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:قال تعالى


صدق هللا العظیم

)٢٢سورة الملك االیة (

٣



الجمھوریةرئیس/للسیداالنتخابيالبرنامج.
االنتخابيالخرطوموالیةوالى/السیدبرنامج.
والریاضةالشبابوزارةاختصاصاتومھام
م٢٠١٦_م٢٠١٢(الخــرطوموالیةإستراتیجیة(.
والریاضةالشبابلوزارةالثانیةالخماسیةاالسترتیجیةالخطة.
الخرطوملوالیةالتشریعىالمجلسموجھات.
الوالیةوزراءمجلسموجھات.
الخرطومبوالیةالخدمىالقطاعموجھات.
دإلعدا،الخرطومبوالیةاالستراتیجىللتخطیطاالعلىالمجلسموجھات

.م٢٠١٤العامخطة

٤



الجھودكلوتشجعوتوجھوتسعىتأملفإنھا،م٢٠١٤للعامخطتھاتضعإذوالریاضةالشبابوزارةإن
نمیةالتمتطلباتتحقیقالىتھدف،واحدةمنظومةضمن،معاً تتكاملأنعلى،والشعبیة،الرسمیة

،الھائلةوالطاقة،المخبؤالكنزیمثلونالذین،والریاضیین،الشبابوسط،الشاملةاالجتماعیة
وتعزیزا،للسالموحمایةً ،الوحدةألواصرتمتیناً ؛الوطنىالبناءفىالرائدةوالقوة،الجبارةوالعزیمة

.والجمال،والخیر،الحقالىتقودومنارات،والعرض،لألرضوصوناً ،للمكتسبات
:محاورستعلىالخطةتشتمل

ϔ.-والتدریبیةاالنتاجیةالمشروعاتأبرزھا،مختلفابرنامجا٩٩١:علىویشتمل،الشبابمحور
الداخلىوالتواصل،والمسابقاتوالمھرجاناتوالتوجیھوالتوعیة،الوطنىالبناءفىوالمشاركة
.جنیھاً ١١.٦٧٢.٦٥٠تبلغبتكلفة.الخرطوموالیةلشبابالموحدةاالستراتیجةوالخطة،والخارجى

ϕ.-وبناءالریاضةھیكلةاعادةاستكمالابرزھا،برنامجا٣٠٧علىویشتمل,الریاضةمحور
،یةالریاضالمھرجاناتوإقامة،والبطوالتالمنافساتودعم،بالوالیةللریاضةالعامةاالستراتیجیة

لىالداخوالتواصل،السنیةوالمدارس،الریاضیینورعایة،القدراتوتنمیة،الریاضىالتثقیف
.جنیھاً ٤.٤٨٠.٠٠٠تبلغبتكلفة.المختلفةالریاضیةالمناشطوتنمیةونشروالخارجي

ϖ.-للتدریبالریاضىالقومىالمركزتشیید:ابرزھامشروعاً ٨٠علىویشتملالتنمیةمحور
یبوتدراعدادمركز،الشبابیةوالھیئاتالتنظیماتمجمع،النسوىالریاضىالمجمع،والمعسكرات

تبلغبتكلفة.الشبابومراكز،واالستادات،والمضامیر،السباحةواحواض،والمجمعات،القادة
.جنیھاً ٣٧.٣٦٥.٠٠٠

Ϛ.-لالندیةالعمومیةالجمعیاتعقدبرامجأبرزھابرنامجا١٥٥علىویشتملالمفوضیةمحور
اصالحو.والطوافاتالزیارات،واالداريالقانونىالتثقیف،الشبابیةوالھیئاتالریاضیةواالتحادات

.جنیھاً ٣٦٠.٠٠٠تبلغبتكلفة.واللوائحالقانون
٥



Ϝ.- اعداد الخطط ، برنامجا أبرزھا ٨٠محور التخطیط االستراتیجى والمعلومات والتدریب و یشتمل على
كلفة تبلغ بت. والدراسات والبحوث، برامج الحكومة االلكترونیة  ،  بناء الشبكات، وتدریب العاملین ، والتقاریر 

.جنیھاً ٨٠٦٫٠٠٠
Ϟ.- التغطیات االخباریة ، التوثیق، برنامجا أبرزھا التوعویة والتوجیھ ١٨محور االعالم ویحتوى على

.  یقیةو افالم توث،والمطبوعات والورش والسمنارات، المنابر والمؤتمرات والحوارات ، والتلفزیونیة واالذاعیة 
.جنیھاً ٦٨٣٫٠٠٠بتكلفة تبلغ 

تتشارك فیھا كل ، جنیھاً ٥٤٫٧٦٦٫٦٥٠بتكلفة كلـــیة تبلغ  ، ١٫٦٣١: وتبلغ جملة المشروعات والبرامج
.الجھود الرسمیة والمجتمعیة

:الرؤیا 
.ةومؤسسات ریاضیة دیمقراطیة ذات مساھمة فاعلة فى التنمیة االجتماعی،  ومبادر  ، ومنتج  ،  واع نحو شباب 

:القیم
الوالء للوطناحترام القانون

التكاملحب العمل

التطوعالحریة 

الجودة والتمیزاالعتدال

الوفاء

:الرسالة
لھم صیاغة العمل الشبابي والریاضي وتطویره وتوجیھھ بإعداد الشباب والریاضیین وتأھیلھم وإتاحة الفرص

.والتمیز لإلرتقاء

٦



:الراھن تحلیل الوضع 
 القوةنقاط:-
ϔ. والریاضة  سیاسات حكومة الوالیة الداعیة لتعزیز  دور الشباب.
ϕ. قویة وإرادة   ،  تراكمیة وجود خبرة مؤسسیة.
ϖ.وجود بنیة تحتیة متعددة  فى مجالى الشباب والریاضة
Ϛ. االنتشار شراكات فاعلة مع  وسائط إعالمیة واسعة.
Ϝ. الشباب  المختلفة بمراكز وشرائحةمجالس أمناء تمثل المجتمع.
Ϟ. مبدعة  بمراكز الشبابمتخصصة ، فاعلة عضویة ،.
Ϡ. باھمیةالراسخة وقناعاتةالى عنایة واھتمام المجتمع باالضافة، بالریاضة بشریة ھائلة مھتمة مورادوجود

.البشریةالریاضة ودورھا  فى احداث التنمیة 

 الضعف نقاط:-
ϔ. والریاضة الشبابیة المناشطضعف تمویل المشروعات والبرامج  و.
ϕ. والریاضیة ضعف المال المخصص لتشغیل البنیات التحتیة الشبابیة.
ϖ. العامل نقص الكادر.
Ϛ. وقلة معینات العمل .العامل ضعف القدرات والتأھیل بالنسبة للجھاز االدارى
Ϝ. من جملة السكان ٤٠٫٨البنیة التحتیة  الحالیة ال تفئ  بمتطلبات الشباب والریاضیین فھم یمثلون

)حسب احصاءات التعداد السكانى الخامس(.بالوالیة 
Ϟ. الرقمیة التعامل   واالستخدام غیر الرشید لمنتجات الثورة.
Ϡ. الشباب  اضمحالل منظومة القیم الضابطة للسلوك وسط.
Ϯ. الریاضى ضعف وقلة برامج تنمیة القدرات المخصصة للمجال الشبابى و.

٧



 الفرص:-
ϔ. حسب احصاءات التعداد السكانى الخامس(بالوالیة  من الشباب  والشابات ٢٫٣٧٦٫٠٦٢عدد(
ϕ.میة وتطویر إمكانیة  ھائلة لالستفادة من طاقات الشباب والریاضیین نحو البناء والمشاركة الوطنیة وتن

.مراتب ومكاسب علیاواجرازالمناشط
ϖ. ویة رشیدة  لالستخدام  والتعاطي مع الثورة الرقمیة و رغبة الشباب القودواتإمكانیة وضع منھج

.المتالكھما 
Ϛ. تحفز  مراكز التدریب والجامعات والمعاھد للمشاركة فى  رفع مستوى  الوعي لدى الشباب

.والریاضیین فى المجاالت كافة
Ϝ.  یـجـینوالخــرإمكانیة  التوسع في مشروعات تشغیل الشباب.
Ϟ. رنیة قالربع باالستراتجیةتوظیف  الوسائط اإلعالمیة لخدمة قضایا الشباب والریاضیین وربطھا.
Ϡ. حو واسع مستعدون للعمل  بفعالیة وعلى ن،  والریاضة وجود شركاء  فاعلون مؤمنون بقضایا الشباب

.مختلفة  وبطرق ووسائل 
 المھـددات:-
ϔ. المخططة  ضعف تفاعل  الشباب مع البرامج.
ϕ. منھجیة معالجة قطاع كبیر من االعالم لقضایا الریاضة بصورة سلبیة وغیر.
ϖ. والعولمة  االستخدام غیر الرشید للثورة الرقمیة.
Ϛ. الخ....المخدرات ، االیدز (العصر أمراض. (
Ϝ. انتشار الفقر والبطالة  وسط الشباب
Ϟ. الخرطوم غیاب إستراتیجیة شبابیة ریاضیة  شاملة موحدة  لشباب  وریاضیي والیة.
Ϡ.والریاضة على البنیة التحتیة للشباب التغول.

٨



یةوصف القضایا االستراتیجاالھداف االستراتیجیة المجال

واالدارةمجال قطاع الحكم 

علىوالقضاءالجریمةومكافحةالغلومناھضة
.القضاء على  المخدرات  وسط الشبابالمخدرات

سیادة حكم القانون و بسط العدل

تأكید حكم القانون وبسط العدل 
ة والدیمقراطیة وسط الھیئات الشبابی

ة ودیمقراطیالھلیةوالریاضیة  تأكیدا 
الحركة الشبابیة والریاضیة

مجال العمل والموارد البشریة

تنمیة وتطویر الخدمة المدنیة كفاءة وفعالیة
ء وامتیازا بتطویر مناھج التدریب وتقویم االدا
لمى والترقى فى الوظیفة العامة وفقا لتخطیط ع

للمسارات الوظیفیة

تلفةتدریب العاملین ورفع قدراتھم المخ
بر التدریب العام للشباب والریاضة ع

مبادرات مختلفة

تطویر بیئة العمل فى القطاعین العام والخاص
بیئة العملتھئیة.المجال وتحفیز التمیز فى ھذا 

حث مجال التعلیم والتدریب والب
العلمى

تعزیز دور السند المعرفى فى صناعة  القرار
والتخطیط

ل توفیر بحوث ودراسات علمیة فى حق
.والریاضى العمل الشبابي 

٩



یةوصف القضایا االستراتیجاالھداف االستراتیجیة المجال

بناء الحكومة االلكترونیة وسد المعلوماتوتقانةمجال االتصاالت 
.الرقمیة الفجوة 

رة التعامل واالستخدام الرشید للثو
الرقمیة وسط  الشباب و بناء 
الشبكات و االنظمة القیاسیة 

والقاعدة المعلوماتیة  وتدریب 
العاملین  وتجھیز  ورش صیانة 

واالنتقال التدریــجى من.متكاملة
النظام الیدوى الى الحوسبة

ق الفقر وتـحقیحدةمجال تخفیف 
اھداف االلفیة

.الفقرحدةتخفیض 

تعزیز ثقافة الشباب نحو العمل

توفیر منافذ للتمویل االصغر 
رفع مستوى ومعرفة ..بالمراكز 

م الشباب بطرق الحصول واستخدا
التمویل

مكافحة فیروس  نقص المناعة 
والمالریا) االیدز (البشریة 

االخرىواالمراض

توعیة الشباب بمخاطر التعرض 
، االیدز بمرض واالصابة

االخريواالمراض
١٠



یةوصف القضایا االستراتیجاالھداف االستراتیجیة المجال

بابمجال  الثقافة والتوجیھ ورعایة الش

االرتقاء بالثقافة واالداب والفنون 
.وتعظیم دورھا فى نھضة المجتمع 

تنمیة وتطویر قدرات الشباب فى كل
مناحى ھذا المجال وعبر وسائل وطرق 

مختلفة

كفالة حریة التعبیر  لمختلف انماط
.التنوع الثقافى واالجتماعى 

، واحترام االخر ، االعتراف بالتعدد  
.وتشجیع الحوار والتواصل والسالم 

ضمان تنشئة االجیال على قیم الحق
والخیر والجمال وضمان المشاركة 

ع االیجابیة للشباب فى بناء المجتم
.وتحقیق نھضتھ 

اب التنشئة  الصحیحة  للطالئع والشب
والمشاركة فى مشروعات الوحدة 

والبناء الوطنى

وسع نشر ثقافة الریاضة للجمیـــع والت
فى انشاء بنیتھا التحتیة 

اتاحة الریاضة للجمیع من كل االعمار  
وتھیئة الظروف والمناخ المناسب 

یة وتعزیز الثقافة المجتمع، لممارستھا
امة للریاضة للجمیع ببرامج الصحة الع

.وغیرھا
ابیة بلوغ درجة التمیز فى المناشط الشب
ة والتربع على ارفع المراكز االقلیمی

.والدولیة 

كة تنمیة وتطویر مستوي االداء والمشار
.والحصول على مكاسب ومراتب علیا

، آلیات  رسالًة و باالعالماالرتقاء 
حمایة القیم والمكتسبات الوطنیة وضمان مساھمتھ فى نھضة المجتمع 

١١



.واالدارىاالصالح القانونى -١
.والریاضة تھیئة البنیة التحتیة فى مجالى الشباب -٢
.اضةوتقنین استخدامھا خدمة ً لقضایا الشباب والری، التغولحمایة وتسجیل الساحات والمیادین الریاضیة من -٣
.واالخالقیةتعزیز الجھود  لصون المجتمع والمحافظة على موروثاتھ الدینیة -٤
.وتركیز االولویات على مطلوبات المرحلة وتحدیاتھا، والریاضیة  التوازن  فى ادارة االنشطة الشبابیة -٥
سات والمؤسالوزارتالتكامل فى صیاغة ورسم السیاسات الكلیة الموجھة لبرامج ومشروعات الشباب والریاضة مع -٦

.الصلة ذات 
.تعزیز دور الشباب فى البناء والتنمیة الوطنیة-٧
.وتأسیس ھیئة رعایة االبداع، المبدعین وإكتشاف، االبداع رعایة -٨
.تماعي االجتوظیف طاقات الشباب للتوعیة بإمراض العصر ومحاوالت االستالب الفكري والثقافي وحمایة النسیج  -٩

ترسیخ  ثقافة االنتاج والعمل الحر وسط الشباب-١٠
.وانتاجوریاضة واجتماع وتنمیة ، ثقافة : تقویة رسالة مركز الشباب الشاملة-١١
بذوي اإلعاقة و التأكید على حضورھم  القومى و اإلقلیمي والدولي من خالل المشاركات الشبابیة  و اإلھتمام-١٢

.الریاضیة
فسات والبطوالت والمناالمناشطو .الھادفةوالفنیة والمعسكرات الشبابیة واالدبیةدعم  وحفز الحركة المسرحیة -١٣

.الریاضیةوالمھرجانات  
تقویة واالستفادة من دورھا في،  والشبابیة والدولي  بالمشاركات الریاضیة واالقلیمىتعزیز الحضور  القومى -١٤

.انیةتجاربنا اإلنسوتالقحالدبلوماسیة الشعبیة وتوطید العالقات مع الشعوب والدول وتقدیم قیمنا الوطنیة 
.الحدیـــثة وخاصة  مجال  التقنیھ ، كآفة القدرات الشبابیة في المجاالت ھیلوتأرفع -١٥
ات ذات و التنسیق والتعاون والتكامل مع الوزارات والمؤسس،  والمجتمع  ترسیخ  الشراكات المتوازنة بین الوزارة  -١٦

.یمیة  اإلقلوتشجیع الشراكة مع المنظمات والھیئات المحلیة والوطنیة و .المشتركوتكوین آلیات العمل .الصلة 

١٢



یاء استكمال عملیة تنزیل وتبعیة إدارة العمل الشبابي والریاضي للمحلیات والوحدات واإلح-١٧
تعزیزا للحكم المحلى وإشراكا للمجتمع 

یاغة التأكید على دور المجلس االستشاري   ومجلس التخطیط االستراتیجى  بالوزارة فى ص-١٨
.بالوالیة ومتابعة تنفیذ برامج الشباب والریاضة 

اضیة  استقطاب التمویل بمشاركة منظمات المجتمع المدني والجمعیات الشبابیة والھیئات الری-١٩
.والریاضیة الشبابیة المناشطوتوظیفھ فى تنمیة 

الشبابیة طةلالنشتشجیع القطاع الخاص  لالستثمار فى مجالي الشباب والریاضة تنمیة وترقیة -٢٠
.والریاضیة

)  ٣٩(لوالیة المنشأ بموجب المادةباالشباب والریاضة مناشطاستكمال العمل في صندوق دعم -٢١
و المشروعات الشبابیة المناشطبھدف دعم ، م ٢٠٠٧من قانون الشباب والریاضة لسنة 

.والریاضیة وتطویرھا 
.ق أھداف األلفیةالبحث العلمى لإلیفاء بمتطلبات التنمیة اإلنسانیة خاصة المتعلقة بتحقیإستخدام-٢٢
ات المعلومات والدراسإعتمادعن بعد و واإلستشعارباإلحصاء وتكنولوجیا المعلومات اإلھتمام-٢٣

.القرارإتخاذوالبحوث مصدراً أعلى فى عملیة 
.بناء الشبكات و قواعد البیانات وتأسیس نظم المعلومات الحدیثة-٢٤
.إنتاج مؤشرات القیاس والمتابعة على المستوى اإلستراتیجى والمرحلى وقصیر األجل-٢٥
.وخاصة ً المتعاملین مع الشباب.العاملینتدریب وتأھیل -٢٦

١٣



التكلفھالعدد المستھدفالمجاالتاالسمالرقم
TOTتدریب المدربین التدریب١

تدریب وتأھیل الشباب
التدریب االنتاجي للشابات
تنمیة قدرات المتعاملین مع الشباب
 مللمدربین والحكالالجھزه الفنیھ كورسات اولیھ
 مدربین وحكام(الفنیھكورسات متوسطھ لالجھزه(
كورسات متوسطة لالداریین
التدریب الخارجي للكوادر الریاضیھ
 عمال+ موظفین (الداخلي.(
 موظفین(الخارجي(
الدراسات العلیا
ذوي االعاقة
ورش وسمنارات ریاضیھ
استجالب خبراء

٢٫١٩٥٫٠٠٠ودورةكورسا٣١٠

التى وردت فى والمناشطوتشمل ھذه الحزم كل البرامج والمشروعات  ، حزمة  ١٧یتكون الملخص التنفیذى للخطة من 
ت الشبابیة مفوضیة تسجیل الھیئا، التنمیة ، الریاضة ، الشباب( :وھى المصفوفة  العامة الشاملة الخاصة بالمحاور الست 

) .واالعالم، التخطیط االستراتیجى  والمعلومات  والتدریب، والریاضیة  
.جنیةفیما یلى جدول یبین كل حزمة ویوضح مجاالتھا والعدد المستھدف من برامجھا ومشروعاتھا   وتكلفتھا المالیة بال

١٤



االیدزھوالتوجیالتوعیھ٢
المخدرات
بسط المعرفة ونشر القیم الفاضلة
التعصب الریاضي
الیوم العالمي للشباب
اعرف وطنك
االعمار الروحي
 االصغر بمراكز الشبابنوافذ التمویل
 االعالمیھالمنابر
 الجدیدهصفحات تسجیلیھ بمجلة الخرطوم
 اعالمیةورش
الحوارات
 صحفیةمؤتمرات
 اذاعیة وتلفزیونیة توعویةاستضافات
قضایا الشباب والریاضةمطبوعات فى مختلف
 توعویةواذاعیةسھرات تلفزیونیھ
 یومیة واسبوعیةرسائل اخباریھ واذاعیھ
 والریاضةمجلة الشباب
 والبرامجاالنشطھتوثیق
 توعویةاعالنیةفواصل
 توعویةتوثیقیةافالم
 الوزاره التوثیقى التوعوي والتوجیھىمعرض
 العام العامكتاب حصاد
المناشطفوتغرافیا

توعویةفعالیة ٢٩٩
وتوجیھیة

١٫٦٨٧٫٠٠٠

١٥



المھرجانات و ٣
الكرنفاالت

الكرنفال الصیفي
الناشئھ والطالئع بالمحلیات والوالیة.
الفنون الشعبیھ
المدائح النبویھ
 المسرح
االغنیھ الشبابیھ
الموسیقى
الفنون التشكیلیة.
التصویر الفوتغرافي
االلعاب المائیھ
االعیاد الوطنیھ

٢٫٣٨٢٫٠٠٠مھرجاناً وكرنفاال١٩

الق القصیدالمسابقات٤
مقاالت شبابیھ
 قصیرهقصھ
 بمراكز الشبابالتنافسیھالدورات الریاضیة

مسابقات كبري على مستوى ٤
الوالیة

٧٦٦٫٠٠٠

والطالئعالناشئھواعدادتنمیة المعسكرات٥
 باتللشاواخرمعسكر للشباب (الشبابیھ القیادات(
الكشافھ والمرشدات

٩٠٠،٠٠٠معسكرا١٤

الصیفیھ بمراكز الشبابالمخیمات٦
الناشئھ والطالئع
الكشافھ والمرشدات

٧٢٥،٠٠٠مخیمات٣٥

التواصل الشبابى ٧
والریاضى

المناطق الطرفیھ
قوافل والئیھ
التواصل الریاضي
 استضافات وفود شباب الوالیات

١،٦٨٢،٠٠٠برنامجا تواصلیا ٣١

١٦



االعیاد الوطنیھالمشاركات٨
الحضور الخارجي
 في المراكزالمناشطادارة
ئع مشاركة الوالیة فى مھرجان الناشئة والطال

القومى

١٫٠٠٠٫٠٠٠مشاركةً ١٠٧

الشباب الموحدةاستراتیجیة ھخطط استراتیجی٩
 العامھ للریاضة بالوالیةاستراتیجیة
الخطط وتقاریر االداء
المخطط الھیكلي لمراكز الشباب

٥٥٠٫٠٠٠خطة ومخططا١٤

مشاریع البنیات١٠
التحتیھ

شاشات المشاھده بالمراكز
مركز قومي
 قدم كرة ، طائرة كرة ، نسویة(مجمعات،(
 ھجن، دراجات (مضامیر(
احواض سباحھ
استادات
معدات شبابیھ وریاضیھ
 مراكز شبابوتاھیلانشاء
 الشبابالقادهوتأھیل اعادادمركز.
 رعایة المواھب الریاضیة(السنیھالمدارس(
 صیانھورشة
 مستمرهمشاریع
انشطة شبابیة وریاضیة مختلفة
 ریاضیة مختلفةمناشطمالعب

٣٧٫٨٤١٫٠٠٠مشروعا مختلفا ٨٨

١٧



الشبابالدراسات وبحوث١١
حالة تمكین الشباب:منھا) وریاضةشباب(مختلفھ
دیموغرافیا الشباب

٨٠،٠٠٠بحثا ودراسة٢٤

تعدیل القانون واللوائحاالنشطة القانونیة١٢
تسجیل الساحات والمیادین
الطوافات والزیارات

نشاطا تشمل تعدیل ١٥٠
لوائح  وحمایة ٤القانون و

یة الساحات والرقابة القانون
على الھیئات 

١١٠٫٠٠٠

قضایا شبابیھ مختلفة المنتدیات والندوات١٣
 الریاضیةقضایا ثقافیة باالندیھ
رابرزھا قضیة مشاركة الشباب والریاضیین فى وضع الدستومن

٢١٠١٧٤،٠٠٠

االدارة والحكومة ١٤
االلكترونیة

 لشبابیھاااللكترونیھالبنیات
التوأمھ مع مؤسسات التعلیم العالي
قاعدة معلومات الشباب بالوالیھ
 للمحلیاتاستكمال تنزیل العمل الشبابي والریاضي
استكمال مشروع اعادة ھیكلة الریاضة
بناء الشبكات
تطویر الموقع االلكتروني
حوسبة نظام التوثیق
االنظمھ القیاسیھ
نظام االرشفھ االلكترونیھ

٥١٨٫٠٠٠منشطا اداریا ٤٤

ت المنافسات والبطوال١٥
الریاضیة

االلعاب الفردیھ
االلعاب القتالیھ والدفاعیھ
السباقات
العاب القوه البدنیھ
الخیل والھجن
ھیئة رعایة البراعم والناشئین والشباب
الریاضھ النسویھ
الریاضھ المدرسیھ
المناشط الریاضیھ بالجامعات ومواقع العمل

١٫٦١٠٫٠٠٠منافسة وبطولة١١٤

١٨



رعایة الریاضییندعم الھیئات الریاضیة ١٦
دعم الھیئات واالتحادات
دعم مشاركات االندیھ الخارجیھ
دعم االتحادات واالندیھ وااللعاب الجماعیھ

١،٢٥٠،٠٠٠ھیئة١٤٦

ھالعمومیھ لالتحادات الریاضیعقد الجمعیات الجمعیات والھیئات١٧
 العمومیھ لالندیھ الریاضیھعقد الجمعیات
 الشبابیھعقد جمعیات العمومیة للھیئات
 یھالھیئات الشبابیھ والریاضانشطة تثقیف
انشطة برلمان الشباب بالوالیة
تكوین ھیئة رعایة المبدعین
 والفنونلالدابفرقة النیلین

جمعیة ١١٥
وھیئةً 

١٫١٧٠٫٠٠٠

العدد الكلى من الشباب والریاضیین 
١٫٧٠٠٫٠٠٠المستفیدین من الخطة 

١٩



.ϔمشروع بسط المعرفة وتعزیز القیم الفاضلة

.ϕاستراتیجیة الشباب الموحدة بوالیة الخرطوم.

.ϖ الخرطوم استراتیجیة الریاضة  بوالیة.

.Ϛاستكمال مشروع ھیكلة الریاضة بوالیة الخرطوم.

.Ϝ والریاضة مشروعات البنیة التحتیة لقطاعى الشباب.

.Ϟ المبدعین مشروع رعایة االبداع واكتشاف.

.Ϡمشروع التأھیل ورفع القدرات.

.Ϯمشروع العمل التطوعى وتعزیز الوالء للوطن.

.ϯمشروع التوأمة والتواصل الخارجى.

التمویلمصادر
ϔ. الوالیة حكومة.
ϕ. الشباب والریاضة بالوالیةمناشطصندوق دعم.
ϖ. الصلة الشراكات الذكیة مع الجھات ذات.
Ϛ. والمسئولین رعایة من قبل الدولة.
Ϝ. المجتمع دعم.

٢٠



ϔ.اب وضوح الرؤیا وتحدید االھداف والغایات االستراتیجیة لقطاعى الشب
.والریاضة

ϕ.ترسیخ مفھوم ودور المجتمع فى عملیة البناء والتنمیة.
ϖ.التأكید على مبدأ العدالة وبسط القانون وحمایة الحق العام.
Ϛ.فاعلیة االجھزة والمؤسسات الشبابیة والریاضیة ومضاعفة عطاءھا.
Ϝ.حفز االبداع والمبدعین وتنمیة روح االبتكار.
Ϟ. والریاضى تھیئة بیئة النشاط الشبابى.
Ϡ.وقطاع ریاضى رائد ومتقدم،  حركة شبابیة قائدة ومنتجة.
Ϯ.تعزیز القیم الفاضلة وبسط المعرفة ونشر الوعى.
ϯ.االستفادة من التجارب والخبرات الداخلیة والخارجیة.
ϓϔ.تكامل الجھود وتوظیف الموارد وإحكام التنسیق.
ϔϔ. والریاضیة تنمیة وتطویر القدرات الشبابیة.

٢١



قال تعالى







)٢٨٦(االیة سورة البقرة 

٢٢


