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دور اجملالس بعنوان ورشة عمل ،  جتمع املهنيني السودانيني حتت رعايةو ،  ٠٢٩١اغسطس  ٠٢و  ٩١قيمت يف قاعة الصداقة باخلرطوم يف يومي أ

طر املناسبة لالستفادة القصوى من الكوادر السودانية املؤهلة حملياً و اقليميا وعامليا و لتحديد األيف دعم احلكومة اإلنتقالية ، هتدف اإلستشارية 
. أهداف هذه  ةعظيمترب امتداداً لثورة ديسمرب الدعم السلطة التنفيذية يف خالل الفرتة اإلنتقالية اليت تع بغرضاملوجودة داخل و خارج السودان 

االسرتاتيجيات و حتليل املعلومات و  وضعاجملالس اإلستشارية التخصصية هو دعم األداء التنفيذي للوزارات و املفوضيات لتساهم بتقديم املشورة يف 
السودانية داخل و خارج السودان  ربط اخلربات م املبادرات التخصصية املقدمة للوزرات و يساسي يف تقيأ  لوزرات باإلضافة ايل دورلعمل االتقييم الفين 

 . ايضاً هلذه اجملالس دور مهم يف اعادة ربط الوزرارات باملؤسسات و اهليئات العاملية ذات الصلة  .باحلكومة االنتقالية
. يف صباح مشرق  و منوذجاً رابعاً يعنى بتكوين جملس قومي أعلى للبالد ستشاريةمناذج للمجالس اإلتناولت الورشة بالنقاش و العرض ثالثة  

اء بنسيم احلرية و عبق الثورة ، أبتدر رئيس الورشة بروفيسور منتصر الطيب ، رئيس مبادرة أساتذة جامعة اخلرطوم اجللسات بالرتحم على شهد
ال و الريادي يف احلراك و الثورة ، و الدعاء بالشفاء جلرحاها و املصابني ، و قدم سرداً عن تكون مبادرة أساتذة جامعة اخلرطوم ، و عن دورها الفعّ

 .يسية ئبالورشة و حماورها الر ف باجملالس اإلستشارية و و عرّكما  حتقيق الثورة لكثري من مطالبها.مسامهتها يف 
اجملالس الوزارية، و اجملالس اإلستشارية ، و اللجان الزائرة ، بواسطة ، مبادرة أساتذة جامعة اخلرطوم ، و ممثلة يف ؛ رضت النماذج احملورية للورشة ؛ عُ

ة ، من حيث رابطة املهندسني  السودانيني بقطر ، و  بروفيسور الفاتح الطاهر ، توالياً . تشاهبت حلد كبري اجملالس الوزارية و اجملالس اإلستشاري
اخلطط و حتليل  وضع  يف دعم الوزير باملسامهة يف اًساسيأ اً يلعب  اخلرباء يف الداخل و اخلارج دورمل ، حيث يف كليهما التكوين و  آلية الع

اً لعمل و ترقية اإلداء و ربط الوزارة املؤسسات واهليئات العلمية و املهنية العاملية . بينما تتخذ اجملالس الوزارية دوراً رقابي املعلومات و حتديد االولويات
كما و تركز على دمج من اخلرباء ، الوزارة و عدداً مقدراً من اخلرباء تكتفي اجملالس اإلستشارية باجلانب اإلستشاري فقط ، و تعترب عدداً أقل 
الطاهر من معهد قدم بروفيسر الفاتح  الشباب يف أعماهلا، و يف كال النموذجني تعتمد احلوجة لوجودمها على طبيعة عمل الوزارة املعينة .  ثم

ارة يف فرتات ستشارية تزور الوزإمستخدماً فرق عمل ، ستشاري الزائر يف دعم الوزرارت عن دور اإل ، منوذجاً MIT  ماسيتشوستس للتكنلوجيا
 ) كوريا (خمري  هند  أدمد قاسم امل مقدّ.  داءها و خطة عملها و براجمها احلالية و املستقبلية دون التدخل املباشر يف عمل الوزارةأم متقطعة لتقيّ

 . ستشاري و الرقابي علي الوزاراتيف العمل اإل كبرية  فوضيات تسمح شمشاركة موسعة لتضمن مسامهة شعبيةملتصوراً  ، اجلبهة الثورية من  
الكفاءات من  املوارد البشرية ، و عن   قُدمت يف الورشة أوراق عديدة ذات صلة باجملالس اإلستشارية ، كاجلانب القانوني ، و كيفية وضع املعايري

 . أمهية تطوير آليات الشفافية و احملاسبة و مكافحة  الفساد
خالل الورشة رافداً أساسياً للمجالس اإلستشارية املختلفة ، و قد عرضت  ، (Think Tanks) األحباث املتخصصة  نصاتر الورشة أن تكون متعتبِ

 الصحية ، و يف نظم املعلومات . نية التحتية  و الكهرباء ، و بال ومثل النفط و الغاز كاهلندسية ،  قطاعات خمتلفة ،البحثية يف  نصاتمناذج هلذه امل
كل جمموعة عمل  ضمعضوية كل طاولة بدقة لتتشكيل ه مجيع احلضور حبيث مت دار نقاش طاولة مستديرة تفصيلي و مستفيض ساهم في

و إلثراء النقاش و من ثم الوصول ايل أفكار و آراء مُتفق عليها تُشارك ، ادة القصوى من تنوع التجارب و اخلربات عدة قطاعات خبلفيات متباينة لإلستف
 و قد ملتوقعة .التحديات ا ستشارية و دورها و تكوينها و إسرتاتيجية عملها و الس اإليف اجملع تقديم ملخص لرؤيتها معلي حدة طاولة هبا كل 

 إىل ؛ خلُص النقاش
لكل من  إن و ، لدعم احلكومة اإلنتقالية يف هذه الفرتة الوجيزة الصعبة و احلامسة يف مستقبل البالد اجملالس اإلستشاريةأمهية وجود هذه 

امللقاة علي عاتقها ، مما  أن طبيعة و شكل اجمللس  املناسب يعتمد علي طبيعة الوزارة و املهام و ،  النماذج اليت  قُدمت يف الورشة مميزات و حتديات
   وحةاملطر النماذج الذي ميكن أن يكون يف بعض األحيان هجيناً ما بني حية يف إختيار الشكل املناسب و حيتم إعطاء رئيس الوزراء و الوزير الصال

  متويلها من أكد احلضور أمهية وضع لوائح و نُظم مناسبة حتدد ماهية دور  هذه اجملالس خالل الفرتة اإلنتقالية و صالحياهتا و طرق تفويضها و 
 لية اجملالس اإلستشارية .قبل رئيس الوزراء أو الوزير املختص شما يضمن إستدامة فعا

ملهمة أمّن احلضور  على أمهية حتديد معايري واضحة و شفافة إلختيار أفضل الكفاءات لإلنضمام هلذه اجملالس ، و حتديد اجلهات املختصة هبذه ا
 . بدقة مع إعطاء رئيس الوزراء أو الوزير املختص حق إختيار اإلستشاريني املناسبني علي املستوي القومي

جتمع مهندسي جامعة ر ، رابطة املهندسني السودانيني بقط ،مبادرة جامعة اخلرطوم  من ؛  مكونة عمل  دارهتا جمموعة أ شة وت هذه الورنظم
 . سودان نيكستجن  ،باجلامعات األمريكية األمريكيني  -األساتذة السودانيني ، و مجعية  اخلرطوم

ورشة اجملالس االستشارية و دورها يف دعم احلكومة االنتقالية ملخص  
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 تقديم ،،،اإلفتتاحية و ال

 جامعة اخلرطوممبادرة  -طيبالربوفيسور/ منتصر ال

هذه الثورة منذ أن بدأت هي ثورة مبادرات وتضحيات ال حصر هلما ، و مازالت هذه املبادرات و التضحيات مستمرة و متوقدة 
بتوقد الثوار من الشباب و الشابات و كل مكونات اجملتمع السوداني ، و حنن بدورنا نعتقد أنه من واجبنا أن ندعم هذه 

و نؤمُن على استمراريتها ، و مبا أننا نؤمن بأننا نعيش فرتةً حامسةً يف تارخينا املعاصر ، و نعلم بأن هذه احلكومة املبادارت 
املنتخبة هي فرصة الشعب السوداني التارخيية للتحول حنو الدميقراطية  و احلريات اإلنسانية ، و تقدم و رفاهية األجيال 

فرص ال تتاح كل يوم للتغيري و لبناء البالد ، فكانت مبادرة أساتذة جامعة اخلرطوم ، القادمة ، كما و نعلم أن مثل هذه ال
بدأها الشباب من اإلساتذة ، ثم تبعهم اجلميع ، و التحقت مباشرة بالفعل الثوري املوجود يف الشارع ، بعدها رأى االساتذة أن 

نصب التفكري يف ما هو املستقبل و ما هو البديل البد أن يكون لديهم دور خاص ياتي من طبيعة عملهم كأساتذة ، فا
حلكم األإنقاذ ! فنشأت املبادرة ، تقدمت املبادرة باملقرتح الوحيد لإلنتقال السلمي للسلطة ، و يف الطريقة اليت عوجل هبا 

 إمتداد للثورة ، االنتقال و مدته . و حرصاً منا يف مواصلة اجلهد يف كيفية دعم احلكومة اإلنتقالية ، و اليت ما هي إال
أو الوزارية أو غريها  اإلستشارية أو الوزارية ، و اليت أقمنا هلا هذه الورشة ، فاجملالس  اإلستشارية تقدمنا مببادرة اجملالس 

مما سوف يناقش يف هذه الورشة من مناذج ، نؤمن باحلوجة إليها يف هذه الفرتة اإلنتقالية من حكم البالد ، و نستوثق من 
 ا و إجيابياهتا أذا ما أُحسن إنشاؤها و تطبيقها .أمهيته

إن َموضوع دعم هذه احلكومة اإلنتقالية يأتي من منظور أن هذه احلكومة ليست نظاماً برملانياً تقليدياً حبيث أنه 
تنتخب حكومة و يكون هنالك حزب معارض  مهمته هي املعارضة ، فهذه احلكومة هي متثل صك العبور بالبالد من 

نعيشه منذ اإلستقالل . و املبادرات املطروحة هنا هلذه احلكومة ليست بنوداً سياسية ، وال أجندة يتم حوهلا خالف وحل 
بني أطياف السودانيني املختلفة و إنتماءاهتم ، و إمنا هي معينات مهنية و فنية لرئيس الوزراء و حكومته ، و جناح هذه 

هو فشل لكل الناس ، فاعتقد أن هذه املسألة هي جزء من مفهوم االنتقال ، و  احلكومة لن حيسب جلهة ما بعينها ، وفشلها
بدايات اخلروج بالبالد من ظلمات النظام السابق إىل فضاءات التمتع بشمس احلريات و الدميقراطية احلقة  و النجاحات 

، و جتمع املهنيني ، و خرباء و  على خمتلف املستويات . و حنن سعيدون أن يكون معنا اليوم بعض رموز القوى السياسية
 مهنيون من خمتلف اجملاالت و من عدة بلدان ، مههم األول و األخري هو املساندة و املسامهة يف بناء هذا البلد الشامخ . 

الفرتة االنتقالية ثالث سنوات ال حتتمل الصراعات ، وحنن كسودانيني لدينا مصاحل مشرتكة جيب ان نلتزم و نركز 
ة ، و تتمثل يف مصلحة الوطن ، و أنا أعتقد أن الثورة أميز ما فيها أهنا اعطت احلق للشعب ليدير دفة البالد . و إذا عليها بشد

 الشعب مل ميتلك القدرة على التعبري فال يستطيع أن يقود بلدًا .

و أي مواطن لديه ما يقدمه مهم جداً أننا جيب ان ننمي روح الفريق ، وحنشد القوة من خالل اجملالس الوزارية وغريها ، 
 للبلد جيب أن يوجد له منفذٌ لتقديم ذلك .

 .  رابطة املهندسني السودانيني بقطر  – منر عثمان البشري يسور الربوف
ا الكرام ، وعاجل الشفاء للجرحى واملصابني ، والتحية البنائنا ئنيف البداية التحية لثوار بالدي والرمحة واملغفرة لشهدا

، جنازهم التارخيي الذي حققوه و هننئهم على إ و، و جعلتنا نفتخر بسودانيتنا ، ا ثورة تارخيية أذهلت العامل الذين قادو
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، وكل الذي حدث يف هذه الثورة من إجنازات  وفوها ، و من هذا املوقع أهنئ كل الشعب السوداني مبا حتققأوعزميتهم اليت 
الرتابط بني كل مكونات الشعب السوداني ، وبني كل االجيال ، وخلق نوعاً ، وخلق نوعاً من عظيماًانتج حدثاً تارخيياً 

، وهو االمر الذي أدى اىل النجاح رغم املعاناة ورغم مقابلة نظام باطش مل حيدث قبألالداخل واخلارج  يف ما بنيمن الرتابط 
 كان مستعدًا إلستخدام كل الوسائل ملنع الوصول اىل اليوم التارخيي هذا .

اآلن هو كيف نقف مجيعا داخل وخارج السودان ونساهم يف حتقيق طموحات كل الشباب الذي قدم دماءه مهراً  اهدفن
للعديد من األحالم ، وكيف نصل اىل تلك الطموحات ، وكيف خنتار الطريق الذي توجد فيه اخلربات واملوهبة والتجربة 

ة هي ليست ملكاً حلزب سياسي ، وال ألي فئة ، وهو حتفيز لدولة إن املرحلة االنتقالي. املختلفة من داخل وخارج السودان 
 و املنطقة و العامل . تكون رائدة يف افريقيا عظيمة ال ترضى إال أن

 اإلستشارية تعريف باجملالس ال

من  الفرتة اإلنتقالية حتتاج أن تُدعم مبجالس إستشارية ختصصية قوامها عدد هذه  يفيف البالد إن السلطة التنفيذية 
إقليمياً و عاملياً و احلادبني على الوطن ملساندهتا يف تصريف أمور البالد ، و ذلك سودانيني من ذوي اخلربات املميزة حملياً و ال

 يف وضعكما و تساهِم دارة رئيس جملس الوزراء إداء التنفيذي للوزارات و املفوضيات اليت تنضوي حتت تقوية األمبعاونتها يف 
  .عادة ربط السودان باملؤسسات و اهليئات العاملية إو اإلداري احلكومي و  الفنى داءألا تقييم  و االسرتاتيجيات

   التعريف بالورشة

يف دعم و مساندة احلكومة اإلنتقالية يف إدارة  اإلستشارية ألمياننا و قناعتنا بأمهية مثل هذا التكوينات كاجملالس 
نطمح و نصر على املسامهة يف هنضة البالد  ا يف رابطة املهندسني السودانيني بقطر البالد يف هذه السنوات الثالث ، و لكونن

حرصنا على فقد  خارطة طريق السودان احلديث ،مشروع و تقدمها ، و لصلتنا املباشرة مببادرة أساتذة جامعة اخلرطوم و 
 اخلروج بأفضل النتائج املمكنة . ار بغرض ، للمناقشة و احلوأقامة هذه الورشة و مشاركة أكرب عدد من املهتمني باألمر 

 هم حماور الورشة :أ

 ( ، و هي : اإلستشارية للمجالس ) أربعة مناذج خمتلفة هناك  : اإلستشارية مناذج اجملالس  .1
 مبادرة جامعة اخلرطوم . اجملالس الوزارية : 
  رابطة املهندسني السودانيني بقطر . اإلستشارية اجملالس : 
 بروفيسور الفاتح الطاهر . ةاجملالس الزائر : 

 .كما و قد مت عرض و مناقشة منوذج ااملفوضيات  .2
 . اإلستشارية جملالس ملنظور القانوني لقيام اا .3
 . اإلستشارية طريقة تقييم و إختيار أعضاء اجملالس  .4
اجملالس عرض و تقديم بعض املبادرات ، و اجلمعيات و الروابط املهنية ، و التى قد تسهم يف دعم و تغذية  .5

 . اإلستشارية 

2



 ة

  
األمريكيني باجلامعات األمريكية-مجعية األساتذة السودانيني –سودان نكستجن  –رابطة املهندسني السودانيني بقطر  –جتمع مهندسي جامعة اخلرطوم  -مبادرة أساتذة جامعة اخلرطوم –جتمع املهنيني السودانيني   

 

 دعم احلكومة اإلنتقالية و دورها يفورشة عمل اجملالس اإلستشارية 

يف النماذج مقرتحاهتم نقاشات و حوارت الطاوالت املستديرة ملشاركة كل احلضور و معرفة آرائهم و  .6
 .املقدمة األربعة 

 توصيات الورشة .  .7

............................................................................................................................... 

  اإلستشارية اجملالس ب تعريف

 جاءتجيدا و بدأ الشعور كبريا بأمهيتها و نقل املوضوع للخطوات التالية ، ف اإلستشارية تبلورت فكرة تكوين اجملالس 
و  يف دعم احلكومة اإلنتقالية ، و تشرك أكرب عدد ممكن من املهتمني أمهيتهالتعكس  أمهية القيام هبذة الورشة 
 عنا يف القيام هبذه اخلطوة ، الرغبة اجلاحمة لكثري من أعضاء شجّ ،زمة الال التوصياتاخلروج باملختصني  يف النقاشات و  

و هنضته ،خصوصاً و أن الرابطة تزخر بالعديد من بناء السودان  يف املسامهة يف  املهندسني السودانيني يف قطر  رابطة
 و شاركوا يف مشاريع و أعمال كبريةيف شتى الضروب اهلندسية ، خربات و معرفة ممتازة  املهندسني و اخلرباء الذين هلم 

، باإلضافة للتواصل املباشر مع مبادرة أساتذة جامعة كبرية  جناحات حققوا  و ، عاملية قياسية و و مبستويات جدا 
 اخلرطوم حيث توحدت اإلفكار و الرؤى .

 باجملالس الوزاريةعلنته عن ما يسمى أ معة اخلرطوم كان لديها تصور واضح ومبادرة جا، فإن وكما ذكر بروف منتصر
ستشاري الدائم لدينا تصور اإل و،  اإلستشارية باجملالس وصلنا اىل تصور حمدد ملا يسمى و ا تناقشنا من جانبنا حينهوحنن  ،

نناقشه مجيعاً من خالل حضوركم  وريف تص اوضعهغريها ، و  هذه التصورات ومثل  فكان اهلدف من هذه الورشة جتميع
بصورة  ءالوزراحمدد يساعد احلكومة االنتقالية يف دعم جمهودات ، لنخرج مبنوذج كل املهتمني باإلمر  – مجيعاً هنا

 البالد بصورة عامة يف هذه الفرتة التارخيية .  و، مباشرة 

يت هلا ذات اهلم ، و تعمل يف صميم مما من شأنه دعم و الاملهنية و األكادميية و تواصلنا مع بعض املبادارات و اجلمعيات 
، متثالً يف مبادرات عدة  مهندسي جامعة اخلرطوم جتمع   مثل ،، يف نواحي عديدة اإلستشارية س مساندة اجملال

 اجلامعاتب السودانيني اإلمرييكيني ساتذةعية األمججمهود   كذلك ، وكمبادرة خارطة طريق التنمية العمرانية ، 
  و غريهم من اإلجسام اإلخرى .و سودان نيكستجن  ، ألمريكيةا

هذه ؟ : من الذي دعم هذه الورشة آخريًا السؤال  ، حنن سعداء أن نكون معكم كمؤسسات من داخل وخارج السودان
  : هذه اجلهات مدعومة بالكامل من الورشة

بعض أعضاء  دعمت من وأيضاً - SudanNextGen ن" سودان نيكستج - ة قطر رابطة املهندسني السودانيني بدول -
 رابطة املهندسني السودانيني بقطر .
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 دعم احلكومة اإلنتقالية و دورها يفورشة عمل اجملالس اإلستشارية 

 املقدمة مناذج اجملالس

 

 مبادرة أساتذة جامعة اخلرطوم  منوذج 

 

 

  جامعة اخلرطوممبادرة أساتذة   – حممد عبد اهلل كتور د

و  ،لس أدوار حقيقية يف الفرتة االنتقالية تعمل وتساعد ، وتكون للمجا اإلستشارية اجملالس  أن تكون  حنن نود اآلن 
وافر من العقول الوطنية ذات اخلربة والكفاءة املتنوعة واملتخصصة لكي نساعد الوزير يف اختاذ القدر ال هلا حنن  نوفر

 .  القرار الصحيح لتحقيق األهداف الثورية

و الذي هو إعالن احلرية والتغيري، بنود واضحة توافق عليها الشعب السوداني ،  هناك وثيقة عملية مشلت أهدافاً و رؤى
و عليه فإن توفري قدر واف من العقول الوطنية ذات اخلربة مجعت كل السودانيني ، وحنن ملتزمني بتحقيق هذه األهداف ،

 .  وزاريةالهي ببساطة فلسفة اجملالس   و الكفاءات املتنوعة التخصص ملساعدة الوزير يف حتقيق أهداف الثورة 

 وين اجملالس الوزارية : تك

 ولوائح لنظم ووفقًا تامة باستقاللية وتعمل لالختيار صارمة ملعايري وفقًا وطنية خربات من اجملالس تتشكل 
    املصاحل لتضارب منعًا املختلفة السياسية القوى تأثريات من هبا تنأى

 والبحثية االكادميية ساتواملؤس باملهجر والسودانيني واملهنية السياسية القوى من ترشيحهم يتم  . 
 اليت التسعة األهداف حتقيق يف املساعدة على والعمل االنتقالية، الفرتة مهام لتنفيذ واملتابعة بالتخطيط تقوم 

 . االنتقالية الفرتة خالل له ختطط حمدد عمل لربنامج وفقًا والتغيري احلرية إعالن عليها نص
  عمال الوزارةأبالتنوع يف التخصصات ذات الصلة بتتميز . 
 ( 15-11تتكون من )من اخلرباء.  عضاءأ 
 عتبارهم غري متفرغنيإيتم منحهم خمصصات مالية رمزية  ب . 
  جتماعاهتا كل ثالثة أشهرإتعقد . 

 املهام الرئيسية :

 والسياسات الرؤى وضع يف ساعدةامل . 
 واملشاريع والربامج اخلطط وضع يف املساعدة . 
 املشاريع تنفيذ ولوياتأ حتديد . 

وزاريةاجملالس ال -1  
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 العامة اخلدمة من الفساد اجتثاث يف املساعدة. 
 احملسوبية وحماربة بالوزارة املوظفني داءأ لتقييم وشفافة واضحة معايري وضع يف املشاركة. 
 بالوزارة املوظفني وترقية لتعيني وشفافة واضحة معايري وضع يف املشاركة. 
 مؤشرات وضع KPI الوزارة ءأدا وتقييم ملتابعة . 
 االعالم و التشريعى اجمللس و الوزراء لرئيس الوزارة أداء عن شفّافة وتوصيات تقارير تقديم . 

 متطلبات اجملالس الوزارية :

 املرجوة النتائج لتحقيق االختالفات  يتجاوزأن  ميكنه متناغم متجانس كفريق العمل  . 
 نوعوالت والعمر اجلنسني متثيل حيث من األعضاء بني جيد تناسب  . 
 أن وجيب خرق أي دون للغاية السرية واملستندات املسائل مع التعامل ميكنهم الذين احملرتفني من جمموعة 

 .  الفصل حد إىل يصل أن ميكن وجزاء الستجواب التسريبات ختضع
  ادميية األك ال يتعارض مع أمهية املؤهالتحبيث  –التمثيل اجلغرايف  -التمثيل اجليد ألجزاء السودان املختلفة

 واملهنية
 عضاء من ذوي اخلربة و الشباب لنقل املعارف و املهارات .أن يضم الفريق أ 
 األعباء املالية  ستعانة مبستشارين من خارج السودان على أسس طوعية لتقليلميكن أن يسمح التكوين باإل

 على الوزارة .

 : العامة الشروط – املطلوبةو الكفا ءات   املؤهالت

 الوطين املؤمتر حزب أو البائد، البشري نظام مطلقًا عاون أو شارك أن له يسبق مل. 
 ناصعة املالية صفحته تكون وأن املهنية سريته يف والكفاءة بالنزاهة له مشهودًا يكون أن . 
 هبا معرتف جامعة من املطلوب التخصص يف عليا علمية درجة على حاصل . 
 الزمنى القيد من الشباب استثناء مع( قيادية مناصب شغل ويف نياملع اجملال يف اخلربة من سنوات 10 األقل على ( 
 لغة من أكثر إجادة  .  
 . معرفة واسعة بالسودان و باملشهد السياس ي الداخلي واجلغرافيا السياسية 
 .وضوح الرؤية و القدرة على التفكري االسرتاتيجي 
  األكفاء .القدرة علي اختيار وتعيني فريق عمل نشيط وفعال من املوظفني 
 .املقدرة على اختاذ القرارات املفصلية واهلامة 
 .القدرة على العمل بفعالية ضمن فريق ومع وجهات نظر متنوعة 

 معايري املفاضلة : – املطلوبةو الكفا ءات   املؤهالت

  صغر سناً .األ و  - الفئات املهمشة -النساء 
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 دعم احلكومة اإلنتقالية و دورها يفورشة عمل اجملالس اإلستشارية 

 رابطة املهندسني السودانيني بقطر   منوذج

 

 

السودانيني  عضو مجعية األساتذة _رئيس رابطة املهندسني السودانيني بقطر  - البشري عثمان منرور  بروفيس

 األمرييكيني باجلامعات األمريكية .

السلطة التنفيذية يف الفرتة اإلنتقالية حتتاج أن تُدعم مبجالس إستشارية ختصصية قوامها عدد من السودانيني من ذوي 
داء تقوية األاً و عاملياً و احلادبني على الوطن ملساندهتا يف تصريف أمور البالد ، و ذلك مبعاونتها يف اخلربات املميزة إقليمي

 و تقييم  يف بناء االسرتاتيجياتكما و تساهِم دارة رئيس جملس الوزراء إالتنفيذي للوزارات و املفوضيات اليت تنضوي حتت 
  .ؤسسات و اهليئات العاملية عادة ربط السودان باملإاحلكومي و  الفنى داءألا

نية و اإلدارية أهنا تتكون من زمرة من اخلرباء و ذوي الكفاءات الف اإلستشارية رؤيتنا يف مكون اجملالس :   التكوين

و الظروف احمليطة  مهية و طبيعة العملة من حيث األنيحسب حوجة و مالءمة الوزارة املععددهم  عتمداملتميزة ، و ي
 شكلونقاة من اإلستشاريني يتنه يف تصورنا أن اجمللس اإلستشاري ال يكون ممثالً بفرد بل مبجموعة منأاآلنية ، كما 

منظومة يف أنفسهم ، حيث أن اإلستشاري الواحد ميكنه أن يستعني مبجموعة من املتميزين من دوائر أخري خارجية 
ي هو متثيل لفريق كامل وحمدد ، و بذلك تتنوع كانت أو داخلية ، و هبذا ميكن أن يكون العضو يف اجمللس اإلستشار

اآلراء و ختتلف مبشاركة عدد أكرب من الناس و اخلرباء يف املوضوع أو املشروع احملدد ، ليخرج منها اجمللس بأفضل النتائج 
 . املمكنة

حساس عالٍ باملسؤولية ، و أن إ ، و من املهم جداً يف اجمللس اإلستشاري أن يتمتع أعضاؤه بالعالقات املهنية املرتابطة التميز:

جيب أن يتمتع اإلستشاريون يف   حرتافية عالية ، و تفادي الدمج بني التخصصات و املسؤوليات ، وإ يعمل مبهنية و معرفة و
 اجمللس بالتعاون وتبادل املعلومات ، 

عتبارهم ، فالبد من إ شارية اإلستو جيب أن ال نغفل دور الشباب يف اجملالس  الشباب يف اجمللس اإلستشاري :وجود 

ة ، و تكليفهم  جبزء معترب من املسؤولية العملية ، و بذلك حتصل عملية صقل ملعرفتهم ، و لامفيه ضمن املنظومة الع
 املستقبل . ي اقاهتم الشبابية  ليكونوا قياديتتم اإلستفادة من ط  و  تنامي خرباهتم و أكتساهبم ثقة يف أنفسهم ،

 :   اإلستشارية ل اليت ميكن أن تقوم هبا اجملالس و من أهم اإلعما

 . املسامهة يف وضع اإلسرتتيجيات العامة للوزارة 
 تقديم اإلقرتاحات يف ما خيتص بأولويات عمل الوزارة .قدمة و املبادرات املُ  اخلطط و حتليل و مراجعة املشاريع و و 
 يت من شأهنا ترقية و زيادة املعرفة يف الوزارة .املسامهة الفاعلة يف الدراسات و األحباث و التطبيقات ال 
 . ربط السودان باملؤسسات و اهليئات العاملية ذات الصلة بالوزارة 
  متى ما طلب منها ذلك  زارة لول إمكانية املسامهة يف تقييم  األداء الفين . 

اجملالس اإلستشارية -2  
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 دعم احلكومة اإلنتقالية و دورها يفورشة عمل اجملالس اإلستشارية 

 أعضاء اجمللس . قة مستفيدة من خربات لداملسامهة يف رفع األداء العام لكل ما تقوم هبا الوزارة من حيث اإلحرتافية و ا 
  تدريب و تأهيل و تطوير عدد من املوظفني و املوظفات الشباب من خالل إدراجهم و تكليفهم مبسؤوليات يؤدوهنا

  . اإلستشارية حتت إشراف أعضاء اجملالس 

 : اإلستشارية ختيار ذوي الكفاءات للمجالس إمعايري أسس و ما هي 

  املرشح لعضوية اجمللس االستشاري جيب أن يكون معرتفاً به حمليًا وإقليميًا وعامليًا كقائد يف جمال ختصصه و
 الوزارة ذات الصلة .

   ان يكون ملماً بالوضع الداخلي و التحديات يف الوزارة قدر اإلمكان و له تواصل مباشر أو غري مباشر مع اجلهات ذات
 الصلة .

 اجلماعي والقدرة على التفاعل مع فريق عمل الوزير و موظفيه الرئيسيني و املستشارين  املقدرة على  العمل
 .اآلخرين 

   . القدرة على خلق و توصيل رؤية اسرتاتيجية واضحة يف جمال ختصصه للوزير املختص و فريق عمله من املختصني 
 . القدرة العالية على التواصل الشخصي و اإلجيابي 
 لول املبتكرة للمشاكل بإستخدام العالقات احمللية و اإلقليمية و العاملية لدعم الوزارة و فريق القدرة علي وضع احل

 الوزير . 
  و خصوصاً لو كان  االلتزام بالربامج الزمنية  مع القدرة على العمل بفعالية مع وجهات نظر متنوعة و خمتلفة و املهارة

 لسودان عدة مرات خالل العام ملراجعة اخلطط و العمل امليداني .يف اخلارج أن يكون له املقدرة و الرغبة للسفر ل
 او اخلطط احلالية و املستقبلية او اي معلومات   احرتام املعلومات السرية و التفاوضية مع اجلهات ذات الصلة بالوزارة

 . اإلستشارية تقدم له و ذات صلة مبهمته 
 بالتعاون مع الوزير و الفريق اإلستشاري . منفتحاً ، و له القدرة علي حل املشاكل متعاوناً و 
 مبتطلبات الوظيفة حيت و إن كانت تطوعية.  يتمتع حبيوية ومحاس للعمل كاستشاري بالوزارة و التزام 
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 دعم احلكومة اإلنتقالية و دورها يفورشة عمل اجملالس اإلستشارية 

 لية عمل اجمللس اإلستشاري :آ

مع املنظمات اليت  عملهم ية ؟؟ ويف نفس الوقت كيف ، و طبيعة صلتهم بالوزير برئيس الوزراء ة اجمللس اإلستشاري ما هي صل
 ؟ هلا تواصل مع الوزارة 

و  يف الوزارة   بأدوار تنفيذية  ال تقوم  اإلستشارية اللجان . يف تقييم أداء العمل  تشريهدائماً ما يكون مع الوزير فريقاً يس
  حلال عن كل األعمال التنفيذيةو الوزير هو املسؤول بطبيعة ا للوزارة ،  فينال عونالمتثل  غري منوط هبا ذلك . هي فقط 

رؤيتنا مهام رقابية ؟  ، و هل هلم املختلفة  اإلستشارية و من األشياء املهمة  و األساسية ، كيفية ربط  هذه اجملالس  يف وزارته ،
شاكل للم ذلك  ) إستشاري و رقابي ( يف ذات الوقت فغالباً ما يؤديدوران  تتلخص يف أنه إن كان للمجالس اإلستشارية 

 نسبة لتعارض املصاحل و متازج املهام .

 

 

 

8



 ة

  
األمريكيني باجلامعات األمريكية-مجعية األساتذة السودانيني –سودان نكستجن  –رابطة املهندسني السودانيني بقطر  –جتمع مهندسي جامعة اخلرطوم  -مبادرة أساتذة جامعة اخلرطوم –جتمع املهنيني السودانيني   

 

 دعم احلكومة اإلنتقالية و دورها يفورشة عمل اجملالس اإلستشارية 

 فاتح الطاهر البروفيسور منوذج 
 

 
 

   باجلامعات األمريكية . األمريكيني -األساتذة السودانيني  رئيس مجعية -  فاتح الطاهر البروفيسور 

   MIT - الواليات املتحدة  -بوسطن  -عهد ماسوشوسيتس للتكنولوجيا األستاذ مب
 

 م  :تقدي
 : وافرهاعدة شروط جيب ت هناك احلكومة اجلديدة ، من أجل توفري أفضل الفرص لنجاح

 جيب اختيار الوزراء بعناية ، و التأكيد على الكفاءة والتميز .  - 1

ينبغي دعم الوزراء املختارين من قبل اجلميع و بكل السبل ، وجيب إتاحة مساحة كافية هلم الستقاللية التفكري و  - 2
 ية حتقيق أهدافهم .حر

  تأسيس و إنشاء منظومة إجراءات  صارمة لضمان التقييم اخلارجي املستقل ، وتقديم املشورة ، وردود الفعل و    اآلراء .  – 3

 بعد أن نضمن حتقيق الشروط أعاله ، فإن الوزير مسؤول بالكامل عن الوصول إىل األهداف املعلنة ، وحتقيق التقدم .

 قد حتتوي على فوائد قيمة ، إال أنين أعتقد إهنا إذا فُرضت من اخلارج فإن هذا  اإلستشارية ن اجملالس على الرغم من أ
التشكيل أو هذا اهليكل قد يتداخل و يتعارض مع رغبة الوزير إلختيار جمموعة من املستشارين أو املستشارات 

 الذين يثق هبم و يشعر بالراحة يف العمل و التعامل معهم .
 املذكور أعاله ! و بدال من ذلك ، أود أن  2ينتهك الشرط  رقم    اإلستشارية ا النحو ، أرى أن مفهوم اجملالس على هذ

أعطي الوزير امتياز اختيار أي جمموعة من املستشارين ، حتت أي هيكل يراه مناسباً ملساعدته يف حتقيق أهداف 
 وزارته .

 اللجنة الزائرة  آخر سنقوم بالنظر فيه و هو لس االستشاري" ، أقرتح  منوذجاًبدال من "اجمل . 

 اللجان الزائرة :

و  القبول حتظى ب هذه اللجان الزائرة نيف عدة نواحي مهمة ، فإ اإلستشارية هذا املفهوم خمتلف عن منوذح اجملالس 
هنا اعتمدت خارجها أيضاً .كما و أيف األوساط األكادميية ،  كثرياُ  مستخدمة  

 جان الزائرة من مجيع أصحاب املصلحة ، مبا يف ذلك اخلرباء ،  و يتم اختيارها بعناية من قبل تتكون عضوية الل
 جملس اإلدارة ، )رئيس الوزراء( ، كما ميكن إستشارة  الوزير يف عملية اإلختيار .

  اجع خطط و للوزارة  و جتتمع بالوزير و طاقمه من التنفيذيني على خمتلف املستويات و تر تقوم اللجان بزيارات
 .مشاريع الوزارة املنفذة و تصدر التقارير للجهات ذات الصلة  

 

الزائرة لجانال -3  
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 دعم احلكومة اإلنتقالية و دورها يفورشة عمل اجملالس اإلستشارية 

 . اللجان الزائرة ال تقوم فقط  بتقديم املشورة ، ولكن أيضا ُتجمع البيانات و تُقّيم و ترصد التقدم املنجز 
 . كما أن اللجان الزائرة  توفر وجهات نظر خارجية عديدة وتنظر يف ردود الناس و آرائهم 
 تكون يف غاية  قد اللجان الزائرة ؟ املفتاح لفعالية عمل اللجان  هو أعضاء اللجنة الزائرة  ختيارإعل جنف كي

، عضائها و منسوبيهاتمد ذلك على حسن اإلختيار أليع ، الفعالية و الفائدة  ، أو أن تكون ضعيفة أو عدمية الفعالية
 فيجب اإلهتمام هبذا األمر .

 أعاله ، وميكن أن تكون مفيدة للغاية لتحقيق النجاحات . الشرط الثالث املذكوررة تستويف اللجان الزائ 
 ختياره بعناية .إله منصب مهم للغاية مما يستوجب  رئيس اللجنة الزائرة 
 

........................................................................................................................................... 
 

 ) كوريا ( أمحد إبراهيم قاسم  هندس امل مقدم بواسطةمنوذج 

 
 
 اجلبهة الثورية -) كوريا (  أمحد إبراهيم قاسم خمري هندس امل
 

  جتماعات أديس أبابا وما وصل إىل الناس يف إ يل للبالد والوضع احلا عن الواقع السوداني و أريد أن أحتدث يف عجالة 
، فكانت يف تقديري مبادرة  ، مفاوضات أديس أبابا جاءت من منظمة سودانية مهتمة بالشأن السوداني وريةاجلبهة الث

 نقاذالشعب السوداني متضرر من اإلكل .  سنة املاضية سوداني كله فقد الكثري خالل الـثالثني، الشعب ال جيدة
  . ولية كاملة يف إعادة بناء دولتهمؤولني مسؤباشر، فكل السودانيني مسبشكل مباشر أو غري م

 نفصال اجلنوب كانت مبثابة إشارة محراء يف أذهان ، قضية إ نفصال اجلنوبهة الثورية هي مشروع قام بعد إباجل
عقبها حروبات أهلية يف السودان وهو ما محسنا لتكوين اجلبهة الثورية اليت تتضمن خمتلف الفئات ، أ الكثريين

مضنية ، ومبجهودات  بالتضامن مع أخوان يف حركة الكفاح املسلح . واملهنيني وغريهمالسياسية والعسكرية 
، تتضمن شكل السودان القادم إضافة إىل كيفية حل  شكلنا اجلبهة الثورية بإعالن سياسي وفق رؤى حمددة

 .  مشاكله السياسية واالقتصادية واالجتماعية
 ن هذه الرؤى نستجيب للمبادرات اليت ختتصر لنا الطريق ونضمأن ا نقررف، إليه  فا هندمم اًما حدث يف أديس كان جزء

يف الوقت الذي قدمت فيه اجلبهة الثورية مبادرة يف كيفية حكم السودان كان البشري  . الفرتة االنتقالية خالل
ضد جمموعات السودان  نزاععلى رأس السلطة وكانت هنالك مفاوضات كثرية مع النظام البائد بعد تلك الفرتة جاء 

،  ، وعلينا أن نفكر بطريقة خمتلفة من أجل الوصول إىل شيء يتناسب مع الوضع احلايل يف السوادان الكفاح املسلح
ه األفكار وترتمجها إىل نا أن نفكر بطريقة توقف هذييف وضعية غري مسبوقة ، وعل ن خاصة وأن السودان اآل

 . حلول

 

 

املفوضيات و اجمللس القومي اإلعلى  - 4     
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 دعم احلكومة اإلنتقالية و دورها يفورشة عمل اجملالس اإلستشارية 

 األعلى :املفوضيات و اجمللس القومي السوداني 

  علينا أن نؤسس قطاعات خدمية واسرتاتيجية .. اخل.. تكون فيها مفوضيات بأعداد مناسبة لتمثيل كل
املتخصصني  داخل هذه اجملالس القومية بواسطة القضاياو تناقش تنتهي باجملالس القومية ومن ثم تتناول الشرائح 

،  ليم لديه مفوضية ملعاجلة اشكاليات كبرية جداًمثاًل قطاع التع، ، وجيب أن يكونوا يف وضعية معينة  فيها
التعليم العايل  و،التعليم الفين  و، التعليم العام  و ،وحمو االمية ، لكنها أصل املوضوع واملتمثلة يف الرتبية الوطنية 

 . ، كل هذا يكون قطاع واحد والبحث العلمي
 كذلك اإلعالم  كلها تكون قطاعات خمتلفة ، قتصاد فيه العملة وغريها واملواصالت واالتصاالتكذلك اإل ،

، كلها تكون يف  اإلبداع الفنون و الرتاث و الثقافات السودانية و السياحة وتطوير  رعاية و والتوجيه الوطين و
 .قطاع واحد 

  كلها عشر قطاعات منفصلة عن بعضها البعضإذن تكون .  
  251فردًا ليساوي (  سة و عشرون) مخ - 25 على تويترى أن كل قطاع من هذه القطاعات حياملبادرة كانت  

ميثلون اجمللس القومي السوداني األعلى ومن داخل هذا اجمللس تتم معاجلة القضايا اليت (  مائتان و مخسون) 
 . تواجه احلكومة االنتقالية القادمة

   ة ألكرب عدد من عطاء الفرصدف منها توسيع قاعدة املشاركة وإفردًا اهل 51فكرة أن تضم كل مفوضية
يساعد يف هذا  كل فرد جيب أن يشارك و و، والفكرة العامة مشاركة اجلميع دون معارضة اي أحد ، األفراد 
يف ه املساعدة وهذا فواجبنا كلنا كسودانيني أن نساعده يف أن نقدم ل، فحمدوك اآلن يف وجه املدفع ، العمل 

 . واجب كل سودانيإعتقادي 

 

تلف القطاعات و مكونة مجيعها للمجلس السوداني القومي األعلى و املنوط به حكم املفوضيات ممثلة ملخ
 البالد و تسيري مجيع أمورها .

 

 املفوضيات و تكوين اجمللس القومي السوداني األعلى
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 دعم احلكومة اإلنتقالية و دورها يفورشة عمل اجملالس اإلستشارية 

  

 

 

من    املهنيني  وو اخلرباء اقش اجلمع املُشارك يف هذه الورشة و املتكون من قطاعات خمتلفة و مُوسعة من أساتذة اجلامعات ن
هات القيادية يف اجل من األطر  اجملالس املهنية و بتمثيل  وو منصات األحباث  راكزمل و ممثلني داخل و خارج السودان

عمال و من رجال األ و اخلاص و العام   نيستشاريني يف القطاعبعض من مرشحي الوزارات و من اإلالتنفيذية و حبضور 
 هذه  و هيكلة كوينت الورشة ات الطوعية يف خالل يوميممثلي قوي اجملتمع املدني من الشباب و النساء و املنظم

باإلضافة ايل تقديم مقارنات بني التصورات املختلفة اليت قُدمت يف ، يتها اجملالس و التحديات اليت سوف تقابل عملها و أمه
 الورشة. 

ختيار لعضوية كل طاولة بدقة مت اإل حبيثدار نقاش طاولة مستديرة تفصيلي و مستفيض ساهم فيه مجيع احلضور 
ء راثإلو رب و اخلربات من تنوع التجا ىستفادة القصوعدة قطاعات خبلفيات متباينة لإل جمموعة عمللتُشكل كل 

احلاضرين مع تقديم ملخص   ها تُشارك هبا كل جمموعة علي حدةُمتفق علي أفكار و آراءالنقاش و من ثم الوصول ايل 
 . املتوقعة  تحدياتال ة عملها ويسرتاتيجإو تكوينها و لرؤيتها للمجالس االستشارية و دورها 

ط عديدة و خمتلفة إحتاداً و إختالفاً بني اجملموعات العديدة يف القاعة ، و سنورد أهم النقاط إىل نقا خُلص النقاشو قد 
ا أغلب مهيتهط اليت أمّن و أكّد علي أإلكثر وروداً ، و كذلك أهم النقاا التساؤالت ا كثري من احلضور ، وعلق عليهالتى 

  خمرجات هذه الورشة .احلضور لتكون من 

 

 

 

 

 

 

 

الورشة تاو حوار نشاط  
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 دعم احلكومة اإلنتقالية و دورها يفورشة عمل اجملالس اإلستشارية 

  

 

 
 ق .و اإلقرب للتطبيأ األفضلهو شة املطروحة يف الورأي النماذج  .1

)هل هي قوي   ؟ ختيارهمإولة عن ؤاملسو من هي اجلهة  ،اإلستشارية  عضاء اجملالس أ ختيار إ آلية  .2
 (؟  ء م رئيس جملس الوزراأاحلرية و التغيري 

 . اإلستشارية جملالساو صالحيات  هيكلة  و ليات عمل ،و  آ،لوائح عدم وجود تشريع حيدد  .3
ء اجملالس اإلستشارية  و حتديد  عضاأختيار إاالحزاب علي و متطلبات الوفاق السياسي ثري النقابات و أت .4

 دورها؟
ذرعها مما أو  جسام الوزارة التنفيذيةأاجملالس يف اجلانب التنفيذي مع  وجود تداخل بني دورإحتمالية  .5

ثر علي تقبلهم لنموذج عمل ؤي حبيثخلق مشاكل للوزير و فريق عمله ؤدي إىل ميكن أن ي
 .اإلستشارية  اجملالس

 لمجالس اإلستشارية .اسي لسيالدعم توفري ال .6
 – حباث املتخصصةاأل مبنصات يقه و عالقتها ستشارية  بالوزير و فرحتديد عالقة اجملالس اإل آلية  .7

Think Tanks. و املؤسسات الفكرية ، 
فيما خيتص برئيس  هة املركزية )اجلالوزارات من لمجالس يف جسم عدم وجود هيكلة واضحة ل .8

 . الوزراء و وزراة جملس الوزراء( و من ناحية اجملالس التخصصية )للوزرات املختصة(
 . عضاءها من الدولة العميقةأو  اإلستشارية  اجملالس ه اليت ستواجعواثق ال .9

 .عضاء اجملالس اإلستشارية أبني   نسجاماإل حتقيق  .11
 االقليمي احلكم مستوى تشمل حبيث االستشارية اجملالس مرونة .11

 و خصوصاً يف الوزرات ذات املهام املتعددة  ، اإلستشاريةاجملالس نسبة توزيع التخصصات يف  .12

 خالل الورشة  :الس اإلستشارية  بعض األسئلة املتداولة عن اجمل

متابعة االداء و بناء  أم هل هي لدعم سياسة الوزرات  ؟ ور هذه اجملالسسوف حتدد د يت هي اجلهة ال ام .1
 ؟  القدرات

 فقط بناءاً علي الشهادات العلمية و اخلربة التخصصية؟ إختياره  يتم  هل عضو اجمللس االستشاري .2
 ؟  اجملالس ايل مستوي احلكم الوالئي تُنزلهل ميكن ان  .3
 زائر يف عمل اللجان الفنية لدى اجمللس التشريعي ؟هل ميكن اإلستعانة بنموذج اإلستشاري ال .4

التى تواجه اجملالس اإلستشاريةأهم التحديات   
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 دعم احلكومة اإلنتقالية و دورها يفورشة عمل اجملالس اإلستشارية 

 بعض اإلقرتاحات التى طرحت يف الورشة :

هم و خرباهتم و سريهم ئصل و تطلب من اخلرباء تسجيل امساو جهة مركزية تتواأمانة عامة أ: عمل  قرتاحإ .1
املتخصصة ، منصات األحباث  ) عضاء اجملالسأختيار زية للخرباء السودانيني تستخدم إلالذاتية لبناء قاعدة مرك

 سودان نكستجن ، سوا ... (
 . اجملالس جيب ان يكون واضح و ملموس هذه  دور الشباب يف .2
ضافة للمجالس اإلستشارية  اليت جيب ان يكون دورها استشاري ميكن وجود استشاري زائر لتقييم : باإل قرتاحإ .3

 . اداء الوزارة
 . ء رئيس جملس الوزرا ارية بواسطةوين اجملالس اإلستشتك إقرتاح : أن يتم  .4

.......................................................................................................................... 

 

 

 

 و خاصةً  املدنية نتقاليةاإل احلكومة مساندة و دعمل ستشاريةاإل اجملالس وجود ةمهيأ على كيدالتأ .1
 .متعددة   كثرية هاعلي واملهددات كبرية ة و جسيمالتحديات  و وجيزة نتقاليةاإل الفرتة نأ

املناسب  شكل اجمللس و ن طبيعة أ  قُدمت يف الورشة مميزات و حتديات و  من النماذج اليت لكل .2
س الوزراء و الوزير الصالحية عطاء رئي، مما حيتم إيعتمد علي طبيعة الوزارة و املهام امللقاة علي عاتقها 

ج  النماذما بني  اًهجين أن يكونميكن يف بعض األحيان  ذيال  و اًمناسبالذي يراه ختيار الشكل إيف 
 .  املطروحة

نتقالية و خالل الفرتة اإل اجملالسهذه  دور  يةمناسبة حتدد ماه لوائح و نُظمية وضع كد احلضور أمهأ  .3
ستدامة إن ضممن قبل رئيس الوزراء أو الوزير املختص مبا يو طرق تفويضها و متويلها  صالحياهتا

 . فعالية اجملالس اإلستشارية
نضمام هلذه إلفضل الكفاءات لأختيار عايري واضحة و شفافة إلية حتديد ممهعلى أ أمّن احلضور  .4

حق أو الوزير املختص عطاء رئيس الوزراء إات املختصة هبذه املهمة بدقة مع و حتديد اجله، اجملالس 
 . ني املناسبني علي املستوي القوميستشاريختيار اإلإ

 . االستشاري اجلانب يف حمصوراً  ليكون ستشاريةاإل اجملالس عملوحتديد  تقييدالتأكيد على  .5

 

 

 أهم خمرجات الورشة 

14



 ة

  
األمريكيني باجلامعات األمريكية-مجعية األساتذة السودانيني –سودان نكستجن  –رابطة املهندسني السودانيني بقطر  –جتمع مهندسي جامعة اخلرطوم  -مبادرة أساتذة جامعة اخلرطوم –جتمع املهنيني السودانيني   

 

 دعم احلكومة اإلنتقالية و دورها يفورشة عمل اجملالس اإلستشارية 

 

 

ودان و أمهية توسيع دائرة ل و خارج السداخ منلعمل اجلماعي بني املتخصصني ة ااعليفالورشة ثبتت أ .1
تصبح احلكومة حتى  ، من منظومة احلكم يف الفرتة االنتقالية اًمثلة و تعميمها و جعلها جزءهذه األ

 على  قدرهتامتمثلة يف يف احلكم لكل العامل  اًمنوذجأ كما ثورة ديسمرب اجمليدة االنتقالية
منظومة عمل الوزرارت و املفوضيات الفيدرالية و  ستيعاب اخلربات من داخل و خارج السودان يفإ

 . الوالئية
مهيتها يف هذه املرحلة املفصلية أرشة من حيث التنظيم و احملتوي و عجاهبم بتميز الوإاحلضور  أبدى  .2

 . يف تاريخ السودان
.......................................................................................................................... 

 
 و لكل جلميع املشاركني اًتاحيكون م تقريراً مفصالً للورشة هنا ستُعدُعلى أ كدت اللجنة املنظمة أ

للمجلس   نتقالية ويم توصياهتا النهائية للحكومة اإلحوهلا قبل تقد رأيبداء المكونات الشعب السوداني إل
يف داخل و خارج السودان يف متابعة  ذات الصلة ا متعاونة مع كل اجلهاتو ستواصل جمهوداهت،  التشريعي

 .   نشطة احلكومة االنتقاليةأالعمل لدعم كل  توصيات الورشة و 
و جمموعة من املهندسني و  Sudan NextGen،  مولت هذه الورشة رابطة املهندسني السودانيني بدولة قطر  -

 . أساتذة جامعات سودانيني بدولة قطر

............................................................................................................................... 
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 1 قوى إعالن احلرية و التغيري 21 وزارة املوارد املائية

 2 جتمع املهنيني السودانيني 22 شركة مروج للسلع

 3 مبادرة أساتذة جامعة اخلرطوم 23  التلفزيون القومي

 4 رابطة املهندسني السودانيني بقطر 24 برنامج حنبنيهو- اإلذاعة السودانية 

 5 جتمع مهندسي جامعة اخلرطوم 25 جلنة املعلمني 

24قناة سودانية   6 مركز السودان للبحوث الرتبوية 26 

للتنميةبرنامج األمم املتحدة  - UNDP 27 منظمة صناع املستقبل    7 

 8 جتمع املهندسني السودانيني 28 جتمع مهين املوارد البشرية

منظمة ايسيسكو   ISESCO 29 9 جتمع االساتذة والكليات واملعاهد السودانية 

 10 قطاع خاص SICTA 30  اجملموعة السودانية خلرباء االتصاالت واملعلومات

املراجعني جتمع احملاسبني و  11 القطاع الطيب 31 

رييحبمركز مأمون  32 جتمع احملاسبني املهنيني  12 

 13 الطريان املهندسيني ومراقيب رابطة الطيارين و 33 مبادرة استعادة نقابة املهندسني

جمموعة النفيدي  –جتمع رجال األعمال  34 جتمع اساتذة اجلامعات  14 

 15 منظمة مهنة للتنمية 53 وزارة التخطيط العمراني/ والية اخلرطوم

 16 جتمع املهنيني السودانيني SAHA 53 مبادرة صحة 

مبادرة رجال اإلعمال السودانينيمبادرة   17 جمموعة دال 53 

حفادجامعة األ 53 جمموعة حجار   18 

 99 املهندسون السودانيون بسلطنة عمان 59 شركة نيوتك  

 02 اجلمعية السودانية حلماية املستهلك  
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