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 -1نشأة وزارة التنمية اال جتما عية -:
أنشئت كوزارة للشئو ن اال جتما عية بو ال ية الخرطوم فى العا م 1995م حيث ان مكوناتها كا نت تتبع
لعدد من الجهات المختلفة الوزارية و الوالئية،وقد جاء تأ سيسها لضرورة جمع النشاطات المتقاربة لتكو ن
منظومة متكاملة األهداف تعمل على تأصيل ممارسا ت العمل اإلجتماعى ،وتكتسب وزارة الشؤون
اإلجتماعية أهميتها من التميز اإلجتماعى لمجتمع والية الخر طو م الذى يمثل المجتمع السودانى بكل قبائله
و لهجاته وسحناته ،وهى مركز الثقل اال جتما عى و مركز النشا ط اإلقتصادى األكبر،إذ
تعتبرمركزإستقطاب لتمركز الصناعات و القطاعات الخدمية وفرص العمل  ،مما يتر تب عليه ضرورة
توفير الخدما ت األساسية كالصحة والتعليم والرعاية اإلجتماعية وتأهيل البنيات التحتية  ،وهذا و قد استقبلت
الوالية عدد من الهجرات الداخلية والنزوح مما نتج عن تشويه فى بنية الوالية وإمتدادها عشو ائيا ً وظهور
كثيرمن اإل فرازات اإلجتماعية السالبة  ،وهذه الخصوصية اإلجتماعية تطلبت من الدولة تخصيص وزارة
تعمل على صهر هذا التنوع فى بوتقة واحدة من خالل البرا مج اإلجتماعية والمساهمة بصورة واضحة فى
مسيرة البناء العمرانى ،فكان إنشا ء الوزارة تحت مسمى وزارة الشؤون اإلجتماعية والثقافية  ،وقد حدد
المرسوم الجمهورى و الذى يحمل الرقم ( )20والذى صدر فى العام 1995م مهام وإختصاصات الوزارة
فى مجال رعاية الشباب واأل طفال وتعميق قيم التدين فى مجاالت النشروتفعيل العمل اإلجتماعى عبردفع
حركة جباية الزكاة واألوقاف وحث أفراد المجتمع على التكافل اإلجتماعى ودفع العمل الطوعى وقد شهدت
الوزارة عدد من التطورات فى تكويناتها حيث انفصلت عنها إدارة الشباب و الرياضة لتصبح كيانا قائما
بذاته تحت مسمى ( المجلس األعلى للشباب و الرياضة) كما تم إنشاء مؤسسة للتنمية اإلجتماعية وإدارة
المصنفات األدبية والفنية وأصبحت إدارة األمومة والطفولة مجلسا ً لرعاية الطفولة .ثم تم تطويرالشؤون
الدينية لتكون العقيدة و الدعوة ومن بعد ذ لك مجلس الدعوة والحج و األ وقاف لتصبح هيئة األوقاف
اإل سالمية وأضيف الى الوزارة منظمة الشهيد والتأمين الصحى وديوان الزكاة وإذاعة والية الخرطوم وقد
ظلت تحت مسمى وزارة الشؤون اإلجتماعية و الثقافية حتى منتصف العا م (2006م) حتى تم فصل الثقافة
ليصبح اإلسم وزارة الشؤون اإلجتماعية وهى تضم عدد من الهيئات و المؤسسات واإلدارات ذات الصلة
بالعمل اإلجتماعى ومن ثم تحول اإلسم الى وزارة التنمية اإلجتماعية عام(  2010م) وبهيكل جديد تم فيه
فصل مجلس الدعوة وهيئة األوقاف اإلسال مية  ،ثم تم إعادة هذه اإلدارات مرة أخرى للوزارة بعد دمجها
مع وزارة التو جيه واإلرشاد فى آواخر العام (2011م ) السا بق ،و يتم تغيير اإلسم ليصبح وزارة التوجيه
والتنمية اإلجتماعية ثم خرج قطاع التوجيه والدعوة فى نهاية العام( 2013م) لتصبح الوزارة فقط لتضم
قطاعى الرعاية والتنمية بمسمى وزارة التنمية اإلجتماعية.

مهام واختصاصات وزارة التنمية اإلجتماعية:
-

وضع وإنفاذ السياسات العامة فى مجال النشاط السنوى والرعايةاإلجتماعيةلألمومة والطفولة والعجزة
والمعاقين واأليتام والمشردين بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
تنفيذ برامج مشروعات تأهيل المرأة الريفية وتطوير قدراتها ورعاية األسر الفقيرة وأسرالشهداء.
رعاية األحداث واإلصالحياتودوراإلصالح بالوالية ودراسة حاالتهم وتنفيذ البرامج التأهيلية لهم
بالتنسيق مع الجهات المختصة.
التنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة المشاكل الناتجة عن النزوح والهجرة وإقامة المعسكرات ودور
اإليواء للمشردين.
إنشاءدوراإليواء وتطوريها واإلشراف عليها.
رعاية المراكز اإلجتماعية ومراكز ووحدات رعاية وتأهيل المعوقين وذوي اإلحتياجات الخاصة
بالوالية.
تنفيذ البرامج القومية للتكافل والتنمية اإلجتماعية ومكافحة الفقر.
تشججججججيع وتسجججججهيل وترشجججججيد ومتجججججا بعجججججة العمجججججل الطجججججوعى والشجججججعبى العاملجججججة فجججججى مججججججال تنميجججججة و
تطويرالمجتمجججججججع بالواليجججججججة والعمجججججججل علجججججججى تنميجججججججة العالقجججججججات اإلنسجججججججانية للتكافجججججججل اإلجتمجججججججاعى
بالوالية.
تشجيع األعمال الخيرية وإستقطاب الهبات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وضع وإنفاذ السياسة السكانية وتنظيم األسرة فى الوالية.
إجراء البحوث و الدراسات الالزمة للتنمية اإلجتماعية.
در اسججججججة األثججججججار الناجمججججججة عججججججن تنفيججججججذ المشججججججروعات اإلسججججججتراتيجية و السياسججججججات الوالئيججججججة فججججججى
المجاالت اإلجتماعية.
المسجججججاهمة مجججججع السجججججلطا ت القوميجججججة فجججججى وضجججججع وإنفجججججاذ السياسجججججات العامجججججة فجججججى وضجججججع الشجججججباب
و الخريجين.
المسججججاه مة مججججع السججججلطا ت القججججو ميججججة فججججى وضججججع إنفججججاذ السياسججججات العججججا مججججةفى مجججججال األمومججججة
و الطفولة.

تنسيق برامج تأهيل وتدريب الكوادر البشرية العاملة فى مجال الرعاية اإلجتماعية. وضججججججججع و إنفججججججججاذ السياسججججججججات والخطججججججججط و البججججججججرامج و القججججججججوانين المنظمججججججججة ألنشججججججججطة التججججججججأمينالصحى.
 -اإلشراف العام على الزكاة بالوالية جبايةً وصرفا ً.

الفصل الثا نى

أوال ً  :الوزراء :
الرقم

الوزير

الفترة

مسمى الوزارة

1

أ.محمد الشيخ مدنى

وزارة التنمية االجتماعية و الثقافية

 1996– 1995م

2
3

د.محم دالمهدى مندور المهدى
أ.محمد على احمد

وزارة التنمية االجتماعية و الثقافية
وزارة الشؤون االجتماعية

 1996م 2001-م
 2001م

4
5

أ.هاشم هارون احمد
أ.اسامة يوسف ادريس هبانى

وزارة الشؤون االجتماعية والثقافية
التنمية االجتماعية

 2001م 2006-م
 2001م 2009-م

6

أ.اميرة الفاضل محمد الفاضل

التنمية االجتماعية

 2009م 2010-م

7
8

أ.عفاف احمد عبدالرحمن
أ.مشاعراحمد االمين الدولب

التنمية االجتماعية
التوجيه والتنمية االجتماعية

 2010م 2011-م
 2011م 2013-م

9

د.امل البكرى محمد اسماعيل
البيلى

التوجيه والتنمية االجتماعية  +التنميةاالجتماعية

من ابريل 2013م حتى
االن

ثانيا ً :المدراء العامين :
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

المديرالعام

مسمى الوزارة

الفترة

وزارةالشؤون االجتماعيةوالثقافية

 1995م 1997-م

أ.محمود الحاج ابو بكر
حبشى
وزارةالشؤون االجتماعيةوالثقافية
أ.حسين عبد الكريم عدالن
وزارةالشؤون االجتماعيةوالثقافية
أ.عبدهللا ابراهيم محمد
احمد
الشؤون االجتماعية
د.عمار حامد سليمان
الشؤون االجتماعية
أ.سعيد الحسين سعيد تاج
الدين
الشؤون االجتماعية
أ.فوزية حسن سيد احمد
الشؤون االجتماعية
د.الطيب مختار الطيب
الشؤون االجتماعية
أ.معاوية زروق
د.التجانى الشيخ حسن
وزارة التنمية االجتماعية( 2010م_ 2011م)ثم
االصم
التوجيه والتنميةاالجتماعية( 2011م_ 2013م)
ثم التنمية االجتماعية( 2013م الى اآلن).

 1997م 2002-م
 2002م 2006-م
2001م
 2007م 2007-م
 2007م 2008-م
 2008م 2009-م
 2009م 2010-م
 2010م 2015-م

القوى العاملة بوزارة التنمية االجتماعية :
أوالً :القوى العاملة باالدارات العامة :
الرقم

االدارة

عدد الموظفين

االدارة العامة

1

المواردالبشرية
الشؤون المالية
الحسابات
االدارة العامة
االمداد
التنمية وتخفيف حدة الفقر
الجودةوالتطويراالدارى
االسرة المراة
االيتام
االعالم
الرعاية
ادارةالدورااليوائية

16
4
21
() 10موظفين و() 36عامل
3
() 11موظف+عامل
() 5موظف
() 20موظف
() 9موظفين
 23موظف
() 23موظف
() 8موظف

الشؤون المالية االدارية

8

التخطيط والبحوث
مركزالدراسات
مركزالمعلومات

() 16موظف
() 18موظف
() 9موظف

9

التوعية المجتمعية

() 17موظف

2
3
4
5
6
7

الرعاية االجتماعية
التخطيط االستراتيجى
والبحوث والمعلومات

ثانياً :بعض التخصصات المهمة التى تتميز بها وزارة التنمية االجتماعية :
الرقم
1
2
3
4
5

االدارة
علم اجتماع
علم نفس
مفتش رعاية
تغذية
تخطيط واقتصاد
المجموع

عددالموظفين
104
120
19
34
26
303

ثالثاً:احصائية بالقوى العاملة بالوزارة :
داخل الهيئة -:
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

الدرجة
الولى الخاصة
االولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة
السابعة
الثامنة
التاسعة
العاشرة
الثالثة عشر
الرابعة عشر
المجموع

العد د
1
1
7
12
41
44
77
376
200
12
13
10
794

خارج الهيئة -:

الرقم
1
2
3
4
5
6
7

الدرجة
العاشرة
الحا ديةعشر
الثانيةعشر
الثالثةعشر
الخامسةعشر
السادسةعشر
السابعةعشر
المجموع

العدد
5
17
19
68
64
79
41
293

الفصل الثا لث

الهيئات المسؤسسات التابعة للوزارة :
❖

ديوان الزكاة :

مرديوان الزكاة بمراحل متعددة اولها مرحلة النشاط الطوعى حيث صدر قانون الزكاة لسنة  1400هجرية
الموافق  1980موبموجبه انشى صندوق الزكاة الطوعى واستهدف احياء الشعيرة ولكن على سبيل التطوع
ال االلزام  .واستمر العمل بهذا القانون حتى عا م  1404هجرية الموافق  1984م .ثم جاءت المرحلة الثانية
التى تم فيها اصدار قانون موحد للزكاةوالضرائب فى عام  1404هجرية الموافق  1984م(ديوان
الزكاةوالضرائب)واكد هذا القانون على والية الدولةعلى الزكاة جباية وصرفا .وفى المرحلة الثالثة صدر
قانون الزكاة لسنة  1406هجريةالموافق  1986م حيث اكد هذا القانون على الزامية دفع الزكاة للدولة،
وفصل عنها الضرائب وانشا لها ديوانا قا ئما بذاته .وجاءت المرحلة االخيرةفى التشريع للزكاة حيث تمت
مراجعة القانون فى اول عهد ثورة االنقاذ الوطنى واصدر قانون الزكاة لسنة 1410هجريةالموافق  1990م
ثم عدل هذا القانون للقانون الحالى بقانون الزكاة للعام  2001م وهوالذى يعمل به الديوان االن.

االختصاصات والمهام:
 تطبيق فريضة الزكاة وجمع وصرف الصداقات بما يحقق طهارة المال تزكية النفس . الدعوة واالرشاد الى اهمية الزكاة والصدقات وتوزيعها على مستحقيها . تاكيد سطانية الدولة المسلمة فى جمع واردات الزكاة والصدقات وتوزيعها على مستحقيها . -تلقى وجباية وادارة الزكاة بما يحقق التراحم والتكا فل االجتماعى .

❖هيئة التأمين الصحى:
اُنشججججججئت هيئججججججة التججججججأمين الصججججججحى واليججججججة الخرطججججججوم فججججججى العججججججام  1996م بموجججججججب قججججججانون
الهيئججججججة العامججججججة للتججججججامين الصججججججحى وفججججججى العججججججام  2001م وعنججججججدما صججججججد ر قججججججانون للتججججججامين
الصجججججحى اتجججججاح للواليجججججات انشجججججاء قجججججوانين خاصجججججة بهجججججا اصجججججدرت واليجججججة الخرطجججججوم قجججججانون
التجججججامين الصجججججحى حتججججججى للعجججججام  2002م والججججججذى جعجججججل لهججججججا هيئجججججة وكججججججان االشجججججراف الججججججى
وزارة الشؤون االجتماعية.
االختصاصات والمهام:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

وضع الخطط والسياسات الوالئية للتأمين الصحى لترقية الخدمات الطبية للمؤمن عليهم
ادارة نظام والئى للتامين الصحى بالتنسيق مع الجهات المختصة لتقديم افضل الخدمات
الطبية وتطويرها وفقا ً لمبدأ المشاركة فى التكافة .
توسعة مظلة التامين الصحى لتشمل كافة سكان الوالية .
التنسيق مع جهات االختصاص فى استقطاب وتاهيل الكوادر الطبية .
المشروعات والبرامج .
التغطية الشاملة للتامين الصحى لسكان والية الخرطوم .
ادخال خدمات طبية جديدة .
تطبيق نظام التغطية الشاملة .
تطبيق نظام البطاقة الممغنطة .

الهيكل التنظيمى
السكرتارية

وحدة التخيط

المستشار القانونى

وحدة تقانة
المعاومات

المديرالعام

وحدة
المراجعةالداخلية

وحدة العالقات
العامة واالعالم

وحدة التطوير
االدارى

وحدة االستثمار

االدارةالعامة للتغطية الشاملة
وخدمات المشتركين

االدارة العامة للخدمات
الصحية والمطالبات

ادارةالخدمات الصحية

ادارة المطلبات

ادارة الموارد
البشرية والمالية

مفوضية العمل الطوعى واالنسانى :
تم انشاء معتمدية للنازحين فى العام  1989م ضمن وزارة الصحة والرعاية االجتماعية ثم الحقت
لوزارةالتنمية االجتماعية تحت مسمى االدارة العامة لشؤون النازحين ثم بوزارة الشؤون االجتماعية
والثقافية بوالية الخرطوم وسميت باالدارة العامة للعون االنسانى واخيرا ً فى فبراير 2000م تكونت
المفوضية كهيئة إعتبارية تحت مسمى مفوضية العمل الطوعى واإلنسانى .
االختصاصات والمهام:
 بناءعالقة شراكة متوازنة وفعالة مع كل الجهات العاملة فى مجال العمل الطوعى والعون اإلنسانى بالبالد. تنظيمعمل المنظمات والجهات العاملة فى العمل الطوعى. البرامج والمشروعات . إستكمال بناء مفوضية مؤسسيا وبناء قاعدة معلومات للعمل الطوعى واالنسانى بالوالية بناء قدرات العمل الطوعى المانح والمنفذ. المساهمةفى برنامج العودة الطوعية للنازحين واعادة توطين الراغبين فى البقاء. -بناء نظام مؤسسى فاعل ومقتدر الدارة الكوارث

بالسودان.

الهيكل االدارى:

وزيرالتنميةاالجتماعية
المستشارالقانونى
وحدة ثقافة المعاومات

المفوض

وحدة المراجعة الداخلية

وحدةالعالقات العامة واالعالم

ادارةالمنظمات
الوطنيةواالجنبية

قسم
التسجيل

قسم
الصحةوالبيئة

قسم

إدارة البرامج

قسم المتابعة والتقيم

ادارةالطوارى واالنزارات
المبكرةلاليواء

قسم االيواء

إدارة الموارد
والمالية

قسم الطوارى

التجديد

قسم الخدمات
االنسانية

قسم التنمية
الثقافية

قسم التعليم
والتدريب المهنى

قسم شؤون
التدريب

قسم الموارد
المالية

قسم
الخدمات

قسم شؤون
العاملين

مجلس االشخاص ذوى االعاقة:
تم انشاء مجلس االشخاص ذوى االعاقة بالقرار رقم() 129الصادرمن والى واليةالخرطوم بتاريخ
8اكتوبر 2012م بموجب المادة() 5من قانون االشخاص ذوىاالعاقة واليةالخرطوم لسنة2012م حيث
حددت تلك المادة ان ينشا مجلس يسمى مجلس االشخاص ذوى االعاقة،تكون له شخصية اعتباريةوصفة
تعاقبية وخاتم عام وله حق التقاضى باسمه.
وحددت المادة() 7من ذات القانون اهداف المجلس لتحقيق االتى:
*االهتمام بقضايا االشخاص ذوى االعاقةوالعمل على حلها.
*العمل على دمج االشخاص ذوىاالعاقة وجعلهم قوة منتجة وفاعلةفى المجتمع.
*العمل على انفاذ حقوق االشخاص ذوىاالعاقة مع الجهات ذات الصلة.
اإلختصاصات-:
حددت المادة () 8من قانون االشخاص ذوىاالعاقةلسنة  2013م .
اختصا صا ت المجلس باالتى:
أ)وضع السياسات والخطط والبرامج الخاصة باالشخاص ذوى االعاقة .
ب)اعداد المبادرات فى مجال تا هيل ذوى االعاقة.
ج)اجراء الدراسات والبحوث الخاصة باالعاقة .
د)انشاءقاعدة بيانات لالشخاص ذوىاالعاقة.
ه)اجازة الخطط والمشاريع االستثماريةلصندوق مال المعاقين.
و)المساهمةفى نشرالوعى بقضايا االشخاص ذوى االعاقة.
ز)االشراف على االمانة العامةوالصندوق.
ح)الشراف والتنسيق على اعمال االتحادات ومؤ سسات االشخاص ذوى االعاقة.
ط)تشكيل اللجان الدائمةوالمؤقتةالتى تساعده فى اداء مهامه مع تحديد اختصاصا تهاومها مها.
ى)المصادقةعلى الموازنة السنوية واجازة الحساب الختامى للمجلس وصندوق المال.

مجلس رعاية الطفولة:
تقوم مبادئ العمل فى مجال الطفولة على تعزيز حقوق الطفلفى البقاءوالنماءوالحماية،مجلس رعاية الطفولة
انشاء فى العام  1997م ويعمل على تعزيز هذه الحقوق من خالل المساهمة فى توفير خدمات التعليم
والصحةوالرعاية باال ضافة ال اثارة الوعى لقضايا الطفولة.
مهام واختصا صات المجلس:
 oيختص المجلس برسم السيا سات والتخطيط والتنسيق بين المنظمات والهيئات بالواليةلتامين
حق الطفل فى البقاءوالتنمية.
 oالمساهمةفى تأمين حياة االسرة وتوفير حاجيا تها االساسيةوصوال لخلق جو من
االستقرارالال زم لتنشئةالطفل تنشئةسليمة.
 oالسعى ال ستقطاب المسا عدات المحلية وجذب التمويل الخارجى لدعم خطط رعاية
الطفولةوبرامجها.
 oالمساهمةفى تطويرالخدمات فى مجال المقدمةفى مجال رعاية الطفولة.
 oمساهمةالمجلس فى منا هضة الفقر من خالل مداخالت تنمويةتتمثل فى رفع قدرات االطفال
المشردين والفاقد التعليمى بتوفير التعليم البديل وانشاء مراكزتعليم اليافعين وبرامج التدريب
المهنى والتوعيةالمجتمعية.

الهيكل االدارى:

االمين العام
المكتب
التنفيذى

وحدة العالقات
العامة

المستشار
وحدة التخطيط

ادارة الحماية

قسم
الحماية
والدراسات

ادارة الرعاية

قسم
التأمين

ادارة التنسيق

قسم التنسيق
قسم الرعاية

قسم التامين

قسم المتابعة

مجلس رعاية اليتامى:
نبذة تعريفية عن المجلس -:
قال تعالى(:ويسألونك عن اليتامى قل اصالح لهم خير) .صدق هللا العظيم

وقجججججججال صجججججججلى هللا عليجججججججه وسجججججججلم(:أناااااااا وكافااااااال اليتااااااايم كهاااااااا ين فاااااااى ال ناااااااة
وأشاربالسبابةوالوسطى).
فججججججى اطارتوجيهججججججات الدولججججججة باالهتمججججججام بججججججالقيم واسججججججتنادا الججججججى موجهججججججات السججججججيد رئججججججيس
الجمهوريججججججةفى العججججججام  1996م ابججججججان احتفججججججاالت الججججججبالد باسججججججبوع اليتججججججيم القججججججومى بتكججججججوين
مجججججججججالس وهيئججججججججات وامانججججججججات لاليتججججججججام ومججججججججنحهم مجانيججججججججةالتعليم واالولويججججججججةفى الخطججججججججة
االسجججججججججججكانيةومجانيةالعالج واستجابةلتوصجججججججججججيات المجججججججججججؤتمر العربجججججججججججى لليتجججججججججججامى بقاعجججججججججججة
الصججججججججداقة  2013م الججججججججذى انعقججججججججد تحججججججججت شعار(ويسججججججججالونك عججججججججن ليتامى)جججججججججاءت هججججججججذه
الهيئججججججججججججججةبقرارمن وزارة التنميةاالجتماعي ةبواليججججججججججججججةالخرطوم لتحمججججججججججججججل الرايةالهاديججججججججججججججةالى
كفالججججججججججةوتأ هيل وتعلججججججججججيم وتطججججججججججوير اليججججججججججتم ،حيججججججججججث صججججججججججدر قرارامرتأسججججججججججيس هيئججججججججججة
ر عايججججججججججججةاليتامى لواليججججججججججججةالخرطوم لسججججججججججججنة  2013م وتججججججججججججم اجازتججججججججججججه فججججججججججججى مجلججججججججججججس
وزراءواليجججججججججججججججججججةالخرطوم جلسججججججججججججججججججججةرقم()9بتججججججججججججججججججججاريخ( 2013 4 3م)السججججججججججججججججججججيدوالى
واليجججججججججةالخرطوم د.عبجججججججججد الجججججججججرحمن الخضجججججججججربتاريخ( 2013 5 1م)ثجججججججججم ججججججججججاء قجججججججججرار
السجججججيدوالى الخرطجججججوم د.عبجججججد الجججججرحمن الخضجججججر بحجججججل ودمجججججج الهيئجججججات والمؤسسجججججات وتجججججم
تحويلهجججججججا الجججججججى مجلجججججججس رعايجججججججةاليتامى بقجججججججراررقم() 5لسجججججججنة2014م بتجججججججاريخ(2014 1 21
م).
المؤسسات التابعة للمجلس واالدارات الرئيسية-:
 .1صندوق الوقف الخيرى لليتامى .
 .2مشروع الكفالةلالرامل.
 .3شبكةالمنظمات العاملةفى مجال اليتامى.
المهام والختصاصات:
 .1احياءواشاعةسنةالتكافل االجتماعى والشعبى تجاه قضايا االيتام.
 .2تقديم الرعايةالشاملةلاليتام(صحة -تعليم  -اعاشة -سكن -تاهيل).
 .3إيالءاهتمام زائدومتعاظم لمشاريع االسرالمنتجة(خاصةبااليتام).
 .4تنسيق وتشبيك مع المنظمات العاملةفى مجال اليتامى.
 .5إعداد قاعدةبيانات اليتامى وحوسبةالعمل والوصول للكفالةاالكترونية.
 .6تدريب وتاهيل مستمر للكوادرالعاملةفى مجال االيتام.
 .7توجيه االعالم لقيادة التنوير واشاعةثقافةاالهتمام باليتم وقضياه.
 .8ايالءاالهتمام بالتشبيك والتوامةوالتنسيق.

 .9استغالل كافةالمنابرالمتاحة للتبشير بسنة التكافل.
 .10نشرثقافة عمل الوقفى تجاه اليتامى وجعله ثقافة سائدة.
 .11تفعيل المسئوليةاالجتماعيةوجعلها من الدواعم الرئيسيةلليتامى.
الوسائل-:
 .1كتابة الرسائل والنشرات والمنتديات والسنمارات .
 .2ورش العمل والمنابروالمؤتمرات .
 .3استقطاب الكفاالت الخارجية،والداخلية،والشعبية.
 .4تفعيل المجتمعات،المؤسسات والجهات الداعمةواستقطاب الموارد والدعم .
 .5انشاء دوائرصحية  ،تفعيل البطاقة العالجية ،تفعيال لصحة المدرسية،توفيرالسكن
عبرالخطط السكنية والعمل على تنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية فى هذا الخصوص.
 .6التنسيق مع جهات االختصاص بخصوص التعليم وبرامج التاهيل النفسى والمهنى .
 .7متابعة الشبكةالعنكبوتية واالستهداء بتجارب الدول االسالميةوالعمل على
تطويرالمشروعات الخاصة بادرار الدخل واسر اليتيم المنتجةواالستفادةمن بنك
االسرةوبرامج المشروعات الصغيرةعبرالتمويل االصغر واستقطاب الدعم
 .8اقامة الدورات التدريبية المتواصلة
 .9اعداد واخراج البرامج االعالمية للتلفزيون،االذاعة،الصحف والشبكةالعنكبوتيةوائمة
المساجد.
 . 10العمل على تشبيك المنظمات والهيئات والجهات العاملة لتوحيد الجهود المبذولةلكفالة
اليتامى وبناءالتوامة .
أبرز مشروعات المجلس:
 .1حصرااليتام بوالية الخرطوم.
 .2إنشاء قاعدةبيانات اليتامى .
 .3تنزيل السجل الدائم لاليتام بالشراكةمع مديرالتنميةبالمحليات .
 .4إنشاءالصندوق القومى لرعايةاليتامى .
 .5إكتمال الترتيبات الالذمة لمشروع الكفالةلالرامل .
 .6التنسيق والتشبيك الكامل مع المنظمات العاملةفى مجال رعاية األيتام وكذلك تفعيل
برنامج المسئوليةاالجتماعية.

الهيكل التنظيمى للمجلس

م لس االدارة

االمين العام

المكتب التنفيذى

امانةالعالقات العامة
واالعالم واالتصال

امانة المحليات

السكرتارية

امانة التخطيط والمشروعات

امانة مشروع الكفالة

امانة الرعاية

امانة المنظمات

امانة المسئوليةاالجتماعية

مجلس السكان :
اوالً :االختصاصات:
يعنى مجلس السكان بالخارطةالسكانيةلسكان واليةالخرطوم.

الهيكل االدارى :

االمين العام
المستشارالقانونى

المكتب التنفيذى
االعالم
والعالقات العامة

ادارةالتخطيط
والمشروعات

قسم التخطيط
والدراسات

االدارةالعامة
للمواردالمالية

قسم االحصاء
والمعلومات

قسم
المواردالبشرية
والمالية

قسم
المواردالمالية

قسم الشؤون
االجتماعية

منظمة الشهيد:
تأسست المنظمةفى عام  1992م وأعلن عنها رسميا عبر مؤتمرها التأسيسى فى  11يوليو 1922م
وحدد السيد رئيس الجهورية اهدافها وتبنى رعايتها بشخصهالكريم.
المهام واالختصاصات- :
➢ توفيرالضمان االجتماعى لعدد  5026اسرةشهيد بالوالية.
➢ تقديم الخدمات المختلفةمن سكن وتعليم وتأمين صحى.
➢ االرتقاءبالمستوى الثقافى واالجتماعى للمؤسسة.

مؤسسة التنمية االجتماعية:
نشأة المؤسسة - :
استجابت واليةالخرطوم لمسألةالفقرفى العام  1997م بإنشاء مؤسسةالتنميةاإلجتماعيةبموجب
المرسوم الدستورى الحادى عشر وبقانون والئي رقم  13لتكون مؤسسة ذات شخصية اعتبارية
ولها قانون خاص ومجلس إدارة مستقل من المهتمين بقضايا التنمية اإلجتماعية يترأسه وزير التنمية
اإلجتماعيةبالواليةوقد تم تقييمها واعتمادها من قبل بنك السودان المركزى كمؤسسة للتمويل
األصغرال تقبل الودائع وقد شهدت المؤسسة تطورا ملموسا ً خالل السنوات الماضية فى أسلوب
عملها من أجل تحقيق االهداف المنشودة.
الرسالة- :
ترتكزالرسالة المؤسسية على تهيئةوتحريك وادماج المجتمعات المحلية الفقيرة في األنشطة التنموية
بغرض تحسين احوالها المعيشية،وهذا يعنى تبني قضايا الفقراء بإعتبارهم شريحة تحتاج الى جهة
قادرة على تقديم الدعم الفنى والمادي بشكل يعين تلك الشرائح على تحديد احتيا جاتهم األساسية
وزيادةقدراتها على تحسين اوضاعها االقتصاديةواالجتماعيةوكونها جزءا فاعال فى العمليةالتنموية
بكاملها.
الرؤية-:
ان تظل المؤسسة صاحبة الريادة ونقطة اإلرتكاز والمرجعية األولى لال ذ دهار االجتماعى
واالقتصادى فى السودان والمهتمة بالقييم االسالمية.
االهداف العامة-:
 .1التخفيف من حدة الفقرمن خالل تمليك المشروعات.
 .2اشاعة روح التكافل والتعاضد بين افراد المجتمع.
 .3تنسيق الخطط والبرامج والجهود الرسميةوالشعبية.
 .4تحريك وتنظيم موارد المجتمع(بشرية -مادية).

االهداف االستراتيجية-:
 .1استقطابالمواردالمحلية والعالمية مع االهتمام بصرفية أموال المجتمع.
 .2توفيرالخدمات الماليةوغير المالية للمستهدفين(الناشطين اقتصاديا)بما يتوافق مع احتياجتهم
من خالل منتجات مدرة للدخل بإتباع افضل الممارسات اإلقليميةوالعالمية.
 .3تقديم المساعدة والدعم الفني لعمالئها بتنظيم فى مجموعات انتاجيةوربطهم بسلسلة
قيمة ، Valuechainذات صلة بمنتجاتهم.
 .4تقويةدورالمنظمات والجمعيات فى صياغة أهداف التنميةاإلجتماعيةواإلقتصادية .
 .5التوعيةونشر ثقافة العمل الحر.
مراحل التطوير-:
فى المرحلةاالولى:تبنت عدة وسائل منها الحاق االسرالفقيرةبانشطةمدرةللدخل بتنميةمهارتها
وقدراتها وتقديم قروض صغيرةوذلك بتمويل مباشرمن ديوان الزكاة .
فى المرحلة الثانية:وضعت االطر القانونيةوالمناهج لتقويةالمجتمعات المحليةوذلك من خالل
تكوين جمعيات االئتمان واالدخار التعاونية.
المرحلةالثالثة:ممارسةالتمويل االصغربعد ان تم اختيارها من بنك السودان المركزى كاول
مؤسسة تعمل فى مجال التمويل االصغر بجانب المصارف بعد ان اطمئنت على
قدرتها فى تصريف االموال.
المرحلةالرابعة:تم توقيع اتفاقيات شراكةومضاربات مع بنك السودان المركزى ومصارف اخرى
ثم انداحت التمويالت حتى بلغت  60.750.000جنيه.
تعتبرالمؤسسة االن اكبر واعرق مؤسسة للتمويل اللصغرفى السودان وبيت خبرةتقدم المشورة
لكل المؤسسات الشبيهة على المستوى االتحادى والوالئى ونموذج يجمع بين
خصائص التنمية االجتماعيةوالتمويل االصغر.

استراتيجية المؤسسة-:
 .1استهداف الفقراء الناشطين اقتصاديا حيث تمثل النساءنسبة%60باالسرالمنتجةالمكونةمن
النساءالعميالت واصحاب الحرف الصغيرةوالخريجين والشباب وذلك بالتمويل عبراالفراد
والمجموعات.
 .2اتباع نهج االدمان االجتماعى والمالى لمستهد فيها من الفقراء واصحاب االعمال.
 .3العمل بمبدا المشاركة مع جمعيات االئتمان واالدخار ومنظمات المجتمع المدنى بتقديم خدمات
مالية وغير مالية.
 .4السياسات التشغيليةللمنتجات تراعى فيها خصوصية نوع كل منتج.

هيئةالصناعات واالعمال الصغيرة:
اوالَ :التاسيس-:
• اضافةالى الوزارات القائمة ،غالباما تحتاج الدولةالى اجهزة متخصصةللقيام بمهام
متخصصةتحتاج اليها البالد يتعذراو يصعب اداؤها عبرالقوانين العامةالمنظمة للعمل فى
الدولة،ولذلك تقوم بين الحين واالخر بتأسيس مؤسسات او هيئات مستقلة (على األرجح)تكون
تحت اشراف وزارة حكومية).
• أسست الهيئة فى مارس 2012م وبإهتمام شخصي من األخ والى الخرطوم د.عبدالرحمن
الخضرمعوالً عليها فى انجاز كثيرمن االعمال ذات الصلةبفتح افق اوسع فى نشر ثقافة العمل
الحروالتوظيف خارج االطرالحكومية.

ثانيا:مجاالت العمل-:
الصناعات الصغيرة:
• تنبع أهميةقطاع الصناعات الصغيرةوالحرفيةمن أن هذا القطاع يعتبرالقاعدة الصلبة التى يجب ان
تقوم عليها التنمية الصناعية الشاملةوهى النظرية التى أتبعها كل الدول المتقدمة صناعيا.وخير مثال
لذلك اليابان وكوريا والهند.
• تأتى أهمية القطاع إلستغالله للمواد الخام المحلية وتوفيره لفرص العمل وبصفة خاصة فى الريف
كما يمكن عن طريقة ايقاف او تقليل الهجرةالداخلية من الريف للمدن وقد أولت الحكومات التى
تعاقبت على حكم السودان إهتماما خاصا ً بالصناعات الصغيرة مما أهلها للقيام بدور فعال فى تغطية

السوق المحلى بكثير من المنتجات حتى وقت قريب ولكن بتغير األوضاع الدولية واإلقتصادية
المحلية وشدة المنافسة من المستورد فقد انحسر دور الصناعات الصغيرة المنتجة محليا.
• تأتى الصناعات الصغيرة على رأس القائمة ضمن المشروعات التى تم منحها إمتيازات فى قانون
اإلستثمار وذلك ألنها:
❖ تساهم بفعالية فى زيادة الدخل القومى وتوسيع قاعدة اإلقتصاد الوطنى وتوزيع أوجه نشاطه وزيادة
القيمة المضافة الى منتجاته.
❖ تعمل على النهوض بالتنمية الريفية وتطوير التقنية التقليدية فى القطاعات المختلفة.
❖ توفرفرص العمل للمواطنين والعمل على ترقية القدرات الفنية والمهنية واإلدارية.
الصناعات الصغيرة مرشحة اآلن لإلذدهار من جديد من حيث العددية والتطور والتحديث فى
النوعية ويرجع ذلك لعدة أسباب منها-:
 .1التقديم التقنى المعاصرواهتمامه بالصناعات الصغيرةفى العالم ينعكس بالتاكيد على الوضع فى
السودان ويؤدى بالتالى الى تقديم هذا القطاع خاصة وأن السودان ذو طبيعة جغرافيةتحتاج الى مثل
هذه الصناعات.
 .2إزدياد الهجرةالمعاكسةللمغتربين السودانيين من الدول العربيةإلى السودان وإحتياجهم الى إستثمار
مدخراتهم.
 .3صعوبة اإلستثمار فى مجال الصناعات الكبيرةلما تتطلبه من رأس مال كبير مع وجود مشاكل النقد
االجنبى الشئ الذى جعل معظمها تعمل بطاقةمتدنية.
 .4وجود فاقد تربوى كبير يمكن أن يعمل فى مجال الصناعات الصغيرةبمجهود بسيط فى الحصول
على التمويل آذان رأس المال المستثمر صغير نسبيا ً.
 .5سياسة الدولة الرامية إلى تشجيع التعليم الفني وتوقع تخريج أعداد هائلةمن الفنيين وبالطبع لن
تستوعبهم الدولةكلهم ولذلك جزء كبير منهم سوف يتجه للعمل فى مجال الصناعات الصغيرة ويمكن
للدولة مساعدتهم ذلك بإيجاد التمويل من المؤسسات.
• مجال عملها-:
 .1الصناعات الريفيةواإلسرالمنتجة(العائلية).
 .2الصناعات الحرفيةوتشمل الصناعات المنبسقة من الحرف ويتميز المستثمر بأنه حرفى يمتلك
كفاءة مهنية مدعمة بشهادات علمية أوخبرةميدانيةطويلة.

 .3الصناعات التحويليةوهى الصناعات التى يتم فيها تحويل المواد الخام الى صورة أخرى تالئم
حاجات المستهلك وتستخدم عدد قليل من العمال.
هى مؤسسةحكوميةذات شخصيةاعتباريةتتبع لوزارةالشؤون االجتماعية تم انشاؤها فى العام
 1997م.
االختصاصات والمهام-:
 التدريب ورفع القدرات.o
-

التخفيف من حدة الفقر من خالل تمويل المشروعات االنتاجيةالصغيرة عبرتطوير صناعةالتمويل
األصغر
المعلومات الدراسيةوالبحوث
البناءالتنظيمى المجتمعى وتقويةمنظمات المجتمع المدنى
المشروعات والبرامج
البناءالمؤسسى وتنميةالقدرات
تحسين سبل العيش والتمكين االقتصادى
تفعيل المشاركةالشعبيةوتقويةدورمنظمات المجتمع المدنى
رفع درجات الوعى والمناصرةوالتشبيك
االنظمةالمعلوماتيةوالدراسات والبحوث
مشروعات التمويل االصغر
مشروعات السكن االقتصادى

أهم البرامج المنفذة (2013 – 2012م ) -:
• برنامج التاكسى  2012م( 377سيارةتاكسى ماروتى و bydبتكلفة اجمالية وصلت  13مليون جنيه
تقريبا ً)
• برنامج تمليك العربات للعاملين فى قطاع الخدمات الطبية والصحية( 186سيارةماروتى بتكلفة
اجماليةوصلت  7مليون جنيه تقريبا)
• برنامج تمليك عربات البركة  510(: 2013_2012سيارة وبتكلفة اجماليةوصلت  33مليون جنيه
تقريبا)وهى صالحة الستخدمات متنوعة(كافتيريا،نقل،دكان).
• برنامج تمليك الميني بص  2013م بصات صغيرة بسعات تصل الى 50راكب جلوس ووقوف(167
ميدى بص من ماركات الوهاب،الشهاب وجياد وبتكلفة اجمالية 80مليون تقريبا).
• برنامج تخصيص البصات الكبيرةالسعة:بصات كانت تتبع لشركة المواصالت وتم تمليكها وإعادة
تشغيلها عبرأفراد( 195بص بسعات تصل الى  90راكب جلوس ووقوف ماركت يوتونق
وبتكلفةإجمالية 78مليون تقريبا).
• وبنهاية العام  2013ومن خالل برنامجى التمليك للبصات والميني بصات يصل عدد االشخاص
المنقولين يوميا عبر الهيئة الى اكثرمن  300، 0000شخص
• برنامج تشغيل الشباب فى البيئةوالخدمات  2013 2012م:وهو يشتمل على تمليك مواتر لنقل
النفايات والمياهوالبضاعة عبر الجمعيات( 228موتر ثالثى االطارات وبتكلفة اجمالية وصلت
() 5مليون جنيه تقريبا).

الهيكل االدارى:
م لس
االدارة
المستشارالقانونى
المكتب التنفيذى
المديرالعام
العالقات
العامةواالعالم

إدارةالتخطيط والدراسات
والبحوث

إدارةقسم
التخطيط
والدراسات

قسم متابعة
التمويل

وحدة
المراجعةالداخلية

إدارةتوفيرالتمويل

قسم المعلومات
واالحصاء

إدارةتطويرالصناعات
واالعمال الصغيرة

قسم تطويرالصناعات
الصغيرة

قسم التنفيذ

قسم
المواردالبشرية

إدارة المواردالبشرية

قسم تطويراالعمال
الصغيرة

قسم
المواردالمالية

قسم الشؤون
االجتماعية

مؤسسة تشغيل الخريجين :
فى ظل جهود الدولةالراميةلتخفيف مشكلةالبطالةوسط الخريجين قامت الحكومةعام 1998م بانشاءمشروع
اإلستخدام الذاتى كإدارةفى وزارة التخطيط االجتماعى االتحادية لتهتم بقضايا العطالة وسط الخريجين.
تطورت هذه اإلدارة فيما بعد الى ما يعرف بمشروع اإلستخدام المنتج وتشغيل الخريجين بقراروزاري رقم
() 377فى العام  2003م وتم تكوين لجنةوزارية عليا لإلشراف عليه واستمر بهذا المسمى حتى أكتوبر
 2010حيث تم تغيرإسمه الى الصندوق القومى لتشغيل الخريجين وتم تحويل اإلشراف عليه الى
وزارةتنميةالمواردالبشرية بدال من وزارةالرعايةوالضمان اإلجتماعى اإلتحادى،واخيرا ً فى بداية العام
2015م تم إجازة قانون تشغيل الخريجين ليصبح مؤسسةقائمة بذاتها لها قوانينها ولوائحها التى تنظم عملها.
الغرض من نشأته- :
الغرض من إنشاءالمشروع أو الصندوق هو اإلهتمام بحل مشاكل العطالةوسط شريحةالخريجين وذلك
بتطويرمهارتهم وتدريبهم وتأهيلهم فى المجاالت المختلفة لمواكبةفرص اإلستثمار و متطلبات سوق العمل
المتجددة ولدفع عجلةالوظيفة بإعتبارها أضيق أبواب الرزق.
نشأته فى والية الخرطوم-:
بدأ المشروع انطالقته فى كل الواليات عام  2003م عدا والية الخرطوم التى بدأت فى مارس  2005م
كآخر الواليات وذلك بهدف إحداث هجرة عكسية للخريجين وإحداث تنمية فى والياتهم.وظلت والية
الخرطوم كإدارة داخل األمانة العامة حتى يناير 2010م حيث فصلها عن األمانة العامة بتوجيه من السيد
والى والية الخرطوم د .عبدالرحمن احمد الخضر .فأصبح يجرى عليها ما يجرى على الواليات األخرى
من حيث التبعيةالفنية لألمانة العامة للصندوق واإلداريةلواليةالخرطوم بإشراف من وزيروزارة التنمية
اإلجتماعية بالوالية .فأصبحت إدارة الصندوق هى الجهة المنوط بها حصر وتسجيل الخريجين وفق
المعاييرواألسس والضوابط باألمانةالعامة لصندوق تشغيل الخريجين.
منهجية عمل الصندوق -:
• تشخيص الظاهرةوتحديدحجمها .
• إقتراح برامج علمية الستيعاب الخريجين .

• إدارةالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفةلتنفيذ البرامج .
الهدف االستراتيجى -:
اإلسهام فى معالجةقضية عطالة خريجى الجامعات والمعاهد العليا.
األهداف الفرعية-:
• تطويرقاعدة المعلومات االساسية من خالل إعداد الدراسات واالحصاءات.
• تعزيزالقدرات من خالل تبنى خطط وبرامج التدريب التأهيلى والتحويلى والوقوف على التجارب
اإلقليمية والعالمية .
 انتهاج اسلوب عمل يستهدف معالجة جذور المشكلة بترسيخ ثقافة العمل الحر ونشرها فى المجتمع عنطريق االعالم والوسائل االيضاحية.
 دعم االعمال الصغيرةوتطويرها وتوسيع القاعدة المستفيدة منها. توسيع نطاق عمل الشراكات المجتمعية وحاضنات االعمال . ابتكار مشروعات انتاجية تمويل بنظام الشراكة ومنافذ التمويل الخارجى المختلفة . استصدارالتشريعات الداعمةلصندوق تشغيل الخريجين والعمل الحر .االهداف العامة-:
 تعزيزاالرتباط ببرامج النهضةالزراعية . تطويرادوات التدريب والتأهيل للخريجين . تقويةالقدرات االداريةوالفنية . استنهاض الخطاب االعالمى لمواصلةنشرثقافةالعمل الحر . تكثيف الدراسات والبحوث لقياس ورصد مؤشرات فرص التشغيل واالستيعاب . -إبتكارنماذج جديدةللمشاريع وفرص التشغيل.

الهيكل اإلداري:

وزيرالتنميةاالجتماعية
لجنة المشروعات
وحدة لتخطيط
السكرتارية

المديرالعام

وحدة تقنية المعلومات

المستشارالقانونى
وحدة العالقات واالعالم

وحدة المراجعة الداخلية

إدارة المعلومات
والتسجيل والحصر

إدارة المشروعات

قسم السياسات
والمشروعات

قسم
المشروعات

قسم التدريب
التحويلى

قسم التمويل

قسم التدريب

قسم
المعلومات
واالحصاء

قسم الموارد
المالية

ادارة المواردالبشرية
والمالية

قسم التسجيل
والحصر

قسم الموارد
البشرية

قسم شؤون
العاملين

صندوق التمكين اإلجتماعي :
الدوافع والمبررات-:
• تنامى الحاجة الى تخطيط اجتماعى شامل ومقصود يقدم رؤية متكاملةوغير متجزاة
للتغيراالجتماعى المطلوب الحداث النهضةاالجتماعيةالمنشودة.
• فمعظم المشروعات والبرامج االجتماعية تقدم حلوال احادية.
• بالرغم من جهود الوزارةالمتعاظمةفى مجال برامج الحماية والضمان االجتماعى،اال ان
الصورةالذهنيةمازالت غيرمحببةوسالبةبشكل عام
• من اهم اسباب الدعم الرضى هو عدم االطمئنان لمعاييرالعدالةوالشفافيةفى اختيارالمستفيدين
من البرامج.
• المرحلةالحاليةالزالت تراوح بين مفهوم الرعايةومفهوم التنميةاالجتماعيةوهنا ك حاجة الى
انتقال واضح من برامج التنميةاالجتماعية.
فكـــرة الـــمشـــروع-:
• حضرة،وطنية.
• العمججججل علجججججى تحسججججين المؤشجججججرات االجتماعيججججة بصجججججورة متوازنججججة بمجججججا يحقججججق التنميجججججة
المتوازنةوالمستدامة
• فالعمجججل علجججى سجججبيل المثجججال علجججى تخفيجججف حجججدةالفقراو القضجججاء علجججى الفقرالمجججدقع يمكجججن
ربطجججه باحجججداث تقجججدم ملحجججوظ فجججى هجججدف تقلجججيص وفيجججات االمهجججات واالطفجججال بجججان يكجججون
البرنجججججججامج:قرض حسن(للمراة)،مشجججججججروط بضرورةالحصجججججججول علجججججججى بطاقجججججججة التجججججججامين
الصجججججحى والقيجججججام بمراجعجججججة طبيجججججة اثنجججججاء الحمجججججل وبالتجججججالى تحسجججججين صجججججحة االمومجججججة
والطفولة  ،وبالتالى فالصندوق يمنح قروض مشروطة  ،تنافسية  ،تصاعدية.
• الصجججندوق يعمجججل علجججى توسجججيع خيجججارات صجججي التمويجججل مجججع التركيزعلجججى القجججرض الحسجججن
الذى عادة ماال تحبذه مؤسسات التمويل االصغروالمصارف.
• يظهججججر جليججججا مماتقججججدم ان الصججججندوق يسججججتهدف شججججرائح الججججدعم المباشججججر وهججججى شججججرائح
ضجججعيفةغيرغادرة علجججى الكسجججب يسجججعى الصجججندوق الجججى دعمهجججا ابتجججداء واالنتقجججال معهجججا
تجججججدريجيا لتتحجججججول مجججججن الجججججدعم الجججججى التشجججججغيل الجججججذاتى وبالتجججججالى االنتقجججججال مجججججن مفهجججججوم
الرعايةاالجتماعيةالى التنميةاالجتماعيةوالتمكين االجتماعى.

أهداف الصندوق-:
• تحقيق التنميةاالجتماعية التى تعد المكون االساسى لتحقيق رؤيةواليةالخرطوم بان تصبح
الوالية.آمنة،متطورة،متحضر  ،وطنية ..
• تعزيزقيم الشفافيةوالعدالةاالجتماعية.
• اإلستخدام األمثل للمواردالبشريةوالمادية.
• حفزالمستفدين من البرامج االجتماعيةللوزارةللمساهمةالفاعلة فى التنمية .
• تيسيرانتقال المستفيدين من برامج الدعم االجتماعى الى برامج التنميةاالجتماعية .
• تحسين الصورةالذهنيةلبرامج الوزارة،والسعى لتحقيق رضى المستفيدين.
• تطويروارساء نظام متكامل للحمايةوتعزيز التماسك االسرى.
• تعزيزتوفيربيئةتمكن من إدماج المجموعات الهشة والضعيفة فى المجتمع وفى قوة العمل.
• تشجبع شركاء الوزارة لمزيد من الدعم والمساندةوالتفاعل اإليجابى مع برامج الوزارة.
الفئات المستهدفة من الصندوق-:
• االسرالفقيرةوالمتعففة.
• االرامل والمطلقات.
• اليتامى.
• ذوى االعاقة.
• المشردين والمتسولين.
• االطفال فاقدى السند.
• االسر البديلة.
• االطفال فى تماس مع القانون.
مصادرأموال الصندوق-:
• الدمغة االجتماعية.
• ديوان الزكاة.
• االوقاف.
• المسئولية االجتماعية لشركات القطاع الخاص.
• الهبات والتبرعات.

مـــــركــــزحــــــيــــاة :
مقدمة-:
تنامى خطر المخدرات فى اآلونة األخيرة وانتشرت فى كافةالمجتمعات بصورةكبيرةاالمرمن الذى
يزيد من المشا كل الصحيةواإلجتماعيةوالنفسيةالتى تواجه العالم بأسره،والسودان كغيره من دول
العالم تأثر بظاهرة انتشارالمخدرات ولكن من الصعوبةبمكان تحديد حجم متعاطىي المخدرات فى
السودان باألرقام لعدم توفراإلحصاءات الدقيقةفى هذا الجانب.
ولما كان السودان دولة شابة نسبة إلرتفاع سن الشباب من ()45 - 15حسب تعداد 2008م،والتى تبل
نسبة،%45من ضمن جملة تعداد سكان السودان.هذه الفئةحسب تقارير اإلدارة العامة لمكافحة
المخدرات يتعاظم خطرانتشار المخدرات فيها وإذا اضيفت لها نسبة من هم دون سن
الخامسةعشروالتى تبل

حوالى،%45تصبح النسبةاإلجمالية للمتوقع إدمانهم %90من مجموع

السكان.
وفى هذا الخصوص تشير مصادر اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات الى ان عدد البالغات فى العام
( 2011م)قد إرتفعت .حيث بلغت نسبةالطالب المقبوض عليهم ،% 49والنساء،% 32
واألحداث .% 19

معظم الجهات المختصة بمكافحة المخدرات يقتصردورها فى عمليةالتوعية بمخاطر تعاطى
المخدرت وتهمل عملية عالج المدمنيين.ولما كانت المسئولية جسمية البد من تكامل األدوارإلنجاح
التجربة بتضافر جهود المجتمع المدنى والجهات الرسمية.وفى

هذا الشأن كان تبنى وزارة

التوجيهوالتنميةاإلجتماعية–واليةالخرطوم  -مشروع تأسيس أول مركز لعالج وتأهيل المدمنيين فى
السودان،والذى تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء الوالئي إلقامةمركز لعالج اإلدمان .وتم
التوجيه بتخصيص قطعة أرض بمنطقة الوادى األخضر قيد اإلجراء.
كما تمت دراسة جدوى متكاملة للمشروع والتى أعدت عام  2007م،وتم تحديثها فى  2013م.

الرؤية-:
مرجع رئيس لتقديم خدمات العالج والوقاية والتأهيل لمدمنى المخدرات فى السودان .

الرسالة-:
تقديم خدمات عالجية وتأهيلية متخصصة متميزة مبنية على أسس علمية ومنهجية.

أهمية المركز-:
فى ظل تزايد انتشارالمخدرات فى جميع مفاصل المجتمع وعدم وجود مراكز متخصصة لعالج
مدمنى المخدرات،وان كانت هناك بعض المؤسسات العالجية تقوم فقط بازالة وسحب السموم من
المرضى وهى مرحلة اولى فى مسيرة عالج االدمان .لذلك برزت الحوجةالماسة لقيام مركز
عالجى متكامل للمدمنيين يراعى اوضاعهم النفسيةوالمجتمعية.وذلك وفق اسس علمية ومنهجية
بمعايير عالمية حتى يتسنى إعادة تأهيل وإدماج المدمن ليقوم بدوره فى المجتمع كمواطن صالح.

الهدف من إنشاء المركز-:
 .1توفيروتوطين خدمات العالج المتكاملة بالسودان .
 .2الوقاية،والتوعية،والعالج والتاهيل وإعادة اإلدماج.
 .3التدريب وبناءالقدرات للمختصين والعاملين فى مجال المخدرات.

الوسائل-:
 .1تقديم خدمات العالج واإلرشاد والمناصرة واإلستشمارات المتخصصة ( إجتماعية ونفسية ).
 .2توحيدالجهود الرسميةوالطوعيةوعقد شراكات مع الجهات المعنية داخليا وخارجيا ً.
 .3بناء شراكات داخلية(وزارةالصحة،وزارةالتنميةاإلجتماعية،وزارةالتعليم العام
العالى،الصندوق القومى لدعم الطالب،عمادات الطالب،وكل من شأنه اإلسهام فى
العملية.)....

أقسام المركز -:
 .1قسم العالج والتاهيل.
 .2قسم التوعيةوالوقايةوالتدريب.
 .3قسم االعالم والعالقات العامة.
 .4القسم المالى واالدارى.
 .5قسم االمن.

مواصفات المركز-:
أن يكون المركز فى منطقة يمكن الوصول اليها عن طريق المواصالت العامة،وان اليجاور منطقة
سكنية كما يجب تأمينه تماما ً
ان يكون بالمبنى عيادة خارجية ومبنى لالدارةباضافة لعنابر االقامة والعالج،وان يسمح المكان
بإقامة األنشطة المختلفة فيه.

مكونات المبنى-:
غرف مرضى،مكاتب،معمل،صيدلية،قاعة
محاضرات،مطبخ،مغسلة،مخزن،صالةللمشاهدة،مكتبة،مسجد،اماكن ترفيهداخلية وخاريجية،ملعب
متعدد االغراض(كرة قدم،طائرة،سلة).

السعة االستيعابية-:
❖ يبداالمركز بسعة استيعابية() 10مرضى ويزداد حتى () 20كحد اقصى(ذكورفى الفترة االولى).

الفصل الرابع

أ-االدارات العامة بوزارة التنمية االجتماعية
ب–إدارات التنمية االجتماعية بالمحليات

أ-اإلدارات العامة بالوزارة
 .1إاإلدارة العامة للموارد البشرية والمالية:
كما يشير مسماها ،فان اإلداره العامة للموارد البشرية والمالية تضم إدارتين فرعيتين ,إداره الموارد
البشرية وإدارة الموارد المالية .الهدف العام لإلداره يتمثل في المساعدة في اإلستغالل األمثل للموارد
البشرية والمالية والفنية بالوزارة ،هذا باإلضافه الى توفير المعلومات المالية واإلداريه في الوقت المناسب
إلى جانب ضبط الصرف المالي واإلستغالل األمثل للموارد المتاحة.
تتمتع اإلداره بسلطات وصالحيات:
 .1إداريه :تتمثل في االشراف العام على العاملين بالوزارة.
 .2ماليه :تتمثل في االشراف على اصدار التصديقات المالية الالزمة لشراء متطلبات واحتياجات
الوزارة.
( )1-1إداره الموارد البشرية:
تعني باإلشراف على اإلجراءات الخاصة بالعاملين بالوزارة وفقا ً للوائح والقوانين المجازة والمنظمة للخدمة
والعمل .كما وانها تعني بتوفير المعلومات عن االفراد وتقديم المشورة الفنية في جانب القوانين واللوائح
باإلضافه الى ذلك فان اإلداره تعمل علي تنميه وتطوير المورد البشري بالوزارة وهي تضم كل من قسم
شؤون الخدمة وقسم التدريب وقسم الخدمات العامة.

( )2-1اداره الموارد المالية:
تعنى بوضع الخطط وتنفيذ السياسات المالية الخاصة بالوزارة لتحقيق الهدف العام ,هذا الى جانب تحديد
الصرف وضبط الجوانب المالية باإلضافه الي توفير المعلومات المحاسبية الالزمة في الزمن المناسب.
تضم اإلداره كل من قسم الحسابات وقسم الشؤون المالية وقسم المخازن واالمداد وقسم التنمية
والمشروعات.

شكل ( )4-1الهيكل اإلداري لإلداره العامة للموارد المالية والبشرية.

مدير اإلداره العامة
للموارد المالية والبشرية

إداره الموارد
المالية

إداره الموارد
البشرية

إداره الشؤون
اإلدارية

شكل () الهيكل التنظيمي إلدارة الموارد البشرية والمالية

.2اإلداره العامة للرعاية االجتماعية:
نشأت إداره الرعاية االجتماعية كإدارة مسؤوله عن اداره العمل االجتماعي منذ الستينات حيث
كانت تتبع لمديريه الخرطوم تحت مسمى مساعد المحافظ للرعاية الصحية واالجتماعية وفي العام  1980م
تبعت لوزارة الرعاية االجتماعية ومن ثم تم ضمها لوزارة الصحة في العام 1993م تحت اسم وزاره
الصحة وبعد حل الوزارة اإلتحادية أصبحت إداره قائمه بذاتها تحت مظلة وزاره الشؤون اإلجتماعية
والثقافية 1995م وفي العام 2006م أصبحت أحد اإلدارات الرئيسية لوزارة الشؤون االجتماعية والية
الخرطوم وحتى االن ما زالت هذا المسمى.
شكل ( )1-2الهيكل التنظيمي إلدارة الرعاية االجتماعية.

اإلختصاصات والمهام:
• رعاية مراكز دور االيواء والمؤسسات.
• اإلهتمام بالفئات الخاصة وتفعيل الضمان االجتماعي.
• معالجه الظواهر السالبة.
• حماية األسرة والطفل.
• وضع الخطط والبرامج الخاصة بالظواهر السالبة بالمجتمع ومكافحه التشرد والتسول  ,وإجراءات
اإلحصائيات والدراسات للوصول الي المعالجات.
• اإلهتمام بشريحه األطفال مجهولي الوالدين وتعمل على لم شمل كل طفل معلوم الوالدين أو أحدهم
وذلك بتذليل العقبات والتزويج في بعض األحيان.
• تدريب األمهات البديالت حتى يتربى الطفل في كنف أسره وتقوم الوزارة بتوظيف األمهات
الطارئات ومتابعه حاله الطفل النفسية والنمو ووضعه الصحي.
• دفع مرتبات شهريه لكل ام طارئه.
• اإلهتمام بشريحه المعاقين (ذهنياً ،حركياً ،بصريا ً وسمعياً) واالشراف على االتحادات والمعاهد
ووضع القوانين الخاصة بهذه الشريحة وحل قضاياهم بعمل الدورات التدريبية.
• حل قضايا ومشاكل الطالب اإلجتماعية والنفسية لمنع التسرب الدراسي وخلق جيل قوي متماسك.
• التنسيق مع المحليات والمؤسسات الحكومية لمتابعه وتنفيذ المشروعات وبرامج الرعاية بمشاركه
المنظمات العاملة بذات المجال.

شكل () الهيكل الوظيفي إلدارة الرعاية االجتماعية.

المشروعات والبرامج:
• بناء إستراتيجية للحد من الظواهر السالبة.
• رعاية وتأهيل فئات الضمان االجتماعي.
• برنامج الرعاية األسرية البديلة لألطفال مجهولي األبوين.
• مشروعات الزواج الجماعي.
• مشروع الخدمة االجتماعية المدرسية لمدارس األساس بوالية الخرطوم.

شكل ( )4-2الهيكل اإلداري لإلداره العامة للرعاية:

العامة
مدير اإلداره
مدمج
للرعاية

وحده التشبيك والشراكات

إداره البرامج االجتماعية
والمشروعات

المكتب التنفيذي

إداره الدور اإليوائية

.3اإلداره العامة للتخطيط االستراتيجي والبحوث والمعلومات:
• مساعده الوزارة لبلوغ أهدافها المعينة.
• وضع موجهات السياسات والخطط السنوية والخمسية واإلستراتيجية وجمع مقترحات الخطط من
اإلدارات ورصدها وتحليلها ووضع مؤشرات القياس وتحليل األداء والمتابعة لها.
• المتابعة والرصد والتحليل والتقييم ألداء الخطة الربع سنوية ،النصف سنوية  ,والسنوية وفق
األهداف الكلية المساعدة في عمل التقييم للخطط والمشاريع والبرامج اإلجتماعية.
• اإلرتقاء بالعمل البحثي وتنظيمه وتوفير المراجع وبناء قدرات اإلدارات والوحدات علي إتباع
المنهج العلمي لبحوث ودراسات تطوير أنشطه وبرامج عمل وتوفير معينات الدراسات والبحوث
(تدريب ،تقنيه معلومات ،وسائل بحث علمي).
• عمل قاعده إحصاء وبيانات إجتماعيه بإستخدام كافة المصادر والوسائل والتقنيات المتاحة لتوفير
وتوزيع المعلومة المناسبة.
• اإلشراف علي شبكه معلومات الوزارة وتطويرها.
• إعداد المعايير القياسية وإدخال أنظمه الجودة بالوزارة واإلدارات التابعة لها ووضع المواصفات
واألسس العامة للعمل.
الشكل( )4-3الهيكل اإلداري إلدارة التخطيط االستراتيجي.

مدير اإلداره العامة للتخطيط االستراتيجي
والبحوث والمعلومات

إداره التخطيط

مركز المعلومات

مركز الدراسات
اإلجتماعية

إداره البحوث

شكل () يوضح الهيكل التنظيمي إلدارة التخطيط االستراتيجي

شكل () يوضح الهيكل الوظيفي إلدارة التخطيط االستراتيجي.

.4اإلداره العامة للتنمية وتخفيف حده الفقر:
نشأت هذه اإلداره حديثا ً في بداية العام  2012وتستمد أهميتها من واقع أن الوزارة تلعب دورا ً
حيويا ً في جانب تخفيف حده الفقر ,حيث أن الفقر يعتبر من القضايا ذات األولوية بالنسبة للوزارة علي وجه
التحديد والوالية علي وجه العموم وبالنسبة للدولة كواحد من أهدافها اإلستراتيجية العامة.
اإلطار العام:
تتولى اإلداره جانب التنسيق واالشراف العام علي تنفيذ برامج حده الفقر علي مستوي كل المؤسسات
والهيئات واإلدارات التابعة للوزارة (الرعاية ,األسرة والمرآه -مجلس السكان ,مؤسسه التنمية اإلجتماعية,
صندوق تشغيل الخريجين,الزكاه,التامين الصحي ,هيئه الصناعات الصغيرة  ,مجلس االيتام ,مجلس
األشخاص ذوي اإلعاقه,المسؤوليه اإلجتماعية) هذا إلى جانب جهات أخرى مشاركه في التنفيذ غير تابعه
للوزارة من قبل (إتحاد الطالب والية الخرطوم ,االتحاد الوطني للشباب ,هيئه تشغيل الشباب في البيئة
والخدمات ,إتحاد المرأة ,مفوضيه العمل الطوعي واإلنساني) .هذا باإلضافه لعمل اإلداره علي مستوي
المراكز اإلجتماعية ،حيث تقوم فيها بتنفيذ بعض من برامج الوزارة الخاصة بتنمية قدرات المرأة وتدريب
المدربات ،أما بالنسبة للعمل اإلداري بالمراكز فهو من إختصاص المحليات ومتابعه مشروعات التنمية.
مهام وإختصاصات اإلدارة:
 .1التنسيق واالشراف على الحزم اإلجتماعية المقدمة لألسر الفقيرة.
 .2رقع التقارير عن اآللية اإلقتصاديه والمراكز اإلجتماعية لجهات االختصاص.
 .3تنفيذ بعض المشروعات واالشراف والمتابعة لعمل المراكز اإلجتماعية .
 .4توفير المعينات والتأهيل للمراكز اإلجتماعية عن طريق توفير معدات من قبيل (ماكينات الخياطة
ومقصات كهربائية .الخ) حيت يأتي هذا بدعم من وزاره المالية.
 .5تنميه ورفع قدرات ومهارات المرأة الريفية بالمراكز االجتماعية (تدريب مدربات ودارسات).
 .6متابعه مشروعات التنمية التابعة للوزارة مع وزاره المالية (البرنامج التنموي).
 .7كما ان اإلداره تشرف اشرافا ً مباشرا ً على عدد  148مركزا ً إجتماعياً.
أهم مشروعات اإلداره:
 .1الحزم االجتماعية  ,حيث يتم من خاللها القيام بتنسيق الجهود مع الجهات ذات الصلة بغرض إخراج
االسر الفقيرة والوصول بها الي حد الكفاية ومن ثم الوصول بها الي الرفاهية  ,وذلك يتأتى عن

طريق تنفيذ المبادرة االجتماعية لألسر الفقيرة المتمثلة في توفير خدمات المأكل والمشرب
الصحة,فرص التشغيل ,واإلنتاج الذاتي ,فرص العمل ,التعليم ,المسكن .....الخ.
 .2مشروعات المراكز االجتماعية بالتنسيق مع المحليات (تدريب مدربات  ,تدريب دارسات كورسات
مختلفة كالخياطة وصناعه الجلود والخبائز ...الخ).
 .3التنمية والمشروعات (تشييد ,تأهيل ,تأثيث).
شكل ( )4-4الهيكل اإلداري لإلداره العامة للتنمية.

اإلداره العامة للتنمية

إداره المركز

تنسيق جهود تخفيف
حده الفقر

مشروعات التنمية

شكل ()يوضح الهيكل الوظيفي إلدارة التنمية المجتمعية

.5اإلداره العامة للمرأة واألسرة:

في إطار االهتمام المتعاظم لقضايا األسرة والمرآه تم تكوين أمانه تٌعني بشؤون األسرة
والمرآه بمجلس شؤون األسرة والمرآه والطفل بوالية الخرطوم في العام  2008م  ,وفي العام
2012م انفصلت بقرار وزاري لتصبح إداره عامه من إدارات الوزارة وهي تضم ادارتين
فرعيتين  ,اداره األسرة واداره المرأة.
شكل يوضح() الهيكل الوظيفي إلدارة المرأة واألسرة.

مهام وإختصاصات اإلداره:
• تنفيذ الخطط ورسم السياسات في مجال األسرة وتنزيلها ألرض الواقع.
• انشاء مراكز االرشاد االسري بالمحليات السبع.
• المتابعة والرعاية الالحقة ألسر السجناء.
• رفع الوعي المجتمعي بدور األسرة والتوعية بالحقوق الشرعية ودراسة المشكالت ووضع الحلول.
• تعزيز ورفع القدرات اإلنتاجية للمرأة بما يشمل إمكانيه الحصول على تقنيه المعرفة.
• إقتراح المشروعات التي تعمل على تمكين المرأة اقتصادياً.
• رفع الوعي بقضايا المرأة وتوفير الحماية القانونية لها وانشاء مراكز االسناد القانوني لها.
• تشجيع نظم االتصال وتقنيه المعلومات واالعالم على القاء الضوء على القضايا التي تخص المرأة.
شكل() يوضح الهيكل الوظيفي إلدارة المرأة واألسرة

شكل () 4-5الهيكل اإلداري إلدارة األسرة والمرأة.

اإلداره العامة لألسرة
والمرأة

إداره شؤون األسرة

إداره شؤون المرأة

 .6اإلداره العامة للتوعية المجتمعية:
تعتبر اإلداره العامة للتوعية المجتمعية إحدى اإلدارات الفاعلة في الوزارة من خالل الدور الطليعي
والهام الذي تتطلع به في معالجه القضايا والمشاكالالجتماعية عبر آليه التوجيه والتوعية بمفهومها الواسع
وآلياتها ومحاورها المتعددة.
أنشئت اإلداره في العام  2010م حيث أنها كانت تتبع إلدارة االعالم وأستمرت على هذا الوضع حتى يناير
 2012م حيث تم تبني هيكل جديد للوزارة لتصبح إداره قائمه بذاتها وسميت باإلدارة العامة للتوجيه
والتوعية المجتمعية.
يضم هيكل اإلداره:
()6-1اداره التوعية المجتمعية وتضم قسمي:
• أنشطه المراكز اإلجتماعية.
• التنمية الريفية والقوافل.
()2-6اداره التوجيه والحماية و ضم قسمي:
• المناصرة والحماية.
•

التوجيه المجتمعي.

شكل ( )1-6يوضح الهيكل التنظيمي إلدارة التوعية المجتمعية.

مهام واختصاصات اإلداره:
 .1وضع الخطط والمشروعات وتنسيق البرامج التوعوية بالمراكز اإلجتماعية والمؤسسات المختلفة.
 .2االعداد والتنسيق لبرامج القوافل وتنميه المجتمعات المحلية.
 .3خلق شراكات مع منظمات المجتمع المدني والجهات ذات الصلة فيما يختص بقضايا التوعية
المجتمعية الشاملة.
 .4تنفيذ برامج وانشطه تُعنى بترقيه وتطوير السلوك المجتمعي.
.5

تصميم البرامج ذات الطابع التوجيهي واإلرشادي

والديني.

مشروعات وبرامج اإلداره:
.1

برامج المساندة والرعاية واإلنسانية وهي تحتوي على ندوات ومحاضرات عن
▪ برامج خاصه بالشرائح الضعيفة (المسنين ,المتسولين ,المتشردين ,المعاقين ,متأثري الكوارث).
▪ برامج الخدمة المدرسية (االرشاد النفسي والتربوي وتعزيز القيم اإلنسانية وحماية األطفال) التوعية
بالمدارس.

.2برامج الترقية المجتمعية تتضمن اآلتي:
التوعية المجتمعية الشاملة وتعمل في عده محاور منها:
▪ مشكالت االسر والتنشئة اإلجتماعية.
▪ العادات الضارة.
▪ التثقيف الصحي والغذائي.
▪ التدبير المنزلي.
▪ تعزيز قيم العمل الحر ونشر ثقافه التمويل األصغر.
▪ التربية الوطنية.
▪ االمراض المنقولة جنسيا
▪ العنف ومحاربه السلوك االجرامي
▪ قضايا تهم الطالب
▪ التعايش السلمي

. 3برامج أيام التوعية المفتوحة (نفرات التوعية المجتمعية) وهي تتناول كافة القضايا اإلجتماعية ومشكالت
البيئة باألسواق الكبرى بمحليات الوالية المختلفة.
.4برامج القوافل ومناشط الريف:
يتم التنفيذ بمحليات الوالية بواقع  7قوافل خالل العام.
محاور القوافل تضمن اآل ي:
أوالً :المحور الصحي (عيادات صحيه ،فحص معملي وصيدليه عالج مجاني) يصحبه تثقيف صحي
وغذائي.
ثانياً :محور نشر ثقافه العمل الحر عبر برنامج ترويج التمويل األصغر يتم تنفيذ بشراكة مع جهات
االختصاص.
ثالثاً :محور برنامج الترويج للتأمين الصحي.
رابعاً :محور اإلرشاد والتوجيه برامج دينيه وبرامج التوعية بالمدارس.
خامساً :المحور االجتماعي بشمل ندوات ومحاضرات عن كافة المشاكل األسرية.
سادساً :المحور البيئي :التوعية البيئية.
سابعاً :المحور الثقافي (دراما اجتماعيه ،مدائح نبويه ،مسرح عرائس لألطفال ،مشاركات وابداعات
الطالب .غناء ,مسرح ...الخ).
ثامناً :المحور الرياضي (كافة ضروب الرياضة).
أهم األهداف اإلستراتيجية التي تعمل اإلداره على تحقيقها:
.1محاربه المشاكل اإلجتماعية ومعالجتها عبر األنشطة التوعوية والكوميديا.
.2تفعيل المسؤولية اإلجتماعية وإشاعه روح التكافل والتراحم والمشاركة.
.3إرساء القيم اإليجابية ودعمها لضمان استقرار المجتمع ومحاربه العادات الضارة والظواهر
السالبة.

.4نشر ثقافه العمل الحر عبر الترويج لمشروعات التمويل األصغر والترويج للتامين الصحي.
.5بناء شراكات مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع المحلي.
.6الوصول الي المجتمع الريفي عبر القوافل.
شكل () يوضح الهيكل الوظيفي إلدارة التوعية المجتمعية

.7إداره اإلعالم:
ظلت اداره العالقات العامة واالعالم بالوزارة منذ تأسيسها في العام  1997تشكل راس الرمح في كافه
األنشطة رغم انها كانت مكتب صغير اال انها ظلت تشكل حضور طاغي ,وقد شهدت اإلداره وهي بهذا
الحجم الصغير تأسيس وحده فنيه االعالم في العام 2008م و2010م تمكنت من عكس أداء الوزارة بصوره
متميزة ورفع الرؤى وتصورات نتج عنها تأسيس اداره عامه لإلعالم والتوعية المجتمعيه,إال أنه في العامين
االخيريين قد شهدت اإلداره تحوالت اداريه حيث انفصلت اداره االعالم عن اإلداره العامة للتوعية
المجتمعية والتوجيه وأصبحت االن تحميل مسمى اداره العالقات العامة واالعالم.
مهام واختصاصات اإلداره:
▪ رسم صوره مشرقه للوزارة لدى الجمهور.
▪ االشراف على تنظيم المهرجانات والمؤتمرات واألنشطة المختلفة.
▪ الحرص على توصيل رؤيه ورساله الوزارة.
▪ االشراف على برامج وإجراءات السفر واستقبال الوفود.
▪ اعداد وتنفيذ البرامج اإلذاعية والتلفزيونية.
▪ االشراف على إخراج البرامج المشتركة بين الوزارة والمجتمع بصوره طيبه.
▪ انتاج األفالم الوثائقية والدراما والمسرحيات والمشاعل.
▪ االشراف على العمل الصحفي والنشر االلكتروني.
▪ توثيق كافة األنشطة والبرامج.
▪

االشراف على الوحدة الفنية.

أقسام اإلداره:
1

وحده اإلذاعة والتلفزيون واإلنتاج الفني
▪ القيام بتغطية المناشط الجماهيرية واإلذاعية.
▪ اعداد وتنفيذ الدراما واالعالنات اإلذاعية.
▪ التنسيق مع اإلذاعات المختلفة.
▪ التنسيق مع التلفزيونات والقنوات الفضائية.

▪ تنفيذ البرامج التلفزيونية.
▪ انتاج مشاعل تلفزيونيه.
▪ اإلنتاج الدرامي والمسرحي.
▪ انتاج األفالم الوثائقية.
▪ االشراف على اذونات دخول كاميرات للدور اإليوائية واذونات التصوير.
 2وحده الصحافة والنشر االلكتروني
▪ االشراف على دخول الصحفيين للدور التي تتبع للوزارة.
▪ اعداد الملفات الصحفية والصفحات التسجيلية واالعالنات.
▪ دعوه الصحفيين للمناشط المختلفة.
▪ االهتمام بالنشر االلكتروني.
▪ انتاج النشرات الصحفية والمجالت.
 3وحده المطبوعات والمعارض
▪ اعداد وتنفيذ المطبوعات الخاصة بالوزارة.
▪ انتاج الملصقات واإلستيكرات والطباعة على األدوات المختلفة.
▪ إعداد المعارض.
▪ إعداد وتنفيذ الكتيبات والمطبقات.
▪ إعداد الالفتات للبرامج.
 4الوحدة الفنية
▪ االشراف على األجهزة الفنية وتشغيلها.
▪ تنسيق عمل األجهزة الفنية مع اإلدارات المختلفة.
▪ تطوير الوحدة اجهزه وأداء.
▪ التوثيق.

شكل( )4-7الهيكل اإلداري إلدارة االعالم

اداره اعالم

وحده المطبوعات
والمعارض

اإلذاعة
والتلفزيون

االعالم االلكتروني

التغطيات والنشر
الصحفي

.7إداره الجودة:

نشأه اداره ال ودة:
نشأت إداره الجودة منذ عام  2008م وقد تم إلغائها في العام  2012م ومن ثم اعادتها بقرار اداري بتاريخ
 2014 5 15م كإدارة تتبع للمدير العام.
عريف ال ودة:
هي تلبيه حاجات وتوقعات العميل المعقولة وأيضا تعني باالمتياز في عمل األشياء واالمتياز يعني (الضبط
والدقة والكمال) في العمل
عريف:
هي شكل تعاوني إلداء االعمال يعتمد على القدرات المشتركة لكل من اإلدارات والعاملين بهدف التحسين
المستمر في الجودة واإلنتاجية وذلك من خالل فرق العمل.
التعريف الشامل لمفهوم اداره ال ودة الشاملة:
هي التطوير المستمر للعمليات اإلدارية وذلك بمراجعتها وتحليلها والبحث عن الوسائل والطرق لرفع
مستوي األداء وتقليل الوقت إلنجازها باالستغناء عن جميع المهام والوظائف عديمة الفائدة وغير ضرورية
للعميل او للعملية وذلك لتخفيض التكلفة ورفع مستوي الجودة مستندين في جميع مراحل التطوير على
متطلبات واحتياجات العميل.

اهداف ال ودة وفوائدها:
 oخلق بيئة تدعم وتحافظ على التطوير المستمر.
 oاشراك جميع العاملين في التطوير.
 oمتابعه وتطوير أدوات قياس أداء العمليات.
 oإيجاد ثقافه تركز بقوه على العمالء.
 oزيادة الكفاءة بزيادة التعاون بين اإلدارات وتشجيع العمل الجماعي.
 oتعليم اإلداره والعاملين كيفية تحديد وترتيب وتحليل المشاكل وتجزئتها الي أصغر حتى يمكن
السيطرة عليها.
 oتعلم اتخاذ القرارات استنادا ً على الحقائق ال على المشاعر.
 oتقليل المهام عديمة الفائدة زمن العمل المتكرر.
o

تحسين الثقة وأداء العمل للعاملين.

اختصاصات اإلداره:
 oاالسهام في وضع السياسات والخطط واللوائح الخاصة بالتطوير اإلداري والجودة.
 oتقويم برامج التطوير اإلداري والجودة.
 oوضع األساليب العلمية التي تعنى من شأن الجودة واالمتياز في المهن والخدمات وبما يضمن
االنضباط بأخالقيات المهن وااللتزام بمبادئها وأحكامها وأعرافها ويعين على ممارستها علي الوجه
األمثل.
 oوضع المعايير واالسس للمواصفات والمقاييس وأساليب الضبط المهني.
 oإعداد وإعتماد أساليب الضبط المهني للخدمات التي تقدمها الوزارة.
شكل ( )8-4الهيكل الوظيفي إلدارة الجودة.

الفصل الخا مس

أ -مراكز التنمية اإلجتماعية بالمحليات .
ب -مواقع وجهات و لفونات مراكزالرعاية
ت -أبرزمشروعات وزارةالتنميةاالجتماعية
أ -مراكز التنمية اإلجتماعية بالمحليات:
كانت هذه المراكز قسما ً تابعا ً لإلدارة العامة للرعاية اإلجتماعية ثم صارت إدارة عامة بقرار إداري من
المدير العام رقم( )70لسنة 2010م بتاريخ 2011 11 29م ثم تبعت بقرار مرة أحرى الى اإلدارة
العامة للرعاية اإلجتماعية حيث أن لدينا ثمانية دور لإليواء وهي :
 -1دار الطفل اليتيم (المايقوما).
 -2دار الحماية للفتيان بالسجانة .
 -3دار المستقبل بالسجانة .
 -4دار البشائر للفتيات .
 -5دار المسنين (الضو حجوج) ببحري .
 -6دار المسنات بالسجانة .
 -7مركز طيبة لتأهيل وتدريب الفتيان بالجبل .
 -8مركز الرشاد للتصنيف .
مهام مدير ادارة المراكز االجتماعية:
 –1اإلشراف ومتا بعة سير العمل باإلدارة.
– 2مراجعة الخطط الخاصة بالمراكز.
 –3صياغة التقارير ورفعها.
 – 4تمثيل األدارة فى ما يلى على المستوى المحلى والقاعدي .
 – 5اإلجتما عات الدورية الخاصةبالمراكز.
 – 6أحكام العالقات التنسيقية وإيجاد الشراكات.

مهام مشرفى المحليا ت (المنسيقين):
 -1متا بعة إنفاذ الخطط والبرامج.
 -2تنفيذ الزيارات الميدانية.
 -3رفع تقاريرالمراكز.

مهام فنى الحاسوب:
 -1كتابةالتقارير والرصد.
 -2حفظ الملفا ت.

الهيكل أدناه يوضح هيكل إدارة المراكزاإلجتماعية:

مديرادارةالمراكزاالجتماعية

مشرف مراكز محليات
كررى،امبدة ،امدرما ن

مشرف مراكزمحليتى
الخرطوم وجبل اولياء

مشرف مراكز محليتى
بحرى وشرق النيل

 -1دار الطفل اليتيم (المايقوما).

أوالا :نبذة عن الدار
داررعاية الطفل اليتيم المايقوما أحد الدور االيوائيةالتابعةللوزارة ..تقع فى منطقة الخرطوم غرب شرق
محطة أبو حمامة  .كانت مركزا ً لتنظيم األسرةوالطفولة واألمومة..فى العام 1961م قامت الرائدات األوائل
بالسعى لتحويل المركز لملجئ لألطفال اللقطاء  ,تم تغير اإلسم لمجهولى الوالدين وفاقدى الرعاية األسرية
وفاقدى السند ..واستقر على التعريف الذى يعول األطفال فاقدى الرعاية األسريةوظلت تتبع
لوزارةالصحةحتى العام  1994م وبعد ذلك تبعت للرعاية اإلجتماعية بمسمياتها حتى استقربت
بالتبعيةلوزارةالتنميةاإلجتماعيةواليةالخرطوم.
تقع فى مساحة  5000الف متر مربع .هنالك مازالت شراكة وتعاون مع وزارةالصحة على رأسهم مدير
الشؤون الصحيةومجموعة من األطباء والممرضات وضباط التغذية.
عملت مجموعة من المنظمات األجنبية والوطنية بالدار منها (أطباء بالحدود ،وأنا السودان وصدقات).
الداربها () 19غرفة وهنالك غرفة فى المستشقى اإلكاديمي واخرى فى جعفربن عوف ،كما يتم تحويل
األطفال من الوحدةالصحيةداخل الدارلمستشفيات الخرطوم حسب الحاجة وغالبا ماتكون الحاجة للحاضنات
والجراحة وهنالك مكتب لحماية االسرة والطفل يتابع اإلستالم كما ان لكل طفل بالدارلديه أوراق شرطة.
األطفال المجهولين يدخلون ببالغ  44و 146واجراءات المجهولين يدخلون بالبالغ بالمادة  76جنائي وهو
الذى يقوم به مكتب الكفالة بكفالته كفالة دائمة ،وأيضا هنالك مكتب لجهاز األمن بالدار.

ثانيا:الشروط واللوائح الخاصة بكفالة االطفال مجهولى االبوين:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

طلب موافقةمن ولى االمر البداء الموافقة.
اثبات شخصية لولى األمر.
قسيمة زواج ،قسيمة طالق،شهادة وفاة.
اثبات شخصية لمقدم الطلب .
شهادة ميالد أو تقدير العمر.
شهادة حسن سير وسلوك مختومة من اللجنة الشعبية.
شهادةسكن مختومة من اللجنة الشعبية.

ثالثا ا:الرؤية المستقبلية لدارالمايقوما:
. -1الحضورواالنصراف بنظام البصمةيزيد من االهتمام بالطفال
 -2االعالم الهادف الطفال الداربقصد زيادة نسبة الكفالة
 -3تجمع كل الدورااليوائية فى مكان واحد حتى يتم تعميم التجارب الناجحة بأسرع فرصة وبأقل
إمكانيات.
 -4هنالك إتجاه ومحاوالت لبناء وضع خطة إستراتيجية.
 -5تأهيل األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة.
 -6إكتشاف اإلعاقة مبكرا ً والمساعدة فى تنمية القدرات.
 -7متابعةالعالج الطبيعى لهؤالء األطفال حتى يتم تمكينهم واإلعتماد على أنفسهم.
 -8تغيرالبنيات التحتية وبناء مبنى مناسب لكل األطفال.
 -9بناءاستراحة لأل مهات والقادمات من الواليات.
 -10تأسيس مقردائم داخل الدارالستخراج االوراق الثبوتية.
 -11تعميم بطاقات التامين الصحى لجميع االطفال
 -12زيادة عدد اخصائى االطفال

- 2دارحماية االطفال-السجانة:
أوال:نبذةعن الدار-:
دارحماية األطفال هى أحد المؤسسات التى تتبع لوزارة التنميةواليةالخرطوم.
تقوم اإلدارة العامة للرعاية اإلجتماعية باإلشراف المباشر على الدار والوقوف على سير عملها.

ثانيا:النشأة-:
أنشأت الداربواسطة ربات البيوت الخيرية بحى المطار فى العام 1968م ثم آلت للرعايةاإلجتماعية
فى العام 1972م،وانتقلت الى الموقع الحالى بالسجانةجنوب حديقة القرشى وغرب سوداتل وذلك فى
العام  1989م الطاقة اإلستيعابية للدار() 25طفالً للفئات العمرية من () 5سنة إلى () 15سنة.

ثالثا ً:االهداف-:
 -1ايواء وتأهيل ورعاية األطفال المحرومين من الرعايةالوالدية.
 -2تنشأة األطفال تنشأة تربويةسليمة.
 -3توفيركافة الخدمات من غذاء ،كساء ،عالج ،تأهيل نفسى وإجتماعى وتأهيل أكاديمي.

 -4المساعدة فى ايجاد فرص عمل مستقبال.

رابعا ً:لوائح ونظم إيداع األطفال بالدار-:
 -1تحويل األطفال من دار الطفل المايقوما الىدار الحماية بعد تجاوز الطفل لسن الرابعةبمكاتبه
رسميةبموافقة مدير االدارةالعامة للرعاية االجتماعية.
 -2عائدي التبني في حالة إساءة معاملة األسرة للطفل وحرمانه من حقوقه األساسية (التعليم  ,الصحة
وغيره).
 -3إخضاع الطفل لكشف طبى عام لتحديد خلوه من أى أمراض معدية.

- 3دارالمستقبل للفتيات:
اوالا:نبذة عريفية-:
دارالمستقبل هى احد المؤسسات التى تتبع لوزارةالتنميةاالجتماعية-والية الخرطوم.
تقوم اإلدارةالعامة للرعاية اإلجتماعية باإلشراف المباشر على الداروالوقوف على سير عملها.

ثانيا ً:النشأة-:
نشأت بواسطةجمعية ربات البيوت عام  1968م بحى المطار،ثم آلت للرعاية اإلجتماعية سنة  1973م
ونقلت الى الموقع الحالى سنة 1985م،والطاقة اإلستيعابيةللدار() 17فرد،الفئات العمريةمن عمر
() 24- 5سنة.

ثالثا:األهداف-:
. 1إيواءورعاية وتأهيل األطفال المحرومين من الرعايةاألسرية.
. 2تنشأةاالطفال تنشأةتربويةسليمة.
. 3توفيركافة الخدمات من غذاء ،كساء،عالج،تأهيل(نفسى،اجتماعى،أكاديمي).
. 4المساعدة فى إيجاد فرص عمل مستقبال.

رابعا  :لوائح ونظم ايداع االطفال بالدار-:
 -1يتم تحويل األ طفال من دار الطفل المايقوما الى دار المستقبل بعد تجاوزسن
الخامسةبمكاتبةرسميةبموافقةمديرالرعاية اإلجتماعيةمع مستندات رسمية.
 -2عائدي التبنى فى حالةاساءةمعاملة األسرة للطفل وحرمانه

من

حقوقه

األساسية(تعليم،صحة،وغيره).
 -3إخضاع الطفل لكشف طبى عام لتحديد خلوه من أى أمراض معدية.

 -4دارالمسنات السجانة-:
أوالً:نبذة عن الدار-:
أنشات الدارفى العام 1935متجسيدا ً لقيم التكافل اإلجتماعى حيث كانت تسمى الملجأ وفى عام 1955
م أستحدثت الدار بزيادة مبانيها.وبما أن المصطلح يستنفذ األهداف اإلجتماعيةالقيمة لذلك تم تغييره فى
الثمنينات الى دارالمسنين وتتابعت مراحل تأهيل وصيانة الدار .ثم آلت تبعيتها لوزارة التنمية اإلجتماعية.
كانت الدارمختلطة تضم النساء والرجال وقد كانت األعداد قليلة ولكن مع زيادة المشكالت اإلجتماعية التى
طرأت على المجتمع بدأت األعداد فى التزايد مما دعا لفصل الرجال وتحويلهم لدارالضوحجوج ببحرى
وتخصيص دارالسجانة للمسنات.
تقدم الدارمجموعة متكاملة من خدمات الرعاية اإلجتماعية ،حيث توفر المأوى فهناك غرف مخصصة
إليواء المسنات ووحدة تغذية توفر الغذاء بإشراف أخصائيات،والوحدة الصحية وتشمل عيادة ومعمل
تحاليل ،ووحدة الدراسات اإلجتماعية والتى تقوم بإجراء الدراسات وتنفيذ برامج لم الشمل كهدف أساسى من
ضمن األهداف المقصودة،كما تقدم برامج التأهيل النفسى واإلجتماعى والبرامج الترفيهية والروحية.
• الطاقة اإلستيعابية للدارحوالى  35مسنة.
ثانيا:األهداف-:
 -1إيواء المسنات فاقدات الرعايةاالسرية.
 -2توفير رعايةمتكاملة تشمل الغذاءوالكساء والعالج والبرامج اإلجتماعية.
 -3برامج الشمل والذى يعتبر هدف أساسى فى مجال التعرف على أسرة المسنة.
 -4ربط المسنات بالمجتمع من حولهن من خالل اإلحتفال بالمناسبات الدينيةوالقومية.

 -5فتح مجال المجتمعات األهلية وربط الشباب فى إطار برامج تواصل األجيال.
 -6إعادة النزالء إلى زويهم.
 -7تقليل عمليةعودة النزالءمرة أخرى.
ثالثا ا:الئحة إستالم المسنات-:
يتم استالم المسنات إليوائهن وفقا ً للشروط األتية-:
. 1أال يقل العمر عن  60عاما.
. 2أن تكون المسنةسودانيةالجنسية.
. 3أال تكون مصابة بأمراض معدية أو مختلة عقليا ً.
. 4أال تكون لها أقارب أوعائل أو مصدر رزق.
. 5موافقة مدير الرعاية اإلجتماعية.
❖ الشروط الداخلية-:
 -1عدم ممارسةالتسول
 -2عدم شرب الخمر

. 5دارالمسنين بحرى:
أوالا:نبذة عن الدار-:
تم إنشاءها فى العام 1928م إبان الفترة اإلستعمارية وكانت تسمى الملجأ وتضم النساء والرجال وفى عام
1948م قام رجل البر واإلحسان المرحوم الضو حجوج بإعادة تأهيلها فسميت باسمهتكريما ً له.
وفى 2003م خصصت الدارللرجال بعد تحويل النساء إلى دار المسنات بالسجانة.

ثانيا:االهداف-:

 -1إيواء المسنين فاقدى الرعاية األسرية (كأسرةبديلة).
 -2توفير رعاية متكاملة تشمل الغذاء والكساء والعالج.
 -3جمع شمل النزيل بأسرته إذا تعرف عليه.
 -4ربط النزيل بالمجتمع من حوله من خالل األنشطة اإلجتماعية والثقافية واإلحتفال بالمناسبات
الدينيةوالقومية.
 -5فتح مجال للجمعيات األهلية وروابط الشباب فى إطار برامج تواصل األجيال.
ثالثا ا:شروط القبول:
 -1اليقل عمر النزيل عن  60عاما ً.
 -2أن يكون سودانى الجنسية.
 -3أاليكون مصابا ً بأمراض معدية أو مختل العقل.
 -4أاليكون له أقارب أوعائل أو مصدردخل.
 -5موافقة مدير الرعاية اإلجتماعية.
❖ اللوائح الداخلية-:
 -1عدم ممارسة التسول.
 -2عدم شرب الخمر.
 -3عدم اإلحتفاظ باآلآلت الحادة.
❖ الدخول الى الداريتم عن طريق-:
 -1شرطة أمن المجتمع.
 -2مدراءالرعاية اإلجتماعيةبالمحليات السبعةبالخرطوم.
 -3المصحة.
❖ الخروجمن الداريتم عن طريق-:
 -1لم الشمل.
 -2والوفيات.

. 6مركزدارالبشائر لتأهيل وتنمية قدرات الفتيات-:

اوال ً:نبذة عن المركز-:
بدأ العمل فى الدار كمعهد لتدريب القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية بإسم معهد بن عمر بمبادرة من المرحوم
مبارك قسم هللا ثم صارت تتبع للجمعية األفريقيةلرعاية األمومة والطفولة فى العام 1987م بدأت فى إستقبال
األطفال من الجنسين وتم جمع شمل أول دفعة بأسرهم فى عام 1994م بالتعاون مع منظمة اليونسيف
ووزارة التخطيط اإلجتماعى فى ذاك الوقت ،وفى العام 1997م تم ختان ثمانية من الفتيات،كما تم نقل جميع
الفتيان لمركز الرشاد بسوبا فى العام 1998م وتم قصر العمل بالدار على إستقبال الفتيات فقط.
ثانياً:األهداف-:
 -1إيواء الفتيات بتوفير السكن ،المأكل،المشرب،الملبس بالقدرالمطلوب وحمايتهن من الشارع .
 -2توفيرالعالج الطبى والنفسى لهن حسب الحاجة وحمايتهن من األمراض الوبائية الخطيرة
وتوفيراالسعافات األولية.
 -3العمل على معالجة المشكالت اإلجتماعيةوالنفسية واإلنحرافات السلوكية لدى الفتيات ما اكتسبنه من
الشارع.
 -4تأهيل الفتيات أكاديميا ً وتوفيرالجو المدرسي وتدريس منهج مرحلة األساس ومحو األمية.
 -5تأهيل الفتيات مهنيا ً بتدريبهن على األعمال اليدوية ،التفصيل،الخياطة،التغذية،الرسم والتلوين.
 -6تأهيل الفتيات ثقافيا ً من خالل مشاهدة البرامج التلفزيونيةوبرامج الرحالت الترفيهية والمحاضرات
والتوعيةوالرياضة.
 -7التأهيل الروحى بتالوة وتحفيظ القرآن الكريم ،دروس اإلرشاد والتثقيف الديني.
 -8جمع شمل الفتيات بأسرهن بعد إعدادهن بذلك وتمهيد له بدراسة أوضاع أسرهن االجتماعية
واإلقتصادية ومدى ترحيب األسرة وإستعدادها بذلك.

. 7مركزطيبة للتأهيل وتنمية قدرات الطفل.

أوالا:نبذة عن المركز-:
افتتح هذا المركز فى 2000 5 10م على يد د.أحمد محمد على مديرالبنك اإلسالمى للتنميةبجدة كواحد
من ثالثة مراكز(الخرطوم وكوستى وبالجنينة).كانت منحة كريمة من البنك لحكومة السودان.
❖ الموقع:
جنوب األقمارالصناعية أم حراز بالخرطوم شرق الشقيالب فى مساحة () 8فدان مربع.
ثانيا:االهداف العامة-:
 -1إيواء األطفال المشردين بواليةالخرطوم وتوفير كافة إحتياجاتهم الحياتية الضرورية
من (غذاء كساء،والفراش والصحةوالتعليم....الخ).
 -2غرس القيم والعادات السمحة فى نفوسهم.
 -3التأهيل اإلجتماعي والنفسي،الروحي،األكاديمي والحرفى للمشردين..............،الخ .
 -4اإلعتماد على أنفسهم ومساعدة ذويهم ومجتمعاتهم ويصيروا أبناء صالحين لخدمة وطنهم(تنمية
روح اإلنتماءالوطنى).
-5
 -6إزالةما علق بذهنهم من ممارسات سيئة وذلك يتمثل فى تعاطى المخدرات والحشيش.
 -7الحفاظ على شوارع وبيئة والية الخرطوم عامة خالية من الظواهر اإلجتماعيةالسالبة والممارسات
السيئة.
 -8رفع قدرات مجتمعاتهم واألسر التى ينتمون إليها فى مستويات معيشيةوحضارية أعلى.
 -9بث الوعى اإلجتماعى والتعليمى والبيئى وسط هوالء األطفال ومجتمعاتهم.
 -10وقاية مجتمع الوالية من المخاطر التى تنجم من هؤالء االطفال وجعلهم اضافة حقيقة فاعلة فى
المجتمع.
 -11تقليل نسبةالفقروالضياع وسط الفئة العمرية من هؤالء األطفال وجعلهم إضافة حقيقة فاعلة فى
المجتمع.
 -12تحريض المؤسسات اإلتحادية والوالئية على اإلهتمام بهؤالء اإلطفال وحل مشاكلهم ومشاكل أسرهم
وتنمية الريف والبيئات الطاردة.
 -13تحقيق أهداف الوزارة األساسية بوضعها وزارة إجتماعية وثقافية على مستوى والية الخرطوم.

 -14تحقيق أهداف العاملين اإلجتماعية وتأهيلهم وتنمية قدراتهم وصقلها لمواكبة المستجدات فى العمل
من خالل وجودهم كأسرة واحدة.
 -15البحث عن أنجح السبل المؤدية إلكمال تأهيل هؤالء األطفال وتشغيلهم ومن ثم جمع شملهم بأسرهم
واستقرارهم.
 -16إنزال حقوق الطفل ومواثيقه الدولية الى أرض الواقع.
 -17تجفيف مشكلة التشرد كلية من والية الخرطوم والسودان أجمع.
ثالثا:شروط القبول والدخول(الئحة تنظيم العمل):
 - 1يتم إيداع األطفال بالمركز من قبل وزارة التنمية.
 -2أال يقل العمر عن () 7أعوام واليزيدعن() 18عام.
 - 3أن يكون الطفل سليم العقل وخالى من األمراض العصبية.
 -4يقبل األطفال المشردين تشرد كامل أو جزئى.
 -5ال يقبل األطفال الجانحين (مرتكبى جرائم بحكم القانون).

. 8مركزالرشادالستقبال وتصنيف فئات الرعاية-:
أوالً:نبذة عن المركز-:
تأسسمركز الرشاد لتأهيل األطفال فى العام 1997م وهوأحدالمؤسسات التابعةلوزارةالتوجيه والتنمية
اإلجتماعيةوالية الخرطوم والمعنية بتأهيل وتدريب وتنمية قدرات األطفال فاقدي الرعاية األسرية
إلعادةدمجهم فى المجتمع وتقدر مساحةالمركز الحاليةبحوالى() 2000مترمربع زائدا ً مساحة مبنى
المركزالجديد الذى لم يكتمل اآلن،ويقع المركز جنوب جامعة افريقيا العالمية .
تحتوى مبانى المركز القديم على عدد() 10عنابر سكنية كما يحتوى على عدد() 3مكاتب لإلدارةوالباحثين
واإلشراف وكما يحتوى المركز على وحدة صحيةوعدد() 22حمام،وعددالقوى العاملة() 29عامل بمهام
وتخصصات مختلفة.
وفى شهر يونيو عام 2012م تم تحويل المركز من تأهيل لألطفال المشردين الى مركزإستقبال وتصنيف
فئات الرعايةبوالية الخرطوم بقرار وزاري.
ثانيا:األهداف العامة للمركز-:
 -1استقبال وتصنيف فئات الرعاية االجتماعية(اطفال مشردين –ذكور-اناث)

 -2بعدالتصنيف يتم تحويل األطفال المشردين الى مركز طيبة ،وتحويل المشردات األطفال الى
دارالبشائر،وتحويل المتسولين كبارالسن الى دار المسنين بحرى ،وتحويل النساء المتسوالت لدارالمسنات
السجانة وتحويل األجانب الى قسم االجانب.
 -3تقديم الدعم النفسى واإلجتماعى للنزالءبالمركز.
 -4العمل على تهيئةالبيئةالمناسبةللنزالء.
 -5القيام بالزيارات الميدانية ألسر النزالء ولم شملهم بأسرهم وتقديم الدعم العيني (كيس الحق المعلوم).
 -6القيام بالدراسة األوليةللنزالءوالدراسةالسريةلرفع مقترح مشاريع الدعم اإلجتماعى لمساعدة
أسرةالنزيل.

.9معهد السلمابى للسمع والتخاطب-:
أوالً:نبذة عن المعهد:
معهد السلمابى للسمع والتخاطب مؤسسة انسانيةقومية تعمل فى مجال األطفال ضعاف السمع والكالم قام
بانشائها المرحوم محمداحمدالسلمابى بالتعاون مع الجمعيةالكندية لإلغاثةومصلحةالرعايةاإلجتماعية وذلك
فى العام 1978م ويتم قبول التلميذ للمعهدمن سن  4سنوات للروضة و 7سنوات للمدرسة.
ويتبع المعهدلالدارةالعامةللرعايةاالجتماعيةبوزارةالتنمية اإلجتماعية كإشراف إدارى اول،ووزارةالتربية
والتعليم كإشراف فني.
تم إضافةمدرسةثانويةبالمعهد وتم إفتتاحها عام 2016م لتستقبل الدفعة االولى من الطالب فى العام
الدراسي  2015م2016-م.
❖ الموقع:
يقع المركز فى منطقة سوبا شرق مركز الرشاد وغرب قرية صوص وجنوب معهداللغة العربية.

ثانيا:األهداف:
 -1رعاية وتأهيل الصم والبكم كمركز نموذجى وذلك بتعليم األطفال ضعاف السمع والكالم فى
الروضةومرحلة األساس.
 -2تكامل هذه الفئة من المعوقين مع المجتمع للمشاركةاإليجابية واإلعتماد على النفس.

 -3تنسيق وتكامل الجهودالمجتمعية التى تساهم فى تطويروتأهيل هذه الفئة.
❖ الجهاز االدارى-:
يتكون من مديرالمعهد ونائبه وأخصائى اجتماعى لدراسة الحاالت اإلجتماعية وكذلك المعلمين الذين
يقومون بالتدريس فى المعهد ومشرفات للروضة.
❖ طريقة القبول-:
يتم القبول بشروط محددة أهمها اختبارالسمع والذكاء والمالحطات العامةمن  7سنوات فما فوق ويتم
القبول للروضة بنفس مواصفات المعهد(اقل من  7سنوات) وحاسةالسمع والذكاء متوسطتين.
❖ المنهج وطريقة التدريس-:
ليس هنالك منهج محدد ولكن المنهج يتبع منهج وزارةالتربيةوالتعليم لمرحلة األساس مع تبسيط فى
المنهج ليالئم تعليم الصم.
 الحركة والشفاء. -سماعات جماعية وفردية.

عالقة المراكز االجتما عية با لمحليا ت:
فى عا م  2003م تم تنز يل السلطا ت المركزية للوزارة للمحليا ت عبر رسوم يسمى قانون الحكم المحلى
لسنة  2003حيث تم تكو ين ادارات موازية للوزارة بكل المحليا ت عليه تصبح تلك والمراكز
والمؤسسات تتبع اداريا للمحليا ت و تتبع فنيا للوزارة.
• حيث تقوم الوزارة با نشاء تلك المراكزواعا دة تا هيلها بتلك المحليا ت.
• تقوم الوزارة بوضع منهج او برنا مج للعمل بتلك المراكز وفق القوانين المحد د ة لها
• تدريب المدربا ت عبر كورسا ت متقدمة
• تقوم الوزارة بتسيير القوافل االجتما عيةالى اريا ف المحليا ت لنشر الصحى واالجتما عى
• تاسيس المراكز بتوفير كت معينا ت

دور المحليا ت:
• على ادارة المحليات تاسيس المراكزاالجتماعيةو توفير االدوات المكتبية حسب االتفا ق المسبق مع
الوزيرة
• المحليات تقوم بتوفير المشرفات المدربات على كل المناشط حتى يتم تا هيل الستهدفين وتمليكهم
مهارات على االنتاج الذات وزيادة الدخل
• مساعدة الدراسا ت على توفير وسيلة انتاج عبرالمؤسسات االستثمارية
• متابعةعمل تلك المراكز ورفع التقارير الشهرية عن عملها

تبعية المراكز حسب المحليا ت:
• مراكز محلية جبل أولياء للوزارةعدا مركز الشهيد أبو كساوى.
• مراكزمحليةشرق النيل تتبع للوزارة.
• مراكزمحليةالخرطوم تتبع للشباب والريا ضة عدا مركز الريان والحلة الجديدة.
• مراكزمحلية أمدرمان الريف الجنوبى عدد() 19تتبع للوزارة.
• قطاع أبو سعد() 2() 7لديها شهادة بحث وغير مشيدة تتبع للوزارة.
• مراكزالفتيحاب() 3() 5مراكز لديها شهادة بحث وغير مشيدة تتبع للوزارة تمارس األنشطة فى ريا
ض األطفال والمدارس والخالوي،امدرمان شمال ( ) 5مراكزتتبع للوزارة.

• مراكزمحلية امبدةمركز() 38يتبع للوزارةمركزالحارةالسادسةدورالمؤمنات باقى المراكز تتبع
لمحلية امبدة.

كشف يوضح اسماء المراكز االجتماعية :

الرقم

المحلية

عدد المراكز بالمحلية

المراكز الفاعلة
في المحلية

1

جبل أولياء

33

5

2

شرق النيل

54

15

3

أمدرمان

35

25

4

كررى

8

5

5

أمبدة

6

6

6

الخرطوم

9

4

7

بحري

34

11

الهيكل اإلداري للمراكز االجتماعية:
وفقا ً للسيا سات االدارية للمحليا ت تم وصع مقترح هيكل ادارى لعمل المراكز االجتما عية بالمحليات فيما
يلى نموزج يوضح التدرج اإلدارى للهيكل:
مجلس االمناء

مدير المركز

مديرادارةالتدريب

مدير الشئون
الماليه

* مشرفين إجتماعيين
*مدربات مناشط
*أخصائيين تغذيه

خفراء
فراشه  +أمين مخزن

التنسيق و المتابعه

التمويل األصغر

ضابط تمويل

اإلعالم والتوعيه

*باحثين إجتماعيين
*إعالمي

معوقات العمل بالمركز:
• عدم تجاوب المحلية واللجان الشعبية ومد راء المراكز.
• نقص الكوادر العاملة فى بعض المحليات وعدم التأهيل الكافي للكوادر الموجودة (مدربا ت،
قفراء،فراشين،مدراء).
• التوعية المجتمعية أين مو قعها !.
• عدم وجود ميزانية لتسير العمل للمراكز.
• الباحثين على قلتهم غير مؤهلين بخبرات كا فية للتواصل مع المجتمع.
• المراكزغير مؤهلة باليا ت جذب اجتما عى.
• مراكزقطا عى الفتيحاب وابو سعد بها عدد()12مركزال يوجد بها مقر ثابت رغم وجود اراضى
باسم الوزارة.
• عدم اهتمام مدراء الوحدات االدارية باالدارة االجتما عيةوالمراكز بصفة خاصة حيث ينصب
االهتمام يادارات التحصيل والحسا بات.

ب -مواقع وجها ت وتلفونا ت ومراكز الرعاية(الدور اإليوائية):
الرقم

ال هة

الموقع

رقم التلفون

1

دار المسنا ت

حى السجا نةغرب سوداتل

0121972407

الرقم

ال هة

الموقع

رقم التلفون

2

دارالحماية لألوالد

حى السجانةغرب سوداتل

0129053981

الرقم

ال هة

الموقع

رقم التلفون

3

دارالمستقبل للفتيات

حى السجانةغرب سوداتل

0122721019

الرقم

ال هة

الموقع

رقم التلفون

4

دار الطفل اليتيم الما يقوما

السجانةحى الما يقوما شرق مركز
صحى الما يقوما

0922779860

الرقم

ال هة

الموقع

رقم التلفون

5

مركز طيبة لتا هيل وتنمبة
قدرات االطفال

محلية جبل اولياءحى الشقيالب
غرب محطة االقمار الصناعية
وجنوب معهد البحوث الصناعية

0912328996

الرقم

ال هة

الموقع

رقم التلفون

6

مركز الشهيد حيد ر ادريس

محلية جبل اولياء شرق معسكر
االحتياطى المركزى

0122070231

الجهة

الرقم
7

الموقع

مركز استقبال وتنصيف فئات الرعاية سوبا شرق المدينة الريا ضية
االجتما عية(الرشاد)

رقم التلفون
0121974717

الرقم

الجهة

الموقع

رقم التلفون

8

دارالمسنين بحرى

بحرى شمال ميدان
عقرب

0122149921

الرقم
9

ال هة
مركز البشائرلتأهيل وتنمية قدرات
الفتيات

الموقع
الثورة بالشنقيطى جنوب
جا معة التقانة

رقم التلفون
0923800248

المراكزالتابعة لقسم الضما ن االجتما عى باالدارة العا مة للرعاية االجتما عية:
الرقم

الجهة

الموقع

رقم التلفون

1

مركز يونس

من الجريف شرق داخل
مركز صحى الجريف
شرق

0918723625

ال هة

الرقم
2

مركز السلمابى للسمع
والتخاطب

الموقع

رقم التلفون
0114487988

ت-أبرزمشروعات وزارة التنمية االجتماعية:
 .1حصاد مشروعات الخرطوم عاصمة اإلنتاج حيث وصل لتحقيق ما نسبته  %126مما هو
مستهدف واستفاد منه  125.905مستفيد.
 .2مشروع التمكين االجتماعي للريف والذي تم بموجبه اختيار سبع قرى في ارياف والية الخرطوم
لتوسيع شبكات الحماية والضمان االجتماعي وتحسين المؤشرات االجتماعية بنسبة . %100
 .3البرنامج التنفيذي إلصالح الدولة والذي يأتي تاكيدا ً لوجود حاجة إلعمال برامج التحسين
والتطوير والترقية للخدمة وصوال ً بها إلى مستوى أفضل.
 .4إجازة قانون األشخاص ذوي اإلعاقة حيث تمثل هذه الشريحة ( )14%من جملة المعاقين على
مستوى السودان.
 .5إجازة قانون األشخاص ذوي اإلعاقةحيث تمثل هذه الشريحة ( )14%من جملة المعاقين على
مستوى السودان.

صروة توضح:تدشين مشروع الخرطوم عاصمة اإلنتاج

 .6إكتمال مدينة الخرطوم االجتماعية والتي تضم عدد من المراكز التدريبية المتخصصة تشمل 15.
(مركز السلمابي للسمع والتخاطب  ،مركز الرشاد لتأهيل المشردين ،مركز تأهيل الفتيات ,ويضم
ورشا ً في مجاالت التدريب المهني والتأهيل الوظيفي ومالعب  ,ومساحات خضراء)

المدينة اإلجتماعية

مشروع تمكين الريف
 -1فى مجال المراة واالسرة أقيم مهرجان حصاد انجازات المراة فى التنمية للعام 2014م
(عزةقودى الرسن)والذى احتوى على تخريج  4500امراة وتسليم المشروعات وتوقيع مذكرات
التفاهم والتكريم و إقامة المعارض.
 -2تم عمل الئحة إجراءت الدعم االجتما عىبرنامج الدعم النقدي المباشر حيث تم الصرف
لعدد (  )78.284أسرة بواقع مائة وخمسون جنيها ً لكل أسرة تشمل سداد متأخرات سبعة أشهر .
 -3فى مجال التأمين الصحىبلغت التغطية التأمينية أعلى مستوى بالبالد بنسبة  %71من سكان الوالية
وإدخال عدد ( )165.000من طالب التعليم العالي .
• بلغت التغطية في القطاع الخاص ( )7.688أسرة.
 -4شراء مبنى هيئة التأمين الصحي وإكتمال عملية نقل الملكية بإسم الهيئة .
 -5مؤسسة التنمية اإلجتماعية التى أحدثت قفزة نوعية على مستوى المشروعات الصغيرة و التمويل
األصغر بل على األقتصاد واألمن الغذائي بتحويل الشباب و الخريجين فى المجتمعات اإلنتاجية
لتسمين العجول وتربية الضأن وزراعة البيوت المحمية واإلستزراع السمكي مما كا ن له أثر فى
أسعار اللحوم عموما ً ولحم األبقار على وجه الخصوص  ,وأدى ذ لك إلى إرتفا ع معدل التشغيل

بين الشباب والخريجين وقد بلغت جملة المستفيدين من مشروعاتها عدد ( )62.59مستفيد بتكلفة
( )70.219.867جنيه.
 -6هيئة تنمية الصناعات واألعمال الصغيرة نفذت مشروعات بل

عددها ( )10313مشروع بتكلفة

مالية قدرها ( ) 327.144.500جنيهأبرزهذه المشاريع (صمام).

 -7إنعقاد مجلس تنمية المجتمع للوزراء و المدراء العاميين للشؤون اإلجتماعية بالواليات والذى ناقش
تجربة الوالية فى تصميم قاعدة البيانات اإلجتماعية باإلضا فة إلى مجهوداتها فى تخفيف حدة
العمالة.
 -8فى مجالرعاية اليتامىالتوسع في رعاية االيتام حيث بلغت ما جملته (  )60الف يتيم
• انشاء الصندوق الوقفى لرعاية اليتامى.
التنسيق والتشبيك الكامل مع المنظمات العاملة فى مجال رعا ية األيتام وكذلك تفعيل برنامج
المسؤولية اإلجتماعية.

 -9تنزيل برنامج الوزارة على مستوى المحليات إلدارات التنمية اإلجتماعية بتحويل من صالحيات
الوزير والمدير العام لمدراء التنمية بالمحليات لخدمة المستوى القاعدي.
 -10انعقاد الدور الثابتة لمجلس التمويل األصغر وإيداع إستراتيجية التمويل األصغر الوالئية.
 -11حصر وتصنيف مراكز التنمية اإلجتماعية من حيث العدد  180مركز إجتماعى تبعيتها للوزارة
موقعها ،ونوع األنشطة و البنية التحتية لها.
 -12فى مجال العمل الطوعى و اإلنساني مشروع تمكين الريف وإختيار القرى النموذجية.
 -13من اهم مشاريع بداية العا م  2017م للوزارة تم افتتا ح برج الرحمة التا بع لمجلس اال يتا م
بتشريف النائب األول لرئيس الجمهورية و والي والية الخرطوم والسيد وزير وزارة التنمية
اإلجتماعية بمجمع النصر السكنى شرق وزارة التنمية اإلجتماعية كمنحة من دولة الكويت.

الفصل السا دس

بعض العنا وين و الهو اتف العا مة
أر قا م الطوارى :
الرقم

اسم الجهة

رقم الها تف

1

شرطة المرور

777

2

شرطة النجدة

999

3

اإلسعاف المركزى الخرطوم

8 3_ 4 3 2 55 00

4

اإلسعاف المركزى أمدرما ن

8 5_ 55 11 00

5

اإلسعاف المركزي بحرى

8 7_ 33 7 22 4

6

اإلطفاء

8 3_ 77 4444

7

طوارئ الكهرباء

4848

8

طوارئ مياه الخرطوم

8 3_ 7 7 6 3 8 6

9

طوارئ مياه أمدرمان

35_ 5 5 1 1 9 5

10

طوارئ مياه بحرى

8 7_ 3 3 0 8 9 1

