
منظمة التفاؤل واالمل للتنمیة المستدامة تلتقى بمعالى وزیرة التنمیة 
االجتماعیة االستاذة عفاف احمد عبد الرحمن

بقلم احمد المعتصم محمد احمد

وتأكیدا لم صرحت بھ معالى االستاذة عفاف احمد عبد الرحمن وزیرة 
لى التنمیة االجتماعیة بوالیة الخرطوم بتنزیل العمل االجتماعي ا

المستوى القاعدي لقد قامت منظمة التفاؤل االمل للتنمیة المستدامة 
بزیارة الوزارة ومقابلة معالى الوزیرة التى اكدت ان الوزارة بصدد

وحریصة على تحقیق التنسیق الكامل مع المحلیات في مجال العمل 
االجتماعي وتقنین الجانب االدارى بین الموسسات واالدارات على 

یة والمحلیات حتى یتم الوصول الى المجتمع القاعدى مستوى الوال
بالصورة المطلوبة وھم االن بصدد انشاء وتدریب وتأھیل بعض 
منظمات المجتمع المدنى الطوعى وبعض الجھات ذات الصلة للعمل 
بتیسیر وتدریب المجتمع القاعدى لتمكینھ من الحصول على التمویل 

معتصم محمد احمد رئیس ولقد اكد الباشمھندس احمد ال. الالزم
المنظمة لمعالى الوزیرة رغبة منظمة التفاؤل واالمل على العمل 
معھم فى ھذا العمل المبارك فى تأھیل وتدریب المجتمع القاعدى 
وتمكینھم من الحصول على التمویل الالزم وبالنھایة الوصول الى 
االستقاللیة المالیة التى تعتبر ھدف من اھداف الوزارة لتخفیف 
معاناة المواطنین والحد من حدة الفقر وان المنظمة لدیھا من البرامج 

وتاكیدا لذلك ارفقت الرزنتیشن - والتقنیة مما یكفل نجاح ھذا المسعى
-مرفقة-التى تحمل فحوى وكیفیة العمل
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علیھ ولقد رحبت الوزیرة بالفكرة وبعمل المحترفین الذى عودتنا.

معالى الوزیرة عفاف احمد عد الرحمن شرعت فى الحال واحالت 
الملف الى المستشار المخضرم لوزارة التمنمیة االجتماعیة المھندس 



-فیصل محمد احمد على مھندس التنسیق فى المرحلة القادمة 
.لھذا العمل الجبار-والمستشار للوزارة

ولقد اكد لنا المھندس انھم وضعوا خطة استراتیجیة للعمل على 
استیفاء ھذا العمل ولسوف یقومون بتفعیلھا فى االیام القادمة 

.بالتنسیق الكامل مع وحدة التمویل االصغر نك السودان

الجدیر بالذكر فأن الوزارة تعمل ولھا اكثر من خمسة عشر عاما فى 
الوالیة ولكن االن بنظرة ابداعیة توفیر التمویل االصغر لمواطنى

وباضافة تقنیة حیث تعمل بالتنسیق الكامل مع االستاذة ھبة فرید 
رئیسة وحدة التمویل االصغر بنك السودان التى ھى االن بصدد تأھیل 
وتصمیم وحدات شركات من القطاع الخاص والجھات ذات الصلة 

الالزم - الصلةبالتنسیق مع البنوك ذات -للعمل على توفیر التمویل
لالسر والمواطنیین المؤھلین والذین سوف یقوم بتأھیلھم منظمات 
المجتمع المدنى التى قامت وزارة التنمیة االجتماعیة بتأھیلھم 
وانشاء اهللا لسوف یكون لنا عظیم الشرف نحن منظمة التفاؤل 
واالمل للتنمیة المستدامة فى المشاركة فى ھذا العمل المبارك 

سرین ولقد اكد االستاذ احمد سلیم المدیر التنفیذى كموھلین ومی
للمنظمة للمستشار فیصل محمد على ذلك وامنت علیھ االستاذة غادة 
الطاھر مساعدة الرئیس للمشروعات والشئون االسریة واالستاذة 

.میساء محمد احمد مدیرة المشاریع بالمنظمة

انھم . بھإنھ تخطیط رائع وعمل منسجم وھذا ما ارید ان اخبركم 
اناس یعملون فى صمت ووراء الكوایس لتنمیة بالدنا الحبیبة ان ھذا 
العمل ھو ولید وجھد قام بھ استاذى واستاذى االجیال للتنمیة 
المستدامة معالى الرئیس عمر البشیر والشیخ الجلیل على عثمان 
محمد طھ لك الشكر یا معالى الرئیس ولك الشكر ایھا الشیخ الجلیل 

المجموعة التى عملت -ایھا المعلم ولكم الشكرلكل التیم لك الشكر 



ومازالت تعمل الخراج ھذا العمل المبارك الكریم الى الوجود وحت 
یتسنى الخواننا المستھدفین من االستفادة والدعاء لم أخرج ھذا 

العمل الى الوجود

احمد المعتصم محمد احمد
رئیس المنظمة

مستدامةمنظمة التفاؤل واالمل للتنمیة ال


