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مجلـــــــــــــــــس الـــــــــوزراء

اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ برنامج إصالح أجهزة الدولة

برنامج إصالح الدولة على المستوى الوالئي
مقدمة:
يتأسس برنامج اصالح الدولة على مبادرة "ألوثبة" التي أطلقها السيد /رئيس
الجمهورية في يناير 2014م ،والتي أستهدف بها تضافر الجهود الوطنية وتكاملها النفاذ
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برنامج إصالح شامل لمناحي الحياة العامة كافة ،وذلك لوضع البالد في المسار المطلوب
إلستكمال جهودها للخروج من ضعف النمو الى أفق إعداد القوة المستطاعة.
جاءت "ألوثبة" التي أطلقها السيد /رئيس الجمهورية في اطار وطني شامل وطموح
لتحقيق إنطالقة راشدة قاصدة تسير في مسارات ثالثة على نحو متأزر ،يتجه مسارها األول
إلصالح البيئة السياسية من خالل حوار سياسي لإلتفاق على اطار وطني للممارسة
السياسية ،وتضطلع بهذا الجهد لجنة ( ،)7+7فيما يتجه مسارها الثاني في حوار مجتمعي بين
كافة القوى الحيه في المجتمع ومنظماته المدنية يتوخى فتح المجال أمامها للمشاركة في صنع
القرار الذي يرسم مستقبل البالد ،ويصوب المسار الثالث نحو إصالح الدولة من خالل
برنامج يستند على موجهات تغطي جميع مجاالت األداء التنفيذي والذي طرحه السيد /رئيس
الجمهورية أمام مجلس الوزراء الموقر في جلسته رقم ( )6لسنة 2014م ،إستتبعه مجلس
الوزراء بقراره رقم ( )165بتاريخ  23مارس لسنة 2014م بتشكيل اللجنة العليا لإلشراف
على تنفيذ برنامج أصالح الدولة في المجاالت المستهدفة التي تحددت في اإلقتصاد والخدمة
المدنية واالمن والدفاع والشؤون العدلية والعالقات الخارجية وتعاونها في ذلك لجان ست
تولت قيادتها مستويات دستورية متباينة شملت نائب رئيس الجمهورية ومساعدي رئيس
الجمهورية فضالً عن مستوى وزاري وذلك النفاذ موجهات برنامج اصالح الدولة في
المجاالت المستهدفة تحت اشراف السيد /النائب األول لرئيس الجمهورية ،وذلك وفق
مرتكزات مفاهيمية لالصالح المنشود تجسدت في التفصيالت التالية:

اوالً /مرتكزات برنامج اصالح الدولة:
يستند برنامج اصالح الدولة على اطار تفكيري تجاه المجاالت التي يستهدفها بالتقويم
والمراجعة واالحالل واالبدال الموضوعي على مرتكزات مفاهمية تتمثل في:

(أ) المرتكز االول:
ان واقع ادائنا في الدولة قد حقق نجاحات مقدرة بل ومتعاظمة في بعض القطاعات رغم
التحديات وذلك من خالل برامج أتت اكلها ،ووفرت لبالدنا قدرة المحافظه على أمنها
واستقرارها وصيانة سيادتها ،وتحقيق قدر من النمو االقتصادي ،وامتالك المقدرة على
االستمرار النسبي في انفاذ مخططات التنمية في جميع مجاالتها ،وذلك وفق اصالح هيكلي
وجد االرادة السياسية المساندة له والرضا المجتمعي الداعم له.

(ب) المرتكز الثاني:
ضرورة النظر الصالح الدولة كضرورة مستمرة تتطلب اجراءات وسياسات ذات بعد
هيكلي ووظيفي ومنهجي متجدد ،يستجيب للتحوالت العديدة والمتداخلة التي تشهدها بالدنا في
كل أصعدتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية .لذلك سيظل االصالح للدولة وأجهزتها
عملية مستمرة ومتطوره لتتحول الى منهج عمل مستديم في ادارة شؤون الدولة.

(ج) المرتكز الثالث:
يؤكد على ان المنظور المعتمد في انفاذ برنامج االصالح يعتمد على التدبير
والمراجعة استصحابا ً اليجابيات االداء ،واعتبارا ً بمواطن الضعف ،تطلعا ً لرجاءات الغد،
واستشرافا ً الماني المستقبل ،ولذلك اليلغي هذا المنظور ماسبق من أداء واليقف منه موقفا ً
اعتذاريا ً ،بل يبني عليه بنا ًء ايجابيا ً .

ثانياً /موجهات برنامج إصالح الدولة:
استند برنامج اصالح الدولة على حزمة موجهات الحداث االصالح غطت سته مجاالت
تمثلت في األتي:
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( )1موجهات االصالح االقتصادي واالجتماعي:
استهدفت موجهات االصالح االقتصادي إعتماد اجراءات وسياسات موضوعية
وتنظيمية في كافة قطاعات االقتصاد القومي ،لتجعله قادرا ً على الوفاء باحتياجات
التنمية وفق سياسة التحرير االقتصادي ،وضبط االنفاق الحكومي ومراجعة أولوياته،
وتوظيف الموارد لصالح االنتاج ورفع االنتاجية واالرتقاء بالقطاعات االنتاجية،
واالسراع بتنمية المناطق المتأثرة بالحروب.
كما تضمنت هذه الموجهات اإلجراءات والسياسات المطلوبة لتحسين الخدمات االساسية
في مجاالت التنمية والرعاية الصحية وتوسيع مظلة التأمين الصحي ،وتوفير مياه
الشرب والكهرباء ،والتوسع في االسكان واالصالح المؤسسي الجهزة الضمان
اإلجتماعي ،وااللتزام المطلق بالمنافسة العادلة في التوظيف وإعتماد سياسة توسيع
فرص العمل وازالة التشوهات في الهياكل والنظم الراتبية وشروط الخدمة.

( )2موجهات إصالح اإلعالم:
تنظيم مؤتمر جامع العادة تخطيط االعالم في اطار التحوالت الماثلة ،ومراجعة هياكله
ومرجعياته وسياساته ،فضال عن مراجعة قيادات االجهزة االعالمية الرسمية بما يمكن من
اعادة تنظيم الفضاء االعالمي الوطني ودعم مباداراته.

( )3موجهات اصالح الدفاع واألمن:
انفاذ برنامج تحديث عاجل للقوات المسلحة في اطار استراتيجية عسكرية تمكن من التنمية
الشاملة للمورد البشري ،بالتركيز على الفرد وبيئة العمل ،لتحديث وتطوير األداء المهني
لقطاع االمن والدفاع من خالل االعداد والتجهيز النوعي.

( )4موجهات اصالح الدستور والشؤون العدلية:
بسط األمن وهيبة الدولة باصالح األجهزة العدلية وتحقيق ضبط االداء القضائي والتأسيس
للحريات والحقوق االساسية ،وترسيخ مفهوم النزاهة واجراء اصالح تشريعي لضمان فاعلية
التصدي للثراء المشبوه والحرام ومكافحة الفساد وتشجيع منظمات المجتمع المدني في اعالء
قيم الشفافية والنزاهة والمصداقية والتفاعل االيجابي مع مايثار من اختالل في هذه القيم.

( )5موجهات اصالح الخدمة المدنية:
إجراء اصالح شامل للخدمة المدنية وفق منهجية موحدة ،يحقق رفع قدرات منسوبيها ويحقق
العدالة في الترقي على قاعدة الكفاءة والتأهيل والتدريب  ،واحكام التنسيق مع مستويات الحكم
والمسارعة للرقمية لبناء الحكومة الكترونية الملتزمة بمؤشرات سهولة األعمال في
الخدمات.

( )6موجهات اصالح العالقات الخارجية:

تطوير الدبلوماسية لتلعب دورا ً رائدا ً في صيانة استقرار البالد وسيادتها ،ودفع التنمية بجذب
االستثمار الخارجي ،وايالء عناية خاصة للعالقات مع دولة جنوب السودان و مصر
والمجتمع العربي في اطار مبادرة األمن الغذائي والتكامل االقتصادي العربي وتطوير
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عالقات السودان مع اوروبا والواليات المتحدة االمريكية نحو تفاعل ايجابي ودفع العالقات
مع دول اسيا السيما الصين وروسيا والهند الى آفاق تعاون استراتيجي.

ثالثا ً /مجاالت برنامج إصالح الدولة:
 /1المجال اإلقتصادي واالجتماعي:
 توفير الموارد القومية والوالئية المطلوبة لتنفيذذ مشذروعات التنميذة بشذكل متذوازن وذلذك
وفق اجراءات متعددة تمثل أهمها في األتي:
 حظر تجنيب االيرادات وااللتزام بتوريدها للخزانة العامة للدولة. الغاء استثناءات فتح الحسابات خارج مظلة وزارة المالية واالقتصاد الوطني. تطوير آليذات واسذلوب التحصذيل الضذريبي وادخذال كافذة الشذركات والهيئذاتالحكومية في مظلة الضريبة وتحصيل العوائد الجليله من المعادن.
 نجاح االجراءات الناجزة في الحذد مذن انخفذاض الجنيذه السذوداني ومحاصذرةالمضاربة في النقد االجنبي.
 توفير التمويذل المطلذوب للزراعذة فذي الموسذم الشذتوي واجذراء خطذة تمويليذةعمليذذة للموسذذم الصذذيفي ليذذتم تذذوفير مواردهذذا بواسذذطة بنذذك السذذودان والبنذذوك
المتخصصة وتوفير الخدمات الزراعية المطلوبة فضالً عن اقرار هيكلة فعالذة
العذذالن السياسذذات الزراعيذذة قبذذل وقذذت كذذاف بمذذا فيهذذا االسذذعار التشذذجيعية
لمحصولي الذرة والسمسم بما يحقق نجاح الحصاد وفق االرقام المقدرة له.
 توفير الموارد االضافية المطلوبة لمشروعات حصاد المياه وتكوين آليذه فاعلذةالدارة مشروع حصاد المياه بمشاركة جهات االختصاص مركزيا ً ووالئياً.
 الوفذذاء بمراجعذذة قسذذمة المذذوارد وفق ذا ً لمسذذتويات الحكذذم االمذذر الذذذي مكذذن مذذنالوفذذاء بالتمويذذل الزراعذذي بنسذذبة  %100فض ذالً عذذن تطبيذذق الزيذذادة المقذذرره
لألجور.
 إستكمال اجراءات اجازة قانون الشركات لسنة 2014م وقانون مكافحة غسذيلاالموال في اطار جملة من السياسات لتمكين القطاع الخذاص مذن ادارة %70
مذذن النشذذاط االقتصذذادي للذذبالد حيذذث اقذذرت هذذذه السياسذذات بشذذراكة مذذع اتحذذاد
اصذذحاب العمذذل السذذوداني فذذي اطذذار تعزيذذز مسذذاهمة راس المذذال الذذوطني فذذي
تحقيق التنمية المستدامة.
 وضذذع أهذذداف ومطلوبذذات محذذددة لزيذذادة االنتذذاج وفذذق سياسذذات شذذملت القطذذاع الزراعذذي
لزيادة انتاج الحبوب (الذره ،القمح والحبوب الزيتية) وزيذادة معذدالت االنتذاج فذي الثذروة
الحيوانية وزيادة االنتاج النفطي والمعدني ورفع كفاءة القطاع االقتصادي السيما مصانع
السذذكر وزيذذادة التوليذذد الكهربذذائي ،حيذذث تذذم تحديذذد االنتذذاج الكلذذي المطلذذوب بنهايذذة العذذام
2015م والذي يمثل العام األول من البرنامج االقتصادي الخماسي لالصالح االقتصادي
(2019-2015م)وتم استيعابها في خطط الوزارات.
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مراجعة تبويب وهيكلة الموازنة بما يحقق األتي:
 تحويذذل وفذذذورات المذذذوارد لذذذدعم الشذذرائح االجتماعيذذذة الضذذذعيفة فذذذي خذذذدماتالصحة والتعليم والدعم المباشر.
 ضبط االنفاق العام ومحاصرة عجز الموازنة بترشيد الصرف وفق االولويذاتالمتفق عليها واحكام نظام الدين الداخلي.
اقرار سياسات مصرفية وتمويلية لتقوية المركز المذالي للبنذوك العاملذة فذي مجذال التنميذة
ممثلة في مصرف التنمية بنك الثروة الحيوانيذة والبنذك الزراعذي وبنذك االدخذار وتوسذيع
دائرة التمويل األصغر.
تكوين لجنة فنية دائمة للسياسات التسويقية والتخزينية والتصديرية وانشذاء غرفذة خاصذة
التخاذ التدابير الوقائية والمحفزة للمنتج.
قيذذام مجلذذس للصذذادرات واسذذتكمال انشذذاء بورصذذة للمحاصذذيل لتسذذهيل حركذذة الصذذادر
وربطها بالبورصذات العالميذة فضذالً عذن اتخذاذ مذايلزم مذن تذدابير الزالذة كافذة العوائذق
االدارية واالجرائية التي تؤثر على حركة انسياب الصادر.
وضذذع البرنذذامج المتسذذارع لتذذوفير الطاقذذة خاصذذة الكهربذذاء الموجهذذة لقطاعذذات االنتذذاج
الزراعية والصناعية وتأهيل السكة حديد لتسهيل حركذة التجذارة الصذادرة وانفذاذ برنذامج
تأهيل الموانئ لالستفادة منها في التجارة العابرة للدول المجاورة.
تعظذذيم المذذوارد القوميذذة بزيذذادة الجمذذارك علذذى بعذذض السذذلع الكماليذذة ودمذذج القطذذاع غيذذر
المنظم في االقتصاد الوطني.
انشاء محافظ أو صكوك تخصص للتنمية الصناعية والزراعية والحيوانية.
تبنذذي خارطذذة اسذذتثمارية قطاعيذذة تبنذذى علذذى اولويذذات الذذبالد االسذذتراتيجية االقتصذذادية
والتنموية واستثمار اموال صناديق الضمان االجتماعي في المشروعات االنتاجية.
تحسذذين ميذذزان المذذدفوعات بتخفذذيض الذذواردات ودعذذم وحمايذذة االنتذذاج المحلذذي وتعزيذذز
الموارد القومية ومساعدة الواليات لتنمية مواردها.
ابتذذدار مشذذروع قذذانون لضذذبط اسذذتخدامات االراضذذي بمذذا يعذذالج التعذذدي علذذى االراضذذي
ويحذذول دون التعذذارض مذذابين السذذلطات الوالئيذذة القوميذذة فذذي سياسذذة مذذنح االراضذذي
االستثمارية والنزاعات الخاصة بها.
ترقية االنسان السوداني وحمايته اجتماعيا ً بتنفيذ حزم الذدعم وحذث المجتمذع علذى الوقذف
الموجه لمكافحة الفقر.
توفير الموارد المطلوبة لتنفيذذ المبذادرة الوطنيذة للذدعم االجتمذاعي السذتمرار الذدعم لعذدد
( )350الذذذف اسذذذرة واضذذذافة ( )150الذذذف اسذذذرة خذذذالل العذذذام 2015م وادخذذذال شذذذريحة
المعاقين في مشروع القرض الحسن في ثماني واليات واكمال تنفيذ المرحلة الرابعذة مذن
خطة التأمين الصحي.
النظر في امر زيادة الجمارك على بعذض السذلع الكماليذة و غيذر االنتاجيذة مثذل العربذات
واالتصاالت والتبغ.
االلتزام بتطبيق الموازنة الشاملة وموازنة البرامج تحقيقا ً لالستغالل االمثل للموارد.
زيادة االنتاج ورفع االنتاجية من خالل:
 إستكمال تنفيذ برنامج محدد النتاج القمح بغرض احالل الذوارد منذه مذع تذوفيرالتمويل الضروري.
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 اسذذتعجال تنفيذذذ الدراسذذة الخاصذذة بخلذذط القمذذح بالذذذرة النتذذاج الخبذذز واسذذتيرادالمصانع الخاصة بذلك.
 ان يستوعب تنفيذ المشروعات المخططة لحصاد الميذاه زيذادة االنتذاج لتحسذينالتنمية البشرية واالجتماعية.
ً
 التركيز على ادخال التقانات واتخاذ السياسات الالزمة لزيادة االنتاج راسيا فيالقطاعين المطري والمروي مع التوجه نحو التصنيع الزراعذي لتحقيذق القيمذة
المضافة.
 وضع خطة العادة تأهيل حزام الصمغ العربي وحمايته بالقانون. انشاء بورصة للصمغ العربي تذنظم التسذويق وتسذهل الحصذول علذى االسذعارالخارجية والعائد المتوقع من االنتاج.
 توفيق اوضذاع شذركة الصذمغ العربذي حتذى تسذهم فذي تطذوير انتذاج وصذناعةالصمغ العربي.
 تشذذجيع اقامذذة شذذراكات مقتذدرة لمشذذاريع مسذذالخ حديثذذة ومشذذروعات صذذناعةاللحذذوم ومنتجذذات الثذذروة الحيوانيذذة والمصذذنوعات الجلديذذة وتسذذهيل التمويذذل
المالي لها.
 تطوير انتاج الثروة السمكية وتشجيع القطاع الخاص للدخول في هذا المجال. تشجيع االستثمار من خالل األتي:
 تبني خارطة استثمارية قطاعية تبني على أولويات البالد االقتصادية والتنمويةبحيث يقتصر التمتع بمزايا االستثمار على المشروعات االستراتيجية.
 استثمار أموال صناديق الضمان االجتماعي في المشروعات االنتاجية. تحسين ميزان المدفوعات باجراءات وسياسات تفضي لالتي:
 تخفيض الواردات بغرض دعم وحماية االنتاج المحلي ،الزراعي والصناعي. المحافظة على استقرار سعر الصرف خالل العام 2015م. زيذادة السذعة التخزينيذة والبنذى التحتيذة والخذدمات الخاصذة بالصذادر مذن أجذلتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الوطنية.
 تعزيز التعاون التجاري مع دول الجوار والمحيط االقليمي لزيادة الصادراتباالستفادة من الميزات النسبية والتنافسية.
 توظيف المعابر والموانئ والبنى التحتية للنقل وتوظيفهذا فذي خذدمات التجذارةالعابرة لدول الجوار.
 وضذذع سياسذذات لحذذث المجتمذذع علذذى الوقذذف الموجذذه لمكافحذذة الفقذذر بواسذذطةبرامج محددة.
 تقييم برنامج اعادة هيكلة الدعم االجتماعي وتعظيم فوائده. االهتمذذذام باالوقذذذاف االسذذذالمية وتنميتهذذذا وتشذذذجيعها للمسذذذاهمة فذذذي التنميذذذذةاالجتماعية االقتصادة اسوة بالدور الكبير الذي يقوم به ديوان الزكاة مع العمذل
على زيادة ايرادات الزكاة.

 /2المجال اإلعالمي:

 تنظيم المؤتمر القومي لإلعالم في يونيذو 2014م والذذي تضذمن ( )5ورش عمذل ناقشذت
( )15ورقذذة غطذذت محذذاور االسذذترايجية القوميذذة لالعذذالم المتصذذلة بقطاعذذات االعذذالم
الرسمي وااللكتروني والخارجي والخاص فضالً عن محور الصحافة وخلذص الذى جملذة
من التوصيات في مجاالت التشريعات والسياسات االعالمية وتم اعتمادها.
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اتخذاذ ا لترتيبذات الخاصذة لتشذجيع وتمكذين صذدور مجذالت سذودانية لسذد الفجذوة فذي هذذا
النمط من االصدرات.
تم تحديذد اهذداف متجذددة لسياسذات االعذالم الخذارجي فذي ضذوء التحذوالت والمسذتجدات
والمتغيرات ليكتمل تنفيذها بنهاية العام 2015م.
اعداد مشروع قذانون الصذحافة لسذنة 2015م بمذا يعذالج امذر االعذالم االلكترونذي الجديذد
واعذذذداد مشذذذروع قذذذانون البذذذث لسذذذنة 2015م النشذذذاء جهذذذاز يعنذذذي بتنظذذذيم البذذذث ومذذذنح
تراخيصه.
صدور قانون حق الحصول على المعلومات وحريذة تذداولها بمذا يكفذل حذق المذواطن فذي
المعرفة والحصول على المعلومة.
الشروع في اعداد مسودة لقانون ينظم االعالن بما يحفظ حقوق المستهلكين والمعلنين.
الشذذروع فذذي اجذذراءات تنفيذذذ دراسذذة الجذذدوى الفنيذذة واالقتصذذادية الخاصذذة باقامذذة مدينذذة
لالنتاج االعالمي.
اتخاذ االجراءات المطلوبة لتمكين وكالذة السذودان لالنبذاء لتكذون مصذدرا ً اساسذيا ً الخبذار
السودان وتكليف وزارة الماليذة بتقذديم رؤيتهذا لتذوفير المذوارد الماليذة العاجلذة وتضذمينها
بموازنة العام 2015م.
اجازة التصور المتكامذل لتحويذل التلفزيذون مذن قنذاة واحذدة الذى شذبكة تلفزيونيذة متكاملذة
تتعدد فيها القنوات حسب الحاجة لينفذ هذا التصور في اطار التحول الرقمي.
اعتمذذاد انشذذاء مراكذذز للدراسذذات الصذذحفية واالعالميذذة المسذذتقبلية التذذي تذذزود الصذذحف
واالعالم بالمعلومات حول القضايا االستراتيجية التي تساعد على ابراز الصورة الحقيقية
للوطن.
الموافقذذذة علذذذى اقامذذذة مدينذذذة االنتذذذاج االعالمذذذي و اسذذذتكمال دراسذذذات الجذذذدوي الفنيذذذة
واالقتصادية وتحديد تكلفتها المالية والشركاء المرتقبين فيها.
إنفذذاذ التصذذور القاضذذي بتمكذذين وكالذذة السذذودان لالنبذذاء مصذذدرا ً اساسذذيا ً الخبذذار السذذودان
وتفعيذل شذذبكة التبذادل متعذذددة الوسذائل علذذى القمذر الصذذناعي (المينذوس) ليذذتم تنفيذذه فذذي
موازنة العام 2015م.
اكمال البث الرقمي في العام 2015م.
تطوير اكاديمية السذودان لعلذوم االتصذال والتذدريب بمذا يمكنهذا مذن االضذطالع بذدورها
االكاديمي والتدريبي وتحويلها لمركز اقليمي للتعليم التدريبي االعالمي للوفاء باحتياجات
البالد التدريبية في مجال االعالم وفتح المجال للتدريب لالعالميين من دول الجوار.
اصدار القوانين والتشريعات المنظمة لعمل االعالم في ضذوء توصذيات المذؤتمر القذومي
الثاني حول قضايا االعالم (الصحافة والبث – تنظيم االعالم السمعي البصري الخاص).
اجذذازة التصذذور المقتذذرح النشذذاء و اطذذالق قمذذر صذذناعي سذذوداني مواكبذذة للتطذذور وبمذذا
يمكذذن السذذودان مذذن تحقيذذق الريذذادة فذذي مجذذال البذذث االذاعذذي والتلفزيذذوني علذذى المسذذتوى
االقليمي.

 /3مجال الخدمة المدنيه:
 تحقيق استقاللية مفوضية االختيار للخدمة المدنية وواليتها علذى أمذر االختيذار لشذغل كذل
الوظائف العامة والغاء االستثناءات الممنوحة بقوانين خاص للتعيين في الوظائف العامة.
 إعتماد معيار ربط الترقيات بالتدريب الحتمي واعادة النظر في نظام تقييم اداء العاملين.
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اقرار برنامج تطوير التدريب وترقية آلياته ومساهمته في التنمية الشاملة بما تضمنه من
تشريعات لربط الترقي باداء الدورات التدريبية الحتميذة ،واالصذالح المؤسسذي المتصذل
لتعزيز قدرات مؤسسات التذدريب الوطنيذة وزيذادة كفاءتهذا وسذعتها و تحديذد االحتياجذات
التدريبية والتنسيق والتنفيذ والمتابعة ومحور التمويل بانشاء صندوق قومي لهذا الغرض.
وضذذع برنذذامج للتذذدريب المذذرتبط بالمسذذار الذذوظيفي للعذذاملين بالخدمذذة المدنيذذة القوميذذة
ووسائل تطوير وترقية اداء الخدمة المدنية القومية.
اقرار مقترحات معالجة مفارقات األجور لتطبق في 2015م.
اجازة مشروع االصالح وتطوير نظم الحكم المحلي في السودان.
التأكيد على واليذة ديذوان شذؤون الخدمذة علذى الخدمذة المدنيذة وتمكينذه بالمعلومذات التذي
تعينه على التخطيط والمتابعة وفي اطار تفعيل مؤسسات االصالح االداري.

 تحقيق مبدأ العدالة والمساواة للجميع في التنافس الحر على الوظائف العامة من خالل:
 إعذذداد وإجذذازة مشذذروع قذذانون لمفوضذذية االختيذذار للخدمذذة المدنيذذة التذذي تذذمانشذذذاؤها بموجذذذب قذذذرار مجلذذذس الذذذوزراء رقذذذم ( )342لسذذذنة 2013م بحيذذذث
يتضذذذمن المبذذذادس االساسذذذية لالختيذذذار والمتمثلذذذة فذذذي العدالذذذة والمسذذذاواة بذذذين
المتنافسين بما يضمن اختيار أفضل العناصر من حيث الكفاءة والقدرة.
 ايقاف التعيين بالوحدات الحكومية تحت مسميات المتعاونين والمؤقتين. مراجعة االستثناءات الممنوحذة بقذوانين خاصذة لذبعض الوحذدات فذي االختيذاروالتعيين.
 اتخاذ االجراءات وتحديد االليات التي تضمن االلتزام بهذه المعايير. بناء هيكل راتبي موحد يعتمد على مبدأ االجر المتساوي للعمل المتسذاوي وتطذوير اسذس
التدرج والترقي من خالل:
 إعداد المشروع القومي لترتيب وتقويم وتسعير الوظائف. الناي عن المعالجات الجزئية لتتم معالجات االجور في اطار متكامل. التأكيذذد علذذى واليذذة المجلذذس االعلذذي لألجذذور علذذى دراسذذة مطالبذذات االجذذوروالتوصية بشأنها لمجلس الوزراء.
 ترقية قدرات الكادر البشري من خالل التدريب المستمر وفق اجراءات تشتمل على:
 التشريعات: التعامل مع التدريب بوصفه استثمار يعني بتنمية الموارد البشرية التذي
تعتبر وسيلة التنمية وغايتها.
 ربذذط التذذدريب بذذالترقي وجعلذذه امذذرا ً حتمي ذا ً ومسذذتمرا ً وشذذرطا ً اساسذذيا ً
للترقي والتدرج في المسار الوظيفي للعاملين.
 الهياكل والبناء المؤسسي: دعذذم مؤسسذذات التذذدريب ممثلذذة فذذي مراك ذز التذذدريب القوميذذة بذذالكوادر
المدربذذة والمعينذذات بمذذا يمكنهذذا مذذن االضذذطالع بذذدورها فذذي اسذذتقبال
المتدربين باالعداد الكبيرة المتوقعه ورفع قدراتهم المهنية.
 تذذذوطين بعذذذض المجذذذاالت التدريبيذذذة بالذذذداخل وذلذذذك بذذذدعم مؤسسذذذات
التدريب واعداد المدربين.
 -تحديد االحتياجات التدريبية من خالل:
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 دراسة متطلبات سوق العمل بما يمكن من تحديد االحتياجذات التدريبيذة
بشكل موضوعي.
 تحديد الوصف الوظيفي للوظائف وتحديد متطلبذات شذاغليها بمذا يمكذن
من تحديد االحتياجات التدريبية لكل وظيفة على اسس علمية.
 توحيد قنوات تنفيذذ التذدريب القذومي بالذداخل وااللتذزام بمذا ورد بقذرار
مجلذذذذس الذذذذوزراء رقذذذذم ( )523لسذذذذنة 2006م والخذذذذاص باسذذذذتكمال
اجذذراءات التذذدريب بالخذذارج للوحذذدات الحكوميذذة عبذذر األمانذذة العامذذة
للمجلس القومي للتدريب.
 التنسيق بين المركز الواليذات فذي مجذال التذدريب وخاصذة فيمذا يتعلذق
بالمعايير والمناهج والتشريعات والموجهات العامة للتدريب.
 التذذزام الدولذذة بتخصذذيص ميزانيذذة مقذذدرة للتذذدريب مذذع تذذأمين انسذذياب
التمويل كامر مستديم.
 االسذذراع فذذي اجذذراءات انشذذاء صذذندوق قذذومي للتذذدريب يسذذاهم فيذذه
بجانذذذذب الحكومذذذذة العذذذذاملون ومؤسسذذذذات القطذذذذاعين العذذذذام والخذذذذاص
ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة بالداخل والخارج.
 مساعدة مراكز التدريب بالقطاع الخاص عبر امتيذازات خاصذة ووفذق
ضوابط معلومة تؤمن ارتباطها بتنفيذ الخطة القومية للتدريب.
االرتقاء بالقدرات البشرية والمادية والنظم المؤسسية النجذاز األعمذال بالسذرعة والجذودة
المطلوبة من خالل:
 حصر جميع الخدمات التي تقدمها اجهزة الدولة المختلفة للجمهور سواء كذانوااشخاصذذذذا ً طبيعذذذذين او اعتبذذذذاريين وتحديذذذذد االجذذذذراءات والوثذذذذائق والرسذذذذوم
المطلوبة وكذلك الرسوم المقررة مقابل اداء الخدمة واتاحتها لجميع المتعذاملين
بها ورقيا ً وشبكياً.
 حوسبة الخذدمات وتقذديمها الكترونيذا ً واعتمذاد معذايير واسذاليب النفذاذ التفتذيشاالداري المستمر لمراجعة اداء االجهزة التي تقدم الخدمات للمواطنين.
اتخاذ االجراءات المطلوبة للتحول نحو الرقمية لبناء الحكومة االلكترونية والشروع فورا ً
في رقمنة خدمات :الجمارك ،الضرائب ،المذرور ،الخذدمات القضذائية ،التقذديم والتسذجيل
بالتعليم العالي ،تسجيل الشركات ،استخراج الشهادات وعرض المناهج الدراسذية ،اعذالن
النتائج والسجل المدني واألوراق الثبوتية.
انشاء قاعدة بيانات موحدة ومتكاملذة عذن منسذوبي الخدمذة المدنيذة وتشذمل كافذة العذاملين
بالدولة في الحكومة القومية وحكومات الواليات ،بحيث تتضمن بيانات وافيه من العاملين
بتصنيفاتهم العمرية والمهنية ومؤهالتهم االكاديمية وغيرها واستكمال الحصر.
دعذم عمليذة صذناعة القذرار باالرتكذاز علذذى أسذس المنهجيذات العلميذة ومؤشذرات القيذذاس
والتقويم وفقا ً لالتي:
 االلتزام بالتخطيط االسترايجي منهجا ً واسلوبا ً الدارة الدولة. تحديد االهداف السنوية بتوصيف كامل للنتائج المتوقعة. تبني مؤشرات علمية لقياس االداء واالثر وفقذا ً لمذا اعتمدتذه التجربذة االنسذانيةعامة والتجربة الوطنية فذي المجذاالت المختلفذة واسذتخدام هذذه المؤشذرات فذي
اعداد تقارير االداء الدورية.
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 تقديم مبادرات مبدعة في مجال الخدمة المدنية وزيادة مستوى الثقه فذي االداء الحكذومي
من خالل االتي:
 اعادة يوم الخدمة العامذة لبذث القذيم االيجابيذة وعذرض الذرؤى واالهذداف التذيتنشدها الوحدات الحكومية.
 اقرار جائزة الدولة للعامل المثالي لتشجيع المبادرات المبدعة. احكام التنسيق بين مستويات الحكم في مجال الخدمة المدنية وتطذوير الحكذم المحلذي وفقذا ً
لالتي:
 تمكين اجهزة الحكم من تنفيذ مهامها من خالل التوزيع العادل للكوادر البشريةالمؤهلة والمدربة وتوفير معينات العمل لها واحكام عملية التنسيق فيما بينها.
 تكثيذذف بذذرامج التذذدريب للكذذوادر العاملذذة بالواليذذات ومحلياتهذذا ورفذذع القذذدراتوتنميذذة المهذذارات وتذذوفير معينذذات العمذذل لمواكبذذة التطذذورات المتسذذارعة فذذي
مجال أداء األعمال.
 تمكين الضباط االداريذين مذن ممارسذة اختصاصذاتهم التنفيذيذة واالداريذة التذيتحددها القوانين.
 اعتمذذذاد معذذذايير لالختيذذذار لوظيفذذذة الضذذذابط االداري وفذذذق أسذذذلوب االمتحذذذانالتنافسذذذي والمعاينذذذات وفذذذق معيذذذار المؤامذذذه اضذذذافة الذذذى اخضذذذاعهم لذذذدورات
تدريبية حتمية عملية ميدانية بعد االختيار.
 اقرار مبدأ قومية تعيين وتدريب وتأهيل الضابط االداريين مع التبعية االداريذةللواليات.
 مراجعة للقوانين المنظمة للخدمة المدنية لتحقيق االغراض التالية:
 استيعاب التعديالت الدستورية الصذادرة فذي ينذاير 2015م والتذي نصذت علذىقومية المسائل التالية:
 اعداد الهياكل التنظيمية والوظيفية على المستوى القومي.
 تحديذذد األجذذور والعذذالوات لمذذوظفي الخدمذذة المدنيذذة علذذى المسذذتوين
القومي والوالئي.
 الناي بالخدمة المدنية عن العمل السياسي من خالل:
 تمكذذين الوكيذذل ورئذذيس الوحذذدة مذن القيذذام بواجباتذذه الوظيفيذذة بالقذذانون بوصذذفهراس الخدمة المدنية ،وان يكون الوصول للوظيفة بالترقي ال التعيين.
 تعزيز فاعلية اساليب التحفيز والمحاسبة. ضبط الحوافز وتوجيهها لترقية االداء. ضبط السلوك الوظيفي للعاملين. -وضع معايير للترقي تضمن تصعيد الكفاءات ذات الخبرة للوظائف العليا.

 /4مجال العالقات الخارجية:

 اجازة مشروع إطالق اعالن للعالم الخارجي بشأن تهيئة االجواء النتخابات عذام 2015م
باللغتين العربية واالنجليزيذة يتضذمن الرسذائل الخاصذة بتذأمين االجذواء السياسذية وتأكيذد
اطالق الحريات والسعي لضمان المشاركة الواسعة والعمذل العذداد وثيقذة بعنذوان (نحذو
انتخابات حرة ونزيهة) تشارك فيها المنظمات الدولية الرئيسة المعنية بمراقبة االنتخابات
(مركز كارتر) وتوقع عليها كافة القوى السياسية ويتم الترويج لها خارجيا ً.
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عرض وثيقة المشروع للنقاش واالضذافة أو الحذذف أو التعذديل فذي اجتمذاع موسذع يضذم
ممثلذذي برنذذامج االمذذم المتحذذدة االنمذذائي والمنظمذذات الدوليذذة (مركذذز كذذارتر ،جذذي أي زد،
االتحاد االوروبي) والمراكز البحثية السودانية ومنظمذات المجتمذع المذدني السذوداني قبذل
اطالقه.
تنفيذ المشروع بواسطة رئاسة الجمهورية ،وزارة الخارجية ووزارة االعالم ويبدأ التنفيذذ
فور اجازة برنامج العمل واطالق االعالن.
اجازة مقترح إطالق حوار حذول القضذايا الرئيسذية لعالقذات السذودان الخارجيذة بعنذوان:
(كيذذف يذذرى السذذودان نفسذذه وكيذذف يذذراه العذذالم) يتنذذاول الحذذوار مسذذائل حقذذوق االنسذذان
والحريذذات االساسذذية والمحكمذذة الجنائيذذة الدوليذذة والتذذداول السذذلمي للسذذلطة والتعامذذل مذذع
النزاعات المسلحة وتدعى للحوار ابرز الجهذات الغربيذة المعنيذة بهذذه المسذائل والجهذات
السودانية ذات الصلة في الحكومة واالحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
إحيذذاء الحذذوار السذذوداني االوروبذذي علذذى ان يتضذذمن القضذذايا والموضذذوعات الخاصذذة
بالحوار ال وطني وماالته ،التزامات شركاء السالم تجذاه السذودان مذن حيذث اعفذاء الذديون
ورفع العقوبات ،مسائل حقذوق االنسذان والحريذات االساسذية وتحقيذق االسذتقرار والسذالم
والديمقراطيذذة ،تحييذذد الذذدور االوروبذذي بمذذا يتصذذل بالعقوبذذات االحاديذذة االمريكيذذة ضذذد
السذودان ،المحكمذذة الجنائيذذة الدوليذذة ،السذذالم والتنميذذة فذذي السذذودان واسذذتحقاقات السذذودان
المعطلذذة فذذي االتفاقيذذات الدوليذذة (كوتونذذو) ،األوضذذاع السياسذذية واالقتصذذادية فذذي االقذذاليم
المحيطة بالسودان وأثرها على مجمل األوضاع بالسودان وتذأثير السذودان فيهذا ،التكامذل
االقليمي بما يشمل موضوعات التجارة ،البنية التحتية من طذرق وطاقذة وميذاه ،موضذوع
الهجرة ،المخذاطر الدوليذة ومحاربذة االرهذاب وتغيذرات المنذاا وآليذات التعذاون التنمذوي
المستدامة.
اطالق حوار مواز مع الواليات المتحدة االمريكية يهدف الى رفع اسم السودان من قائمذة
الدول التي ترعي االرهاب والغاء العقوبذات االمريكيذة المفروضذة عليذه ووضذع االسذس
الكفيلة بتطبيع العالقات الثنائية.
حصذذذر الخطذذذاب االعالمذذذي الخذذذارجي فذذذي وزارة الخارجيذذذة مذذذا أمكذذذن وذلذذذك للتعريذذذف
بالسذذودان علذذى السذذاحة الدوليذذة والذذدفاع عذذن مواقفذذه فذذي السياسذذة الخارجيذذة وتوضذذيحها
للرأي العذام العذالمي وان تعمذل وزارة الخارجيذة بالتعذاون والتنسذيق مذع جهذات حكوميذة
المختصه من أجل تحقيق االهداف المقرره.
التركيذذز فذذي عمليذذة الشذذراكات والتعذذاون الذذدولي علذذى القذذوى الدوليذذة وضذذبط االولويذذات
وتشجيع التحالفات مع التكتالت االقليمية مع الخروج من اسذر وتوازنذات القذوى التقليديذة
الى رحاب تعددية االطراف والتوازن في العالقات الخارجية.
المواصلة في الحوار مع الدول الكبرى جنبا ً الى جنب مع الدول الصاعدة والشركاء غيذر
التقليذذدين لترجمذذة الجهذذد السياسذذي والدبلوماسذذي الذذى منذذافع اقتصذذادية وتنمويذذة وتنظذذيم
عالقات التعاون مذع الذدول والمنظمذات الدوليذة واالقليميذة والتواصذل مذع االسذرة الدوليذة
لعكذذس مرئيذذات السذذودان حذذول االجنذذدة الدوليذذة المتمثلذذة فذذي االسذذهام فذذي محاربذذة الفقذذر
وتحقيق اهداف االلفية التنموية وقضايا السالم والذديون ومواجهذة متطلبذات اجنذدة التنميذة
لما بعد العام 2015م وفاعلية العون والتنمية.
مواصلة الحوار البناء مع الواليذات المتحذدة االمريكيذة واالتحذاد االوروبذي علذى مسذتوى
سياسذذي عذذال حذذول القضذذايا الخالفيذذة بمذذا فذذي ذلذذك التعذذاون التنمذذوي وتذذدفق التسذذهيالت
التمويلية في المؤسسات المالية الدولية.
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تعزيز وحشد كل الجهود الدبلوماسذية للتركيذز فذي العالقذات الثنائيذة مذع كذل مذن روسذيا،
الصذذين ،والهنذذد الهميذذة الذذدور االسذذتراتيجي الكبيذذر الذذذي ظلذذت تلعبذذه هذذذه الذذدول علذذى
المستوى الدولي عموما ً وعلى مستوى القارة االفريقية بشكل خاص.
مواصذلة االتصذذال لالسذذتفادة مذن مؤسسذذات التمويذذل العربيذذة واالفريقيذة مثذذل بنذذك التنميذذة
االسالمي ،بنك التنمية االفريقي الصناديق العربية والسذعودية ،الكويذت ،قطذر و ابذوظبي
وتحريك التعاون مع الشركاء غير التقليدين مثل تركيا ،دول الخليج ،وسذط وشذرق اسذيا،
دول امريكا الالتينية ودول الجنوب.
التنسيق االشمل في سياسات التعاون الدولي التنموي وفي هذا الصدد.
تعزيز وتطوير العالقات مع كافة الذدول االفريقيذة خاصذة الذدول االفريقيذة المجذاورة مذن
خالل:
 انتهذذاج سياسذذة الدبلوماسذذية العامذذة تكذذامالً مذذع الدبلوماسذذية الرسذذمية لمخاطبذذةمذذواطني الذذدول االخذذرى مباشذذرة او عبذذر تنظيماتهذذا المدنيذذة والثقافيذذة والدينيذذة
بهذذدف اسذذتقطاب الذذرأي العذذام فذذي الذذدول االخذذرى وبذذث صذذورة ايجابيذذة عذذن
السودان لدى البلدان االخرى وذلك باستغالل وسذائل االعذالم والثقافذة والتعلذيم
والترفيه والرياضة لهذا الغرض.
 تنشذذيط االتفاقيذذات الثقافيذذة مذذع هذذذه الذذدول ان امكذذن ذلذذك حتذذى يصذذبح المجذذالمفتوحا ً للتعاون في مجال التعليم والثقافة والفنون والتلفزيون واالذاعة وغيرها
وانشاء قناة توجه الفريقيذا بذاللغتين االنجليزيذة والعربيذة وانشذاء اذاعذة ناطقذة
بلغات الهوسا ولغات القرن االفريقي.
 التنسيق مع التعليم العالي والجامعذات السذودانية لتنشذيط بذرامج تبذادل الطذالبوتوجيذذه سذذفاراتنا بالذذدول االفريقيذذة لتنظذذيم لقذذاءات سذذنوية لخريجذذي الجامعذذات
السودانية المختلفة في تلذك البلذدان توطيذدا ً للعالقذات واالسذتفادة مذن امكانيذاتهم
في تعزيز العالقات الثنائية مع تلك الدول.
 تحويل االندية السودانية في الخارج وغيرها بالتدريج لتصبح مراكذز ثقافيذة اوانشذذاء مراكذذز ثقافيذذة لتذذدريس اللغذذة العربيذذة وتعذذرض فيهذذا الذذدراما السذذودانية
والفن السوداني وفنون التشكيل وغيرها.
 مراجعة سياسة الحريات االربعة التذي طبقهذا السذودان مذع بعذض دول الجذواركمصر ودولذة جنذوب السذودان لعذدم تجذاوب هذذه الذدول للمعاملذة بالمثذل وهذو
مبدأ اساسي في السياسة الخارجيذة ولمذا لهذا مذن افذرازات سذلبية علذى السذاحة
الداخلية.
العمل على رفع الميزان التجاري بين السودان واالتحاد الروسي كاحذد مطلوبذات العالقذة
االستراتيجية المتوقعه.
منح روسيا حق تنفيذذ مشذروعات اسذتراتيجية بالسذودان مثذل مشذروع االقمذار الصذناعية
ومشروع السكة حديد القاري بين داكار وبورتسودان ومشروعات البنية التحتيذة االخذرى
التي تشتهر بتنفيذها روسيا.
تعزيز العالقة مع دولة جنوب السودان وفقا ً لالتي:
 رعاية مبدأ الجوار االمن مع جمهورية جنوب السذودان كاولويذة فذي المرحلذةالمقبلة وتعزيز التعاون معها على اساس مبدأ دولتان بمصلحة واحذدة مشذتركة
واستكمال الملفات العالقة كخطوة ضرورة واساسية وتذوطين وتقويذة المصذالح
التجارية واالقتصادية منها.
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 تعزيز العالقات مع جمهورية مصر العربية وفقا ً لالتي:
 المحافظة على العالقة بين الشعبين المصري والسوداني وعدم استعداء الشعبالمصري في التصريحات العامة خاصذة فذي القضذايا الكليذة التذي تمذس مصذر
الدولة والتعامل معها بحكمة مثل قضية المياه وسد النهضة.
 الدفع بالمصالح االقتصادية من خالل زيادة التواصل بين البلدين وفتح المعذابرواالسذذتثمارات وجذذذب القطذذاع الخذذاص المصذذري لالسذذتثمار فذذي السذذودان مذذن
خالل تقديم حوافز له وتعزيز العالقات والمصالح مع بعض االحزاب والنخذب
المصرية لتقوية ايمانها بالعالقة مع السودان والدفاع عنه وخاصة ان السذودان
يتمتع بعالقات مع كافة الوان الطيف المصري.
 اعداد كتاب لسياسات السودان الخارجية في المرحلة المقبلة يتضمن المؤشرات الرئيسية
التالية( :اعالن رسالة السياسة الخارجية السودانية واهدافها ،التأكيد على ثوابت السياسذة
الخارجيذذة السذذودانية فذذي رعايذذة الحذذوار االمذذن ،احتذذرام المواثيذذق والعهذذود ،توثيذذق عذذري
التعذذاون السياسذذي واالقتصذذادي والثقذذافي علذذى المسذذتوى االقليمذذي ،االنفتذذاح علذذى العذذام
الخارجي وتبذادل المنذافع) وتشذترك فذي تنفيذذه وزارة رئاسذة الجمهوريذة ووزارة مجلذس
الوزراء ووزارة الخارجية ووزارة االعالم.

( )5مجال األمن والدفاع :










تحديث وتطذوير األداء المهنذي لقطذاع األمذن والذدفاع مذن خذالل االعذداد والتجهيذز الجيذد
ورفدها باإلسناد البشري المطلوب والموارد المالية الالزمة.
دعم البرتوكذوالت األمنيذة والشذرطية وتعزيذز تجربذة القذوات المشذتركة مذع دول الجذوار
واالتفاقيات الثنائية مع جيوش الدول الصديقة والشقيقة في المجاالت الدفاعية واألمنية.
احكذذام التنسذذيق مذذع جهذذات التواصذذل الخذذارجي الرسذذمية والشذذعبية لخدمذذة قضذذايا االمذذن
واالستقرار وتبني مواقف تراعي المصلحة الوطنية.
تعزيذذز جهذذود تذذأمين الحذذدود وعمليذذات التفتذذيش ومكافحذذة التهريذذب بكافذذة انواعذذه وضذذبط
وتنظيم الوجود األجنبي بالبالد.
صذذياغة اسذذتراتيجية عسذذكرية لتحذذديث وتطذذوير األداء المهنذذي لقطذذاع األمذذن والذذدفاع مذذن
خالل االعداد والتجهيز التقني المتقدم.
الشروع في بدء حوار استرتيجي مع روسيا يتناول تعزيز مسائل الذدفاع المشذترك بصذفة
خاصة على ان تشرع الجهات العسكرية فذورا ً فذي االعذداد لهذذا الحذوار بتحديذد االهذداف
واالطار وااللتزامات المتبادلة للعالقة االستراتيجية المبتغاة مع االتحاد الروسي.
دراسذذة كيفيذذة تحقيذذق التذذأمين الكامذذل للحذذدود وعمليذذات التفتذذيش ومكافحذذة التهريذذب بكافذذة
أنواعه .
إحكام االطار القانوني للصيغ التي يستفاد منها في رفد األجهزة األمنيذة باالسذناد البشذري
مذذن قذذانون خدمذذة وطنيذذة  ،دفذذاع شذذعبي  ،شذذرطة شذذعبية  ،لجذذان مجتمعيذذة  ،نظذذام أهلذذي
وتطوير قوة االحتياط .
تنسذذيق الجهذذود مذذع جهذذات التواصذذل الخذذارجي الرسذذمية والشذذعبية لخدمذذة قضذذايا األمذذن
واالستقرار وتبني مواقف تراعي المصلحة الوطنية فذي االسذتقرار والبعذد عذن النزاعذات
االقليمية والدولية .
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( )6مجال الشؤون الدستورية والعدلية:















تحديد آلية وضع الدستور والنظر في إمكانية وضعه عن طريذق المجلذس الذوطني أو مذن
خالل انتخاب جمعية تأسيسية أو لجنة قوميذة  ،أو هيئذة مستقلة،والفصذل بذين آليذة مسذودة
الدسذذتور والجهذذة التذذى تجيذذز الدسذذتور  ،والرجذذوع للتجذذارب السذذابقة فذذي مجذذال وضذذع
الدسذذتور وكيفيذذة قسذذمة الثذذروة والسذذلطة وشذذكل الدولذذة  .و االتفذذاق علذذى المبذذادس العامذذة
األساسذذية التذذي تكذ ةذون دولذذة السذذودان وذلذذك لخلذذق تنميذذة متوازنذذة وعدالذذة ومسذذاواة حفظذا ً
للحقوق والواجبات ونبذ القبلية والجهوية.
وضع معاي ير بالدستور للقانون اإلطاري الذي يحكم الواليات بتكذوين الحكومذات المحليذة
وتعيين المعتمدين وإنشاء المحليات وضبط سلطاتها في فرض الرسوم والضرائب.
إشراك منظمات المجتمع المدني في آلية وضذع الدسذتور علذى أن تذتم إجازتذه وإخضذاعه
الستفتاء الستصحاب البعد الديمقراطي.
الرجوع إلى مشروع دسذتور 1998م لالسذتهداء بوضذع البذدائل والخيذارات فذي الدسذتور
القومي وتجربة المجلس األعلى للحكم الالمركزي عند تقييم الحكم الالمركزي.
ضرورة وضع دستور يحكم وينظم ويحقذق تنميذة متوازنذة واسذتقرار سياسذي واقتصذادي
وأمني ووضع المبادس العامة والموجهات في الدستور القومي
تحديد والية القضاء في حالة إرتكاب أفراد القوات المسلحة جرائم حدية.
التأكيذذد علذذى إسذذتقاللية المحكمذذة الدسذذتورية مالي ذا ً وإداري ذا ً  ،تمشذذيا ً مذذع التوجذذه العذذالمي
القاضي بضرورة قيام كيان منفصل للقضاء الدستوري.
أن ينص الدستور على ان القوات المسلحة ملكا ً للشعب  ،ويؤكد على قوميذة تكوينهذا وان
وظيفتها ومهمتها حماية الوطن وتأمينه ،والحفاظ علذي سذالمته وأراضذيه والمشذاركة فذي
تعميره وحماية مكاسب الشعب والذود عن نظامه الدستوري .
أن يحدد الدستور اإلطار الكلي لتنظيم القوات المسلحة وشروط خدمة أفرادها .
يحظذذر بموجذذب نصذذوص دسذتورية علذذي أي فذذرد أو هيئذذة أو جماعذذة إنشذذاء تشذذكيالت أو
تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
إنشاء هيئة مسذتقلة تسذمى هيئذة القضذاء العسذكري تتبذع للقائذد األعلذي للقذوات المسذلحة ،
ويحدد القانون تنظيمها ومهامها وواجباتها .
النص فذي الدسذتور علذي قوميذة الشذرطة ووحذدة قيادتهذا وضذمان وجذود قضذاء شذرطى
خاص وفاعل يتوافق مع خصوصية الوظيفة الشرطية في المسائل اإلدارية والجنائية.
النص في الدستور القادم علي وصف تفصيلي لمهنة المحاماة بإعتبارها مهنة مستقلة .

 اجراء التعديالت التشريعية التالية:
 مراجعة قانون األمن الوطني لسنة 2010م تم من خالل الهيئة التشريعية تعديل قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983م إصدار قانون بإنشذاء النيابذة العامذة وسذلطاتها وصذيانة إسذتقاللها المهنذي والفنذيوالمالي.
 تعديل قانون اإلجراءات الجنائية لسنة 1991و إعادة النظر في العقوبذات الذواردةفي القانون للعديد من الجرائم  ،لتكون عقوبات رادعة تتناسب وخطورة الجريمة.
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إدراج القضذذايا التذذي تتعلذذق بضذذبط الجذذودة وصذذحة وسذذالمة المسذذتهلك  ،وسذذن
عقوبذذذذات رادعذذذذة للمخذذذذالفين للمواصذذذذفات والمقذذذذاييس المعتمذذذذدة لذذذذدى جهذذذذات
اإلختصذذاص .و تجذذريم الظذذواهر المتعلقذذة بالتسذذول والتشذذرد ،والسذذحر والشذذعوذة
وسن نصوص قانونية لمكافحتها كظواهر إجتماعية سلبية يعاني منها المجتمع.
تعديل قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م.
تعديل قانون التحكيم لسنة 2005م .
تعذذذذذديل قذذذذذانون السذذذذذلطة القضذذذذذائية والئحتذذذذذه التنظيميذذذذذة  ،لتذذذذذؤول صذذذذذالحيات
وإختصاصات لجان التفتيش إلدارة التفتيش بالتنسذيق مذع وزارة العذدل  ،بغذرض
اإلصالح والتأصيل والتطوير.
تعديل قانون اإلجراءات المدنية لسنة 1983م .
إنشاء مجلس للدفاع الذوطني يخذتص بذالنظر فذي الشذؤون الخاصذة بوسذائل تذأمين
الذذبالد وسذذالمتها وتذذوفير إحتياجذذات القذذوات المسذذلحة  ،ويجذذب أخذذذ رأيذذه فذذي
مشروعات القوانين والمسائل المتعلقة بالقوات المسلحة  ،ويحدد القانون تشكيله.
مراجعة قانون المحكمة الدستورية لسذنة 2005م  ،لتفذادي السذلبيات التذي أفرزهذا
التطبيذذق  ،بمذذا يذذؤدي للفصذذل العذذادل والعاجذذل فذذي القضذذايا و اإلبقذذاء علذذى عذذدد
أعضاء المحكمة بتسعة أعضاء  ،لكثرة الطعون.
إصدار قانون خاص بطبيعة الجرائم واإلجراءات التي تتبعها المحكمة الدستورية
فذذي التحقيذذق والمحاكمذذة تمشذذذيا ً مذذع نذذص المذذذادة  )7(22مذذن قذذانون المحكمذذذة
الدستورية لسنة 2005م.
إصدار قانون خاص بذاإلجراءات التذي تتبعهذا المحكمذة الدسذتورية فذي إجراءاتهذا
المدنية.
إحكام العالقة بين السلطة القضائية والمحكمة الدستورية.
اصذذدار قذذانون اإلنتخابذذات وتفعيذذل ومراجعذذة قواعذذد تمكذذن المفوضذذية مذذن نظذذر
االساليب الفاسدة غير القانونية وان تصدر قرارا ً فذي شذأنها  ،يعتبذر قذرارا ً إداريذا ً
يجذذوز الطعذذن فيذذه أمذذام المحكمذذة المختصذذة وتحديذذد الجذذزاءات التذذي توقذذع عنذذد
ارتكاب األساليب الفاسدة غير القانونية  ،والتنسيق مع وزارة العذدل إلنشذاء نيابذة
متخصصذذة نذذاجزة لنظذذر كذذل الجذذرائم التذذي ترتكذذب مذذن خذذالل ممارسذذة العمليذذة
االنتخابية مع تحديد القيد الزمنى لتلك اإلجراءات .
وضع أحكام تمنع التهرب من أداء الخدمة الوطنية.
التركيز واإلهتمام بالقضايا التي تتعلق بالجرائم ضد الدولة والجرائم اإلقتصادية ،
و إيجذذاد معالجذذة تشذذريعية لتشذذديد العقوبذذة فذذي تلذذك القضذذايا  ،حفاظ ذا ً علذذى أمذذن
وإقتصاد البالد.
تعديل قذانون القضذاء اإلدارى لسذنة 2005م فيمذا يخذتص بذالطعون لتتماشذي مذع
أعمال السيادة .
إعفاء كافة رسوم اإلجراءات الجنائية في المحاكم والرسوم ذات الصلة بالعمذل
الجنائي  ،لتأثيرها على سير العدالة و تأخير الفصل في القضايا وهي:
 تعديل قانون الطفل لسنة 2010م باستحداث نص قانوني يعفي الطفل جانيا ً
او مجنيا ً عليه من اية رسوم الغراض تطبيق القانون .
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 تعديل قانون القومسيون الطبي لسنة 2008م باستحداث نص باعفذاء رسذوم
القومسذذيون الطبذذي عذذن اي اجذذراء يقتضذذيه التحذذري او المحاكمذذة ولطبيعذذة
الحال ال يشمل االعفاء االجراء المتعلق بالتقاضي المدني.
 تتحمذذل الدولذذة الرسذذوم المتعلقذذة بالتشذذريح ونذذبش الجثذذة والتقذذارير الفنيذذذة
والعذذالج مذذن بعذذد تنفيذذذ الحكذذم الحذذدي بذذالقطع او ادراج اعتمذذاد مذذالي فذذي
ميزانية وزارة العدل بحكم واليتها على العمل الجنائي والوالية العامة على
من ال ولي له  ،وترحيذل المنتظذرين وعالجهذم علذي أن تذدرج فذي ميزانيذة
وزارة الداخلية .
 الغذذاء الرسذذوم بمصذذحة االمذذراض العصذذبية والنفسذذية س ذواء كانذذت متعلقذذة
بالكشذذذف الطبذذذي واعذذذداد التقذذذارير او الحجذذذز بالمصذذذحة تحذذذت التحذذذري
والمحاكمة او بموجب حكم قضائي.
 إنشذذاء قضذذاء مسذذتعجل يخذذتص بنظذذر القضذذايا المتعلقذذة بذذالحقوق األساسذذية
والحريات العامة.
 تفعيذذل دور الهيئذذة العامذذة للمظذذالم وتوسذذيع إختصاصذذها صذذالحياتها وجعذذل
توصياتها ملزمة إلجهزة الدولة .
 مراجعة القذوانين وموائمتهذا مذع الدسذتور والمعاهذدات الدوليذة التذي صذادق
عليها السودان.
 إكمذذال تعذذديل قذذانون المحامذذاة لتحقيذذق قذذدر أكبذذر السذذتقالل مهنذذة المحامذذاة
وترقيتها وتطويرهذا حتذي تضذطلع بذدورها الكامذل فذي الذدفاع عذن الحقذوق
والحريات األساسية وفق وثيقة الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور
.
 تحديد الحد األدني للخبرة القانونية الكافية للظهور امام المحكمذة الدسذتورية
والمحكمة العليا للمحامين اللذين التقل خبرتهم المهنية عن ( )15سنة .
 تبسذذيط إجذذراءات التقاضذذي وتقليذذل مراحذذل الفصذذل فذذي النزاعذذات وتجويذذد
وترقية العمل اإلدارى وتحسين بيئة العمل .
 تكامذذل األدوار بذذاألجهزة العدليذذة المختلفذذة فذذي إرسذذاء ثقافذذة نشذذر القذذوانين
بشقيها المدني والعسكرى.
 ضرورة التركيذز علذي توحيذد منذاهج القذانون بكافذة كليذات القذانون وضذبط
تحديد القبول بها.
 تأهيذذل وتذذدريب كافذذة كذذوادراألجهزة العدليذذة والعذذاملين فذذي المجذذال العذذدلى
باإلضذذذافة لخريجذذذى كليذذذات القذذذانون ،وربذذذط الترقيذذذات بالذذذدورات الحتميذذذة
للقضاه ،وذلك للنهوض بالقطاع القانوني.
 تقويم تجربة المحكمة الدسذتورية بإعتبارهذا حارسذا ً للدسذتور  ،وتفصذل فذي
القضايا التي تتعلق بإنتهاك الحقوق الدستورية .
 تطذوير العذذون القذذانوني وتذذوفير كافذذة المعينذذات والمذذوارد لذذه  ،علذذي أن يذذتم
العمل فيه بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة .
 ترقية العمل وبناء القدرات في المجال العدلي بما يحقق األتي:
حوسبة العمل القضائي بإستخدام أحدث تقنيات اإلتصال وربط األجهذزة القضذائية
باإلدارات المتخصصة والمحاكم ومكاتب تسجيالت األراضي.
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اإلهتمام بشريحة العاملين باألجهزة العدلية العسذكرية وتذدريبهم وتطذوير قذدراتهم
والعمل علي تلبية إحتياجاتهم المعيشية.
إنشاء معهد تدريبي نوعي يوفر تدريبا ً متقدما ً لكافة القضاة  ،ويشمل ذلك إخضاع
محذذاكم المذذدن واألريذذاف لذذدورات تدريبيذذة فذذي أصذذول األحكذذام ومبذذادس اإلثبذذات
وأحكام اإلجراءات.
اقامة وورش عمذل لوضذع تصذور شذامل حذول إجذراءات المحاكمذة فذي الجذرائم
ذات الطابذذذذـع العسذذذذكري ،و وضذذذذع قواعذذذذد إجرائيذذذذة لتنفيذذذذذ محاكمذذذذات عادلذذذذة،
واإلستفادة من التجارب الخارجية في كيفية محاسبة الشرطة ألفرادها قضائياً.
وضع وانفاذ برامج تدريبية لرفع مستوى التدريب لمنسوبي وزارة العذدل ليتسذق
مذذع المهذذام التذذي تؤديهذذا الذذوزارة خاصذذة فذذي مجذذال اإلتفاقيذذات والعقذذود الدوليذذة
ومجال التفاوض والتحكيم الدولي مع توفير التمويل الالزم لتنفيذ خطط التدريب .
ضرورة التدريب المشترك للعاملين في األجهزة العدلية لتبادل الخبذرات القانونيذة
بين هذه الكوادر.
تذذدريب كذذادر قذذانوني نذذوعي فذذي مجذذال إدارة االزمذذات وكتابذذة التقذذارير الدوليذذة
والتمثيل في المنظمات الدولية واإلقليمية .
إضافة إدارة للتفتيش والرقابة القضائية إلدارات السلطة القضائية.
تعذذديل الهيكذذل التنظيمذذي والذذوظيفي لذذوزارة العذذدل بإنشذذاء إدارات جديذذدة تتفذذق
ومهام وواجبذات الذوزارة  ،وزيذادة عذدد الكذوادر القانونيذة والكذوادر المسذاعدة ،
لتغطية إحتياجات الوزارة خاصة في الواليات.
الفصل بين العمل المدني والجنذائي علذى مسذتوى الواليذات والمحليذات  ،علذى أن
يتم الفصل تدريجيا ً تبعا ً لتوفر البنى التحتية ووسائل الحركة والكوادر القانونية.
العمذل علذى إنتشذار النيابذات فذي كذل واليذات السذودان وتحقيذق شذعار (نيابذة لكذل
محلية).
إعادة تأهيل كافة السجون والصيانة الدورية لها.

رابعاً :المطلوبات العامة إلصالح أجهزة الدولة:

هناك ثمانية ( )8مطلوبات ذات طبيعة عامة ،ينبغي أن يبدأ االصالح بها في كافة
مستويات الحكم ،وتتمثل في اآلتي:

( )1محور البيئة التشريعية:

حدد برنامج اصالح أجهزة الدولة نحو  48تشريعا ً وعددا ً من االصالحات
الدستورية الحداث ثورة تشريعية تعين على تحقيق االستقامة في نظام الحكم
بمفهومه العام ،ولقد بذلت الحكومة القومية جهدا ً كبيرا ً إلرساء هذه التشريعات
القومية ،ويمتد األمر إلى المستوى الوالئي حيث يتحتم إعادة النظر في كل
التشريعات الحاكمة للتأكد من إستيفائها للمعايير التي تضمن الوفاء بأفضل معايير
أداء الخدمات وتقديمها للمواطن.

( )2المرشد القومي لتسهيل أداء األعمال :
اجاز مجلس الوزراء هذا المرشد الذي أعدته لجنة فنية برئاسة األمين العام لمجلس
الوزراء شامالً كل الخدمات التي تقدمها أجهزة الدولة القومية ووالية الخرطوم.
شمل المرشد  1940خدمة متضمنا ً موقع تقديم الخدمة والوثائق المطلوبة وكذلك
اإلجراءات والرسوم والزمن المطلوب لتقديم الخدمة .
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بعد إجازة المرشد اتجهت الجهود نحو حوسبة الخدمات حيث صدر قرار مجلس
الوزراء الذي ألزم كل وزاراته بتقديم هذه الخدمات إلكترونيا ً وفق برنامج زمني
يمتد للعام 2017م ،ويمتد األمر ليشمل كل الواليات والمحليات.

( )3تطبيقات الحكومة اإللكترونية:

أجاز مجلس الوزراء برنامج الحكومة اإللكترونية الذي تضمن عددا ً من التطبيقات
التي تقدم من خاللها الوزارات القومية ووحداتها التابعة خدمات إلكترونية محوسبة
للمواطن .
بالنظر إلى الخدمات التي تقدمها الواليات والمحليات يتضح حجم التحدي الحقيقي
الذي يواجه المحليات بوجه خاص ،حيث أن األخيرة هى األكثر إرتباطا ً بالمواطن
وبالخدمات التي يحتاج إليها ،وتقديمها إلكترونيا ً له.

( )4البرنامج الوطني للجودة واإلمتياز:
ألزم مجلس الوزراء وزاراته ووحداته بالخضوع لبرنامج التقويم الذاتي الذي يعين أجهزة
الدولة المختلفة على التعرف على مكامن القوة لتعزيزها ومواطن الضعف لمعالجتها.
سوف تخضع وزارات الحكومة القومية كلها للبرنامج الذي تنظمه األمانة العامة للمجلس
األعلى للجودة واإلمتياز خالل العام 2016م.
خضوع الوزارة أو المحلية لهذا البرنامج يضعها على المسار الصحيح ألنه يعين على
معالجة نقاط الضعف في أدائها.

( )5البرنامج القومي لبناء القدرات:

أجاز مجلس الوزراء هذا البرنامج متضمنا ً السياسات العامة له وأهدافه الكمية التي
تتجاوز  114ألف من العاملين بالحكومة القومية وحكومات الواليات والخريجين وبعض
فئات القطاع الخاص.
تنفيذ هذا البرنامج بالدقة المطلوبة يعين على بناء قدرات العاملين بأجهزة الدولة المختلفة
وتمكينهم من أداء واجباتهم على النحو المرتجى.

( )6البيئة المادية:

تعتبر البيئة المادية ألداء األعمال مرتكزا ً أساسيا ً في نجاح الوحدة في أداء أعمالها.
مطلوب من أجهزة الدولة المختلفة اإلهتمام بالبيئة المادية وتحسينها وفق اإلمكانات
والموارد خالل العامين 2016و 2017م.

( )7اإلحتفال بيوم الخدمة العامة:

صدر قرار مجلس الوزراء رقم  118لسنة 2016م محددا ً أسس اإلحتفال بيوم الخدمة
العامة ،برؤية جديدة ،وحدد القرار معايير اإلحتفال بهذا اليوم في اآلتي:
 .1ترسيخ الروح الوطنية وسط العاملين.
 .2تعزيز اإلنتماء المؤسسي للمنشأة وبث القيم اإليجابية وعرض الرؤى واألهداف
الكلية التي تنشدها الوحدات الحكومية ومناقشة كيفية تنفيذ مطلوبات اإلصالح
بالوحدة.
 .3توحيد النسيج النفسي والمعنوي للعاملين بأجهزة الدولة القومية والوالئية والمحلية
بما يعين على توحيد وإستقامة الخطاب اإلداري عامة.
 .4تكريس معاني اإلنتماء للتراب والتفاني في إنجاز األعمال بمستويات جودة وتميز،
عبر إزكاء اإلحساس بقدسية وقيم ومواقيت واخالقيات العمل ،وإحياء الرقابة الذاتية
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الداخلية للعاملين بتأصيل منظومة قيم العمل على قاعدة من أخذ األجر حاسبه هللا
بالعمل.
 .5زيادة اإللمام باألوضاع السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية واإلستراتيجية
بما من شأنه رفع درجات الوعي العام لدى قطاعات العاملين بالدولة.
 .6تمكين العاملين بالدولة من تبادل اإلشارات الذكية عبر التدفق المعرفي والثقافي
والمعلوماتي بإعتبار ان المعلومات تمثل قوة العصر.
 .7مناقشة قضايا العاملين بالمنشأة تعزيزا ً لقاعدة الشفافية وكسرا ً لحاجز إحتكار
المعرفة والخبرة التراكمية خدمة لألجيال الجديدة الشابة بقطاع العاملين بالدولة.
 .8زيادة جرعات اإلدراك والوعي العام بخارطة الموارد الطبيعية السودانية ذات
الخصوصية والتميز النسبي.
 .9تنمية دوافع وبواعث اإلنضباط واإلقبال على العمل وزيادة اإلنتاج واإلنتاجية.
تعميق معاني الوفاء ألهل العطاء المبدع من العاملين بالدولة والمتقاعدين
.10
وأصحاب الخبرات التراكمية الثرة المقترنة بأعمال تتميز باإلبداع والخروج عن
التفكير التقليدي.
تفجير الطاقات اإلبداعية لقطاعات العاملين بأجهزة ومؤسسات الدولة
.11
ورصد الحوافز والمكافآت المادية واألدبية والتقديرية.
ً
تغذية الدوافع والبواعث الدينية والقيمية واألخالقية ،والسلوكية تعظيما لقيم
.12
العمل.
طرح مقترحات وأفكار لتطوير وتجويد العمل بالوزارة أو المؤسسة
.13
بمشاركة العاملين.
عرض ومناقشة برامج الدولة اإلستراتيجية وخططها بالتركيز على برامج
.14
سهولة أداء األعمال والتحول نحو الرقمية لتقديم الخدمات عبر الوسائط
اإللكترونية.
التداول حول األداء العامة للوزارة أو المؤسسة وكيفية تطويره.
.15

( )8تكريم العامل المتميز:
بالتنسيق بين المجلس األعلى للجودة واإلمتياز ومجلس الوزراء ووزارة العمل تم تحديد
معايير إختيار العامل المتميز ،وتم عرضها على إجتماع مشترك للجان الفنية بمجلس
الوزراء وإجازتها وتتمثل في( :الحضور واإلنضباط ،اإلخالص للعمل ،التعامل مع
اآلخرين،،التقيد بأنظمة وقوانين الوحدة ،أداء العمل حسب التوجيهات ،اإلسهام في تقليص
النفقات ،القدرة في خلق فريق جماعي ،القدرة على تنظيم العمل ،المبادرة واإلبداع،
الرغبة في التواصل وتقديم الدعم للمرؤوسين ،المهارة في تنظيم العمل وتنفيذ التوجيهات،
اإللمام بالعمل وتنفيذ المهام ،رد الفعل عن ضغط العمل وسرعة اإلنجاز والتنسيق ،القدرة
على قيادة فريق العمل،الرغبة على تحمل المسئولية ،اإللتزام بصناعة القرار ومتابعته،
قوة المالحظة وحل المشاكل ،الفعالية والمبادرة في حل المشاكل ،القدرة على تعلم وتطبيق
األنظمة الجديدة في العمل)

خامسا ً /اإللتزامات الخاصة بالمستوى الوالئي:
هذا البرنامج يتم تنفيذه على المستويين القومي والوالئي  ،بل وقد وضح من خالل التصنيف
أن كثيرا ً من القرارات المصنفة بأنها قومية  ،فإنها في الواقع تنفذ كليا ً أو جزئيا ً في الواليات
 ،وقد تم رصد هذه البنود من القرارات على النحو التالي:

القرار رقم  137بتاريخ  9ابريل 2015م:
-

االلتزام بالتخطيط اإلستراتيجي منهجا ً واسلوبا ً إلدارة الدولة.
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-

تحديد األهداف السنوية بتوصيف كامل للنتائج المتوقعة.
تبني مؤشرات علمية لقياس األداء واألثر  ،وفقا ً لما اعتمدته التجربة اإلنسانية عامة
والتجربة الوطنية في المجاالت المختلفة  ،واستخدام هذه المؤشرات في إعداد
التقارير الدورية.

القرار رقم  138بتاريخ  9ابريل 2015م:
-

إيقاف التعيين بالوحدات الحكومية تحت مسميات المتعاونين والمؤقتين.
مراجعة االستثناءات الممنوحة بقوانين خاصة لبعض الوحدات في االختيار والتعيين.
إتخاذ اإلجراءات وتحديد اآلليات التي تضمن االلتزام بهذه المعايير.

القرار رقم  155بتاريخ  9ابريل 2015م:
-

تمكين جهاز الضباط اإلداريين لممارسة إختصاصاتهم التنفيذية واإلدارية التي
تحددها القوانين.
وضع وتطبيق معايير خاصة إلختيار الضباط اإلداريين وإخضاعهم إلمتحانات
تنافسية ومعاينات لسرعة البديهة وحسن التصرف إضافة الى دورات حتمية عملية
وميدانية.
قومية تعيين وتدريب وتأهيل الضباط اإلداريين مع التبعية اإلدارية للواليات .

القرار رقم  177بتاريخ 2015/4/23م:
-

معالجة الثغرات األمنية الناتجة عن حمل السالح بواسطة مجموعات غير نظامية مع
تكثيف االعالم ليبرز الجوانب اإليجابية والتحسن في أحوال المواطنين بالمناطق التي
تم تحريرها .
ربط كافة المعامالت بالرقم الوطني بما في ذلك معامالت األراضي والعقارات
بالتنسيق مع السلطة القضائية.

القرار رقم  188بتاريخ 2014/4/17م :
-

استكمال التسجيل في السجل المدني بالبالد.
إتخاذ الضوابط الصارمة لمنع ومحاصرة الجريمة والحد منها ومكافحة المظاهر
السالبة وضبط السلوك العام في المجتمع 0
إستكمال ترسيم الحدود بين الواليات خالل العام 2014م .

القرار رقم  470لسنة 2014م :
-

إتخاذ التدابير الالزمة ومضاعفة الجهود لضبط الوجود األجنبي بالبالد.

القرار رقم  140بتاريخ  9ابريل 2015م :
-

العمل على إنتشار النيابات في كل واليات السودان وتحقيق شعار (نيابة لكل محلية )
.
التنسيق مع وزارة المالية والتخطيط اإلقتصادي ومفوضية تخصيص ومراقبة
اإليرادات القومية لتوفير إحتياجات النيابات الجديدة من المتحركات .

القرار رقم  142بتاريخ  9ابريل 2015م :
-

دمج القطاع غير المنظم في االقتصاد الوطني.
التركيز على إنتاج الحبوب خاصة القمح وتنفيذ برامج محددة إلنتاجه .إلحالل الوارد
منه  ،مع توفير التمويل الضروري لكافة العمليات اإلنتاجية الزراعية خاصة التي
توفر الخام للصناعات المحلية لتحقيق قيمة مضافة .
إيجاد تمويل أوشراكات مقتدرة لمشاريع مسالخ حديثة ومشروعات صناعة اللحوم
ومنتجات الثروة الحيوانية والمصنوعات الجلدية.
تخصيص ميزانية مقدرة للتدريب مع تأمين إنسياب التمويل كأمر مستديم باعتباره
استثمارا ً في المورد البشري الذي يمثل أهم عناصر التنمية .
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القرار رقم  219لسنة 2015م :
-

أن تكون مؤشرات البطالة إحدى المؤشرات الرئيسية لقياس خطط وأهداف الدولة
وأدائها االقتصادي الكلي.
التأمين على النجاحات التي تحققت في مجال التمويل األصغر والعمل على تطويره،
بزيادة سقف التمويل وتوسيع دائرة انتشاره  ،وإحكام وإعداد المشروعات ومتابعتها
لضمان نجاحها.

القرار رقم  143بتاريخ  9ابريل 2015م :
-

استكمال تنفيذ برنامج محدد إلنتاج القمح بغرض إحالل الوارد منه مع توفير التمويل
الضروري لذلك للحد من اإلعتماد على القمح المستورد ببرامج وكميات محدودة مع
توفير التمويل .
ً
التركيز على إدخال التقانات واتخاذ السياسات الالزمة لزيادة اإلنتاج رأسيا في
القطاعين المطري والمروي مع التوجه نحو التصنيع الزراعي لتحقيق القيمة
المضافة.

قرار رقم  159بتاريخ  9ابريل2015م:
-

وضع خطة إلعادة حزام الصمغ العربي وحمايته بالقانون.

توجيه مجلس الوزراء رقم  77لسنة 2014م:
-

اتخاذ التدابير الالزمة لوقف التعدي على الغابات وزيادة االهتمام بالمساحات
المستغلة والغاء التراخيص الممنوحة للمشاريع غير المستغلة منها.

توجيه مجلس الوزراء رقم  475لسنة 2014م:
-

تشجيع التوسع في زراعة شجرة الهشاب لزيادة اإلنتاج في الصمغ العربي وسن
القوانين التي توفر الحماية له وتصنيعه بغرض تحقيق قيمة المضافة.

قرار مجلس الوزراء رقم  147لسنة 2015م:
-

التركيز على إدخال التقانات واتخاذ السياسات الالزمة لزيادة اإلنتاج رأسيا ً في
القطاعين المطري والمروي مع التوجه نحو التصنيع الزراعي لتحقيق القيمة
المضافة.
إستعجال تنفيذ الدراسة الخاصة بخلط القمح بالذرة النتاج الخبز وإستيراد المصانع
الخاصة بذلك.

قرار مجلس الوزراء رقم  240لسنة 2015م:
-

التأكيد على أهمية دور الصناعات الصغيرة والحرفية في دعم األنشطة اإلقتصادية
والعمل على سن التشريعات والقوانين التي تنظم المهنة  ،ورسم السياسات التي تمكن
القطاع من النهوض وتقليل حدة الفقر والعطالة.
تخصيص أراضي خالية من الموانع وتمليكها ألصحاب الصناعات الصغيرة
والحرفية لقيام مجمعات بالواليات.
معالجة الصعوبات التمويلية التي تعاني منها الصناعات الصغيرة والحرفية وانتهاج
سياسات طويلة ومتوسطة األجل ،من خالل التنسيق بين وزارة الصناعة وبنك
السودان المركزي واتحاد أصحاب العمل.

قرار مجلس الوزراء رقم  145ابريل 2015م:
-

تنفيذ المشروعات المخططة لحصاد المياه بغرض زيادة اإلنتاج وتحسين مؤشرات
التنمية البشرية واالجتماعية.

قرار مجلس الوزراء رقم  230مايو 2015م:
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-

تعظيم الفائدة من الموارد المائية وذلك بالتوظيف األمثل في كافة القطاعات
المستخدمة لها وخلق التوازن بينها ،مع تحسين كفاءة نظم الري تقليالً للهدر مع
مراجعة وتفعيل التشريعات والقوانين ذات الصلة وبناء قواعد بيانات ونظم معلومات
دقيقة.

توجيه مجلس الوزراء رقم  475لسنة 2014م:
-

استكمال كهربة المشاريع الزراعية ألهميتها في زيادة اإلنتاج وخفض التكاليف
واالتجاه للبدائل األرخص في إنتاج الكهرباء وخاصة الغاز والفحم البترولي.
ربط الطرق بمناطق اآلثار والجذب السياحى بإعتبارها مرتكز أساسي لتنمية وتطوير
السياحة وزيادة وتعزيز فرص اإلستثمار فيها.

قرار مجلس الوزراء رقم  144بتاريخ  9ابريل 2015م:
-

اإلستفادة من الموارد الطبيعية السمكية التى تذخر بها البالد لتطوير إنتاج اإلسماك
وتشجيع إشراك القطاع الخاص للدخول فى هذا المجال.
التنسيق بين وزارتى الثروة الحيوانية والصناعة ووالية الخرطوم للعمل على زيادة
إنتاج األلبان والدواجن ومشتقاتها لتغطية اإلستهالك المحلي والتوجه نحو الصادر.

قرار مجلس الوزراء رقم  196لسنة 2015م:
-

تسريع تنظيم االسواق وتطبيق سياسات الصادر وقيام بورصات السلع النقدية.
إنشاء بورصة للصمغ العربى تنظم التسويق وتسهل الحصول على االسعار الخارجية
والعائد المتوقع من اإلنتاج .

توجيه مجلس الوزراء رقم  113لسنة 2013م:
-

تخصيص جزء من مشروعات حصاد المياه لتقام بمناطقة الثروة الحيوانية
والمراعي.

قرار مجلس الوزراء رقم  475لسنة 2014م:
-

تقديم التسهيالت للقطاع الخاص لإلسهام في السياحة الداخلية خاصة سياحة الخريف
وتسويق السياحة العالجية في الدول اإلفريقية ودول الجوار واالستعانة بالشركات
العالمية في الترويج والتفويج ،وإعطاء اآلثار والحياة البرية مساحة أكبر.

قرار مجلس الوزراء رقم  198لسنة 2015م:
-

العمل على تشجيع وتنفيذ التمويل التكافلي للتعليم من خالل زيادة مساهمة الدولة
وتشجيع الوقف األهلي للتعليم ومساهمة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات
والقطاع الخاص والمقتدرين من أبناء الوطن.
إنشاء مراكز متخصصة لذوي اإلحتياجات الخاصة ( الموهوبين والمعاقين )
بالواليات والمحليات.
إنشاء وحدات لإلرشاد النفسي المدرسي في كل مؤسسات التعليم لتحقيق األهداف
الوقائية والعالجية الالزمة .
التحول نحو الرقمية لتسهيل تقديم الخدمات من خالل مشروعات الحكومة اإللكترونية
الخاصة بإستخراج الشهادات وعرض المناهج الدراسية وإعالن النتائج وغيره.

قرار مجلس الوزراء رقم  217لسنة 2015م:
-

تخصيص أوقاف للبحث العلمى خاصة فى القضايا المجتمعية.

قرار مجلس الوزراء رقم  148بتاريخ 2015/4/9م:
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-

التحول نحو الرقمية لتسهيل تقديم الخدمات من خالل مشروعات الحكومة
اإللكترونية.

قرار مجلس الوزراء رقم  154لسنة 2015م:
-

وضع سياسات لحث المجتمع على الوقف الموجه لمكافحة الفقر بواسطة برامج
محددة.
اإلهتمام باألوقاف اإلسالمية وتنميتها تشجيعا للمساهمة الفاعلة فى التنمية اإلجتماعية
واالقتصادية الشاملة.

قرار مجلس الوزراء رقم  272لسنة 2014م:
-

التوسع فى إستخدام التقانة فى أعمال الحج وتدريب الحجاج على اإلجراءات
اإللكترونية.
التأكيد مجددا ً على منح األولوية لحجاج الفريضة.

قرار مجلس الوزراء رقم  188لسنة 2014م:
-

تطوير األوقاف ونشر ثقافتها مع توظيفها بالصورة المثلي لصالح المستهدفين وفقا ً
لشروط الواقف.

قرار مجلس الوزراء رقم  241لسنة 2015م:
-

استيعاب األهداف التنموية لأللفية فيما يختص بتخفيف حدة الفقر في البرنامج .
دعم القطاع الزراعي من خالل تحسين األداء في محاور اإلنتاج والتخزين والتسويق
والبني التحتية.

قرار مجلس الوزراء رقم  75لسنة 2014م:
-

العمل علي وضع معايير محددة لألداء في المجال الصحي لقياس مستوي تقديم
الخدمات ومعالجة أوجة القصور وتالفي السلبيات.

توجيه مجلس الوزراء رقم  10لسنة 2015م:
-

تعمل وزارة الصحة (االدارة العامة للصيدلة والسموم ) وحكومات الواليات على
وضع ضوابط اكثر حزما ً في صرف األدوية التي يمكن استخدامها كمؤثرات عقلية
وتشديد الرقابة في صرفها.

قرار مجلس الوزراء رقم  150لسنة 2015م:
-

إيقاف التعيين بالوحدات الحكومية تحت مسميات المتعاونين والمؤقتين.
إعداد المشروع القومي لترتيب وتقويم الوظائف لوضع هيكل موحد لألجور.
إعادة يوم الخدمة العامة لبث القيم اإليجابية وعرض الرؤي واألهداف التي تنشدها
الوحدات الحكومية.
النأى بالخدمة المدنية عن العمل السياسي .
زيادة فاعلية أساليب التحفيز والمحاسبة وتكريم المتميزين سنوياً.
ضبط السلوك الوظيفي للعاملين.

قرار مجلس الوزراء رقم  151لسنة 2015م:
-

التعامل مع التدريب بوصفه استثمار يعنى بتنمية الموارد البشرية التي تعتبر وسيلة
التنمية وغايتها.
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-

تحديد الوصف الوظيفي للوظائف وتحديد متطلبات شاغليها بما يمكن من تحديد
االحتياجات التدريبية لكل وظيفة على أسس علمية.
التنسيق بين المركز والواليات في مجال التدريب وخاصة فيما يتعلق بالمعايير
والمناهج والتشريعات والموجهات العامة للتدريب.
تخصيص ميزانية مقدرة للتدريب مع تأمين إنسياب التمويل كأمر مستديم باعتباره
استثمارا ً في المورد البشري الذي يمثل أهم عناصر التنمية.
مساعدة مراكز التدريب بالقطاع الخاص عبر امتيازات خاصة ووفق ضوابط معلومة
تؤمن إرتباطها بتنفيذ الخطة القومية للتدريب.
تكثيف برامج التدريب للكوادر العاملة بالواليات ومحلياتها ورفع القدرات وتنمية
المهارات وتوفير معينات العمل لمواكبة التطورات المتسارعة في المجال.

توجيه السيد /نائب رئيس الجمهورية رقم  107لسنة 2014م:
-

إعداد خطة عمل لتحريك القطاع الرياضي للمشاركة في حركة الحوار الوطني
الشامل ،فضالً عن حث األندية الرياضية إلستكمال مناشطها أال يتم اإلهتمام علي
منشط كرة القدم ليصبح النادي تربويا ورياضيا وثقافيا وإجتماعيا ً .

توجيه السيد /نائب رئيس الجمهورية رقم  153لسنة 2015م:
-

حوسبة جميع الخدمات التي تقدمها أجهزة الدولة المختلفة للجمهور إلكترونياً.

سادساً :إدارة االصالح:
إلتزمت اللجنة العليا بمنهج محدد إلدارة شأن اصالح اجهزة الدولة ،وهو منهج يمكن
ان يهتدي به عند متابعة أمر االصالح على المستوى الوالئي ،ويتضمن اآلتي:

 .1االجتماعات:

تشكل إجتماعات اللجنة العليا التي يرأسها السيد /النائب األول لرئيس الجمهورية مرتكزا ً
أساسيا ً في شأن االصالح ،ويمكن أن تكون للجنة التي يرأسها السيد والي الوالية دور مهم
في متابعة شأن االصالح على المستوى الوالئي ،بتلقى تقارير الوزارات والمحليات
ومناقشتها شهرياً.
يتطلب ذلك انعقاد اجتماع شهري للقطاعات المختلفة ولجانها الفنية إلجازة التقارير قبل
تسليمها للجنة العليا التي يرأسها السيد /الوالي.

 .2الزيارات الميدانية:
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تمثل الزيارات الميدانية بعدا ً آخر في المتابعة القائمة على معرفة مكامن القوة ومواطن
الضعف من خالل معايشة الوضع القائم في تقديم الخدمات للمواطنين ،ثم معالجة أوجه
القصور بشكل فوري.

 .3التقارير:
تضمنت المتابعة اإلدارية تقديم تقارير شهرية عن تنفيذ مطلوبات االصالح ،حيث يقدم
السادة الوزراء والسادة المعتمدون تقارير شهرية للتداول حولها واجازتها ،علما ً بأن األداء
قد يتضمن اصدار إجراءات إدارية او سن تشريعات أو إقرار سياسات عامة.

 .4تكوين اللجان:
تكون الوزارات والمحليات لجان لإلصالح يرأسها مدير عام الوزارة أو المدير التنفيذي
ة
ً
ً
للمحلية تتولى أمر متابعة شأن االصالح وتعقد اجتماعا أسبوعيا للتداول حول سير تنفيذ
عملية االصالح ،وترفع تقارير شهرية عن سير ادائها.
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