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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

(1)7002قانون األحزاب السياسية لسنة 
 

(7002/7/6)  
 الفصل األول

 أحكام تمهيدية

 .القانون اسم
 " .  2117قانون األحزاب السياسية لسنة " يسمى هذا القانون       ـ1 

  
  .إلغاء 

 . 2111يلغى قانون التنظيمات واألحزاب السياسية لسنة       ـ2
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   .تفسير
 :ض السياق معنى آخر في هذا القانون ما لم يقت      ـ3

يقصد بها األمانة العامة المنشـأ  بموجـب أحكـام المـاد              "األمانة العامة " 
11(1 ) ، 

يقصــد بــه أب حــزب أو تنظــيم سياســي تــم تســجيله أو           "الحــزب السياســي " 
وفــق أوضــاعه وفقــام ألحكــام هــذا القــانون ويعمــل بشــكل 

ة ويســعى لتحقيقهــا منــتظم لخدمــة أهــداف سياســية معينــ
 بالطرق السلمية ،

يقصــــد بـــه مجلــــس شــــئون األحـــزاب السياســــية المنشــــأ                   "المجلـــس " 
 ،5بموجب أحكام الماد  

يقصـــــد بهـــــا المحكمـــــة الدســـــتورية أو المحكمـــــة ذات                   "المحكمـــــة " 
االختصـــال الطبيعـــي المنشـــأ  وفـــق القـــانون ، حســـبما 

 .يكون الحال 
  

   .توفيق األوضاع

تظــل األحــزاب السياســية التــي تــم تســجيلها وفقــام ألحكــام قانـــون  2علــى الــرنم مــن أحكــام المــاد        (1)     ـــ4
، قائمــة وكأنهــا قــد تــم تســجيلها وفقــام ألحكــام هــذا  2111التنظيمــات واألحــزاب السياســية لســنة 

 .القانون 
السياسية القائمة نير المسجلة بما في ذلك المخطر  أن تقوم بتوفيق أوضاعها على األحزاب       (2)

ًم ألحكام الماد   يداع النظام األساسي والالئحة األساسية الخاصة بها لدب المجلس  14وفقام وا 
خالل تسعين يومام من تاريخ صدور هذا القانون وبذلك يكون قد تم تسجيلها وفقام ألحكام 

  (2).16الماد  
ممارسة العمل ( 2)و( 1)ما نل عليه في البندين  ال يجوز ألي حزب سياسي بخالف      (3)

السياسي على المستوب القومي ومستوب جنوب السودان أو المستوب الوالئى قبل أن يتم 
 .تسجيله وفقام ألحكام هذا القانون 

  

 الفصل الثاني

 المجلس

  .إنشاء المجلس ومقره ومدته
وتكـون   ،"   مجلـس شـئون األحـزاب السياسـية" يسـمى   ينشأ بموجب أحكام هـذا القـانون مجلـس      (1)     ـ5

 . له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام 

 . يكون مقر المجلس بالعاصمة القومية       (2)

 . تكون مد  عضوية المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد       (3)

  

 . استقاللية المجلس
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أن يرفع تقارير عن سير أدائه بصفة   وعليه  ء أعماله عن جميع السلطاتيكون المجلس مستقالم في أدا      ـ6
 .دورية للمجلس الوطني وينشرها للرأب العام 

  
  

 .تشكيل المجلس
نيـر متفـرنين ، يرشـحهم رئـيس الجمهوريـة   أعضــاء  وثمانيـة  متفـر   يشكل المجلس من رئيس      (1)     ـ7

، مــن أشـخال عرفــوا باالسـتقامة والخبــر  وعـدم االنتمــاء بعـد التشــاور داخـل رئاســة الجمهوريـة 
 .لحزب سياسي ويتم اعتمادهم بقرار يصدره المجلس الوطني بأنلبية ثلثي أعضائه 

يؤدب رئيس وأعضاء المجلس القسم أمام رئيس الجمهورية وفقام للصيغة الملحقة بهذا القانون       (2)
 .وذلك قبل توليهم لمهامهم

 .يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه مخصصات رئيس المجلس ومكافآت األعضاء       (3)
  

    . المجلس اختصاصات رئيس

 :تكون لرئيس المجلس االختصاصات اآلتية       ـ8
 رئاسة اجتماعات المجلس وضبط نظامه وتمثيله داخل السودان وخارجه ،      (أ )

 اإلدارية والمالية ،اإِلشراف على شؤون المجلس     ( ب)

 الدعو  الجتماعات المجلس الطارئة ،    ( ج )

 .التوقيع على لوائح وقرارات المجلس والمخاطبة باسمه      ( د )
  

 .اجتماعات المجلس
الشـهر علـى األقـل ، ويجـوز عقـد اجتمـاع طـار    فـي  واحـد   مر   يعقد المجلس اجتماعام دوريام       (1)     ـ9

 .أعضائه رور  لذلك بدعو  من رئيسه أو بناءم على طلب من ثلثكلما دعت الض
 . يكتمل النصاب القانوني الجتماع المجلس بحضور خمسة من أعضائه       (2)

فيما عدا الحاالت التي يستثنيها هذا القانون تصدر قرارات المجلس بموافقة ما ال يقل عن       (3)
 .النصاب متوافرام  أربعة من األعضاء الحاضرين على أن يكون

جراءات اجتماعاته       (4)  . يصدر المجلس الئحة داخلية لتنظيم أعماله وا 

  

 . اختصاصات المجلس وصالحياته 

 :تكون للمجلس االختصاصات والصالحيات اآلتية       (1)    ـ11
 تسجيل األحزاب السياسية وفقام ألحكام هذا القانون،     (أ) 

 الشهادات الدالة على تسجيل األحزاب السياسية ،إصدار      (ب)

 التأشير في السجل بأي تغييرات تطرأ على الحزب ،     (ج )

 إعداد وحفظ سجل لجميع األحزاب السياسية ،     (د ) 

وضع مقترحات الموازنة السنوية ورفعها لرئاسة الجمهورية العتمادها     (هـ)
جازتها بوساطة المجلس الوطني ،  وا 
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جاز  الهيكل التنظيمي والوظيفي لألمانة العامة وشروط خدمة      (و ) وضع وا 
 .العاملين بها 

تكون للمجلس الصالحيات ( 1)   ألنراض تنفيذ االختصاصات المنصول عليها في البند      (2)
 (3):اآلتية ، وهى أن 

يتلقى الشكاوب التي تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون أو النظام األساسي       (أ )
صدار القرارات بشأنها، ولوائح الحزب السياسي  والتحري فيها وا 

يطلب من أب حزب سياسي االلتزام بالدستور ونظامه األساسي ولوائحه      (ب)
والواجبات المنصول عليها في هذا القانون أو توفيق أوضاعه وفقام 

 . 4ألحكام الماد  
جلس بإحالة الموضوع يقوم الم( 2)من البند ( ب)في حالة عدم االلتزام بأحكام الفقر        (3)

 .للمحكمة 
  
   

  .األمانة العامة
ذوب الخبـر  والكفـاء  العاليـة   المجلـس مـن  يعينـه  عـام  تنشأ للمجلس أمانة عامة برئاسة أمين      (1)    ـ 11

 .ويحدد مخصصاته 
 .تحدد اللوائح اختصاصات األمانة العامة واألمين العام وسلطات كل منهما       (2)

 .يعمل األمين العام تحت إشراف المجلس وتوجيهاته       (3)
  

  
 الفصل الثالث

 تكوين األحزاب السياسية

 .الحـق في تكـوين األحزاب السياسية
العمر الحق في المشـاركة في تأسيس األحـزاب السياسـية   يكون لكل سوداني بلغ الثامنة عشر  من    (1)  ـ12 

 .وعضويتهـا واالنضمام إليها 
من الدستور ال يجوز ألي من  65ومع مراعا  أحكام الماد  ( 1)على الرنم من أحكام البند      (2)

المذكورين أدناه المشاركة في عضوية أي حزب سياسي أو االنضمام إليه خالل فتر  توليه 
 :لمنصبه 

 أفراد القوات النظامية ،      (أ )

 القضا  بالسلطة القضائية ،     (ب)

 المستشارون القانونيون بوزار  العدل ،     (ج )

 القيادات العليا في الخدمة المدنية ،      (د )

 .الدبلوماسيون بوزار  الخارجية     (هـ)
  

 . واجبات األحزاب السياسية
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 :يجب على كل حزب سياسي     ـ13
االحتفــــاظ بســــجل يتضــــمن القــــرارات التــــي تــــم اتخاذهــــا أو نفاذهــــا وأســــماء       (أ )

 ضرين وكيفية التصويت ،الحا

تقديم كشوفات حسابات شاملة لكل الموارد والمصروفات للمراجعة القانونيـة      (ب)
وان يحـــتفظ بالكشـــوفات المـــذكور  لمـــد  خمـــس ســـنوات علـــى األقـــل وتـــودع 

 .نسخة منها لدب المجلس 
                                                 

 . سيةتأسيس األحزاب السيا  شـروط

 :يشترط لتأسيس أو استمرار نشاط عمل أي حزب سياسي أن     ـ14
تكــــون عضــــويته مفتوحــــة لكــــل ســــوداني يلتــــزم بأهــــداف الحــــزب السياســــي       (أ) 

 ومبادئه ،

يكــون لــه برنــامع ال يتعــارض مــع اتفاقيــة الســـالم الشـــامل والدســتور القــومي      (ب)
 ، 2115االنتقالي لسنة 

داتـــه وقيـــادات مؤسســـاته علـــى جميـــع المســـتويات منتخبـــه انتخابـــام تكـــون قيا     (ج )
ديمقراطيـــام مــــع مراعــــا  تمثيــــل المــــرأ  حســــب النســــب المئويــــة التــــي يحــــددها 

 الحزب السياسي ،

 تكون له مصادر تمويل شفافة ومعلنة ،      (د )

نظــام أساســى مجــاز مــن المؤسســين للحــزب السياســي فــي اجتمــاع يكــون لــه     (هـــ)
تأسيســي بحضــور ممثــل المجلــس يــتم فيــه انتخــاب القيــاد  السياســية العليــا 

 .واعتماد كشف بأسماء المؤسسين من الجنسين 
ال يقل عدد المؤسسين للحزب السياسي عن خمسـمائة شـخل مـن الرجـال      (و )

ــة الحــزب الــذي يعمــ ل علــى المســتوب القــومي أو مســتوب والنســاء وفــي حال
جنوب السودان أن يكون المؤسسين من ثالثة واليات على األقل وذلك مـع 

 ، 4مراعا  االستثناء الوارد في الماد  
يلتــزم بالديمقراطيــة والشــورب ومبادئهــا كوســيلة للممارســة السياســية والتــداول      (ز )

 السلمي للسلطة ،

يــق أهدافــه علــى إقامــة تشــكيالت عســكرية ســرية أو ال تنطــوي وســائله لتحق     (ح )
علنية سـواء بداخلـه أو بـداخل القـوات المسـلحة أو أب مـن القـوات النظاميـة 

 األخرب ،

ال يمارس أو يحرض على العنف وال يثير النعـرات والكراهيـة بـين األعـراق      (ط )
 والديانات واألجناس ،

  .السودان  ال يكون فرعام ألي حزب سياسي خارج     (ب )
  

 .إيداع الوثائق
 :على الحزب السياسي إيداع الوثائق اآلتية لدب المجلس       (1)   ـ15
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 ثالث نسخ معتمد  من النظام األساسى واللوائح ،    (أ )

 قائمة بأسماء أعضاء القياد  السياسية ،     (ب)

  عــن كــل نســخة مــن الكشــف المعتمــد بأســماء المؤسســين متضــمنام بيانــات     (ج )
 منهم حسبما تحدده اللوائح الصادر  بموجب أحكام هذا القانون ،

 .نسخة معتمد  من محضر االجتماع التأسيسى       (د )
يقوم المجلس بتحرير محضر بإيداع الوثائق األساسية للحزب السياسي المنصول عليها في       (2)

 .يداع وتسليم الحزب السياسي مستندام بما يفيد اإل( 1)البند 
يسلم المجلس محضر إيداع الوثائق األساسية للحزب السياسي لوزار  العدل لينشر في الجريد        (3)

 .الرسمية 
في صحيفتين يوميتين خالل خمسة ( 2)ينشر المجلس ملخصام للمحضر المذكور في البند       (4)

 .عشر يومام من تاريخ اإليداع 
  

   .تسجيل الحزب السياسي

بغـرض تسـجيله فـإذا وجـد المجلـس   يقوم المجلس بفحل الوثائق المقدمـة مـن الحـزب السياسـي      (1)   ـ 16
مسـتوفية ألحكـام هـذا القـانون يصـدر قـرارام بتسـجيل الحـزب السياسـي وذلـك خـالل خمسـة   أنها

 .عشر يومام من تاريخ استالم الوثائق 
 . الشخصية االعتبارية من تاريخ تسجيله يكتسب الحزب السياسي       (2)

بإصدار ما يفيد تسجيل ( 1)  يقوم المجلس بناءم على القرار الصادر بموجب أحكام البند      (3)
 . الحزب السياسي ونشر ذلك في الجريد  الرسمية للدولة وفي صحيفتين يوميتين 

تتعارض مع أحكام  15حكام الماد  إذا تبين أن وثائق الحزب السياسي المودعة وفقام أل      (4)
الدستور أو هذا القانون أو اللوائح الصادر  بموجبه أو نير مكتملة أو لم تشتمل على 
المعلومات المطلوبة أو إذا تم تكوين الحزب السياسي بناءم على بيانات نير صحيحة ، يمنح 

ر المجلس قرارام الحزب السياسي فتر  خمسة عشر يومام الستكمال المطلوب ، وعندئذ يصد
 . بتسجيل الحزب السياسي

في خالل المد  ( 4)إذا لم يقم الحزب السياسي باستكمال المطلوب منه وفق أحكام البند       (5)
 .المقرر  يقوم المجلس بإخطاره بعدم تسجيله وأسباب ذلك كتابةم 

 .رار أمام المحكمة يجوز للحزب السياسي الذي صدر قرار برفض تسجيله أن يطعن في الق      (6)
  

 . النظام األساسى للحزب السياسي واللوائح

يجب أن يكون لكل حزب سياسي نظـام أساسـى ولـوائح تشـتمل علـى برنامجـه وتنظـيم كـل شـئونه السياسـية     ـ17
بعمـوم   ومـع عـدم اإلخــالل  ،  يتفـق مـع أحكـام الدسـتور وهـذا القـانون والتنظيمية والمالية واإلداريـة بمـا 

 :تقدم يجب أن يتضمن النظام األساسى اآلتي ما 
 اسم الحزب السياسي ،      (أ) 

 عنوان المقر الرئيسي ،      (ب)



 مجموعة كتب قانون

تحديد األهداف التي يرمى إليها الحزب السياسي وله في ذلك أن يتخـذ مـا      (ج )
 يشاء من الشعارات المناسبة ،

جــراءا     (د ) ت االنضــمام والفصــل بيــان شــروط العضــوية فــي الحــزب السياســي وا 
 من عضويته واالستقالة منه وبيان حقوق األعضاء وواجباتهم ،

بيان الهياكل التنظيمية وكيفية اختيار األجهز  والقيـادات مـع بيـان كيفيـة عقـد     (هـ)
 مؤتمراته ،

ـــة حلـــه      (و ) ـــؤول إليهـــا فـــي حال ـــي ت ـــه والجهـــة الت ـــه وممتلكات ـــة أموال ـــة أيلول طريق
 .اختياريام 

  
  . مؤتمر العـام للحزب السياسيال

 .سنوات على األقل   على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمرام عامام مر  كل خمس      (1)     ـ18
يخطر الحزب السياسي المجلس كتابةم قبل ثالثة أسابيع من موعد انعقاد المؤتمر العام على      (2)

 .أن يتم بحضور ممثل معتمد من المجلس 
  

  . خوض االنتخابات أو تجميد النشاط أو حل الحزب السياسي الحرمان من 
يتم تجميد أوحل الحزب السياسي إذا تقدم بطلـب مـن تلقـاء ذاتـه إلـى المجلـس يفيـد باتخـاذه قـرارام      ( 1)   ـ 19

 .بتجميد نشاطه أو حله بموجب أحكام نظامه األساسي ولوائحه 
النتخابات أو تجميد نشاطه أو حله بقرار من يتم حرمان الحزب السياسي من خوض ا      (2)

المحكمة الدستورية بناءم على دعوب يرفعها المجلس بأنلبية ال تقل عن ثلثي أعضائه متى ما 
 . من الدستور ( 3) 41ثبت لها أن الحزب السياسي المعني قد خالف نل الماد  

  
 الفصل الرابع

  

  . السياسي شعار الحزب
لكل حزب سياسي شعار يستعمله في كافة أنشطته ومطبوعاته بشرط عدم تطـابق الشـعار يكون       (1)    ـ21

 .مع أي شعار إعتمده المجلس لحزب سياسي آخر 
 .يخطر الحزب السياسي المجلس بالشعار وال يتم تغييره إال بعد إخطار المجلس       (2)

استمرار أو تسجيل أو استخدام الشعار أو رفعه من السجل إال بطلب ال يجوز للمجلس منع       (3)
 .من الحزب السياسي أو بأمر من المحكمة أو عند حل الحزب السياسي نهائيام 

  
     

 الفصل الخامس

 األحكام المالية

     (4).المـوارد المالية للحزب السياسي والتصرف فيها

 :تتكون الموارد المالية للحزب السياسي من اآلتي      (1)    ـ21
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 اشتراكات األعضاء ،      (أ) 

والهــــــيئات والشـــــركات الوطنيـــــة نيـــــر   األفـــــراد  مـــــن  والهــــــبات  التبرعــــــات     (ب)
ــــدب  الحكوميــــة علــــى أن تكــــون هــــذه التبرعــــات والهبــــات معلنــــة ومســــجلة ل

 المجلس ،

 ريع استثمار أمواله في األوجه التي يحددها هذا القانون ،     (ج )

 .الحكومة وتتم إجازته ضمن الموازنة العامة للدولة أي دعم تساهم به      (د )
ال يجوز التصرف في موارد الحزب السياسي إال في األوجه التي يحددها نظامه األساسي     (2)

 .ولوائحه الصادر  وفقام ألحكام هذا القانون 
 .بية ال يجوز للحزب السياسي قبول أب تبرع مالي من أب شخل أجنبي أو من أب جهة أجن    (3)

  

    (5).والمراجعة  الحســابات

المحاسبية السليمة ، تتضمن دفاتر  لألسس  وفقام   ينشئ المجلس وحد  حسابية خاصة به تعمل      (1)   ـ 22
 . الحسـابات التي توضح الموارد وأوجه الصرف 

يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه بمراجعة حسابات المجلس ويقدم تقريره عن تلك       (2)
 .ني الحسابات للمجلس الوط

  
  

  . ممارسة اإلعمال التجارية
 .ال يجوز للحزب السياسي ممارسة العمل التجاري باسمه       (1)     ـ23

السياسي االستثمار في مجال األنشطة   ، يجوز للحزب  (1)من أحكام البند   على الرنم      (2)
قامة دور للنشر والصحف ونيرها من وسائل اإلعالم   .الثقافية وا 

  

  

 لفصل السادسا

 الحصانات واإلعفاءات

 .الحزب السياسى حصـانة مقـار
ــــ24 ال يجــــوز تفتــــي  أب مقــــر مــــن مقــــار الحــــزب السياســــى إال بــــإذن مــــن رئــــيس المجلــــس وفقــــام ل جــــراءات     ـ

 .المنصول عليها قانونام 
  

    . إنشاء المنظمات الخيرية

للحـــزب السياســـي أن ينشـــئ منظمـــات خيريـــة نيـــر ربحيـــة وأن يتعـــاون مـــع منظمـــات ذات أنـــراض يجـــوز     ــــ25
أو خارجها على أن يكون التعامل في إطار العمل الخيري الطوعي نيرالربحي،   البالد  داخل  متشابهة

 .وال يجوز دعم مالية الحزب السياسي من هذا العمل الخيري 
  

   .وعقد االجتماعات الصحف واإلعالم
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  ونشرها  يكون لألحزاب السياسـية الحق في إصدار الصـحف والنشرات والمجالت والمطبوعات      (1)   ـ 26
ونيـــر ذلـــك مـــن وســـائل اإلعـــالم واالتصـــال األخـــرب وفقـــام لمـــا ينظمـــه القـــانون فـــي مجتمـــع   ،

 .ديمقراطي 
ق      (2) امة األنشطة االجتماعية يكون لألحزاب السياسية الحق في عقد االجتماعات الداخلية وا 

والثقافية والسياسية والرياضية وتسيير المواكب السلمية وفقام لما ينظمه القانون في مجتمع 
 .ديمقراطي 

  
      . اإلعفاء من الضرائب

المختصة في يحدد المجلس في اللوائح التي يصدرها بموجب أحكام هذا القانون وبعد التشاور مع الجهات     ـ27
ومســــتوب جنـــوب الســـودان والمســـتوب الـــوالئي أســـس اإلعفـــاء مـــن الضـــرائب فـــي تلـــك   المســـتوب القـــومي

 .المستويات 
  

 الفصل السابع

 أحكام عامة

  

 .االطالع على السجل
يجوز ألي مواطن بناءم على طلب مسبب يقدم للمجلس أن يطلع على سجل أب حزب سياسي ووثائقه     ـ28 

 .د دفع الرسم المقرر األساسية بع
  

   .القانونية النظر في النزاعات 

أو قانونيـة أب أمـر يتعلــق   دســتورية   حـول  عنـد نشـوء أي نـزاع بـين المجلـس والحــزب السياسـي     (1)    ــ29
للمحكمــة للبــت بالنظــام األساســـى أو بأنشــطة الحــزب السياســي ، يجــوز ألي منهمــا رفــع األمــر 

صدار القرار المناسب  .فيه وا 
إذا تعلق النزاع باسم أب حزب سياسي مسجل يعمل المجلس على تسويته وديام وفى حالة       (2)

 .تعذر ذلك يحال للمحكمة للبت فيه 
  

   . سلطـة إصدار اللوائح والقواعد

ومـع عـدم اإلخـالل بعمـوم مـا   ،  هـذا القـانون يجوز للمجلس إصدار اللوائح والقواعد الالزمـة لتنفيـذ أحكـام    ـ31
 :تقدم ، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح والقواعد 

 تنظيم المسائل اإلدارية والمالية والفنية ،      (أ) 

 .الجزاءات اإلدارية والمالية      (ب)
  

 القسم 



 مجموعة كتب قانون

  
  ( (7) 2أنظر المادة ) 

ـــ وقــد ع ي نــت  "              ع ضــوام فــي مجلــس شــئون األحــزاب السياســية ، أقســم بــا  العظــيم ، أن /رئيســام  أنــا ـــــــــــــــــ
هــدي فــي أداء واجبــاتي بأمانــة وتجــرد   ألتـزم بالدســتور وأمتثــل   للقــانون وأكــون  صــادقام ومخلصــام وأن أبـذل  ق صــارب ج 

خالل ،   (6). وهللا على ما أقول شهيد   وحيد  وا 
  
 
 

(1)
 . 7002لسنة ( 3)قانون رقم   

 
2)(

 . 4720لسنة ( 00)قانون رقم   

 
(3)

 . 0472لسنة ( 00)قانون رقم   

 
(4)

 . 4720لسنة ( 00)قانون رقم   

 
(5)

        .القانون نفسه   

 
(6)

 . 4720لسنة ( 00)قانون رقم   
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