
 .5تسرم أم تعديالت على الواثئق الرئيسية من اتريخ إجازهتا ،كتصبح قانونية من حيث ادلقاصد
كالتارت.
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انجبة انعبشز  :األحكبو اإلداريخ انعبيخ وانميى األخالليخ انعبيخ

انًبدح  -1اإلحكبو اإلداريخ انعبيخ :
 .1تنظم العمل اإلدارم يف محلة سوداف ادلستقبل أحكاـ ىذا النظاـ األساسي كاللوائح
التخصصية ادلصاغة على أساسو.
 .2يتخذ القرار يف مجيع ىيئات احلملة ابألغلبية البسيطة ،كيف حاؿ تساكم األصوات يكوف
االختيار بواسطة قرعة بُت القرارات ادلتنافسة.
 .3فيما عدا ادلؤدتر العاـ يكوف النصاب القانوين النعقاد أم من ىيئات احلملة ىو األغلبية
البسيطة.
 .4النصاب القانوين النعقاد ادلؤدتر العاـ ىو ثلثا أعضاء ادلؤدتر كفقان دلا ىو منصوص عليهم يف ىذا
النظاـ األساسي كاللوائح اخلاصة  .يف حالة عدـ اكتماؿ النصاب القانوين تتم الدعوة لعقد

ادلؤدتر يف ظرؼ ال يتجاكز شهران كاحدان من اتريخ االجتماع األكؿ كيكوف النصاب يف ىذه
احلالة ىو األغلبية البسيطة .

 .5يعترب ابطال أم قرار من أم جهة تنفيذية يتضمن تعديال أك خركجا ع ذل النظاـ االساسي
للحملة.
 .6تتم االقًتاحات كادلداكالت كالتصويتات بصورة علنية.
 .7يرأس االجتماعات الرئيس ،كيف حالة غيابو انئب الرئيس ،كيف حالة غياهبما أمُت (سكرتَت)
اذليئة ادلنعقدة.
 .8ال يشتل أم عضو من أعضاء ادلكاتب التنفيذية أكثر من منصب كاحد يف الدكرة الواحدة كال
حيق انتخاب عضو ألم ىيئة قيادية من ىيئات احلملة ألكثر من دكرتُت.
 .9يف حالة سقوط عضوية أر من قيادات احلملة ادلتخبيُت يف ادلؤدتر العاـ بسبب الوفاة أك
االستقالة أك الفصل أك انتخابو دلنصب قومي ،حيل زللو العضو ادلرشح لنفس اذليئة كدل يدخلها،
كيكوف ترتيب تصعيده حسب ترتيب االصوات اليت حصل عليها ادلرشحوف.
دار احلملة علي قاعدة اإلدارة اجلماعية ك الالمركزية كتشجيع ادلبادرات الذايت ة كالشفافية
 . 10ت
كاحلوار الدديقراطي كإستخداـ أحدث تقنيات االدارة كالتواصل.
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يف كل احلاالت ادلناسبة اليت ال يرد فيها نص يف النظاـ األساسي أك الئحة التنظيم أ ك دل

تصغ ذلا لوائح خاصة ،حتكم القواعد الواردة يف ادلرجع العا ـ كىو كتاب الدكتور أمحد الصايف
"ادلرشد إذل قواعد كإجراءات التنظيمات احلديثة"  ،الطبعة الثانية القاىرة – 2006ـ.

انًبدح  -2انميى األخالليخ انعبيخ :
 .1يدار العمل يف محلة سوداف ادلستقبل عن طريق قياداهتا الشرعية ادلنتخبة ،كيشًتط يف
قيادة محلة سوداف ادلستقبل أف أتيت عن طريق االنتخاب ،أم من القاعدة إذل القمة
دكف أم فرصة لإليثار أك االحتكار .كما يشًتط حتديد دكرات زمنية للقيادة ال تتجاكزىا
كذلك رفضا دلبدأ القيادة األبدية كاألبوية.
 .2دكف إخالؿ مببدأ ادلساكاة تعمل احلملة على تطبيق مبادئ اإلنصاؼ اجلندرم يف ىيئاهتا
القيادية كيف ذلك جيب أف دتثل النساء بنسبة  %30على األقل يف كل مؤسسات احلملة
القيادية كيف ترشيحاهتا للهيئات التمثيلية العامة .
 .3لضماف ادلستول الرفيع لألداء القيادم تقوـ احلملة بتوفَت فرص التدريب لعضويتها
ككوادرىا كخصوصا من الشباب كإعدادىم اإلعداد العلمي الذمّ ديكنهم من مواجهة
التحدرت اليت تقف أماـ احلملة كاجملتمع.
ضر ابلفرد أك
 .4يشًتط يف أعضاء ااحلملة القياديُت أال يكونوا شلن شاركوا يف أم نشاط ا ّ

اجملتمع السوداين كدل يشاركوا يف الفساد ادلارل كدل يساندكا أم من األنظمة التسلطية كأجهزة

القمع يف أحداث األذل البدين أك النفسي ابلتَت.
 .5جيب أف تلتزـ قيادة احلملة بفلسفتها يف العمل العاـ كاف تكوف شلارستها يف التعامل مع
العضوية كادلواطنُت متسقة مع كرامة الفرد كاجملتمع كيف تناغم مع حقوقهم األساسية  ،كاف
دتارس العمل القيادم مبستول عاؿ من اجلدية كالشفافية كادلسئولية كاف تكوف مضرب
مثل يف االلتزاـ كاذلمة.
 .6ال تًتدد احلملة يف زلاسبة قياداهتا يف أم كقت ترل فيو اضلرافا يف مسارىم عن النظاـ
األساسي ذلا أك عن أىدافها كشركط العمل القيادم الدديقراطية ،كتنطبق على أعضاء
ادلؤسسات القيادية كل شركط النقد كاحملاسبة السارية على عضوية احلملة القاعديُت.
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انجبة انحبدي عشز:ديم وتتييز إصى انحًهخ وحم انحًهخ إختيبريب ًا

انًبدح  -1ديم انحًهخ وتتييز اصًهب:
 .1جيوز دمم احلملة مع تنظيم آخر لترض بناء حتالف أكرب شرط اف يتبٌت التحالف الناتم عن
االندماج ادلبادمء كالقيم األساسية للحملة كبرانرلها العاـ ؛ كيتم الدمم بعد موافقة ثلثي عضوية
ادلؤدتر العاـ ،كما جيوز تتيَت اسم احلملة اذا استدعت الضركرة ذلك ككافقت ثلثي عضوية ادلؤدتر
العاـ على ذلك.

انًبدح  -2حم انحًهخ:
 .1جيوز لثالثة أرابع مندكيب ادلؤدتر العاـ حل احلملة اختياررن اذا ما استنفد األغراض اليت ِّّ
كوف من

أجلها أك اذا قامت احلملة ككل ابنتهاج سياسات كشلارسات تتناقض مع اىدافها كمبادئو كقيمها
الكلية ادلعرب عنها يف البابُت الثالث كالرابع من ىذا النظاـ كمبا يؤدم الفقاد مصداقية احلملة.

انًبدح  -3إجزاءاد ديم أو تتييز اصى أو حم انحًهخ:
 .1ال ديكن دمم احلملة مع تنظيم آخر أك تتيَت امسو ا إال بعد قرار من مؤدتر عاـ اك طارئ للحملة
يوافق عليو ثلثي ادلندكبُت.
 .2ال ديكن حل احلملة إال عرب قرار من ادلؤدتر العاـ للحملة يوافق عليو ثالثة أرابع ادلندكبُت للمؤدتر.
 .3يقدـ رئيس احلملة اك رئيس اجمللس السياسي مشركع قرار يف أم أمر يتعلق ابحلاؿ

تُت ادلذكورتُت

اعاله مع مذكرة تفسَتية مكتوبة تسلم للجنة حتضَت ادلؤدتر قبل  21يوما من اتريخ انعقاده كتصل
إذل كل العضوية قبل  14يوما من اتريخ انعقاد ادلؤدتر العاـ اك الطارئ.
 .4فػي حالػة حل احلملة تؤكؿ أموالوا دلؤسسة خَتية أك علمية أك سياسية خيتارىا ادلؤدتر العاـ.
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