والية اخلرطوم
جلنة مراجعة اهلياكل

مقرتح إعادة هيكلة الوزارات واملؤسسات با لوالية
مقدمة

يمر السودان في هذه المرحلة بتحديات كبيرة إنعكست على مؤسسات الحكم
في مستوياته المختلفة  ،وحرصاً على مقابلة هذه التحديات بما تستحقه من جهود
تضمن تحقيق االهداف الوطنية والوالئية – إن والية الخرطوم وهي عاصمة
السودان إذ تقوم بمهامها الوظيفية ومسئوليتها المتعاظمة  ،يتحتم عليها أن تكون
مؤسساتها ذات هياكل تنظيمية ووظيفية تتناسب مع دورها الريادي والخدمي  -فإن
لجنة إعادة الهيكلة تتقدم بهذا المقترح عله يسهم في دفع الجهود المختلفة التي تقوم
بها الوالية لضمان تحقيق رؤيتها اإلستراتيجية  .بوضع هياكل تنظيمية ووظيفية
رشيقة  ،تلبي إحتياجات المرحلة وتمكن من تحقيق الجودة الشاملة وترقية األداء
وتطويره .
تكوين اللجنة :

وجه األخ د .عبد الرحمن أحمد الخضر والي والية الخرطوم بتكليف لجنة
لمراجعة الهياكل بالوالية كونها بالقرار رقم /031بتاريخ 2102/01/3م لعمل
دراسة لتقليص هياكل حكومة الوالية وهيأتها تمشياً مع أهداف البرنامج الثالثي
اإلقتصادي الخاص بخفض اإلنفاق الحكومى  .وأضافت اللجنة كل من (د .الفاتح
شريف أبراهيم – واألخ محمد على قيدوم – ودكتور معاوية زروق – والبروفسير
النور خليفة وداعة اهلل والبروفسير يوسف أحمد محمد العوض)(مرفق قرار اللجنة)
املرجعيات:









اعتمدت اللجنة علي المرجعيات اآلتية كأساس النجاز مهامها-:
المراسيم الدستورية الوالئية وبصفة أساسية المرسوم الدستوري الوالئي رقم
( )32لسنة 3103م والخاص بتنظيم االجهزه التنفيذية الوالئية.
قرارات وتوجيهات السيد /الوالي الخاصة باإلهتمام بالهياكل والتنظيم بأجهزة
الوالية .
تقرير لجنة الوزير المهندس /السعيد عثمان محجوب .
األدبيات والتقارير والوثائق السابقة والخاصة بالهيكلة ،
الهياكل التنظيمية والوظيفية القائمة والمعمول بها حالياً في األجهزة التنفيذية
بالوالية المجازة من قبل مجلس الوزراء بالقرار رقم  66بتاريخ  2يزليو
3102م .
خبرات أعضاء اللجنة وخبرات قيادات األجهزة التنفيذية بالوالية الممارسة
للعمل .
تجارب بعض الدول المشابه
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منهجية عمل اللجنة :

أتبعت اللجنة النهج االتي إلنجاز مهمتها :
 إطلعت اللجنة علي العديد من التقارير والوثائق واألدبيات السابقة والخاصة
بتكوين هياكل الوالية.
 راجعت اللجنة كل المراسيم الوالئية الخاصة بتنظيم االجهزة التنفيذية الوالئية
مع التركيز علي المرسوم الدستوري رقم ( )32لسنة 3103م بإعتباره آخر
مرسوم فصّل مهام وإختصاصات األجهزة التنفيذية بالوالية  .فضالً عن بعض
القرارات والمنشورات والموجهات التي تصب في ذات الهدف .
 إستعانت اللجنة بخبراء متخصصين في مجال التنظيم اإلداري والموارد
البشرية حيث أدخلوا إضافات مقدرة في وضع تصور متكامل لإلصالح
اإلداري بالوالية .
 إستفادت اللجنة من تجارب بعض الدول األخرى بإستنباط نماذج لهياكل
تنظيمية ووظيفية والوصف الوظيفي وفق مفاهيم إدارية بهدف اإلصالح
اإلداري والمؤسسي
 أستعرضت اللجنة تقريرها الختامي للتقليص مع كل من المدراء العامين
بالوزارات وقيادات الهيئات والمجالس المتخصصة وأخيراً أختتمت لقاءتها
باألخوة الوزراء والمعتمدين في جلسة مجلس الوزراء رقم (  ) 22بتاريخ
(3102/00/32م )
 توزعت اللجنة لمجموعات عمل ميدانية قامت بمرااجعة الهياكل التنظيمية
والوظيفية والوصف الوظيفي بالوالية
 إستعانت اللجنة بمقررات مجلس الجامعة العربية بغرض توحيد مسميات
األجهزة التنفيذية والوظيفية بالوطن العربي
 عقدت اللجنة ( )02سبعة عشر اجتماع
تعريفات :

المصلحة الحكومية  :يطلق إسم المصلحة الحكومية على الوحدات الحكومية ذات
اإليرادات الكبيرة وتعتبر إيراداتها جزءاً من إيرادات الدولة  .وتدخل الميزانية
العامة وتخضع للنظم المتبعة في الجهاز الحكومي .
الهيئة العامة  :هي احدي اجهزة الدولة التى تنشأ بقانون لتقديم الخدمات أو
ممارسة النشاط النشاط التجاري أو اإلقتصادي والدخول في المنافسة العامة نهوضًا
بالتنمية وتتمتع بإستغاللية تمكنها من إنجاز مهامها بحرية
المؤسسات العامة  :هي مرفق عام مملوك للدولة يدار عن طريق منظومة عامة أو
أكثر تتمتع بالشخصية اإلعتبارية مع خضوعها للرقابة اإلدارية الوصائية ،
وتتخصص في أعمال معينة وفقاً لقاعدة التخصص الوظيفي  ،وتنشأ بقانون لتحقيق
أهداف التنمية ذات الصلة بالحاجات المادية أو المعنوية  ،وتتمتع بقدر من
اإلستقالل المالي واإلداري
المنظمة  :هي مجموعة من األفراد يشتركون في إهتمامات واحدة ويتفقون على
تحقيق هذه اإلهتمامات المشتركة
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والمؤسسة وفق مفهوم لجنة مراجعة الهياكل لوالية الخرطوم يعنى بها الجسم الذي
يضم عدد من المؤسسات الفرعية ( الهيئات سابقًا) من خالل قانون موحد لها  .إذ
أن المؤسسة كيان أوسع من الهيئات .
المجلس التنفيذي  :يتم إنشاؤه وفق قانون وله آلئحة لتسيير أعماله ويتمتع بسلطات
تنفيذية –وينعقد في دورات منتظمة ولهيئته شخصية إعتبارية ويتقاضى أعضاؤه
مكافاءات مالية .
المجلس التنسيقي  :يتم تكوينه بموجب قرار ال يتمتع بسلطات تنفيذية وفي الغالب
توصيات ينعقد وفق الضرورة وليس له دورات محددة وليس له شخصية إعتبارية
وال يتقاضى أعضاؤه أي مكافاءات مالية .
فلـسـفة المقترح:
 .0ضمان تميز األداء الحكومي.
 .2ضمان أعلى درجات التنسيق بين آليات العمل ذات الصله.
 .3خلق موسسات ذات صفة دائمة ومستقرة تُمكن من النهوض بمهامها فى
سياق يربط بين اإلرث السابق والحاضر الماثل والمستقبل المُستشَّرف .
 .4أن تكون آليات العمل واحدة من البنيات التحتية لمؤسسة الحكم بالوالية ،
تمضى فى مسيرها بشكل مستقر  ،وتمكن قيادة الوالية من التعاطي مع
المتغيرات السياسية بشكل اليؤثر سلبًا على مسيرة األداء.
 .5مواكبة الواقع االقتصادي والسياسي الراهن .
 .6تلبية إحتياجات البرنامج الثالثي اإلقتصادي الهادفة الى ترشيد الصرف
وتخفيض اإلنفاق الحكومي .
 .7تقصير الظل اإلداري بما يمكن من إنشاء جهاز إداري رشيق يحقق أعلى
درجات الكفاءة والجودة .
التعديالت املقرتحة

أوالً :
.0
.2
.3
.4

وزارات ومجالس ال مناص من االبقاء وهي :
وزارة الصحة .
وزارة التربية والتعليم .
وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري .
المجلس األعلى للتخطيط االستراتيجي .

مبررات بقاء هذه الوزارات والمجالس :
 .0قيامها بمهام يصعب أن تقوم بها وحدة بديلة .
 .2تقديمها لخدمات لمواطني الوالية وال بد من االبقاء عليها لتقديم الخدمات
بأعلى كفاءة وايسر وسيلة .
 .3تمثيلها لمهن متخصصة .
 .4ارتباطها بالمركز والخارج .
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ثأني ًا  :وزارات يقترح إلغاؤها أو تعديلها :
(أ) اإللغاء -:
 وزارة تنمية الموارد البشرية واآلثار والسياحة .
 وزارة الشباب والرياضة
( )1مبررات إلغاء وزارة تنمية الموارد البشرية واآلثار والسياحة :
أ .مهمة الوزارة الرئيسية تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات ويمكن اسناد
هذه المهمة لجهة متخصصة أخرى سيأتي تفصيلها آلحقاً.
ب .المهمة الثانية لهذه الوزارة االثار والسياحة ونرى إعادتها لوزارة الثقافة .
( )2مبررات إلغاء وزارة الشباب والرياضة:
أ .معظم مهام الوزارة تقوم بها االتحادات الرياضية في اطار مفهوم أهلية
الرياضة والذي يمكن من إدارتها لجهاز شعبي مقتدر .
ب .حقل المهام التنفيذية للوزارة هو المحليات وبالتالي يمكن أن تضطلع
المحليات بهذه المهام .
ج .بقية المهام التخطيطية واإلشرافية يمكن أن تضطلع بها الجهة البديلة .
(ب) البديل الثاني أدخال تعديالت عليها -:
(أ) في حالة إبقاء وزارة التنمية البشرية -:
 -0وزارة التنمية البشرية تعنى بتنمية الموارد البشرية ونرى أن يتم
التركيز على ذلك فيتم ضم كل الوحدات التى تعنى بالتنمية البشرية بها
( اإلدارة العامة للتدريب المهنى – واإلدارة العامة للتدريب وبناء
القدرات – اإلدارة العامة للتطوير والجودة – اإلدارة العامة للموارد
البشرية – اإلدارة العامة للتخطيط اإلسترتيجي )
 -2نقل اإلدارة العامة لألثار والسياحة من هذه الوزارة وضمها لوزارة
الثقافة واإلعالم
 -3إلغاء مؤسسة الثقافة العمالية وتضاف في التدريب وبناء القدرات
 -4لتوجه الوالية إلصالح شأن الخدمة المدنية وترقية األداء نرى أن يتم
إنشاء مجلس أعلى لإلصالح اإلداري والجودة والتقنية ويتبع لنائب
الوالي وذلك لتمكينه من التركيز على اإلصالح وتجويد أداء المؤسسات
باإلضافة لضم مركز المعلومات لنائب الوالي .
(ب) اإلبقاء على وزارة الشباب والرياضة بنفس وضعها الحالي
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ثالث ًا  :وزارات ومجالس نرى ادخال تعديالت جوهرية في مهامها وهي :
 .1المجلس األعلى للبيئة والترقية الحضرية :
(أ) يحول إلى مجلس تنسيقي برئاسة الوالي يعنى بالمهام التخطيطية
والتنسيقية الخاصة بالبيئة ويقوم عليه أمين عام ويضاف إليه
اإلشراف على النظافة .
(ب) تحال الترقية الحضرية إلى إدارة عامة تتبع للتخطيط العمراني
 .2وزارة المالية واالقتصاد
أ .إلغاء هيئة البركة على أن تؤول مهامها للمؤسسة الفرعية
للصناعات الصغيرة .
ب .يضم جهاز إستثمارات الوالية لمفوضية اإلستثمار لتصبح
المجلس األعلى لإلستثمار ويتبع للوالي
ج .تشأ آلية تعنى باإلعالنات وتتبع للمجلس األعلى
لإلستثمار
 .3وزارة التوجيه والتنمية االجتماعية
 نتقدم بالمقترحات التالية بشانها :
البديل االول:
أن تبقى الوزارة كما هي على أن يتم تجميع وحداتها المستقلة في المؤسسات
أو الوحدات المقرحة  ،أو إعادتها إلدارات عامة أو إدارات فقط وفق التالي
المؤسسة أو الوحدة المقترح
م
مكوناتها
قيامها
 .0مجلس الذكر والذاكرين كإدارة عامة
 .2مجلس الدعوة كإدارة عامة
المجلس األعلى للدعوة ويتبع
0
لرئاسة الوالية
 .3هيئةالحج والعمرة كإدارة عامة
 .4هيئة االوقاف
 .0المؤسسة الفرعية للتنمية االجتماعية
(التمويل األصغر  ،البنوك)
المؤسسة العامة للتنمية
2
 .2المؤسسة الفرعية للصناعات الصغيرة
االجتماعية تبع الوزارة
 .3المؤسسة الفرعية لتشغيل الخرجين
والشباب
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م

المجالس والهيئات واإلدارات التىتتبع لوزارة التوجيه والتنمية االجتماعية
الهيئات والمجالس المعالجة
الجهة المقترح تبعية الهيئات لها
تتبع مباشرة للوزير

3
تتبع لإلدارة العامة للرعاية االجتماعية

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()1
()2
()3
()4
()5

المؤسسة العامة للتنمية االجتماعية
هيئة التأمين الصحي
مجلس الطفولة
مجلس السكان
ديوان الزكاة
مجلس رعاية األيتام
االدارة العامة للعون االنساني
إدارة رعاية االشخاص ذوي االعاقة
ادارة مكافحة المخدرات
ادارة الرعاية االجتماعية
ادارة الحماية المجتمعية

البديل الثاني :
إنشاء وزارتين على النحو التالي :
 .0وزارة التنمية االجتماعية  .تتبع له اإلدارات العامة
والمجالس والهيئات المعنية بالتنمية اإلجتماعية .
 .2وزارة التوجيه واالوقاف  .يتبع لها مجلس الذكر
والذاكرين – ومجلس الدعوة – وهيئة الحج والعمرة
وهيئة األوقاف
 .4وزارة التخطيط العمراني والبنى التحتية نقدم البدائل التالية في شانها
البديل االول:
 .0يتم تقسيم الوزارة الى وزارتين :
أ .وزراة التخطيط العمراني وتشمل
االدارة العامة للمباني
االدارة العامة للتخطيط
االدارة العامة للمساحة
مصلحلة األراضي
جهاز حماية األراضي
إدارة الترقية الحضرية
االدارة العامة للتخطيط االستراتيجي والمعلومات
االدارة العامة للموارد البشرية والمالية
ب .وزارة البنى التحتية وتشمل المهام التالية :
هيئة مياه والية الخرطوم (تتبع للوزير )
اإلدارة العامة للطرق والجسور ( تتبع للمدير العام )
اإلدارة العامة لهيئة النقل والمواصالت ( المدير العام )
هيئة الصرف الصحي ( تتبع للوزير )
االدارة العامة للتخطيط االستراتيجي والمعلومات
االدارة العامة للموارد البشرية والمالية
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البديل الثاني :
ان تبقى وزارة التخطيط العمراني والبنى التحتية بوضعها الحالي على ان
تُجمع وحداتاها المستقلة المعنية بالبنى التحتية لتصبح  :ــ
 المؤسسة العامة للبنى التحتية يمكن أن يشرف عليها دستوري من
رئاسة الوالية وتشمل المؤسسات الفرعية التالية :
 .0المؤسسة الفرعية لمياه والية الخرطوم
 .2المؤسسة الفرعية للطرق والجسور
 .3المؤسسة الفرعية للنقل والمواصالت
 .4المؤسسة الفرعية للصرف الصحي
رابع ًا  :مقترح إلنشاء وظيفة نائب للوالي
هنالك ضرورة لوجود نائب للوالي لينهض ببعض األعباء  ،ولما كان دستور
الوالية قد نص في المادة رقم (/47ط) على اآلتي  ( :يختار الوالى نائبًا له أو أكثر
من بين وزراء الوالية ) .
عليه نوصي بتعيين وزير برئاسة الوالية ليكون نائباً للوالي وليتولى الملفات
التالية :
 .0االدارة العامة للتدريب المهني .
 .2ديوان الحكم المحلي .
 .3االدارة العامة للتدريب وبناء القدرات والثقافة العمالية .
 .4لجنة اإلختيار
 .5هيئة االوقاف
خامس ًا  :مؤسسات نقترح إعادة وضعها التنظيمي :
.0
.2
.3
.4
.5
.6
.7

جهاز رقابة العربات الحكومية ويتبع لألمانة العامة لحكومة الوالية .
هيئة الخرطوم للطباعة والنشر ويتم دمجها مع مجلس المصنفات االدبية
وتسمى مجلس المصنفات االدبية والطباعة والنشر .
هيئة قناة الخرطوم الفضائية وإذاعة الخرطوم ويتم دمجهما ويبقيان كهيئة
واحدة (هيئة قناة وإذاعة الخرطوم ) تحت اشراف وزير الثقافة واإلعالم
جهاز االستثمار يحول إلدارة عامة لإلستثمار ويتبع لمفوضية االستثمار
مفوضية اإلستثمار تحول إلى مجلس أعلى لإلستثمار برئاسة الوالي .
إنشاء مجلس لإلصالح اإلداري والجودة والتقنية تتبع لرئاسة الوالية .
تنشأ آلية تعنى باإلعالنات وتتبع للمجلس األعلى لإلستثمار .
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المخرجات النهائية للمقترح :
 .0تقليص نطاق االشراف .
 .2تقليص الهيكل التنظيمي الحكومي وفق معاير المرونة والرشاقة وكفاءة
األداء .
 .3إزالة الترهل الذي الزم بعض هذه المؤسسات.
 .4ترشيد الصرف واالنفاق العام .
 .5تقليص عدد الهيئات والمؤسسات والمجالس ووالوزارات .
 .6تبسيط االجراءات .
 .7ضمان أعلى درجات التنسيق .
 .8تحقيق الجودة الشاملة وتحسين وترقية اإلداء .
 .9إزالة التضارب والتداخل في اإلختصاصات .
الرقم

والجداول أدناه توضح مقترح اللجنة -:
الهيئات والمجالس والمؤسسات التابعة
الوزارة
لها

1

رئاسة الوالية ( يتبع لألخ الوالي
مباشرة )

2

نائب الوالي ( مقترح)

3

وزارة التخطيط والتنمية العمرانية

ملحوظات
ويضم المجلس األعلى للدعوة
:
 .1االدارة العامة للدعوة
 .2الدارة العامة للذكر
والذاكرين
 .3االدارة العامة للحج
والعمرة

 .6المجلس االعلى للتخطيط االستراتيجي
 .7مجلس البيئة
 .8المجلس األعلى للدعوة
 .9المجلس ا ألعلى لإلستثمار
 .11مجلس أألعلى لإلصالح اإلداري والجودة والتقنية
 .1ديوان الحكم المحلي
 .2االدارة العامة للتدريب المهني
 .3االدارة العامة للتدريب وبناء القدرات
 .4لجنة االختيار
 .5هيئة االوقاف
 .6مجلس التعايش السلمي
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4

وزارة البنية التحتية

5

وزارة الصحة

6

وزارة الثقافة واإلعالم

7

وزارة المالية واإلقتصاد وشئون
المستهلك

8
9
11

وزارة التربية والتعليم
وزارة الشباب والرياضة
وزارة الزراعة والثروة الحيوانية
والري
وزارة التنمية االجتماعية

11

يبقى عليهما داخل
الوزارة
يتم دمج هيئتي االذاعة
وقناة الخرطوم
باالضافة الداراتها
السابقة
لم تتغير
اذا بقت وزارة
لم تتغير

ادارة مكافحة المخدرات
مجلس السكان
مجلس رعاية الطفولة
ديوان الزكاة
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في هذه الوزارة تم اآلتي :
 انشاء مؤسسة للتنمية
االجتماعية ضمت هيئات
 التنمية االجتماعية
 الصناعات الصغيرة
 تشغيل الخرجين ودمج
معها مشروع تشغيل
الشباب
 تم تغيير التالي إلدارات
عامة وهي
 االدارة العامة للعمل
الطوعي
 االدارة العامة للتعايش
السلمي)
 تم تغيير التالي الدارات
فقط وضمت لإلدارة العامة
للرعاية االجتماعية وهي-:
 ادارة رعاية االشخاص
ذوي االعاقة
 ادارة مكافحة المخدرات
 ادارة رعاية االيتام

9

ملخص وضع الهيئات والمجالس والصناديق واألجهزة -:
 الهيئات والمجالس الباقية ولم يطرأ عليها تغيير
1
2
3
4
5
6
7
8

جهاز متابعة إنفاذ المخطط الهيكلي
جهاز حماية االراضي وإزالة المخالفات
هيئة مياه الخرطوم
هيئة الصرف الصحي
صندوق الدواء الدوار
المؤسسة الفرعية للصناعات الصغيرة
هيئة إذاعة وتلفزيون الخرطوم
مجلس رعاية الطفولة

9
11
11
12
13
14
15
16

مفوضية تشجيع االستثمار
مجلس التعايش السلمي
هيئة االوقاف االسالمية
ديوان الزكاة
المؤسسة العامة للتنمية االجتماعية
المؤسسة الفرعية لتشغيل الخريجين والشباب
صندوق التأمين الصحي
مجلس السكان

 الهيئات والمجالس التى قلصت إلدارات :
1
2
3
4
5
6
7

0
3

هيئة للطرق والجسور
هيئة للنقل والمواصالت
هيئة للصحافة والنشر
مجلس للمصنفات االدبية
جهازاستثمارات الوالية
مفوضية العون االنساني
مجلس الطب العدلي

8
9
11
11
12
13
14

 الهيئات التى تم إلغاؤها :
هيئة البركة للخدمات اإلستهالكية
المؤسسة العامة للثقافة العمالية

2
4

مجلس الذكر والذاكرين
مجلس للدعوة
هيئة الحج والعمرة
مجلس رعاية االيتام
مجلس رعاية االشخاص ذوي االعاقة
مجلس مكافحة المخدرات
جهاز الرقابة على العربات الحكومية

الهيئة اإلشرافية للنظافة
صندوق تشغيل الخريجين

تخفيضات بنود الصرف في ضوء التعديالت الهيكلية المقترحة بالوالية
الرقم
1
0
3
0
0
7
6
0
0
12
11
10
13
10
10
17
16
10

الهيئة
هيئة الطرق والجسور
هيئة النقل والمواصالت
المصنفات االدبية
الحج والعمرة
هيئة البركة
الهيئة االشرافية للنظافة
مجلس الذكر والذاكرين
مجلس الدعوة
مجلس رعاية االيتام
مكافحة المخدرات
جهاز استثمارات الوالية
مفوضية العون االنساني
المؤسسة العامة للثاقة العمالية
هيئة تشغيل الخريجين
المجلس االعلي للبيئة والترقية الحضرية
هيئة الطب العدلي
مجلس رعاية االشخاص ذوي االعاقة
هيئة االوقاف االسالمية
االجمـــالي

تخفيض
تعويضات
العاملين
000220222
10076022
0030222
000230000
103720222
106300222
0600007
6260062
0060010
3030000
0060600
7630700
0200200
0300200
306020222
100070000
0220222
0070222
3202000020

تخفيض
مصروفات
التسيير
002220222
007220222
3220222
103220222
303060222
302220222
0220222
7220222
020222
0220222
7220222
100020222
3220222
1720222
000220222
0020222
700222
0300222
0001310222

تخفيض األثاث
والعربات

اجمالي
التخفيض

1002220222
002220222
100220222
0620222
6000222
000220222
0020222
103720222
7220222
0020222
0720222
0320222
0020222
0000222
006020222
0220222
0020222
103220222
3700120222

0000220222
1001760222
000030222
1002630000
000200222
600300222
107000007
007760062
0060010
102230000
000260600
006030700
100000200
107360200
002220222
006070000
6100222
000600222
0000770020
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مالحظات حول ختفيض هيكلة اهليئات بالوالية
-

تخفيض تعويضات عبارة عن اإلجور والمرتبات
تخفيض هيكلة الهيئات والمؤسسات تمثلت في إلغاء مجالس إداراتها
وتحويلها الى إدارات عامة أو مجالس تنسيقية
مما ترتب عليه إالغاء مخصصات أعضاء مجالس إداراتها باإلضافة إلى
بعض الوظائف ( مثال هيئة الطرق والجسور – هيئة النقل والمواصالت –
هيئة الحج والعمرة .....إلخ ) .
بلغت نسبة التخفيض  %21من التكلفة الكلية
المصدر لجدول خفض التكلفة وزارة المالية
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اإلجراءات النهائية
( ملخص ما ورد من تفاصيل )
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املقرتح النهائي :
بعد الدراسة المتأنية والمستفيضة خلصت اللجنة للمقترح اآلتي :
( )Iإلغاء الهيئات والمجالس التنفيذية التالية:
)0
)2
)3
)4

المجلس األعلى للبيئة والترقية الحضرية يتم إلغاؤه و يحول إلى مجلس
تنسيقي للبيئة برئاسة نائب الوالي
الهيئة اإلشرافية للنظافة ألغيت وتم وتحويلها إلي إدارة تتبع للمجلس
التنيسيقي للبيئة .
هيئة البركة للخدمات االستهالكية ألغيت وتم تحويل إختصاصاتها لهيئة
تنمية الصناعات واألعمال الصغيرة.
مؤسسة الثقافة العمالية تلغى وتدمج في اإلدارة العامة لبناء القدرات .

( )IIالهيئات والمجالس حولت الي إدارات عامة:
 )5هيئة الطرق والجسور تحول إلدارة عامة .
 )6هيئة النقل والمواصالت تحول إلدارة عامة .
 )7جهاز رقابة العربات الحكومية تحول لألمانة العامة للحكومة .
 )8مفوضية العون االنساني تحول إلدارة عامة .
 )9هيئة الحج والعمرة تحول إلدارة عامة .
تتبع للمجلس األعلى
 )01مجلس الدعو تحول إلدارة عامة .
للدعوة تحت إشراف
 )00مجلس الذكر والذاكرين تحول إلدارة عامة .
السيد الوالي
 )02هيئة األوقاف اإلسالمية
( )IIIهيئات تحول الي مجالس تنسيقية يديرها مدير إدارة في الوزارة المعنية.
 )03هيئة الطب العدلي .
 )04مجلس المصنفات األدبية .
 )05هيئة رعاية االيتام.
 )06مجلس رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة .
 )07مجلس مكافحة المخدرات.
( )IVهيئات تم دمجها-:
 )08جهاز إستثمارات الوالية
 )09مفوضية االستثمار
 )21هيئة قناة الخرطوم الفضائية
 )20هيئة اإلذاعة

تدمج بالمجلس األعلى لإلستثمار
برئاسة الوالي
هيئة تلفزيون وإذاعة الوالية
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( )Vإقتراح هيئات وجالس جديدة -:
 )22جهاز درء الكوارث وإدارة األزمات
 )23مجلس التحصيل الموحد

تحت إشراف نائب الوالي

( )VIتفريغ نائب الوالي ليتقاسم مع الوالي اإلشراف على عدد من المهام
واملخطط التالي يوضح مهام كل منهم واملهام املشرتكة بينهما

الوالي
نائب الوالي

لجنة تنسيق األمن بالوالية
المجلس األعلى لإلستثمار
األمانة العامة للحكومة

اجمللس األعلى لإلصالح اإلداريىواجلودة

اجمللس األعلى للتخطيط اإلسرتاتيجي

ديوان احلكم احمللي

اجمللس األعلى للدعوة

جملس التعليم املهين والتقين

ديوان املظامل واحلسبة

جهاز درء الكوارث وإدارات األومات

ديوان العدالة للعاملني باخلدمة املدنية

جملس التحصيل املوحد

جملس السالم اإلجتماعي

اجمللس التنسيقى للبيئة والنظافة
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( )VIIقسمة وزارة التخطيط والتنمية العمرانية إلي وزارتين :
أ) وزارة البني التحتية والمواصالت.
والمخطط التالي يوضح تفاصيل ذلك:

ب) وزارة للتخطيط العمراني.

وزارة التخطيط والتنمية العمرانية

وزارة التخطيط العمراني

جهاز متابعة إنفاذ المخطط
الهيكلي
مصلحة األراضي

وزارة املواصالت والبين التحتية

هيئة مياه والية الخرطوم
اإلدارة العامة للطرق والجسور
والمصارف

اإلدارة العامة للتخطيط

اإلدارة العامة للنقل
والمواصالت

اإلدارة العامة للمساحة

هيئة الصرف الصحي

االدارة العامة للتخطيط االستراتيجي
والمعلومات

االدارة العامة للتخطيط االستراتيجي
والمعلومات

اإلدارة العامة للموارد البشرية
والمالية

اإلدارة العامة للموارد البشرية
والمالية

جهاز حماية االراضي
والمخالفات الحكومية

 ولماكانت هنالك العديد من المهام التي ستكون مشتركة بين الوزاراتين ،
ينشيء الوالي مجلس تنسيقي هدفه األساسي التنسيق بين الوزارتين .
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احلكم احمللي

الوحدات اإلدارية:

من خالل متابعتنا ألداء أجهزة الحكم المحلي وزياراتنا المتعددة للمحليات
والوحدات اإلدارية والمناطق واللقاءات مع المواطنيين ومن واقع متابعة إنفاذ
تقديم الخدمات المختلفة بصورة أفضل وتطويرًا لكل التجارب السابقة توصلنا الي:
 .0صرف النظر عن مقترح زيارة عدد المحليات وإستبداله بتقوية نظام الوحدات
اإلدارية بالمحليات وزيادة عددها.
 .2تسند للوحدة االدارية مهمة سالمة وتجويد الخدمات عموماً في نطاق الوحدة
االدارية الجغرافي مثال ( النظافة  ،المظهر الحضاري  ،التعليم  ،المياه ،
الصحة  ،األمن  ،الطرق  ....الخ).
 .3إعادة خارطة توزيع أقسام الشرطة +النيابات +جهاز المخالفات +النظام العام
والمؤسسات االخرى لتتسق مع التقسيم اإلداري الجديد.
 .4إسناد مهمة الوحدة اإلدارية إلي ضابط إداري مشهود له بالكفاءة والقدرة.
 .5وفي إطار تطوير وتجويد األداء االداري بالمحليات يتم تدريب الضباط
االداريين عن المهام الرئيسية المطلوبة في اداء المحليات وممارستها
لصالحياتها الممنوحة لها وفق القانون والنظم االدارية المختلفة.
 .6إنشاء إسناد شعبي للوحدة من رؤساء اللجان الشعبية المنتخبين ونواب الدوائر
المنتخبين.

 .7يرأس اإلسناد الشعبي منسق من رؤساء اللجان الشعبية يتم إختياره عبرهم.
 .8تحدد اللوائح دور وصلة اإلسناد الشعبي المذكور بالوحدة والمحلية وبالمجلس
التشريعي للمحلية.
 .9وفقًا لماذكر يكون المقترح الجديد للوحدات االدارية حسب الجدول التالي:
احملليـــــة
الخرطوم
بحري
أمبدة
أمدرمان
شرق النيل
كرري
جبل أولياء

العدد احلالي
7
9
7
11
8
6
4

العدد اجلديد
15
16
17
15
16
21
9

العدد

51

118
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إجراءات خفض التكلفة

(أ) إجراءات أخرى تستلزم ترشيد الصرف:
.0
.3
.2
.4

التخلص من العدد اإلضافي للسيارات الحكومية وفق دراسة متكاملة مع
وضع ضوابط قوية لتحقيق ذلك.
إنفاذ الئحة ضوابط إستخدام العربات والمكاتب واألثاث عبر عدد من
اإلجراءات وفقاً لضوابط الخدمة المدنية.
وضع دراسة لنظام متكامل لمركزة المشتروات بالوالية .
مراجعة المباني المؤجرة كمقرات لبعض مؤسسات وأجهزة الوالية.

 .5تخفيض التسيير بنسبة .%21
 .6التركيز على المشروعات ذات العائد اإلقتصادي والبرامج التنموية كأولوية
في هذه البرامج .

(ب)

إجراءات تضمن توجه حكومة الوالية نحو دعم اإلنتاج:

تظل األهداف االساسية للنشاط اإلقتصادي قائمة:
 تحقيق األمن الغذائي .
 المساهمة في الصادرات.
 توفير فرص العمل.
 المساهمة في البنيات االساسية.
 المساهمة في الخدمات (تعليم  /مواصالت/صحة ....الخ).

(ج)

إنتهاج الوسائل التالية:

 )0إجراء حصر شامل لألراضي المتاحة لإلستثمار الزراعي بشقية وتحديد
خارطة لالستثمار لكل مجال.
 )2تنفيذ البرنامج المتكامل للزراعة من أجل الصادر.
 )3تحديد الحاجة من البنيات األساسية (طرق  /كهرباء ).../ووسائل الري
والزراعة والتقانات المطلوبة.
 )4فتح الباب على مصرعيه لتنفيذ البرامج المذكورة عاليه لإلستثمار المحلي
ثم األجنبي.
 )5إستكمال إلغاء التصاديق للمشاريع الزراعية التي لم تنفذ مع وضع سياسة
جديدة لتخصيص االراضي الزراعية.
 )6تعضيد إتجاه دعم الصناعة-:
أ) إستكمال إلغاء التصاديق الصناعية التي إستنفدت المدة المصدق بها
وإعادة توزيعها.
ب) تقسيم المناطق الصناعية إلي وحدات إدارية بغرض إستكمال
الخدمات وتسهيل مهام المعينيين بشأنها.
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ج) إستكمال المناطق الصناعية الجديدة وتوزيعها لإلستثمار وفقاً
لألهداف االساسية المذكورة أعاله:
 منطقة الجيلي الصناعية. مدينة صناعة الجلود (غرب أمدرمان). المناطق الصناعية الجديدة في الخرطوم بحري وسندس. )7السعي نحو إنشاء المدن االنتاجية المستهدفة في المخطط الهيكلي:
 .0مدينة سندس االنتاجية (حدود الوالية مع والية النيل االبيض).
 .2مدينة الشمال (حدود الوالية مع الوالية الشمالية).
 .3المدينة السياحية (حدود الوالية مع والية نهر النيل ).
 .4مدينة البشير الطبية (مع والية الجزيرة).
 )8إستخدام التمويل األصغر إلحداث نهضة في أنشطة صغار المزارعين
والخريجين.

(د)

إجراءات لتخفيف العبء على الجمهور:

 .0إنتهاج سياسة التحصيل الموحد.
 .2وضع قانون أو الئحة تضبط الحصول على المعلومة الصحيحة في
تعامالت المواطنيين مع مؤسسات ومصالح الوالية حتى اليكون المواطن
تحت رحمة الموظف في تفسير المعامالت .
 .3إستمرار سياسة دعم المواصالت للسعات الكبيرة (البصات) وتنظيم دعم
السعات الصغيرة (الحافالت) باإلتفاق مع نقابة الحافالت.

خامتة
تزجي اللجنة أسمى أيات الشكر والتقدير لثقة السيد الوالي بتكليفه اللجنة بهذا
العمل الهام والذي يحدد نظام العمل بالوالية  00وتثمن اللجنة إهتمام ورعاية السيد
الوالي ووزير المالية والوزير رئيس المجلس األعلى للتخطيط اإلستراتيجي
والسادة الوزراء والمدراء العامون للوزارات والهيئات والمجالس بالوالية
لتعاونهم المثمر مع اللجنة مما سهل لها أداء مهمتها 0
 لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا
إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ
مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ  البقرة اآلية ()282
صدق اهلل العظيم

وباهلل التوفيق
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