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أحكام مؤقتة :
 .1للحملة مقر ثابت يقع بوسط الخرطوم وغير معلن رسميا
 .2يتكون مكتب مركزي للحملة يضم رئيسها وأربعة أعضاء آخرون يخدم كمجلس قيادة مركزي للحملة
تكون من مهامه إختيار وإقالة مدير الحملة والقرار في القضايا االستراتيجية للحملة.

 .3يضم المكتب المركزي للحملة رئيسها ونائبي الرئيس ومدير الحملة والمرشح لمنصب رئيس الوزراء  ،وفي
حالة عدم تسمية أي منهم يختار الرئيس من مستشاري الحملة من يسد مكانه مؤقتا.

 .4تتكون سكرتارية للحملة تخدم كسكرتارية لمدير الحملة مهمومة باالوراق والعمل المكتبي ويفرغ اقاله
اثنين لها حاليا ويصرف حافز شهري لكل منهم وبدل وجبة (مستحق مالي) نظير تفريغهم للعمل المكتبي

للحملة .

الرئيس:
رئيس الحملة هو الشخص الذي يدير السلطة التنفيذية في الحملة وهو الذي يوجه قوتها وينفذ سياساتها بعد أن
تكون قد تأسست في اجتماع عام أو بقانون أو اتفاقية أجازتها أجهزة الحملة المخولة .وأي عمل تؤديه قوة الحملة

يؤدى عن طريقه .يحدد النظام األساسي وهذه الالئحة بصورة عامة مسمى الرئيس وسلطاته وواجباته ومسئولياته

وطبيعة وظيفته.

مهام الرئيس :
 يكون املسؤول القياد األول يف احلملة ،ويرأس املكتب التنفيذ املركز واجتماعاته.
 خيتار نوابه واعضاء املكتب التنفيذ املركز من الكوادر العاملة يف احلملة – حسب معرفته
ملهارات االعضاء – وبعد التشاور مع نوابه ومدير احلملة ويكون مسؤوال عن تنسيق نشاط
املكتب الننفيذ .
 يكلف قيادات الواليات واملنظمات الفئوية للحملة حىت قيام مجعياهتا العمومية ويساعدها يف
اداء عملها.
 يقرتح االفكار العامة املتعلقة بالسياسات واستقطاب االعضاء واحلملة واالتصاالت وما
شاكلها.
 يراقب ويتابع نشاط احلملة وأداء كوادرها ،ويعني أعضاء جلاهنا املستدمية ،ويوقع على
اخلطابات والوثائق اليت حتمل إرادهتا ،ويضع مع باقي أعضاء احلملة ورؤساء أجهزهتا نظمها
اإلدارية وحيدد املسئوليات ويوزع املهام.
 حيتفظ بتوقيع  /خامت رئيس احلملة ويستعمله يف األغراض اليت حتقق له القيام بنشاطه.
 يتابع عمل الفرق واألجهزة التنفيذية املختلفة وينسق النشاط العام للحملة.
 يعرب عن آراء احلملة وميثلها أمام الغري وأمام القضاء ،ويديل باملناسب من اخلطب والتصرحيات
بامسها ،ويتحدث شرحاً ودفاعاً عن تصرفات جلاهنا وعن نشاط أعضاء أجهزهتا التنفيذية.
 يقرتح ويساهم يف محالت مجع املال واالستقطاب.
 خيلق العالقات ويربم املعاهدات واالتفاقيات مع اجلهات األخرى بعد التشاور مع مدير احلملة
والفريق السياسى والفريق القانوين .
 يعمل على أن تلتزم احلملة بوثائقها احلاكمة والقانون ،ويستجيب دون إبطاء لكل التوجيهات
والتعليمات الصادرة من اجلهات العليا ( جلنة التأسيس أو مسجل األحزاب) خصوصاً ما

تعلق منها بالتخطيط واالسرتاتيجية واملراجعة.
 يستلم التقارير الدورية عن نشاط الفرق واألجهزة املختلفة ويعد تقاريرا دورية عامة مبوجبها
يرفعها للمكتب التنفيذ وفقا خلطة االتصاالت ااجمازة .
 يعد بالتضامن مع مدير احلملة تقريرا ختاميا – وفقا للتقارير اخلتامية املقدمة له من رؤساء
الفرق املختلفة – يرفعه ملؤمتر احلملة ويقوم بتقدميه هناك.
 يكون مسؤوالً عن النجاح او الفشل يف العمل التنفيذ للحملة خالل فرتة تكليفه.

نائب الرئيس :
نائب الرئيس هو شخص يختاره الرئيس وتوافق عليه لجنة تأسيس الحملة او المكتب القيادي للنيابة عن الرئيس
أثناء غيابه ،ويقوم مقامه في تمثيل الحملة وفي إدارة اجتماعاتها ،ويحل محله في اختصاصاته .تكون القرارات

الصادرة من نائب الرئيس في نفس مرتبة قرارات الرئيس.

مهام نائب الرئيس :
 ليس لنائب الرئيس أ سلطات أخرى مالزمة ملنصبه ،لكن ميكن أن تكون له مهام
وسلطات إضافية يعطيه إياها القانون أو النظام األساسي أو تعطى له بقرار من املكتب
التنفيذ أو يفوضه إياها الرئيس  .وعموما من مهامه أن:
 ييساعد الرئيس ويؤازره يف عمله.
 يكون مفوضا للتصرف بالنيابة عن الرئيس عند غيابه.
 حيل حمل الرئيس كرئيس مكلف يف حالة استقالة الرئيس او موته او عجزه التام عن اداء مهامه
وذلك بقرار من جلنة التأسيس وبعد حسم قضية فراغ منصب الرئيس .
 يرتأس إجتماعات املكتب التنفيذ

يف حالة غياب الرئيس .

 يرتأس أعمال بعض اللجان الفرعية اخلاصة بتكليف من الرئيس .
 يساعد يف النشاط السياسي للحملة يف اإلقاليم ويدعمه.
 يرفع لرئيس احلملة تقاريراً دورية وختامية عن أعمال أ جلنة مستدمية يرأسها أو أى عمل
كلف به من قبل الرئيس أو عن ادائه يف فرتة غياب الرئيس .

مدير مكتب الرئيس :
مدير مكتب الرئيس هو عضو يختاره الرئيس الدارة مكتبه وننظيم اعماله؛ وهو مسؤول حصرا تجاه الرئيس

ويقوم باعمال السكرتارية وتسهيل اتصاالت وعمل الرئيس ؛ وليس له أي سلطات قيادية على أي عضو في الحملة

او أي مؤسسة من مؤسساته.

مهام مدير مكتب الرئيس :
 ال يقرر نيابة عن الرئيس وليست له أ سلطة سياسية او تنفيذية يف احلملة.
 ييساعد الرئيس يف تنظيم عمله ومواعيده ولقاءاته وكافة جوانب عمله االدار .
 يكون ذاكرة الرئيس ومرجعه فيما يتعلق جبدول اعمال الرئيس ،حيث يذكره هبا وحيضر له
املذكرات اليت تنوره عن االجتماعات اهلامة.
 حيتفظ بنسخة من قائمة وسائل اتصال الرئيس بالشخصيات املهمة مثل اعضاء املكتب
التنفيذ وقيادات احلملة األخرى وقادة األحزاب و التجمعات االهلية وممثلي االعالم
لالتصال هبم نيابة عن الرئيس لدعوهتم للقاءه او حضور اجتماع معه اخل.
 ينسق لقاءات الرئيس مع وسائل االعالم وقادة القوى االخرى ومشاركاته يف املؤمترات
واملناسبات العامة ويستقبل الدعوات لذلك وينقلها للرئيس ومن مث ينقل رد الرئيس عليها
للجهات املعنية.
 ينظم ويشرف على احلفالت واملآدب اليت يقيمها الرئيس على شرف وفود حملية او اجنبية.
 ينسق ويطبع كلمات ومذكرات الرئيس وتقاريره ومقاالته وال ينشرها او يرسلها جلهات اخرى
إال بعد اطالع الرئيس عليها وتوقيعه عليها وطلبه منه احالتها جلهات اخرى.
 يشرف على استالم بريد الرئيس االلكرتوين والعاد وكذلك على حسابات الرئيس يف املنابر
التفاعلية وينقل له كل تلك املراسالت وال يرد عليها اال بتوجيه وقرار من الرئيس بالنقل
النصي لردوده.
 يتابع ما يكتب ويُقال عن الرئيس يف وسائل االعالم وكذلك يوثق لقاءاته ونشاطاته وينقل
نسخة من ذلك التوثيق للرئيس واخرى ملدير احلملة وال يعلق عليها وال يتدخل يف ذلك.
 يرافق الرئيس يف االجتماعات والسفريات املهمة وحيمل وثائقه واحتياجاته ونثرياته وينظمها
وحيرص على اجلوانب االدارية القامته وترحيله والتزامه جبدول االعمال واملواعيد.
 حيرص على محاية خصوصيات الرئيس وأمنه بالتعاون مع اجلهات املختصة.

اهليكل ا املقرتح لعمل مكتب الرئاسة

الرئيس

نائب الرئيس

مدير مكتب الرئيس

نائب الرئيس

مستشار 1

مستشار 2

مدير الحملة :
مدير الحملة هو اإلداري المسئول عن كل القضايا االدارية والتنظيمية في الحملة ،و ينسق ترابط وتناغم نشاط

فرق المكتب التنفيذي األخرى ،دون أن تكون له أي سلطة عليهم خارج السلطات الممنوحة له بنص هذه الالئحة
او بقرار من رئيس الحملة .

مهام مدير الحملة :
 خيتار نائبه ومعاونيه ويكون مسؤوال عن نشاطهم.
 يضع خطة عامة لنشاط املكتب التنفيذ

العامة مث يقسمها خلطط فرعية على مدى اقصر .

 يساعد الرئيس يف إدارة اجللسات ويرتأس اجتماعات احلملة مؤقتاً يف حالة غياب الرئيس
ونائبه ،ويدعو االجتماع لالنعقاد مث يدعو األعضاء النتخاب رئيس مؤقت جللساته.
 يدعو ،بعد التشاور مع الرئيس ومع من يرى من باقي أعضاء املكتب التنفيذ  ،لكل اجتماع
من اجتماعات احلملة ،قبل وقت كاف من موعد انعقاده حىت يتمكن األعضاء من حتضري
أنفسهم ،وخيطرهم عن أ اقرتاح حيتاج إلخطار.
 يسجل وقائع اجتماعات احلملة ومنها يعد احملضر ويقرؤه يف بداية كل اجتماع ،ويدون كل
تصحيح جيريه االجتماع عليه ،ويوثق صحة كل حمضر بالتوقيع عليه .مجيع هذه املهام من
صميم مسئوليات مدير احلملة ال يقوم هبا غريه .أما إذا قام أ عضو غريه بإعداد حمضر من
حماضر االجتماعات ،فليس من حق ذلك العضو أن يوقع عليه بدالً عنه.
 يكون مسئوالً عن احلفاظ على أجهزة احلملة وعن تصنيف وحفظ وثائقها وسجالهتا وملفاهتا
وأوراقها الرمسية وتقاريرها .وينظم تداول امللفات واألجهزة ،وييسر طرق احلصول عليها ملن
يطلبها ،ويتخذ تدابري أمن جيدة عند تداول الوثائق املصنفة.
 يكون مسؤوال عن طريق نائبه عن شؤون الدار املركزية للحملة.
 حيتفظ خبامت احلملة ويستعمله يف األغراض اليت حددها له الرئيس او االجتماع العام أو
صدرت إليه مبوجب قرار من أ منهما.
 حيتفظ بنسخة من وثيقة نظام النظام األساسي للحملة ،ولوائحها الداخلية وتعديالهتا ،دفرت
حماضر اجتماعاهتا ونسخة من آخر طبعات (املرجع العام) الذ تتبناه احلملة ،ويتيحها
لألعضاء يف كل اجتماع إذا طلبوها.
 حيتفظ بقوائم حمدثىة لآليت :عضوية احلملة بأنواعها ،أمساء الفرق واللجان وعضويتها ومهامها
وتفاصيل سري أعماهلا ومىت تقدم تقاريرها ،وأعضاء احلملة املندوبون للعمل يف مؤسسات او

جهات أخرى.
 خبالف املكاتبات اليت تصدر عن باقي رؤساء فرق املكتب التنفيذ  ،يقوم بتحرير كل
املكاتبات الرمسية األخرى الصادرة عن احلملة وخيتمها خبامته ،ويكون مسئوالً عن استالم كل
ااملكاتبات الواردة وخيتمها خبامت احلملة أيضاً ويثبت تاريخ استالمها ويرد عليها دون إبطاء
حسب تسلسل أمهيتها .ويبلغ رئيس وأعضاء املكتب التنفيذ عن فحوى الرسائل اليت نظر
فيها ،ويوزع ااملكاتبات لألجهزة املعنية ،ويدون رأ احلملة وتوجيهات قيادهتا على أ
مكاتبات معنونة للحملة فور صدور هذه التوجيهات.
 يكون مسئوالً عن تبليغ األعضاء التنفيذيني واملندوبني بانتخاهبم أو تعيينهم.
 يكون مسئوالً بصفة خاصة عن تبليغ اجلهات املعنية بقرارات احلملة ،ويوقع وحده أو
باالشرتاك مع الرئيس على أ قرار من هذا النوع.
 يستلم استقاالت وشكاوى واقرتاحات واعتذارات األعضاء وتقارير اللجان وطلبات االنضمام
لعضوية احلملة.
 يُزود ويُذكر كل فريق أو جلنة من جلان احلملة باآليت :التعليمات املوجهة إليه ألداء مهامه اليت
كلف هبا ،نص القرار الذ أنشأه ،مهامه وسلطاته ،حدوده املالية ،السياسات والقواعد
واألوامر والقرارات اليت حتكم عمله ،أ معلومات ختص املسألة اليت ينظر فيها ،نوع التقرير
املطلوب منه ومىت يرفعه ،أمساء أعضائه وعناوينهم وأرقام هواتفهم ،وأ معلومات أخرى حيتاج
إليها.
 خيطر شفوياً أو كتابة أ فرد أو جهة أوكل إليها الرئيس او االجتماع العام أو املكتب
التنفيذ مهمة ما لتقوم هبا ويتابع سري تنفيذ تلك املهمة .قد يكتفي مدير احلملة بإرسال
حماضر اجللسات لألشخاص املعنيني بعد أن يضع أمام كل قرار اسم الشخص املسئول عن
تنفيذه والذ عليه أن يوقع عليه بعد اإلطالع عليه ،أو يرسل نسخة من احملضر للشخص
املعين ويؤشر على اجلزء الذ يهمه بلون ملفت للنظر أو يضع خطوطاً حتت السطور اليت
تعنيه.
 يتابع نشاط كل جلنة أوكل هلا أو عضو طلب منه القيام مبهمة من املهام ويطلب منهم رفع
تقارير عن سري تنفيذها ،ويتابع أداء أعضاء احلملة املنتدبني للعمل مع جهات أخرى
ويطالبهم برفع تقارير منتظمة عن أدائهم حىت يتمكن من أن يرفع خالصة هذه التقارير
للرئيس واملكتب التنفيذ .
 حيتفظ بكشف األعمال والقرارات املراد تنفيذها ويضعها يف جدول زمين يوضح مواعيد تنبيه

األعضاء املسئولني عن تنفيذها ويرصد ما أجنز منها ،وحييط األعضاء علماً مبدى تنفيذ
القرارات بالطرق املناسبة .
 يكون مسئوالً عن إصدار الوثائق الثبوتية ألعضاء احلملة ،وذلك من واقع أحدث سجالت
العضوية ،متهيداً ملشاركتهم يف االجتماعات العامة أو حلضور أ نشاط آخر.
 جير االتصال الالزم بالبنك الذ تتعامل معه احلملة ويعطيه صور التوقيعات املعتمدة لصرف
الشيكات املالية الصادرة باسم احلملة.
حيضر لالجتماعات العامة (إذا مل تكن لالجتماع جلنة تسيري) ،ويستعني يف ذلك مبن يرى من

ِّ
األعضاء ،وجيهز مكان االجتماع ،وجيرب معدات العرض والوصالت الكهربائية ،ويطبع
التقارير اليت ستقدم فيه ويعد ملفات األوراق ،ويتأكد من هوية األعضاء مبراجعة أوراقهم
الثبوتية خصوصاً يف االجتماعات الكبرية اليت ال تكون لديها جلنة لفحص العضوية .يؤمن
أيضاً السكن والرتحيل املناسب ألعضاء الوفود ويعد دليالً إعالمياً للزوار القادمني من خارج
مكان االجتماع (تلفونات ،خرائط ،اجندة اخل) ،ويعد الربنامج االجتماعي الرتفيهي الذ
يصاحب مثل هذه االجتماعات.
 عند التحضري الجتماع حيضره ضيف مرموق ُدعي ليحاضر أو خياطب احلملة ،عليه أن يدعو
حيضر الستقباله
الضيف كتابة وحيدد له يف تلك الدعوة املوضوع الذ سيتحدث فيه ،مث ِّ
ويهيئ حمل إقامته وسبل ترحيله ،مث جيهز كل الوثائق والنشرات والوسائل اليت حتتاج إليها
احملاضرة ،ويشرف على التغطية اإلعالمية هلا.
 يعد (بعد استالم تقارير باقي أعضاء املكتب التنفيذ ورؤساء اللجان) التقرير السنو
للحملة والتقرير اخلتامي بالتعاون مع الرئيس .
الهيكل المقترح لعمل مكتب مدير الحملة

مدير احلملة

نائب مدير احلملة لشؤون
التنظيم

نائب مدير احلملة لشؤون
اإلتصال

نائب مدير احلملة لشؤون
الدار

رئيس فريق المال واالقتصاد :
رئيس فريق المال واإلقتصاد هو القيادي المسئول عن مالية الحملة ونشاطاتها االقتصادية وتتحدد سلطاته حسب
النظام األساسي أو هذه الالئحة أو تصدر بقرار .وال يملك رئيس فريق المالية واإلقتصاد أي سلطات إدارية أو
تنفيذية مالزمة لمنصبه .فال يستطيع التصرف في أموال الحملة إال وفق توجيهات الرئيس او المكتب التنفيذي ،

وال يملك أي سلطات تخوله االقترا

أو سحب أموال أو صرف شيكات مالية أو التصرف فيها دون تفوي  ،كما

ال يملك أي سلطة على ممتلكات الحملة أكثر من غيره من أعضاء المكتب التنفيذي أو باقي أعضاء الحملة.

يتم اختيار رئيس فريق المالية واإلقتصاد عادة من بين األشخاص الذين يعتمد عليهم والخبيرين باألمور المالية.

يترأس رئيس فريق المالية واإلقتصاد اللجنة المالية  ،إن أسست الحملة مثل هذه اللجنة .

مهام رئيس فريق المال واالقتصاد :
يقوم رئيس مكتب املال واإلقتصاد على وجه التحديد باملهام التالية:
 خيتار نائبه ومعاونيه ويكون مسؤوال عن نشاطهم.
 يضع خطة عامة لنشاط فريقه تشمل الدورة اليت مت انتخابه هلا مث يقسمها خلطط فرعية على
مدى اقصر .
 يعد وحده أو مبساعدة املستشار او اللجنة املالية ،إن أسست احلملة مثل هذه اللجنة ،أو
مبساعدة أعضاء املكتب التنفيذ اآلخرين مشروع ميزانية احلملة السنوية يف بداية السنة على
ضوء ميزانية السنة املالية السابقة.
 يعد املوازنات املالية الشهرية والتقرير املايل الشهر للحملة يف هناية كل شهر وخيضعه
للمراجعة.
 يقرتح محالت مجع املال وخيلق عالقات مع املاحنني واملمولني ويضع التصورات باالحتياجات
املالية العاجلة واآلجلة للحملة.
 يستلم املال الذ يرد للحملة من خمتلف املصادر وحيفظه بالطرق احملاسبية الصحيحة ،ويعطي
إيصاالت باالستالم أو القبض وحيتفظ بصورة عن كل إيصال .ويتحصل على توقيع كل
شخص استلم ماالً ،ويورد كل األموال اليت استلمها يف حساب احلملة يف البنك املعتمد أو
يف مكتب بريد أو لدى أ جهة اعتمدهتا احلملة يف نفس اليوم أو يف اليوم التايل أو يف
امليعاد الذ حدده النظام األساسي أو حددته الالئحة الداخلية أو الالئحة املالية أو اليت
أقرهتا املكتب التنفيذ  ،وحيفظ يف خزينة احلملة أ نثريات متبقية أو أموال مل تورد بعد

لسبب أو آلخر.
 يبلغ مدير احلملة قبل أن يسدد أ فواتري تتجاوز قيمتها احلد الذ صدقت به اللوائح املالية،
وينبهه الحتماالت جتاوز الصرف يف أ بند من بنود امليزانية ،ويسدد الفواتري املعتمدة يف
حدود املبالغ املعتمدة لكل بند يف امليزانية املصدقة ويف حدود املبالغ املسموح هبا بنص النظام
األساسي أو الالئحة الداخلية أو اللوائح املالية أو وفق قرارات االجتماع العام أو قرارات
املكتب التنفيذ .
 ما عدا الصرفيات الصغرية ،تسدد كل صرفيات احلملة عن طريق شيكات ما أمكن ذلك.
 يوقع رئيس فريق املال واإلقتصاد مع مدير احلملة أو الرئيس أو كليهما معاً على الشيكات
املالية حسبما حيدده النظام األساسي او الالئحة املالية ،وحيتفظ مببلغ مناسب من النثرية
ملواجهة املنصرفات اليومية البسيطة .تسحب النثرية بشيك من حساب احلملة أو بأمر صرف
من اخلزنة وحيدد النظام األساسي أو الالئحة املالية قيمتها .يستحسن أن يكون هناك نظام
للسلفة املستدمية واملؤقتة لتغطية هذه النثريات وتسويتها باملستندات الالزمة يف هناية كل فرتة
مالية.
 يرفع تقريراً مالياً لكل اجتماع دور من اجتماعات املكتب التنفيذ

للعلم.

 يشمل التقرير املوازنة املالية يف بداية الفرتة اليت يغطيها التقرير ،الدخل (املال املستلم)
ومصادره ،النفقات ومصارفها ،واملوازنة املالية يف هناية الفرتة اليت يغطيها التقرير .ال يستحب
أن حيو مثل هذا التقرير أ تفاصيل أكثر إذ أن التقرير املايل الكامل سيعرض على املراجع
القانوين الحقاً مدعماً بكل املستندات الالزمة.
 يف هناية احلملة أو يف هناية خدمته ،يسلم رئيس فريق املال واالقتصاد أعباءه بتقرير يعطي
نسخة منه لكل من الرئيس ومدير احلملة و املراجع القانوين ،وحيول أموال احلملة وحساباهتا
وكل املستندات املالية والدفاتر اليت حبوزته لرئيس فريق املال واإلقتصاد اجلديد بعد أن تتم
مراجعتها وإجازهتا .وال يستلم رئيس فريق املالية واإلقتصاد اجلديد من سلفه أ دفاتر غري
جمازة.
 عندما يتبىن املؤمتر العام تقرير املراجع القانوين (أو تقرير جلنة املراجعة) ،يشهد بذلك على خلو
طرف رئيس فريق املال واإلقتصاد جتاه الدورة اليت غطتها املراجعة.
الهيكل المقترح لعمل فريق المال واالقتصاد

رئيس فريق املال
واالقتصاد

نائب الرئيس جلمع
األموال (الفندريزنغ)

احملاسب

املستشار املايل

رئيس فريق اإلصتصاالت السياسية :
رئيس فريق الشؤون السياسية هو القيادي المسئول عن االتصاالت والعالقات السياسية للحملة والمفاوضات مع
األطراف األخرى والدعم السياسي لفروع الحملة وقواها المختلفة .

مهام رئيس فريق اإلصتصاالت السياسية :
 خيتار نائبه ومعاونيه ويكون مسؤوال عن نشاطهم.
 يضع خطة عامة لنشاط فريقه مث يقسمها خلطط فرعية على مدى اقصر .
 يعمل على تكوين تيم اتصاالت وتفاوض سياسي تابع للحملة ملساعدة احلملة وعضويتها يف
نشاطهم ويشرف على تنسيق عمل هذا التيم.
 يدعم سياسيا رئيس احلملة ومدير احلملة وينوب عنهما سياسياً يف حالة غياهبما .
 يشرف على قضية تسجيل احلملة والعالقة مع مسجل األحزاب السياسية.
 ميثل احلملة امام القوى السياسية واملنظمات الفئوية واجلماهريية ويشارك يف مؤمتراهتا ويلقى
اخلطابات فيها أصالة عن نفسه أو نيابة عن رئيس احلملة أو املكتب التنفيذ .
 يدعم أعضاء احلملة الناشطني يف النقابات واالحتادات الطالبية واملنظمات الفئوية واجلماهريية
ويقدم هلم الدعم واالسناد السياسي الكايف .
 يساهم يف صياغة سياسات احلملة وتقدمي االقرتاحات بإمسها فيما يتعلق خبط احلملة
السياسي وميثل احلملة يف أ نشاطات ومؤسسات هتدف هلذا الغرض.
 يساهم باعداد وتنفيذ الدورات التدريبيبة الالزمة لعضوية احلملة وقيادهتا فيما يتعلق بالقضايا
السياسية والتدريب على النشاطات السياسية وفنون التفاوض اخل .
 يصدر البيانات والتصرحيات ويكتب املقاالت ويعد الكتيبات املختصة بالقاضايا السياسية
ويعلن عن رأ احلملة حوهلا.
 يقدم تقاريرا دورية ملدير احلملة وفق خطة االتصال ااجمازة وتقريرا هنائيا عن عمله بنهاية الدورة
يرفعه لرئيس احلملة ومدير احلملة .
الهيكل ا المقترح لعمل فريق الشؤون السياسية

رئيس الفريق

نائب الرئيس
وحدة االتصاالت السياسية

وحدة املفاوضات

وحدة تطوير السياسات

رئيس فريق اإلعالم :
رئيس فريق اإلعالم هو القيادي المسئول عن إعالم الحملة وعالقاتها العامة.

مهام رئيس فريق اإلعالم :
 خيتار نائبه ومعاونيه ويكون مسؤوال عن نشاطهم.
 يضع خطة عامة لنشاط فريقه تشمل الدورة اليت مت انتخابه هلا مث يقسمها خلطط فرعية على
مدى اقصر .
 يكون هو أو من حيدده الناطق الرمسي بإسم احلملة ( يف حالة كان شخص آخر يتم اختياره
بالتنسيق مع الرئيس ومدير احلملة).
 يبين وحيتفظ بعالقات جيدة مع الصحفيني ووسائل االعالم احمللية والعاملية وينقل نشاطات
ومواقف احلملة هلا.
 يقوم باصدار البيانات االعالمية والتصرحيات الصحفية بإسم احلملة املكتوبة منها والشفهية
يف خمتلف القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
 يقوم باالشراف على تنظيم الندوات واملخاطبات اجلماهريية للحملة بالتنسيق مع مدير احلملة
ورئيس فريق املال واالقتصاد .
 يقوم باإلشراف على نشرات وصحف ومطبوعات احلملة وكل مؤسساهتا االعالمية وتنسيق
عملها.
 يقوم باالشراف على موقع احلملة الرمسي ونشاط احلملة يف شبكات التواصل االجتماعي
وتنسيقه وحتديد املسؤولني عنها.
 يعمل على متابعة ما ينشر عن احلملة يف املنابر االعالمية املختلفة وتوثيقه والرد على ما
يستحق الرد منه.
 يساهم بكتابة املقاالت التعريفية عن احلملة لشرح مواقفها وتنسيق كتابة االعضاء االخرين
وتسهيل نشرها.
 يعمل على إعداد الكتيبات التعريفية عن احلملة واملطبقات والبوسرتات وكل املواد اإلعالمية
اجلماهريية أو حتديد من يعدها وسبل نشرها وتوزيعها.
 يشرف على النشاط االعالمي والدعائي والتعبو إبان احلمالت االنتخابية للحملة.
 يدعم نشاط رئيس احلملة االعالمي والنشاط االعالمي لقيادات احلملة ويقوم مبرافقتهم وتقدمي

االستشارات هلم يف اللقاءات الصحفية واجلماهريية ويعمل على تسهيل نشاطهم االعالمي.
 يقدم تقاريرا دورية لرئيس احلملة واملكتب التنفيذ وفق خطة االتصال ااجمازة وتقريرا هنائيا
عن عمله بنهاية الدورة يرفعه لرئيس احلملة ومدير احلملة .
الهيكل المقترح لعمل فريق االعالم

رئيس الفريق

نائب الرئيس

وحدة اإلعالم والنشر

وحدة االنرتنت والتواصل
االجتماعي

وحدة االعالم اجلماهري

رئيس فريق الثقافة :
رئيس فريق الثقافة هو القيادي المسئول عن العمل الثقافي للحملة.

مهام رئيس فريق الثقافة :
 خيتار نائبه ومعاونيه ويكون مسؤوال عن نشاطهم.
 يضع خطة عامة لنشاط فريقه تشمل الدورة اليت مت انتخابه هلا مث يقسمها خلطط فرعية على
مدى اقصر .
 يبين وحيتفظ بعالقات جيدة مع املثقفني والعلماء واملبدعني وينقل نشاطات ومواقف احلملة
هلا.
 يقوم باإلشراف على مكتبة احلملة العامة.
 يقوم باملسامهة يف اعداد مواد التدريب السياسي والفكر مع وحدة التدريب ويشرف على
اقامة الورش الفكرية ونشاطات التدريب والتأهيل والتثقيف املختلفة للعضوية.
 يقوم باالشراف على اعداد الدراسات والبحوث واالوراق العلمية للحملة.
 يقوم باالشراف على وحدة الرتمجة التابعة للفريق وضمان ترمجة الوثائق املهمة للحملة للغات
احلية واحمللية.
 يشرف على التعاون مع مراكز الدراسات والبحث والفكر والتدريب التابعة للحملة او
الصديقة هلا.
 يقدم دعمه لتطوير السياسات واالسرتاتيجيات.
 يقدم تقاريرا دورية لرئيس احلملة وفق خطة االتصال ااجمازة وتقريرا هنائيا عن عمله بنهاية
الدورة يرفعه لرئيس احلملة ومدير احلملة ين.
الهيكل المقترح لعمل فريق الثقافة

رئيس الفريق
نائب الرئيس
وحدة الرتمجة

وحدة البحوث

وحدة التدريب

وحدة تشبيك املبدعني

رئيس فريق المنظمات والعمل الطوعي :
رئيس فريق العمل الطوعي واالجتماعي هو القيادي المسئول عن كل العمل الطوعي والمدني واالنساني

واالجتماعي للحملة وعن االشراف على نشاط اعضاء الحملة في المنظمات الطوعية والتنسيق بين الحملة
ومنظمات العمل الطوعي.

مهام رئيس فريق المنظمات و العمل الطوعي :
 خيتار نائبه ومعاونيه ويكون مسؤوال عن نشاطهم.
 يضع خطة عامة لنشاط فريقه تشمل الدورة اليت مت انتخابه هلا مث يقسمها خلطط فرعية على
مدى اقصر .
 يشرف على صندوق الضمان االجتماعي اخلاص باحلملة.
 يقوم مبتابعة القضايا االجتماعية لعضوية احلملة ويشرف على التضامن معهم يف السراء
والضراء ويصدر بيانات التهنئة او التعزية باسم احلملة.
 يلتمس املعلومات من املسؤولني املنتخبني والناشطني يف العمل املدين من اعضاء احلملة
وغريهم.
 يقرتح السياسات واآلليات فيما يتعلق بربامج احلملة واطروحاهتا يف جمال العمل املدين والطوعي
واالنساين.
 خيلق العالقات وينميها مع منظمات العمل املدين والطوعي واالنساين الوطنية والعاملية وميثل
احلملة جتاهها.
 يتابع ويشرف على منظمات ونشاطات العمل املدين والطوعي واالنساين التابعة للحملة
واملؤسسة بنص القانون.
 يتابع ويشرف على نشاط اعضاء احلملة املنتخبني لقيادة منظمات ونشاطات العمل املدين
والطوعي واالنساين غري التابعة للحملة وذات الطبيعة العامة وحيرص على ان يؤدى اولئك
االعضاء عملهم بكفاءة ونزاهة.
 يساهم يف صياغة سياسات احلملة وتقدمي االقرتاحات بإمسها فيما يتعلق بقوانني العمل املدين
والطوعي واالنساين واالجتماعي وميثل احلملة يف أ نشاطات ومؤسسات هتدف هلذا
الغرض.
 يساهم باعداد وتنفيذ الدورات التدريبيبة الالزمة لعضوية احلملة وقيادهتا فيما يتعلق بقضايا
العمل املدين والطوعي واالنساين واالجتماعي بالتضامن مع رئيس فريق التدريب.

 يصدر البيانات والتصرحيات ويكتب املقاالت ويعد الكتيبات املختصة بقضايا العمل املدين
والطوعي واالنساين ورأ احلملة حوهلا.
 يعمل على بناء صندوق الكوارث والدعم للمواطنني املتضررين منها ويشرف عليه.
 ميثل احلملة ويزور كل املناطق املتضررة من الكوارث الطبيعية او البشرية ويقوم بواجبات التعزية
السر الضحايا وتقدمي الدعم العاجل وذلك بالتنسيق مع رئيس احلملة ومدير احلملة ورئيس
مكتب املال واالقتصاد.
 يقدم تقاريرا دورية لرئيس احلملة وفق خطة االتصال ااجمازة وتقريرا هنائيا عن عمله بنهاية
الدورة يرفعه لرئيس احلملة ومدير احلملة ين.
الهيكل ا المقترح لعمل فريق العمل الطوعي واإلجتماعي

رئيس الفريق

نائب الرئيس

وحدة النشاط الطوعي
واالجتماعي

وحدة الربامج واملشاريع

وحدة املنظمات

رئيس فريق الشؤون القانونية :
رئيس فريق الشؤون القانونية هو القيادي المسئول عن العمل القانوني للحملة وتسجيل المنظمات التابعة لها وعن

دعم واسناد الحملة وعضويتها قانونيا.

مهام رئيس فريق الشؤون القانونية والمنظمات :
 خيتار نائبه ومعاونيه ويكون مسؤوال عن نشاطهم.
 يضع خطة عامة لنشاط فريقه تشمل الدورة اليت مت تكليفه هبا مث يقسمها خلطط فرعية على
مدى اقصر .
 يعمل على تكوين تيم قانوين تابع للحملة ملساعدة احلملة وعضويتها يف نشاطهم ويشرف
على تنسيق عمل هذا التيم.
 يقدم االستشارات القانونية لرئيس احلملة ومدير احلملة ين وبقية هيئاهتا سواء مباشرة او عرب
االستعانة بوحدة الدعم القانوين.
 يشرف على قضايا تسجيل احلملة واملنظمات التابعة هلا وفقا لنصوص القانون وذلك بالتنسيق
مع رئيس احلملة واملختصني من املسؤولني.
 ميثل احلملة امام اجلهات الرمسية والقانونية املختصة يف كل املنازعات او القضايا او يوفد من
ميثل احلملة من القانونينب امام تلك اجلهات.
 يراجع االتفاقات القانونية اليت تزمع احلملة توقيعها وال توقع اال بعد اجازهتا من طرفه أو طرف
من يفوضه واالقرار بأهنا ال تتناقض مع القانون ومع مصاحل احلملة.
 يتحصل على نسخ من كل القوانني املختصة بعمل احلملة وحيتفظ بنسخة من كل الوثائق
القانونية وشهادات التسجيل املختصة بنشاط احلملة والنظمات التابعة هلا لعرضها وقت
الضرورة.
 يقدم الدعم القانوين والفين لعضوية احلملة املتتخبة يف النقابات واملنظمات الفئوية وااجمالس
الشعبية والربملانات االقليمية والربملان الوطين اخل.
 يساهم يف صياغة مشاريع القوانني بإسم احلملة وبالتعاون مع رئاسة احلملة وبقية الفرق ذات
الصلة.
 يساهم باعداد وتنفيذ الدورات التدريبيبة الالزمة لعضوية احلملة وقيادهتا فيما يتعلق بالقضايا
القانونية بالتعاون مع رئيس فريق التدريب.

 يشرف على تكوين منظمة الدعم القانوين "حقوق".
 يصدر البيانات والتصرحيات ويكتب املقاالت ويعد الكتيبات املختصة بالقضايا القانونية ويعرب
عن رأ احلملة حوهلا.
 يقدم تقاريرا دورية لرئيس احلملة وفق خطة االتصال ااجمازة وتقريرا هنائيا عن عمله بنهاية
الدورة يرفعه لرئيس احلملة ومدير احلملة ين.
الهيكل ا المقترح لعمل فريق الشؤون القانونية

رئيس الفريق

نائب الرئيس

وحدة تطوير القوانني

وحدة حقوق االنسان

وحدة الدعم القانوين

رئيس فريق السالم األهلي :
رئيس فريق السالم األهلي هو القيادي المسئول عن العمل في مجال السالم األهلي ووسط القيادات األهلية
والمنظمات المدنية المعنية بالسالم.

مهام رئيس فريق السالم األهلي :
 خيتار نائبه ومعاونيه ويكون مسؤوال عن نشاطهم.
 يضع خطة عامة لنشاط فريقه تشمل الدورة اليت مت تكليفه هبا مث يقسمها خلطط فرعية على
مدى اقصر .
 يقوم بتيسري اإلتصال بني قيادة احلملة واإلدارات األهلية.
 يرصد قضايا النزاعات يف السودان ويوثقها ويقوم بالتعاون مع رئاسة احلملة وفريق املنظمات
والعمل الطوعي بتقدمي االقرتاحات واحللول اليت تنطلق من رؤية احلملة هلا.
 يعمل على تفعيل احلوارات ااجمتمعية هبدف تنشيط دور القيادات االهلية على مستوى
ااجمتمع املدين احمللي واالقليمي و العاملي.
 يعمل على دعم مشاركة نظار اإلدارات األهلية والعمد واملشايخ والسالطني والشباب والنساء
واملنظمات الغري حكومية يف عملية السالم األهلي .
 يوفر املعلومات والتجارب عن قضايا السالم األهلي ويقوم بتبادل املعلومات بني املنظمات غري
احلكومية  ،مما يؤد إىل دعم العالقات وزيادة التفاعل بني األطراف الرئيسية داخل ااجمتمع
املدين واألهلي.
 يقوم بتقدمي املساعدة الفنية والتدريب هبدف تتنمية قدرات األدارات األهلية واملنظمات املدنية
العاملة بالسالم وأنشطة العمل السلمي واملدين .
 يقوم بتوفري الدعم املاد واللوجسيت لنشطاء السالم األهلي من خالل تقدمي منح يف جمال
تطوير العمل السلمي من خالل الشراكة مع الوكاالت املختلفة للتنمية والسلم .
 يصدر البيانات والتصرحيات ويكتب املقاالت ويعد الكتيبات املختصة بقضايا السالم األهلي
ويعرب عن رأ احلملة حوهلا وميثل احلملة يف مؤمترات السالم األهلي.
 يقدم تقاريرا دورية لرئيس احلملة وفق خطة االتصال ااجمازة وتقريرا هنائيا عن عمله بنهاية
الدورة يرفعه لرئيس احلملة ومدير احلملة ين.

الهيكل ا المقترح لعمل فريق السالم األهلي

رئيس الفريق

نائب الرئيس

مكتب دارفور وكردفان

مكتب الشرق والوسط

مكتب الشمال واخلرطوم

رئيس فريق المهنيين :
رئيس فريق المهنيين هو القيادي المسئول عن العمل المهني للحملة وتكوين أجهزة المهنيين المختلفة وتنسيق
نشاطها.

مهام رئيس فريق المهنيين :
 خيتار نائبه ومعاونيه ويكون مسؤوال عن نشاطهم.
 يضع خطة عامة لنشاط فريقه تشمل الدورة اليت مت تكليفه هبا مث يقسمها خلطط فرعية على
مدى اقصر .
 يعمل على تكوين جمموعات وأجهزة خاصة باملهنيني أعضاء احلملة ويشرف على نشاطها.
 يساعد املنظمات واجلمعيات املهنية التابعة للحملة يف قضايا التسجيل ووضع اخلطط
االسرتاتيجية ومجع االموال وحتديد السياسات واالولويات.
 خيلق العالقات مع املؤسسات واملنظمات املهنية االقليمية والعاملية ويربط هبا املنظمات املهنية
التابعة للحملة ويشرف على أدائها هناك.
 يساعد على انضمام عناصر قيادية وجمموعات مهنية للحملة وفقا لقاعدة العضوية اجلماعية
وبالتعاون مع مدير احلملة والفريق السياسي.
 يساعد يف احلمالت االنتخابية ملهنيي احلملة يف اطار ترشحهم للنقابات او غريها من
املناصب التداولية ويقدم الدعم الفين لعضوية فريق املهنيني املتتخبة يف النقابات واملنظمات
الفئوية اخلاصة هبم اخل.
 ميثل قيادة احلملة يف مؤمترات ونشاطات املنظمات واجلمعيات املهنية التابعة للحملة او
املرتبطة هبا او ذات الطبيعة العامة ويلقى هناك كلمات ومواقف احلملة اصالة عن نفسه او
نيابة عن رئيس احلملة أو املكتب التنفيذ .
 يساهم يف صياغة برامج احلملة واوراقها يف القضايا املهنية بإسم احلملة وبالتعاون مع رئاسة
احلملة وأجهزة الفريق ذات الصلة.
 يساهم باعداد وتنفيذ الدورات التدريبيبة الالزمة لعضوية احلملة يف قطاع املهنيني بالتعاون مع
نائب رئيس الثقافة لشؤون التدريب.
 يشرف على تكوين املنظمة الصحية للحملة واملنظمة اهلندسية ومنظمة "حنن السودان"
التنموية بالتعاون مع رئيس فريق العمل الطوعي واإلجتماعي .

 يصدر البيانات والتصرحيات ويكتب املقاالت ويعد الكتيبات املختصة بقضايا املهنيني ويعرب
عن رأ احلملة حوهلا.
 يقدم تقاريرا دورية لرئيس احلملة وفق خطة االتصال ااجمازة وتقريرا هنائيا عن عمله بنهاية
الدورة يرفعه لرئيس احلملة ومدير احلملة ين.
الهيكل ا المقترح لعمل فريق المهنيين

رئيس الفريق

نائب الرئيس

مكتب املهن الطبية

مكتب الزراعيني

مكتب املهندسني
والصناعيني

رئيس فريق العمال والرعاة والمزارعين :
رئيس فريق العمال والرعاة والمزارعين هو القيادي المسئول عن عمل الحملة وسط قطاعات الرعاة والمزارعين

والعمال.

مهام رئيس فريق العمال والرعاة والمزارعين :
 خيتار نائبه ومعاونيه ويكون مسؤوال عن نشاطهم.
 يضع خطة عامة لنشاط فريقه تشمل الدورة اليت مت تكليفه هبا مث يقسمها خلطط فرعية على
مدى اقصر .
 يعمل على تكوين جمموعات وأجهزة خاصة بالعمال واملزراعني والرعاة أعضاء احلملة ويشرف
على نشاطها.
 يساعد املنظمات واجلمعيات لقطاعات العمال واملزارعني والرعاة التابعة للحملة يف قضايا
التسجيل ووضع اخلطط االسرتاتيجية ومجع االموال وحتديد السياسات واالولويات.
 خيلق العالقات مع املؤسسات واملنظمات املختصة بالعمال واملزارعني والرعاة االقليمية والعاملية
ويربط هبا املنظمات واألجهزة املرادفة يف احلملة ويشرف على أدائها هناك.
 يساعد على انضمام عناصر قيادية وجمموعات من العمال واملزارعني والرعاة للحملة وفقا
لقاعدة العضوية اجلماعية وبالتعاون مع مدير احلملة والفريق السياسي.
 يساعد يف احلمالت االنتخابية ألعضاء احلملة من العمال واملزارعني والرعاة يف اطار ترشحهم
للنقابات او االحتادات غريها من املناصب التداولية ويقدم الدعم الفين لعضوية فريق املهنيني
املتتخبة يف النقابات واملنظمات الفئوية اخلاصة هبم اخل.
 ميثل قيادة احلملة يف مؤمترات ونشاطات منظمات واحتادات ومجعيات العمال واملزارعني
والرعاة للحملة التابعة للحملة او املرتبطة هبا او ذات الطبيعة العامة ويلقى هناك كلمات
ومواقف احلملة اصالة عن نفسه او نيابة عن رئيس احلملة أو املكتب التنفيذ .
 يساهم يف صياغة برامج احلملة واوراقها يف قضايا العمال واملزارعني والرعاة وبالتعاون مع
رئاسة احلملة وأجهزة الفرق ذات الصلة.
 يساهم باعداد وتنفيذ الدورات التدريبيبة الالزمة لعضوية احلملة من العمال واملزارعني والرعاة
بالتعاون مع رئيس فريق التدريب.
 يشرف على تكوين املنظمات التنموية التابعة للحملة والعاملة يف قطاعات العمال واملزارعني

والرعاة.
 يصدر البيانات والتصرحيات ويكتب املقاالت ويعد الكتيبات املختصة بقضايا العمال
واملزارعني والرعاة للحملة ويعرب عن رأ احلملة حوهلا.
 يقدم تقاريرا دورية لرئيس احلملة وفق خطة االتصال ااجمازة وتقريرا هنائيا عن عمله بنهاية
الدورة يرفعه لرئيس احلملة ومدير احلملة ين.
الهيكل ا المقترح لعمل فريق العمال والمزارعين والرعاة

رئيس الفريق

نائب الرئيس

مكتب العمال

مكتب املزارعني

مكتب الرعاة

رئيس فريق العمل الشبابي:
رئيس فريق العمل الشبابي هو القيادي المسئول عن القطاع الشبابي في الحملة .رئيس هذه الفريق ليس هو
بالضرورة رئيس المنظمات الشبابية المعنية أو أمينها العام الخ ،وانما هو مسؤول الحملة الرئيسي لتنسيق نشاط كل
المنظمات والمؤسسات الشبابية على تعددها ذات الصلة بالحملة.

مهام رئيس فريق الشباب:
 خيتار نائبه ومعاونيه ويكون مسؤوال عن نشاطهم.
 يضع خطة عامة لنشاط فريقه تشمل الدورة اليت مت انتخابه هلا مث يقسمها خلطط فرعية على
مدى اقصر .
 ميثل احلملة امام اجلهات الرمسية والتجمعات األهلية املختصة بقضايا الشباب.
 يتابع تطور احلركة الشبابية يف البالد ويف املنطقة والعامل وينقل خرباهتا وجتارهبا للحملة ومنظماته
الشبابية والطالبية .
 يعد – بالتعاون مع قيادات املنظمات الشبابية – اطروحات احلملة فيما يتعلق بقضايا
الشباب ويقرتح سياساهتا وآليات عملها يف تلك القطاعات.
 يقرتح عناصرا شبابية يفرغها حلملة العمل الشبايب للحملة ويشرف عليها.
 ينظم او يساعد على دعم التجمعات واحلركات الشبابية املنضمة للحملة واحلركات االخرى
التابعة للحملة والعاملة يف ااجمال الشبايب ( مجعية شباب املستقبل ،مجعية شباب السالم؛
مجعية شباب لالطفال؛ حركة  30يناير الشبابية ،اخل ) .
 يساعد املنظمات الشبابية التابعة للحملة يف قضايا التسجيل ووضع اخلطط االسرتاتيجية ومجع
االموال وحتديد السياسات واالولويات.
 خيلق العالقات مع املؤسسات واملنظمات الشبابية االقليمية والعاملية ويربط هبا املنظمات
الشبابية التابعة للحملة ويشرف على أدائها هناك.
 يساعد على انضمام عناصر قيادية ومنظمات حملية او متخصصة للحملة وفقا لقاعدة
العضوية اجلماعية وبالتعاون مع مدير احلملة والفريق السياسي.
 ميثل قيادة احلملة يف مؤمترات ونشاطات املنظمات الشبابية التابعة للحملة او ذات الطبيعة
العامة ويلقى هناك كلمات ومواقف احلملة اصالة عن نفسه او نيابة عن رئيس احلملة أو
املكتب التنفيذ .

 يساعد يف احلمالت االنتخابية لشباب احلملة يف اطار ترشحهم للربملان او الربملانات الوالئية
او غريها من املناصب التداولية.
 يساهم باعداد وتنفيذ الدورات التدريبيبة الالزمة لشباب احلملة بالتعاون مع املؤسسات املعنية
يف احلملة وخصوصا مدير احلملة ورئيس فريق التدريب.
 يصدر البيانات والتصرحيات ويكتب املقاالت ويعد الكتيبات املختصة بقضايا الشباب ويعلن
عن رأ احلملة حوهلا.
 يقدم تقاريرا دورية لرئيس احلملة وفق خطة االتصال ااجمازة وتقريرا هنائيا عن عمله بنهاية
الدورة يرفعه لرئيس احلملة ومدير احلملة ين.
الهيكل ا المقترح لعمل فريق الشباب

رئيس الفريق

نائب الرئيس

احلركات املنضمة

وحدة التنظيمات الشبابية

وحدة الدراسات

رئيس فريق الطالب :
رئيس فريق الطالب هو القيادي المسئول عن القطاع الطالبي في الحملة .رئيس هذه الفريق ليس هو بالضرورة
رئيس المنظمة الطالبية  ،وانما هو مسؤول الحملة الرئيسي لتنسيق نشاط كل المنظمات والمؤسسات الطالبية على

تعددها ذات الصلة بالحملة.

مهام رئيس فريق الطالب :
 خيتار نائبه ومعاونيه ويكون مسؤوال عن نشاطهم.
 يضع خطة عامة لنشاط فريقه تشمل الدورة اليت مت انتخابه هلا مث يقسمها خلطط فرعية على
مدى اقصر .
 ميثل احلملة امام اجلهات الرمسية والتجمعات األهلية املختصة بقضايا الطالب.
 يتابع تطور احلركة االطالبية يف البالد ويف املنطقة والعامل وينقل خرباهتا وجتارهبا للحملة
ومنظماته الشبابية والطالبية .
 يعد – بالتعاون مع قيادات املنظمات الطالبية وخرباء التعليم – اطروحات احلملة فيما يتعلق
بقضايا الطالب ويقرتح سياساته وآليات عمله يف تلك القطاعات.
 يقرتح عناصرا طاليية حلملة العمل الطاليب للحملة ويشرف عليها.
 ينظم او يساعد على حىت تنظيم كتلة (طالب سودان املستقبل) باعتبارها اجلناح الطاليب
للحملة.
 يساعد املنظمات واجلمعيات الطالبية التابعة للحملة يف قضايا التسجيل ووضع اخلطط
االسرتاتيجية ومجع االموال وحتديد السياسات واالولويات.
 خيلق العالقات مع املؤسسات واملنظمات الطالبية االقليمية والعاملية ويربط هبا املنظمات
الطالبية التابعة للحملة ويشرف على أدائها هناك.
 يساعد على انضمام عناصر قيادية ومجعيات طالبية متخصصة للحملة وفقا لقاعدة العضوية
اجلماعية وبالتعاون مع الفريق العامة والفريق السياسية.
 ميثل قيادة احلملة يف مؤمترات ونشاطات املنظمات واجلمعياتى الطالبية التابعة للحملة او
املرتبطة به او ذات الطبيعة العامة ويلقى هناك كلمات ومواقف احلملة اصالة عن نفسه او
نيابة عن رئيس احلملة أو املكتب التنفيذ .
 يساعد يف احلمالت االنتخابية لطالب احلملة يف اطار ترشحهم للنقابات الطالبية او غريها

من املناصب التداولية.
 يساهم باعداد وتنفيذ الدورات التدريبيبة الالزمة لطالب احلملة بالتعاون مع املؤسسات املعنية
يف احلملة وخصوصا وخصوصا مدير احلملة ورئيس فريق التدريب.
 يصدر البيانات والتصرحيات ويكتب املقاالت ويعد الكتيبات املختصة بقضايا الطالب
ويعلن عن رأ احلملة حوهلا.
 يقدم تقاريرا دورية لرئيس احلملة وفق خطة االتصال ااجمازة وتقريرا هنائيا عن عمله بنهاية
الدورة يرفعه لرئيس احلملة ومدير احلملة ين.
الهيكل ا المقترح لعمل فريق الطالب

رئيس الفريق

نائب الرئيس

كتلة الطالب

اجلمعيات الطالبية

وحدة الدراسات

رئيس فريق الجندر :
رئيس فريق شؤون الجندر هو القيادي المسئول عن قضايا اإلنصاف الجندري داخل الحملة وكذلك في المجتمع
وعن ضمان تحقيق ذلك اإلنصاف ووضع الضمانات الالزمة لتحقيق هدف الحملة الدستوري في ضمان حقوق
المراة والمساواة القانونية بينها والرجل ودعم وتمكين النساء السودانيات.

مهام رئيس فريق شؤون الجندر :
 خيتار نائبه ومعاونيه ويكون مسؤوال عن نشاطهم.
 يضع خطة عامة لنشاط فريقه تشمل الدورة اليت مت انتخابه هلا مث يقسمها خلطط فرعية على
مدى اقصر .
 يقرتح ويشرف على كل النشاطات والربامج واملشاريع الرامية لتمكني املرأة وحتقيق االنصاف
اجلندر بالتعاون مع اجلهات اة األخرى.
 ميثل احلملة امام اجلهات الرمسية والتجمعات األهلية املختصة بقضايا اجلندر والنساء واملساواة
اجلندرية.
 يتابع تطور احلركة النسوية ودراسات اجلندر يف البالد ويف املنطقة والعامل وينقل خرباهتا وجتارهبا
للحملة.
 يعد ويطور – بالتعاون مع كوادر احلملة واملتخصصني– اطروحات احلملة فيما يتعلق بقضايا
اجلندر ويقرتح سياساهتا وآليات عمله يف تلك القطاعات.
 خيلق العالقات مع املؤسسات واملنظمات االقليمية والعاملية املختصة بقضايا اجلندر والتنمية
النسوية ويشارك او ينتدب من ميثل احلملة يف نشاطاهتا.
 يساعد على انضمام عناصر قيادية نسوية للحملة.
 ينظر يف امكانية إنشاء تنظيم نسو او انضمام جمموعات نسوية مؤيدة للحملة ويقدم
اقرتاحاته يف هذا الشأن لرئيس احلملة .
 ميثل قيادة احلملة يف مؤمترات ونشاطات املنظمات النسوية ومراكز دراسات اجلندر وتنمية املرأة
اخل ويلقى هناك كلمات ومواقف احلملة اصالة عن نفسه او نيابة عن رئيس احلملة أو
املكتب التنفيذ .
 يبستلم شكاوى االعضاء واملواطنني فيما يتعلق بأ انتهاك ملبادئ االنصاف اجلندر واحرتام
حقوق وكرامة النساء من طرف أ عضو او مؤسسة تابعة للحملة ويرفعها مع توصياته
للجهات املعنية يف احلملة.

 يشرف على متابعة التزام فروع ومؤسسات احلملة مببدأ اإلنصاف اجلندر وضمان متثيل
النساء قاعديا وقياديا ويقدم االقرتاحات يف حالة انتهاك ذلك للمكتب التنفيذ مبا فيها
حل الفرع او املؤسسة املعنية.
 يساهم باعداد وتنفيذ الدورات التدريبيبة الالزمة لعضوية احلملة واملنظمات التابعة له يف جمال
رفع الوعي اجلندر بالتعاون مع املؤسسات املعنية يف احلملة .
 يصدر البيانات والتصرحيات ويكتب املقاالت ويعد الكتيبات املختصة بقضايا اجلندر
ويعلن عن رأ احلملة حوهلا.
 يقدم تقاريرا دورية لرئيس احلملة وفق خطة االتصال ااجمازة وتقريرا هنائيا عن عمله بنهاية
الدورة يرفعه لرئيس احلملة ومدير احلملة.

الهيكل ا المقترح لعمل فريق الجندر

رئيس الفريق

نائب الرئيس

وحدة الدراسات اجلندرية

وحدة الرصد واملتابعة

وحدة املنظمات واملشاريع

رئيس فريق الشؤون الخارجية وقضايا المهجر :
رئيس فريق العالقات الخارجية هو القيادي المسؤول عن وضع وتنفيذ السياسات الخارجية وتطوير العالقات
الخارجية للحملة كما هو مشرف على فروع الحملة بالخارج وكذلك عن تمثيل الحملة خارج البالد.

مهام رئيس فريق الشؤون الخارجية وقضايا المهجر :
 خيتار نائبه ومعاونيه ويكون مسؤوال عن نشاطهم.
 يضع خطة عامة لنشاط فريقه تشمل الدورة اليت مت انتخابه هلا مث يقسمها خلطط فرعية على
مدى اقصر .
 يقرتح السياسات فيما يتعلق بالعالقات اخلارجية والقضايا اخلارجية للحملة والدولة.
 ميثل احلملة امام اجلهات الرمسية والشعبية املختلفة خارج السودان.
 يسهل وينسق ويشارك يف زيارات رئيس احلملة أو نائبه او مدير احلملة وبقية قيادات احلملة
يف اخلارج.
 يساعد املنظمات املدنية املرتبطة باحلملة يف خلق عالقاهتا العاملية ويشبكها مع املنظمات
االقليمية والعاملية ذات االختصاص.
 يتابع ويساعد عمل الفروع اخلارجية وكذلك نشاط فروع املنظمات واملدنية باخلارج ونشاطات
اعضاء احلملة يف اجلاليات باخلارج ومنظمات الدياسبورا .
 خيلق العالقات مع املؤسسات والشبكات واملنظمات االقليمية والعاملية املختصة ويشارك يف
نشاطاهتا أو ينتدب من ميثل احلملة يف نشاطاهتا.
 خيلق العالقات مع القيادات واحلكومات والربملانات والشخصيات املؤثرة يف خمتلف دول العامل
وذلك لعرض وجهة نظر احلملة واحلصول على دعمها.
 يساهم باعداد وتنفيذ الدورات التدريبيبة الالزمة لعضوية احلملة واملنظمات التابعة له يف جمال
العالقات اخلارجية بالتعاون مع املؤسسات املعنية.
 يصدر البيانات والتصرحيات ويكتب املقاالت ويعد الكتيبات املختصة بقضايا السياسة
والعالقات اخلارجية ويعلن عن رأ احلملة حوهلا.
 يقدم تقاريرا دورية لرئيس احلملة وفق خطة االتصال ااجمازة وتقريرا هنائيا عن عمله بنهاية
الدورة يرفعه لرئيس احلملة ومدير احلملة ين.

الهيكل المقترح لعمل فريق الشؤون الخارجية

رئيس الفريق

نائب الرئيس

وحدة السياسات

وحدة الفروع اخلارجية
واجلاليات

وحدة العالقات الدولية
والتشبيك

رئيس هيئة الرقابة العامة :
رئيس هيئة الرقابة العامة هو القيادي المسئول عن مراقبة التزام هيئات ومؤسسات الحملة بنظامها االساسي

ولوائحها وقيمها في العمل العام كما هو مسؤول عن حماية الحملة من االختراقات واألعمال المضادة وعن أمن
وسالمة عضوية الحملة وقياداتها وممتلكاتها.

مهام رئيس هيئة الرقابة العامة :
 خيتار نائبه ومعاونيه ويكون مسؤوال عن نشاطهم.
 يضع خطة عامة لنشاط فريقه تشمل الدورة اليت مت انتخابه هلا مث يقسمها خلطط فرعية على
مدى اقصر .
 يقرتح ويشرف على كل النشاطات والربامج واملشاريع الرامية لضمان حقوق العضوية وضمان
احلكم الراشد يف احلملة.
 يستلم شكاوى االعضاء واملواطنني فيما يتعلق بأ انتهاك ملبادئ احلملة وضوابطها جتاه أ
عضو او مؤسسة تابعة للحملة أو مواطن وحيقق فيها ويرفعها مع توصياته للجهات املعنية يف
احلملة.
 يضع قواعد االمان والنظام يف احلملة ويرسل نسخة منها لكل فرع وهيئة.
 يقوم بزيارات تفقدية مفاجئة لفروع وهيئات احلملة للتأكد من التزامها بنظامها ولوائحها
وضوابط أماهنا.
 يكون مسئوالً عن االشراف على أمن ممتلكات احلملة وعن أمان أرشيف احلملة ووثائق
وسجالت وملفات واألوراقه الرمسية للحملة وتقاريرها ويتخذ تدابري أمن جيدة حلمايتها.
 حيتفظ بنسخ آمنة من قوائم عضوية احلملة وسبل االتصال بفروعها وقياداهتا.
 يشرف على محاية عضوية احلملة وقياداهتا املهددة بسبب نشاطاهتا وضمان امنها وسالمتها.
 يشرف على ضمان امن وسالمة املواطنني املشاركني يف نشاطات احلملة اجلماهريية وندواهتا
وعلى ضمان حفظ القانون والنظام يف تلك النشاطات بالتعاون مع اجلهات الرمسية.
 يشرف على ويتابع تطبيق قواعد األمان االلكرتوين وخصوصية وسرية االتصاالت واجهزة
االتصال وتداول الوثائق وكذلك على ضمان أمان وكفاءة سيارات احلملة ووسائل نقلها
واتصاالهتا اخل .
 يساهم باعداد وتنفيذ الدورات التدريبيبة الالزمة لعضوية احلملة واملنظمات التابعة هلا يف جمال

الرقابة العامة واألمان بالتعاون مع املؤسسات املعنية.
 يقدم تقاريرا دورية لرئيس احلملة وفق خطة االتصال ااجمازة وتقريرا هنائيا عن عمله بنهاية الدورة
يرفعه لرئيس احلملة ومدير احلملة.
الهيكل ا المقترح لهيئة الرقابة العامة

رئيس اهليئة

نائب الرئيس

وحدة الرقابة الداخلية

وحدة امان املمتلكات

وحدة النظام

