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الموضوع :توضيح بخصوص إضراب العاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
(اإلصالحي المؤسسي)

 .1نؤك د إن اإلض راب ح ق مش روع ومحمي بالوثيق ة الدس تورية والق انون ويعت بر من إنج ازات ث ورة ديس مبر

المجيدة ،التي كفلت حق حرية التعبير بكل الطرق السلمية .التحية والخلود لجمي ع ش هداء الث ورة الس ودانية

ونتمنى عاجل الشفاء للجرحى والعودة السالمة لمفقودين.

 .2على ال رغم من تأكي دنا على مش روعية اإلض راب ،لكن ه ذا ال يع ني ب أي ح ال من األح وال موافقتن ا على م ا
صاحبه من أعمال من قبل اللجنة ألتسيريه لنقابة العاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،مث ل إغالق

المكاتب وإيقاف مصالح الناس بالقوى والتحرش اللفظي والجس دي بالع املين غ ير المش اركين في اإلض راب
.3

وزوار الوزارة وغيره .

نتيجة لسياسات العهد البائد ،كان الوض ع اإلداري والم الي ب وزارة التعليم الع الي والبحث العلمي قب ل الث ورة

وضع مشوه نتيجة لكثير من التجاوزات ،ويؤكد ذلك تق ارير المراج ع الع ام ،وه دف لتمكين نظ ام  30يوني و

 1989بمؤسس ات التعليم الع الي والبحث العلمي ،ك ان الب د من معالجت ه لتحقي ق اإلص الح المؤسس ي ورف ع
كفاءة األداء ،لتحقيق شعارات الثورة.

 .4لم يكن هناك هيكل تنظيمي ووظيفي مجاز للوزارة ومعتمد من ديوان شؤون الخدمة منذ العام  ،2008والذي
تعرض لكثير من التجاوزات والتعديات حيث أنشأت إدارات عامة بقرارات وزارية دون موافقة مجلس الوزراء،

لدعم التمكين والجهاد مثل إدارة شؤون الطالب وإدارة التأصيل ،فكان من الضروري مراجع ة هيكل ة ال وزارة،
وقد تم ذلك بالتنسيق الكامل مع ديوان شؤون الخدمة ووزارة المالية والتخطيط االقتصادي ومجلس ال وزراء،

حيث ص در الهيك ل التنظيمي وال وظيفي لل وزارة بق رار الس يد رئيس مجلس ال وزراء في أكت وبر .2020
ليستوعب التغي يرات ال تي أح دثتها الث ورة ،والتغي يرات في قط اع التعليم الع الي والبحث العلمي ،ولتحقي ق
شعارات ثورة ديسمبر المجيدة.

 .5لم يكن هناك س جل وظيفي معتم د من دي وان ش ؤون الخدم ة للع املين ب الوزارة ،وال يكن للع املين ب الوزارة

أرقام وظيفية وال سجل بديوان شؤون الخدمة ،كانت التعيين يتم داخل الوزارة (تعيين مصلحي) وليس ع بر
ً
مخالفا لالئحة الخدم ة المدني ة  ،وقد ش اب التعيين ات والترقي ات في
لجنة االختيار للخدمة المدنية ،مما يعد
الوزارة كثير من التجاوزات لتمكين النظام البائد بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

 .6شكلت لجنة من ديوان شؤون الخدمة لتسكين الع املين وف ق الهيك ل ال وظيفي المج از في  ،2020بن اء على
توصيات اللجنة ُسكن جميع العاملين بالوزارة في السجل الوظيفي للوزارة المعتمد من الديوان للع ام الم الي
 ،2021وذل ك بمختل ف االدارات العام ة والفرعية ،ومنحهم أرق ام وظيفي ة ،ك أول خط وة لتوفي ق أوض اع

العاملين بالوزارة.

 .7نسبة لعدم وجود سجل وهيكل وظيفي (وظائف مصدقة) لم تكن هناك ترقيات للع املين ب الوزارة من ذ ف ترة
طويلة ،مما أدى ألى تكدس العاملين ببعض الدرجات وخاص ة الدرج ة الخامس ة .الهيك ل ال وظيفي المج از في

إكتوبر  2020أوجد وظائف جديدة مصدقة من ديوان شؤون الخدمة ووزارة المالية ،مما يس مح بالترقي ات
وفق نصوص الئحة الخدمة المدنية للعام .2007

 .8لم تنفذ الترقيات وذلك في انتظار قرارات لجنة تفكيك نظام  30يونيو  1989واس ترداد األم وال بخص وص
التج اوزات في أج راءات التع يين وال ترقي ب الوزارة خالل الثالثين عام ًا الماض ية ،وجمي ع ملف ات الع املين
بالوزارة حاليا تحت الدراسة من قب ل لجن ة التفكي ك ،وس تتم ترقي ات الع املين ب الوازرة بع د ق رارات لجن ة

تفكيك نظام  30يونيو  1989واسترداد األموال ،وذلك وفق اإلج رات المنص وص عليه ا في الئح ة الخدم ة.
المدنية القومية لسنة. 2007

 .9شكلت الوزارة لجنة لمراجعة شروط خدمة العاملين غير األكاديميين بجميع مؤسسات التعليم الع الي والبحث
العلمي منها رئاسة الوزارة ،وذلك لتحسين شروط خدمة العاملين غير األك اديمي ،لتض مينها في موازن ة الع ام
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