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أوالً :مقدمة:
تتناول هذه الوثيقة خطة وزارة العدل للعام  ،9102وهي تشتمل على مقدمة ومرجعيات اعداد
اخلطة ،واختصاصات الوزارة ،والرؤية والرسالة ،واألهداف االسرتاتيجية للخطة الرباعية للوزارة،
والغايات والتحديات ،ثم ملخص خلطة الوزارة للعام  ،9102ومصفوفة باملشروعات والتكلفة
االمجالية للمشروعات.
نشري إىل أن هناك بعض املشروعات بدأ تنفيذها خالل العام السابق وسيستمر تنفيذها خالل
العام  .9102وقد مت اعداد مشروعات خطة الوزارة للعام  9102حسب األولويات ومطلوبات
برنامج اصالح الدولة .وجتئ خطة العام  9102لتحقيق هدف عام يتمثل يف:
بسط العدل وصيانة احلقوق اإلنسانية ،وذلك بتطوير التشريعات ملواكبة التطور يف اجملتمع
السوداني والدولي ،وتقديم خدمات قانونية ميسرة وسهلة للجميع ،ومواءمة التشريعات بني
مستويات احلكم ،ونشر الثقافة القانونية وبناء وتطوير قدرات الكادر البشري قانونياً وإدارياً
وتقنياً.

ثانياً :مرجعيات اعداد اخلطة:
 .0اخلطة العامة للدولة.
 .9برنامج إصالح الدولة .
 .3توصيات مؤمتر احلوار الوطين اليت تلي وزارة العدل.
 .4قانون تنظيم وزارة العدل لسنة .9102
 .5اخلطة الرباعية للوزارة (.)9191 -9102
 .6قرارات وتوجيهات اجمللس الوطين وجملس الوزراء.
 .7خطة الوزارة للعام .2018
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ثالثاً :إختصاصات وزارة العدل :
تستند إختصاصات الوزارة إىل مصادر متعددة هي :
 دستور مجهورية السودان اإلنتقالي لسنة  9115تعديل لسنة .9102 قانون تنظيم وزارة العدل لسنة .9102 املرسوم اجلمهوري رقم  49لسنة .9102 -التشريعات األخرى ذات الصلة.

وتتمثل أهم اإلختصاصات يف اآلتي :

 .0العمل على ترقية األداء يف مهنة القانون ووضع األسس والتقاليد السليمة للمهنة.
 .9صياغة مشروعات القوانني وسائر التدابري التشريعية بالتنسيق مع االجهزة املختصة.
 .3تق ددديم اخل دددمات القانوني ددة ألجه ددزة الدول ددة ويش ددمل ذل ددك ص ددياغة الق ددرارات ،والعق ددود
وتوثيقه ددا ،واإلتفاقي ددات ومراجعته ددا وإب ددداء النص ددف ح ددول أي تص ددرف أو ن ددزا يع ددين تل ددك
األجهزة ومتثيلها أمام اجلهات اليت تفصل يف الدعاوى املدنية وفق أحكام القانون.
 .4العمل على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان.
 .5متثيل الدولدة يف املنظمدات الدوليدة واإلقليميدة املعنيدة بقضدايا حقدوق اإلنسدان وإبدراز جهدد
احلكومة واجملتمع يف هذا الشأن.
 .2محاية حقوق أصدحا اإلبتكدارات واإلخرتاعدات بتسدجيل بدراءات االخدرتا وحفدز املبددعني
حلماية حقوقهم القانونية.
 .2املشاركة يف أعمال املنظمدات االقليميدة والدوليدة املعنيدة بالقدانون الددولي ومحايدة امللكيدة
الفكرية.
 .2تقديم خدمات قانونية ميسرة وسهلة للمحتاجني.
 .2مواءمة التشريعات بني مستويات احلكم املختلفة بالتنسيق مع الواليات.
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تسجيل الكيانات واملعامالت واحلقوق وغريها وفق ًا للقوانني املنظمة لذلك.
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رابعاً :الرؤيــــة:
وزارة رائدة ومتميزة يف بسط العدل و سيادة حكم القانون.

خامسًا  :الرسالـــــة:
نعمل على حتقيق العدالة وبسط سيادة حكم القانون من خالل بناء شراكات ذكية وكوادر
مؤهلة ذات مهارات قانونية وتقنية حديثة.

سادساً :القيم :

 .0املسئولية واإلنتماء .
 .9الشفافية والنزاهة.
 .3التواصل الفعال والتنسيق.
 .4التحسني املستمر.
 .5العمل بروح الفريق.
 .2اإلعرتاف باملتميزين.

سابعاً :األهدف االسرتاتيجية( للخطة الرباعية : )7171 - 7107
 .0تعزيز ر محاية حقوق االنسان.
 .7مراجعية التشريعات لتواكب التطور يف اجملتمع السوداني والتطور الدولي.
 .3تعزيز التعاون مع املنظمات االقليمية والدولية والدول يف اجملاالت القانونية والعدلية.
 .4نشر الوعي والثقافة القانونية.
 .5توفري عدد كاف من املكاتب واملباني الالزمة للعمل.
 .6زيادة املوارد املالية وترشيد الصرف.
 .7بناء وتطوير قدرات العاملني يف اجملاالت القانونية والتقنية.
 .8حتويل أداء الوزارة واملتعاملني معها من الطريقة الورقية إىل احلوسبة الرقمية.
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ثامناً :الغايات:
 .0بسط سيادة حكم القانون وتوفري العدالة الناجزة.
 .9خدمات قانونية متاحة وميسرة على مستوى الوحدات احلكومية والقومية و الوالئية واحمللية.
 .3مستوى خدمات قانونية ذات جودة عالية ومتيز يف األداء.
 .4حوسبة العمل العدلي جبميع املعنيني.
 .5اإلهتمام برفع القدرات.

تاسعاً :التحديات :
( )0سيادة حكم القانون حبيث يلتزم بها نشاط الدولة وحركة اجملتمع وتنطبع عليه حياة
املواطنني.
( )9توفري العدالة للمواطنني على كافة املستويات.
( )3ضمان إحرتام حقوق اإلنسان األساسية .
( )4توفري التمويل الالزم ملشروعات اخلطة.
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عاشراً :ملخص خطة الوزارة للعام :2019
تشتمل خطة الوزارة للعام  2019على  23مشروعاً موزعة على قطاعني هما قطا احلكم
واإلدارة وقطا التنمية اإلجتماعية والثقافية ،وأربعة جماالت هي :جمال احلكم الراشد ،وجمال
العمل واملوارد البشرية ،وجمال التعليم والتدريب والبحث العلمي ،وجمال االتصاالت وتقانة
املعلومات ،وذلك على النحو اآلتي:

 )0قطاع احلكم واإلدارة:
يشتمل هذا القطاع على  32مشروعًا تتمثل يف اآلتي:
 .0املساهمة يف صياغة دستور السودان الدائم.
 .9مواءمة الدساتري والوالئية مع الدستور القومي والتشريعات الوالئية مع التشريعات
القومية.
 .3حصر وترمجة اإلدبيات الدستورية املقارنة.
 .4مراجعة القوانني.
 .5ترمجة القوانني السارية إىل اللغة اإلجنليزية.
 .2إكمال إنشاء اجلريدة الرمسية يف الواليات اليت ال توجد بها جريدة رمسية.
 .2مواصلة اإلصالح والتطوير اهليكلي والتشريعي لوزارة العدل.
 .2إعداد مرشد إلجراءات استصدار التشريعات.
 .2حتديث ملفات التشريع ومعاجلتها ورقياً وأرشفتها إلكرتونياً.
 .01إصدار نسخة إلكرتونية لقوانني السودان.
 .00تنفيذ توصيات املراجعة الدورية الشاملة.
 .09إعداد دراسات لإلتفاقيات الدولية واإلقليمية اخلاصة حبقوق اإلنسان والقانون الدولي
اإلنساني اليت مل يصادق عليها السودان.
 .03نشر وعي وثقافة حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني.
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 .04التنسيق مع اآلليات الدولية والوطنية فيما يتعلق حبقوق اإلنسان والقانون الدولي
اإلنساني.
 .05إعداد تقارير السودان الدورية املطلوبة مبوجب اإلتفاقيات واآلليات التعاقدية اخلاصة
حبقوق االنسان.
 .02املشاركة يف املؤمترات واإلجتماعات اخلاصة حبقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني
ويشمل وذلك  :جملس حقوق اإلنسان – اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان الشعو –
اللجنة العربية الدائمة حقوق االنسان -اهليئة الوطنية الدائمة حلقوق اإلنسان ملنظمة
املؤمتر اإلسالمي وغريها.
 .02تعزيز العدالة واملصاحلات يف الواليات املتأثرة بالنزاعات.
 .02تعميم اخلدمات القانونية على اجهزة الدولة.
 .02متابعة اجلوانب القانونية للمنظمات الدولية واإلقليمية وهيئات األمم املتحدة بالسودان.
 .91اعداد دراسات متخصصة يف جمال القانون الدولي املعاصر واإلتفاقيات الدولية.
 .90حصر وتصنيف اإلتفاقيات الدولية اليت صادق عليها السودان وطباعتها يف جملدات ونسخ
إلكرتونية.
 .99تقوية التعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة وتعزيز العالقات مع الدول
الشقيقة والصديقة يف اجملاالت القانونية.
 .93تقوية التعاون والتنسيق مع األجهزة العدلية املختلفة وأجهزة إنفاذ القانون وأحكام
التنسيق الداخلي.
 .94إبرام عقود حكومية حمكمة الصياغة ومتوافقة مع القوانني واللوائف واملنشورات ذات
الصلة.
 .95ضبط توثيقات العقود احلكومية.
 .92مراجعة قوانني املكلية الفكرية( :العالمات التجارية – النماذج الصناعية – براءات
اإلختال ).
 .92تكملة مشرو محاية املؤشرات اجلغرافية السودانية إقليمي ًا ودولياً.
 .92فتف عدد  5مكاتب فرعية للتسجيالت التجارية بالواليات وذلك يف كل من:
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أ .والية غر دارفور.
 .والية كسال (حلفا اجلديدة).
ج .والية النيل االزرق.
د .والية شرق دارفور.
ه .والية وسط دارفور.
 .92انشاء سجل لرهون الشركات.
 .31مراجعة قوانني( :أمساء األعمال لسنة  ،0230قانون الشراكات لسنة  ،0233وقانون
ترخيص الوكالء التجاريني ومراقبتهم لسنة .)0229
 .30تفعيل التفتيش امليداني للكيانات التجارية.
 .39زيادة عدد املستفيدين من خدمات العون القانوني.
 .33فتف مكاتب للعون القانوني بواليات :البحر األمحر ،كسال ،وجنو دارفور.
 .34تفتيش تنظيمات العمل وأنشطتها.
 .35إجراء إنتخابات اإلحتادات املهنية.
 .32تطوير وتفعيل تشريعات تنظيمات اصحا مهن اإلنتاج الزراعي واحليواني.

 )9قطاع التنمية اإلجتماعية والثقافية:
يشتمل هذا القطا على  92مشروعاً تتمثل يف اآلتي:
 .0توفري املباني واملقار لالدارات بالوزارة ويشمل ذلك :املسجل التجاري -امللكية الفكرية-
العون القانوني -مسجل تنظيمات العمل  -مسجل اصحا
واحليواني -مركز التدريب القانوني.
 .9توفري الكوادر القانونية املساعدة يف املركز والواليات.
 .3توفري وسائل احلركة واألدوات واملعدات املكتبية والكتابية.
 .4تأهيل عدد  05مستشار قانوني يف جمال الدراسات العليا.
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مهن االنتاج الزراعي

 .5تدريب عدد  211مستشار قانوني يف اجملاالت القانونية املختلفة بالرتكيز على اجملاالت
اآلتية :صياغة التشريعات ،القانون الدولي ،العقود ،حقوق اإلنسان ،امللكية الفكرية.
 .2تدريب عدد  411كادر مساعد يف اجملاالت اإلدارية املختلفة.
 .2انشاء مركز للتدريب ونظام تدرييب متكامل.
 .2استقطا فرص التدريب اليت تتيحها املنظمات الدولية واإلقليمية والدول الصديقة
والشقيقة.
 .2رفع قدرات املستشارين القانونيني للمجالس التشريعية والربملانيني يف جماالت الصياغة
التشريعية والسلطات احلصرية واملشرتكة.
 .01تفتيش عدد  411مستشار قانوني من درجة كبري مستشارين فما دون ،وتفتيش  41إدارة
ومكتب قانوني.
 .00التقصي يف الشكاوى ضد املستشارين القانونيني.
 .09التفتيش واملتابعة للمكاتب القانونية باملركز والواليات.
 .03تطوير العمل القانوني بالواليات.
 .04اعادة هندسة اإلجراءات بالوزارة.
 .05تطبيق التقييم الذاتي وفق معايري التميز املؤسسي.
 .02نشر ثقافة التخطيط اإلسرتاتيجي والتميز املؤسسي.
 .02إكمال الربط الشبكي يف املركز والواليات.
 .02حتديث قاعدة بيانات وزارة العدل.
 .02إكمال اخلدمات القانونية االلكرتونية.
 .91إكمال االرشفة االكرتونية مللفات املسجل التجاري.
 .90نشر الوعي والثقاقة القانونية وأنشطة الوزارة.
 .99إكمال انشاء املركز اإلعالمي بالوزارة وإذاعة العدل .FM
 .93انشاء مكتبة إلكرتونية ودعم املكتبات بالرئاسة واإلدارات املختلفة باملراجع والدوريات.
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 .94تقديم خدمات اجتماعية ميسرة ملنسوبي الوزارة.
 .95إنشاء صالة أفراح.
 .92انشاء مزرعة لإلنتاج الزراعي واحليواني.
 .92اقامة جممع تعاوني استهالكي.

تبلغ التكلفة الكلية ملشروعات الوزارة للعام  7102مبلغ قدره ( 085,770,851مائة
مخسة ومثانني مليوناً ومائتني واحد وسبعني ألف ومثامنائة ومخسني ) جنيهاً.
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