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ْم( تحالف  القوى الديمقراطية والمدنية والثورية )تََقدَّ

 لتحالفامشروع هيكل 

 

 

 المؤتمر العام: 

 أعلى هيئة سياسية وتنظيمية ينعقد مرة في العام  .1

 يجيز ميثاق التحالف ونظامه األساسي وبرنامجه العام ويعدلهم  .2

 الجديدة وفي التوصيات بأنهاء عضوية ينظر في طلبات العضوية  .3

 ينظر في طلبات التجميد والتظلمات ويجيز القائمة النهائية للعضوية  .4

 ينتخب القيادات المجتمعية وقيادات الراي لعضوية المجلس العام للتحالف .5

 

 

 المجلس العام:

 رينيكون بمثابة برلمان للتحالف واعلى هيئة قيادية في الفترة بين المؤتم .1

يتكون من رؤساء التنظيمات السياسية والمدنية المكونة للتحالف أو امنائها العامين فضال عن القيادات   .2

المجتمعية الكبيرة وقادة الراي. تكون مهامه تحديد الخط السياسي والبرامجي للتحالف واجازة وثائقه الحاكمة وخططه 

 االستراتيجية. 

عقاد المؤتمر العام األول ويحق له تجميد عضوية أي تنظيم او فرد أو جهة ينظر في طلبات العضوية حتى ان .3

 عضو في التحالف

هيكلة الدولة  /1يقسم المجلس العام عضويته للعمل على والتداول واتخاذ التوصيات حول القطاعات التالية:  .4

 السياسة الخارجية  /5م الخ( الخدمات العامة )صحة وتعلي /4االقتصاد  /2قضايا االمن والدفاع  /2واإلدارة 

 تكون رئاسة المجلس دورية كل ثالثة أشهر تنتقل لتنظيم حسب ترتيب توقيعها على ميثاق التحالف  .5

 يكون لمجلس التحالف سكرتير ومقرر محترفان ثابتان من خارج عضوية التنظيمات .6

 

 مجلس المستشارين: 

ات الخبرات في مجالهم وخصوصا في القطاعات الخمسة يتكون مجلس للمستشارين للتحالف من أصحاب وصاحب

 المذكورة أعاله، يقدمون اوراقهم واقتراحاتهم لمجلس التحالف 

 

 المكتب التنفيذي المركزي:

 أعضاء  9يتم انتخابه من المجلس العام للتحالف ويتكون من  .1
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 م يقوم بتسيير اعمال التحالف اليومية وتنفيذ قرارات وخطط المجلس العا .2

يتكون من رئيس وأمين عام وامين شؤون قانونية وامين شؤون مالية وامين شؤون امنية وعسكرية وامين  .3

 شؤون خارجية وامين للتنظيم واإلدارة وامين للعمل الجماهيري وامين اتصاالت سياسية 

عالم، الشؤون تعمل تحت كل إشراف امين لجنة متخصصة في المجاالت السبعة: االتصاالت السياسية، اال .4

 العسكرية، التنظيم واإلدارة، العمل الجماهيري –القانونية، الشؤون المالية، الشؤون األمنية 

 

 فروع التحالف اإلقليمية وبالمهجر:

 تتكون في كل مدن السودان فروع للتحالف يكون لكل منها مكتب تنفيذي  .1

 تتكون في أقاليم السودان الستة فروع للتحالف يكون لكل منها مجلس عام ومكتب تنفيذي إقليمي  .2

 تتكون بدول المهجر فروع للتحالف يكون لكل منها مكتب تنفيذي  .3

 المكتب التنفيذي  اشراف ومساعدةتحت  تنفيذياتعمل فروع التحالف اإلقليمية وفي دول المهجر  .4

واستراتيجيات فروع التحالف في كل إقليم من األقاليم الستة للقيادة السياسية للمجلس تخضع سياسات  .5

 العام لإلقليم والمجلس العام االتحادي 

 

 البصريالمخطط 

 


