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الخاتمة 

االعوام  خطتي  في  الموضوعة  والمشروعات  االنشطة  تنفيذ  من  المنظمة  تمكنت 
المستهدفة من خالل قطاعتها المنشطية.

   فقد كانت المشروعات معبرة عن البعد المجتمعي والتنموي وبمتابعة من الشركاء 
والمانحين ولجان اصحاب المكون المحلي. 

الميدانية وتقييم  المسوحات  علي  بناءاً  المشروعات  تقيم  ان  المنظمة  استطاعت       
الحوجة وفقا لالستجابة والطوارئ, فضال عن معالجة قضايا النزاعات والنزوح.

        عملت المشروعات علي االهتمام بتهيئة البيئة لالستقرارعبر برامج التوعية 
االنشطة  ثم  المدربين  وتدريب  المجتمعية  اللجان  في  متمثاًل  البشري  المورد  وتنمية 

الداعمة لبناء السالم والتعايش السلمي .
     بنأءا علي االستقراء والتقارير الواردة من المشروعات فقد تحققت مشاركة متميزة 
الفائدة  تعظيم  وتم  استهدفت  التي  بالمناطق  واالنساني  الطوعي  العمل  في  للناشطين 

المقدمة من اللجان المجتمعية بفضل التدريب .

مت حبمد اهلل وعونه

مواقع المنظمة بالواليات

ام روابة



معاً من اجل السالم والتنمية 
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بسم هللا الرحمن الرحيم 

منظمة السالم لإلعمار والتنمية

موسوعة

األنشطة والبرامج والمشروعات التي نفذت

  خالل الفترة 2013-2014 م 
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Series 1

استهالل 

   أنشئت منظمة السالم لالعمار والتنمية في العام 2007م كمؤسسة وطنية غير حكومية 

في  للمساهمة  المجتمع  قوي  لتحريك  االنسانية  للحاجيات  أستجابًة  إعتبارية  شخصية  ذات 

االجتماعي  التكافل  لتحقيق  واالنساني  الطوعي  بالعمل  واالرتقاء  واالعمار  البناء  عمليات 

وتعزيز السالم االجتماعي والنهوض بالمناطق االقل نمواً عبر)9( قطاعات خدمية  شملت 

كافة مناحي الحياة .

بالتدريب والخبرة   المنظمة كل هذه االنجازات من خالل كادر مؤهل مصقول      قدمت 

والتجربة والكفاءة والتضحية وااليمان بقيم العمل االنساني الطوعي ’ تمت هذه االنجازات 

عبر شراكات مع منظمات ووكاالت دولية ومؤسسات وطنية ومازال عطاءهم مستمراً عبر 

فروعها الثمانية قي الواليات .

      وهنا تود المنظمة ان تتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم  وساهر وصبر الخراج 

هذا الجهد الذي يعد من اهم مخرجات العمل الطوعي واالنساني بالبالد والشكر موصول 

الذي ساهم  المحلي  الدولية والوطنيين والمجتمع  والمنظمات  الوكاالت  النجاح من  لشركاء 

بفاعلية في اسضافة المتضريين  بسسبب النزاعات  والكوارث الطبيعية كما اخص بالشكر 

مفوضيات العمل الطوعي واالنساني بالواليات  ووزارات  الشئون االجتماعية   والشركاء 

االتحادية   االنساني  العون  ومفوضية  الصلة   ذات  وال��وزارات  المؤسسات   من  المحليين 

ووزارة الرعاية والضمان االجتماعي  علي اسهامهم  الكبير المقدر  والننسى الجهد العظيم 

الكبير الذي قام به فريق العمل بالمنظمة بكل اقتدار بالرغم من المخاطر والصعوبات  التي 

قد يتعرضون لها اثناء اداء مهامهم  بتجرد وحيادية وفق مبادي وقيم المنظمة واهدافها .

     تسعى المنظمة في المستقبل القريب في التوسع في مشروعات كبيرة في مناطق تشتد 

الحوجة فيها الي العمل االنساني وذلك في اطار استراتيجية  المنظمة الرامية الي التوسع بما 

يتناسب  مع موارد المنظمة والمانحين .

نسأل اهلل سبحانه وتعالي التوفقي والسداد 

                                                                   رضوا نالفكي محمد 
                                                         املدير العام
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المقدمــــــة:

     جرى إتباع النهج العلمي المتعارف عليه في أنشاء منظمات المجتمع المدني ،علي 
ان ترعى تنظيم ومتابعة فعاليات المجتمع األنسانية وبلوغ النتائج المرجوءه، كماً ونوعاً 
وفقاً ألهداف المنظمة التي أدت إلي تفجير قدرات الشباب المتطوعين، وترشيد إستخدام 

الموارد.
إعتبارية  صفة  ذات  تطوعية  كمنظمة  والتنمية  لإلعمار  السالم  منظمة  إنشاء  تم     
خصوصية غير ربحية، في يناير2007 م بمقتضى قانون العمل الطوعي واإلتساني  
بالرقم )167( وذلك لإلستفادة من الموارد البشرية والمادية المتاحة ،تضم سجل للشباب 

المتطوعين ذوي القدرات والطاقات الكامنة.
    تقوم المنظمة بالعمل التطوعي اإلنساني خاصة في مناطق التماس واألقل نموءاَ 
وتوطيد  السلمي،  والتعايش  اإلجتماعي   السالم  تعزز  التي  اإلنسانية  الخدمات  وتقدم 

دعائم المساواة بين الشرائح المستهدفة من خالل تأمين الحياة والبيئة السليمة.
واإلستجابة  اإلسهام  ضرورة  على  القائمة  الرؤى  بلورة  على  المنظمة  عملت      
للطوارئ، وتقديم الخدمات اإلنسانية من خالل تحريك قوى المجتمع المحلي وتفجير 
البرامج واألنشطة  ناجحة عبر  والمانحين في شراكات  الشركاء  طاقاته ،وشحذ همم 
والمشروعات، حيث ظلت المنظمة تقوم منذ النشأة بالدور التطوعي اإلنساني  وتؤدي 
رسالتها في إطار التنمية الشاملة في عدد من واليات السودان مستهدفة المناطق األقل 

نموءاً، لإلرتقاء باإلنسان.
تعرض المنظمة نماذج للمشروعات من خالل  موسوعة البرامج التي تم تنفيذها وفقاً 

لخطة العمل .   

1041

النتائج التي تحققت من قيام  المشروعات:
1/  توفير قاعدة بيانات ومعلومات متعلقة بتقييم الحوجة لالنشطة  الشبابية والنسوية .

2/ تم تاسيس مجموعات عمل من قادة الشباب والمراة من المجتمعات المحلية المستهدفة 
للقيام بتوزيع االدوات والمعدات الرياضية .

الكثافة  ذات  المستهدفة  المناطق  في  الشباب  ومراكز  النسوية  المراكز  تاهيل  تم   /3
السكانية ودعم البعض منها .

4/تدريب المدربين للعمل في  مجال بناء الوحدة الوجدانية بين ابناء المناطق وتحقيق 
الوالء  واالنتماء  والسالم  االجتماعي والتعايش 

5/تدريب القادة وبعض المجموعات للقيام بانشطة بناء الثقة والتعايش السلمي  .
التواصل  لتحقيق  الطائرة  والكرة  القدم  كرة  مجال  في  رياضية  دورات  أقيمت    /6

االجتماعي  والحراك المجتمعي وبسط روح التعاون .
7/ تم تفعيل دور الشباب للمشاركة في قضايا بناء الثقة والسالم وبسط روح التعايش 

والتضامن المجتمعي .
8/اقامة حمالت التوعية المجتمعية وبناء الثقة وتعزيز التواصل االجتماعي بين مكونات 

المجتمع.
9/ اقيمت دورات تدريبية لرفع القدرات المجتمعية استهدفت مجموعات العمل  والجان 

اسهم القطاع في نشر ثقافة السالم االجتماعي والتعايش السلمي .   /10
11/ ساهم مؤتمر االدارة االستراتيجية لمناقشة قضايا مناطق التماس في وضع رؤية 

متكاملة الدارة مناطق التماس 
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رؤية المنظمة:-

      التميز في إقامة كافة األنشطة اإلنسانية الطوعية ، وان يهيئ هذا التميز التطور 
،   لتتبؤا موقعاً متقدماً ورائداً يسهم في تعزيز دعائم العمل الطوعي واإلنساني وتفجير 

الطاقات .
رسالة المنظمة:-

بالعمل  البناء واإلعمار واإلرتقاء  بالمساهمة في عمليات       تحريك قوى المجتمع 
الطوعي واإلنساني لتحقيق التكامل اإلجتماعي وتعزيز السالم اإلجتماعي والنهوض 

بالمناطق األقل نموءاً عبر القطاعات الخدمية وتعزيز وتنمية الموارد البشرية
قيم المنظمة:-

       تعتمد المنظمة مبادئ العمل الطوعي قيماً لها :-
المشاركة  •
اإلستدامة  •
الشفافية  •
التجرد  •
األهداف:-

تنمية وبناء وتعزيز القدرات البشرية•    
تقديم الخدمات والمساعدات اإلنسانية•    
تعزيزالسالم اإلجتماعي والتعايش السلمي•    
رعاية األمومة والطفولة •    
تحسين األوضاع وتوفير سبل كسب العيش•    
    المساهمة في اإلعمار وإعادة التأهيل • 
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 وسائل تحقيق األهداف:-
  أ( المنشطية

  القوافل• 
  المحاضرات والندوات • 
   المخيمات الصحية• 
  ورش العمل• 
   التدريب والتأهيل• 
   تأسيس الجمعيات المجتمعية• 
   حمالت التوعية• 
   حمالت إصحاح البيئة• 
   التأثيث• 

  ب(اإلنشاءات
  المراكز الصحية• 
  دور ايتام• 
  المساحات الصديقة للطفل• 
مراكز الشباب والمراة • 

ج( اإلعمار والتنمية 
  فصول محو األمية• 
  الفصول الدراسية• 
  مضخات مياه• 
  األبار• 
  المشاتل• 
  صيانة المدراس • 
  الحمامات المنزلية• 
  تشييد الجسور   • 

1023
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مجاالت عمل المنظمة
قطاع المياه والصرف الصحي •   
    قطاع التعليم• 
قطاع  المواد غير الغذائية  والمأوي•   
قطاع الحماية•    
قطاع األمن الغذائي•    
قطاع الصحة •    
قطاع اإلنعاش وإعادة الدمج للعائدين•    
     قطاع بناء السالم والتعايش السلمي                                                                                                                                           • 

.      قطاع بناء القدرات والتنمية البشرية                                                                                                                                          
 1/ الشركــــاء والمانحين 

أ( املنظما تاإلقليمية والدولية: -
                                                                                                                                 CHF الصندوق اإلنساني المشترك 

 -                                    UNHCR   .المفوضية السامية لشئون الالجئين
                                                                                UNICEF  صندوق األمم المتحدة لرعاية الطفولة

                                           UNFPA   صندوق األمم المتحدة للسكان
) W V I ( ويرلد فيشن العالمية

                                                                                                                        SCS منظمة رعاية الطفولة السويدية 
                                                                                                                                          British Council  المجلس الثقافي البريطاني

TIKA تيكا   
ب( املكو ناحمللي

-  مفوضية العون اإلنساني
 - الوزارات ذات الصلة  

- البنوك الوطنية    
- المؤسسات  والشركات 

 - الخيرين من المجتمع
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أواًل :   قطاع المياه والصرف الصحي
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  قطاع المياه والصرف الصحي 
المشاريع المنفذة

  مشروع توفير خدمات المياه والصرف الصحي .. 1
   مشروع تسهيل سبل الوصول لخدمات المياه .. 2
  مشروع توفير سبل الوصول لخدمات المياه.. 3
  مشروع الصرف الصحي الكامل بقيادة المجتمع .. 4
  مشروع توفير دورات المياه بالمدارس. 5
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أهداف  قيام مشروعات قطاع المياه و الصرف الصحي 
أ/ توفير مصادر المياه وتزويد المنازل بالمراحيض المنزلية.

ب/ صيانة مضخات المياه وتكثيف برامج التثقيف والتوعية الصحية.
ج/ رفع قدرات المجتمع المحلي في تقديم الخدمة.

د/ تأسيس مجموعات العمل المجتمعية.
ذ/رفع اهمية االهتمام باالصرف الصحي.

المناطق التي استفادت من قيام المشروعات
والية النيل األزرق :- محليات )  الدمازين -   باو -  الروصيرص- قيسان - الكرمك( 

والية الخرطوم     :-       محلية شرق النيل  

 الشركاء المانحين الذين قاموا بتمويل  المشروعات
)CHF( الصندوق اإلنساني المشترك

) W V I ( منظمة ويرلد فيشن العالمية
)SCS(  منظمة رعاية الطفولة السويدية

)UNICEF( صندوق االمم المتحدة لرعاية الطفولة
المستفيد ين :

 بلغ عدد المستفيدين الذين إستفادوا من خدمات المشروعات )83.617( نسمة
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نماذج لألنشطة والبرامج التي تم تنفيذها من خالل المشروعات 
المسوحات الميدانية  لتقييم الحاجة•    
حفر ابارالمياه•    
إنشاء الحمامات المنزلية •    
توفير وحدات المياه وغسل األيدي ومياه الشرب بالمدارس •    
توزيع أطقم الصيانة •    
توزيع أطقم النظافة لألسر األكثر ضعفا•    
تكوين جمعيات العمل المجتمعية•    
تقديم الندوات لرفع الوعي المجتمعي والتثقيف الصحي •    
قيام الحمالت لرفع الوعي المجتمعي عن) اإليدز( وحماية البيئة والتشجير  •    
تكوين اللجان المجتمعية•    
تدريب في مجال خدمات المياه وإصحاح البيئة•    
تدريب في مجال صيانة المضخات •       
تقديم الدراما المدرسية حول أهمية المياه وإصحاح البيئة•    
   صيانة المضخات اليدوية• 
         تدريب في مجال استخدام الصرف الصحي • 
وصيانة                           •  الصحة  وتعزيز  المياه  مصادر  إدارة  علي  المجمعية  اللجان  تدريب     

ا           المضخات
تدريب وتأهيل النساء والشباب •    
تكوين لجان أصحاح البيئة•    
أطقم صيانة المضخات  اليدوية•    
قيام حمالت النظافة والتوعية المجتمعية•    
توفير سالل المهمالت•    
بناء الحمامات بالمدارس•    
تدريب النساء علي كيفية تحضير أمالح التروية•    
قيام البرامج التثقيفية بإصحاح البيئة أستهدفت النساء والشباب•    
تفعيل برامج المياه وإصحاح البيئة بالمدارس•    
توزيع أطقم حمالت النظافة•    
توصيل رسائل التثقيف الصحي للتالميذ عبر المطبوعات المصورة•    
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المعدل الرقم  البيان
5 المسوحات الميدانية  لتقييم الحاجة 1

 14 حفر ابارالمياه 2
2622 إنشاء حمامات منزلية  3
14 خدمات مياه المدارس  4
15 توزيع أطقم الصيانة  5
900 توزيع أطقم النظافة 6
18 تكوين جمعيات العمل المجتمعية 7
11 حمالت التوعية والتثقيف الصحي 8
30 محاضرات رفع الوعي المجتمعي 9
5 تكوين اللجان المجتمعية 10

293 تدريب في مجال خدمات المياه إصحاح البيئة 11
70 تدريب في مجال صيانة المضخات  12
7 الدراما المدرسية 13
7 تأسيس وحدات خدمات المياه وغسل األيدي بالمدارس  14
4 تشيد وبناء وحدات  مراحيض بالمدارس  15
20 تدريب وتأهيل النساء والشباب  16
7 توزيع أطقم صيانة المضخات اليدوية 17

6 18   توزيع سال ل المهمالت
8 توزيع ادوات حمالت النظافة  19
9 حمالت النظافة 20
20 برامج المياه بالمدارس والمراكز الصحية 21

الجدول التالي يوضح معدالت التنفيذ

معدل الرقم  البيان

 3 المسوحات الميدانية  1
9 تكوين مجموعات العمل  2
تكوين لجان توزيع  6 3
16 تأهيل الجان 4
6 الدورات التدريبية  5
45 تدريب مدربين  6
13 التوعية المجتمعية  7
12 السمنارات الثقافية  8
18 الندوات  9
23 المحاضرات  10
2 دوارات كرة القدم  11
3 دورات الكرة الطائرة  12
11 توزيع المعدات واالدوات واالجهزة  13
3 المسابقات 14
11 تأهيل المراكز  15

  20 حمالت التثقيف   16
8 االرشاد والتوعية النسوية  17
 6 التوعية العامة عن السالم   18
20 توزيع اندية مشاهدة  19
1 مؤتمر االدارة االستراتيجية لمناطق التماس 20

الجدول التالي يوضح معدالت التنفيذ



 together for peace and development

منظــمة الســالم لإلعمــار والتنـــــمية

 together for peace and development

منظــمة الســالم لإلعمــار والتنـــــمية

1095

أهداف  قيام المشروعات  :- 
-بناء الوحده الوجدانية بين ابناء السودان وسط التباين الثقافي 

تعزيز التواصل االجتماعي وبناء الثقة 
المساهمة في بسط فرص ممارسة ضروب الرياضة 

تشجيع واعالء شان الثقافة والفكر الجماعي الداعم للسالم 
تعميق قيم الوحدة الوطنية والسالم االجتماعي والتعايش 

 المناطق التي إستفادت من قيام مشروعات بناء السالم التعايش السلمي 
والية النيل االزرق  :-   محليات ) الدمازين - الروصيرص- الكرمك - باو(                

والية سنار 
محليات  ) سنجة - الدالي والمزموم(

الشركاء والمانحين الذين قاموا بتمويل المشروعات :
الجهات ذات الصلة المانحة )المكون المحلي(

المستفيدين
بلغ عدد الذين استفادو المشروعات )28.850(  

نماذج لالنشطة والبرامج التي تم تنفيذها من خالل المشروعات   
المسوحات الميدانية لتقيم الحوجة • 
تكوين مجموعات العمل • 
تكوين الجان لتوزيع المواد واالجهزة والمعدات• 
تأهيل الجان واالداريين• 
دورات تدريبية • 
تدريب المدربين • 
حمالت التوعية المجتمعية • 
السمنارات الثقافية والفكرية• 
المحاضرات والندوات • 
الدوارات الرياضية• 
المسابقات الثقافية • 
تأهيل مراكز الشباب والمراكز النسوية• 
حمالت التثقيف • 
االرشاد والتوعية النسوية • 
التوعية العامة عن السالم • 
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  قطاع بناء السالم والتعايش السلمي  
المشاريع المنفذة

مشروع توزيع المعدات واالداوات الرياضية • 
مشروع توحيد الوجدان االجتماعي • 
مشروع بناء الثقة والتعايش السلمي عبر الثقافة • 

 

 

 
 



 together for peace and development

منظــمة الســالم لإلعمــار والتنـــــمية

 together for peace and development

منظــمة الســالم لإلعمــار والتنـــــمية

1293

  ثامنًا :قطاع بناء السالم
 والتعايش السلمي 
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النتائج التي تحققت من قيام المشروعات  :-  
اسهم القطاع في االستقرار لالسر المتأثرة .  -

توطين العمل االنساني بالمناطق النائية التي لم يتمكن من الوصول اليها.  -
ساعد القطاع في ربط المناطق المتأثرة بمجتمع الوالية .  -
ساعد القطاع في اعادة دمج اسر النازحين مع المجتمع  .  -

أدي القطاع الي تنشيط الحركة وانعاش بالمناطق المتأثر بالنزاعات .  -
سهل القطاع سريان المياه في فترة االمطار .  -

دعم القطاع عجلة  الحياة االقتصادية باالمناطق المتأثرة.  -

 

 



 together for peace and development

منظــمة الســالم لإلعمــار والتنـــــمية

 together for peace and development

منظــمة الســالم لإلعمــار والتنـــــمية

1491



 together for peace and development

منظــمة الســالم لإلعمــار والتنـــــمية

 together for peace and development

منظــمة الســالم لإلعمــار والتنـــــمية

9015



 together for peace and development

منظــمة الســالم لإلعمــار والتنـــــمية

 together for peace and development

منظــمة الســالم لإلعمــار والتنـــــمية

1689



 together for peace and development

منظــمة الســالم لإلعمــار والتنـــــمية

 together for peace and development

منظــمة الســالم لإلعمــار والتنـــــمية

8817



 together for peace and development

منظــمة الســالم لإلعمــار والتنـــــمية

 together for peace and development

منظــمة الســالم لإلعمــار والتنـــــمية

1887

النتائج التي تحققت من قيام  المشروعات:
1/  توفير قاعدة بيانات ومعلومات عن خدمات المياه والوصول إليها ، و حددت الحاجة 

األساسية بشأن خدمات المياه والنقص في مصادرها.
2/ تم إنشاء ابار المياه الصالحة للشرب وصيانة المضخات المتعطلة عن العمل.

3/ أُقيمت خدمات غسيل األيدي بالمدارس من أجل ترقية وتحسين البيئة التعليمية.
4/ وزعت أطقم صيانة المضخات وإستهداف مجموعات العمل بالتدريب.

5/ اقيمت دورات تدريبية لتدريب قادة محليين في مجال الصيانة والنظافة وإصحاح 
البيئة والتوعية.

المدرسية كوسيلة  الدراما  المدرسي عن طريق  الصحي  التثقيف  أقيمت  حمالت   /6
جاذبة وهادفة في ترسيخ  المفاهيم واإلهتمام بالتثقيف الصحي ونشر الوعي.

7/ أقيمت حمالت التوعية المجتمعية بأهمية النظافة وإستخدام المياه النظيفة في الشرب
بغرض  المستهدفة  المجتمعات  في  حوجة  االكثر  لالسر  النظافة  اطقم  توزيع  تم   /8

إصحاح البيئة ومحاربة األوبئة.
لضمان  المضخات  وإصالح  صيانة  مجال  في  المحلية  المجتمعات  أفراد  تدريب   /9

سريان الخدمة.
في  المحليين  السكان  لخدمة  المستهدفة  المحلية  المجتمعات  جمعيات  تكوين  تم   /10

مختلف قضايا المياه واإلستجابة للطوارئ.
األطفال  إنتباه  تستدعي  تعليمية  كوسيلة  بالمدارس  التعليمية  األدوات  توزيع  تم   /11

لإلقبال على المدارس.
إدارة  انشطة  خالل  من  المحلية  المجتمعات  قادة  بين  التواصل  جسور  تعميق   /12

الخدمات والمنشأت العامة والمراحيض المنزلية.
والمعلومات  المجتمع  بقيادة  الكامل  الصحي  الصرف  عن  بيانات  قاعدة  13/توفير 
األساسية التي تساعد في إدارة شأن الصرف لجعل المنطقة خالية من التبرز في العراء  

14/تدريب قيادة المجتمع وتنشيطهم  في برامج الصرف الصحي.

15/تشيد وبناء عدد من المراحيض المنزلية بالمناطق المستهدفة .
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  ثانيًا :  قطاع التعليم



2085

  قطاع التعليم 
المشاريع المنفذة

 مشروع ترقية وتحسين البيئة التعليمية. 1
 مشروع تقديم خدمات التعليم للعائدين. 2
 مشروع تعليم اللغة االنجليزية عن طريق الراديو. 3
مشروع تقديم خدمات التعليم في المدارس المتضررة بالفيضانات . 4
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أهداف  قيام مشروعات التعليم:- 
أ/توفير وتسهيل فرص التعليم لألطفال المتأثرين بالنزاعات

ب/ المساهمة في تحسين البيئة التعليمية عن طريق تقديم المعينات والمستلزمات 
ج / بث الطمأنينة  وترسيخ الدور التربوي المشترك ومعالجة مشكلة التشرد الجزئي

د/ توفير الرعاية والدعم النفسي واالجتماعي لالطفال والنساء 
ه�/ إعادة دمج المرأة داخل المجتمع المستضيف وإدخالها في دائرة االنتاج

المناطق التي إستفادت من قيام المشروعات
  والية النيل األزرق :-  محليات ) الدمازين  -   الروصيرص  -  التضامن-   قيسان 

-  باو - الكرمك (
والية الخرطوم :- محلية شرق النيل 

والية سنار :-  ) محلية سنجة (

الشركاء المانحين الذين قاموا بتمويل  المشروعات
) W V I(  منظمة ويرلد فيشن العالمية

)SCS(  منظمة رعاية الطفولة السويدية
المجلس الثقافي البريطاني

المكون المحلي    
المستفيدين: 

بلغ عدد الذين إستفادوا من خدمات المشروعات )6.529( نسمة 
 

معدل الرقم  البيان

 1 1  اجراء المسح الشامل للطرق بالوالية 
1 تكوين اللجان المشتركة )وزارة التخطيط العمراني – مفوضية الشئون 

االنسانية (
2

تدريب اللجانالمشتركة من المجتمعات المحلية حول صيانة وادارة الطرق   2 3
 1 4  تدريب افراد من وزارة التخطيط العمراني 
13 5  الزيارات الميدانية 
2 6  تحديد مواقع الجسور 
2 7  بناء الجسور    

الجدول التالي يوضح معدالت التنفيذ
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أهداف  قيام مشروعات اإلنعاش وإعادة الدمج للعائدين :- 
- تحسين وتسهيل طرق الوصول الي المجتمعات المتأثرة بالحروب 

- إعادة انعاش المنطقة اجتماعيا واقتصاديا 
- تسهيل دمج المجتمعات المحلية مع البعض 

 المناطق التي إستفادت من قيام المشروعات:- 
والية النيل االزرق  :-   محليتي ) التضامن - باو(                                       

الشركاء  والمانحين الذي  قام  بتمويل المشروعات  
)CHF( الصندوق االنساني المشترك

المستفيدين :- 
 عدد الذين استفادوا من خدمات المشروع ) 80.000( نسمة

نماذج لالنشطة والبرامج التي تم تنفيذها من خالل المشروعات  
- اجراء المسح الشامل للطرق بالوالية 

- تحديد الطرق االكثر اهمية 
- اللجان المشتركة )وزارة التخطيط العمراني – مفوضية الشئون االنسانية (
- تكوين وتدريب اللجان من المجتمعات المحلية حول صيانة وادارة الطرق  

حول  المحلي  المجتمع  من  وافراد  العمراني  التخطيط  وزارة  من  كوادر  تدريب   -
االستعداد واالستجابة لحاالت الطواري فيما يتعلق بادارة الطرق

- الزيارات الميدانية 
- تحديد مواقع الجسور 

- بناء الجسر االول الرابط بين مدينتي ديرنق وباو) محلية باو (
- بناء الجسر الثاني الرابط بين مدينتي بوك وودابوك ) محلية التضامن(

- التنسيق مع الشركاء

2283

نماذج لألنشطة والبرامج التي تم تنفيذها من خالل المشروعات 
المسوحات الميدانية لتقييم الحاجة  •

بناء الفصول الدراسية الدائمة والمؤقتة  •
توزيع الفصول الدراسية الجاهزة  •

توزيع اإلجالس المدرسي  •
بناء المراحيض بالمدارس  •

تأهيل وصيانة مكاتب المعلمين  •
صيانة وتأهيل الفصول الدراسية  • 

توزيع كتب اللغة االنجليزية علي المعلمين                                                       •
•       تدريب معلمي اللغة االنجليزية عن طريق الراديو                                        

قيام حمالت التوعية بمرض االيدز وادارة المياه واصحاح البيئة   •
بناء وتاثيث مكاتب معلمين  •

توفير وتوزيع  المواد والمعينات التعليمية للطالب واالساتذة  •
أنشطة التشجير بالمدارس واشراك الطالب في حمالت النظافة المدرسية   •

توفير خزانات المياه الغراض الشرب وغسيل االيدي   •
تدريب مجالس االباء واالساتذة ومديري التعليم الدارة التعليم في حاالت الطوارئ    •
تدريب المعلمين في المواد األساسية وقضايا الدعم النفسي والتوعية بفيروس اإليدز  •

إنشاء النوادي المدرسية  •
قيام حمالت التنشجير وحماية البيئة وإدارة التخلص من النفايات الصلبة بطريقة امنة  •

تنوير المعلمين بمدى سهولة تدريس اللغة األنجليزية عن طريق الراديو  •
وآليات تحسين  التعليم  والتعليم ومناقشة قضايا  التربية  لكوادر وزارة  القدرات  رفع   •

البيئة التعليمية
الصلبة  النفايات  من  والتخلص  المياه  وإدارة  اإليدز  بفيروس  التوعية  حمالت  قيام   •

بطريقة أمنة
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المعدل الرقم  البيان
4 المسوحات الميدانية لتقييم الحاجة  1
4 بناء فصول دراسية 2
4 بناء وحدات المراحيض بالمدارس 3
2 بناء مكاتب المعلمين 4
7 تأهيل الفصول الدراسية 5
2 تأهيل وصيانة المكاتب 6
4 توفير خزانات المياه الغراض الشرب وغسيل االيدي   7
17 توزيع الفصول الجاهزة 8
720 توزيع اإلجالس المدرسي 9
2025 توزيع المواد والمعينات التعليمية  10
 2 أنشطة التشجير  11
240 حمالت  في  الطالب  واشراك  بالمدارس  التشجير  أنشطة 

النظافة المدرسية
 12

توزيع كتب اللغة االنجليزية علي المعلمين 581  13
20 تدريب مجالس االباء واالساتذة   14
200 رفع القدرات لكوادر وزارة التربية والتعليم ومناقشة قضايا 

التعليم
  15

6 إنشاء النوادي المدرسية  16
581 تدريب معلمي اللغة االنجليزية عن طريق الراديو  17
581 تنوير المعلمين  بمدى سهولة تدريس اللغة األنجليزية  18
1 حمالت التوعية عن فيروس مرض اإليدز  19

الجدول التالي يوضح معدالت التنفيذ   قطاع اإلنعاش وإعادة الدمج للعائدين :- 

المشاريع المنفذة
مشروع بناء الجسور
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  سابعًا : قطاع اإلنعاش وإعادة 

الدمح للمتاثرين  

2481



 together for peace and development

منظــمة الســالم لإلعمــار والتنـــــمية

 together for peace and development

منظــمة الســالم لإلعمــار والتنـــــمية

8025

النتائج التي تحققت من قيام المشروعات في مجال الصحة :-  
الفئات االكثر  المستهدفين من  المنطقة واختيار  الطبي في  باالمسح والفحص  القيام   •

ضعفا من المسنين .
المسنين وذوي  التي شملت  العالجية  والخدمات  الصحية  والرعاية  الدواء  تقديم  تم   •

الدخل المحدود.
• ساهم القطاع في عالج المسنين بالتحويل الطبي ومساعدتهم للوصول الي المستشفيات 

داخل وخارج الوالية لتلقي العالج الالزم .
• قام االختصاصين بمراجعة جميع االمراض للتاكد من الشخصين السليم وتلقي العالج 

داخل المستشفيات علي نفقة المشروع 
• استهدف القطاع المرضي كبار السن واالكثر ضعفا من المسنين .

ومدي  الصحية   الحالة  علي  واالطمئنان  المرضي  حاالت  بمتابعة  المنظمة  قامت   •
االستجابة للعالج بالتنسيق مع المستشفيات.

. استجابة القافلة الصحية لحاجة المنطقة في تقديم الخدمات الصحية والعالجية 
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أهداف  قيام المشروعات الصحة  :- 
تقديم الرعاية الصحية لزوي الدخل المحدود  -

توفير الخدمات العالجية والصحية  -
دعم الفئات االكثر ضعفا  من المسنين   -

 المناطق التي إستفادت من قيام المشروعات :- 
والية النيل االزرق :-  محليات )   التضامن - باو - الروصيرص - الدمازين (

الشركاء والمانحين  الذي  قاموا  بتمويل المشروعات  
) UNHCR( المفوضية السامية لشئون الالجئين

المكون المحلي
المستفيدين :-

  بلغ عدد الذين استفادوا من خدمات المشروع ) 1,039( نسمة 
نماذج لالنشطة والبرامج التي تم تنفيذها من خالل المشروع  :- 

- المسح الطبي 
- التشخيص والمعاينة 

- تشخيص المرض 
- التحويل للمستشفيات داخل الوالية 

- التحويل واالجراءت العالجية خارج الوالية 
- متابعة المرضي والرعاية الطبية

- تقديم العالج
- التنسيق مع المستشفيات في المتابعة

3273

الجدول التالي يوضح الحالت المرضية التي تمت معالجتها

المعدل الرقم  البيان

3 1  المسح الطبي 
 1,039 2  التشخيص والمعاينة 

  1,039 3  تشخيص المرض 

 3 4  التحويل للمستشفيات داخل الوالية 

 1 5  التحويل واالجراءت العالجية خارج الوالية 

  1,039 6  متابعة المرضي والرعاية الطبية

 1,039 7  تقديم العالج

 4 8  التنسيق مع المستشفيات في المتابعة
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 قطاع الصـــــحة 
المشاريع المنفذة

مشروع توفير الخدمات العالجية للمسنين
مشروع عالج العيون

مشروع القافلة الصحية 
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  ساد سًا : قطاع الصــــحة

3471

النتائج التي تحققت من قيام المشروع:
1/ توفير قاعدة بيانات ومعلومات من خالل نتائج المسوحات األساسيةعن واقع التعليم 

وتقدير الحوجة..
للتعليم  الدعم  تقديم  في  المحليين  الشركاء  بين  والتنسيق  التواصل  جسور  تعميق   /2
بمدارس األساس وتفعيل قادة المجتمع واألعيان والرموز في اإلهتمام بالتعليم وتوفير 

البيئة المالئمة للطفل.
3/  تهيئة وتحسين البيئة التعليمية من خالل توفير اإلجالس وتاهيل الفصول والصيانة 

وتوفير الفصول الجاهزة.
4/ تم تدريب شبكات مجتمعية من خالل الورش للقيام بدور اإلشراف وتقديم الدعم 

النفسي واإلجتماعي خالل العملية الدراسية.
5/ إستفاد الطالب بالمدراس من العون المقدم والمتمثل في المعينات واألدوات الدراسية.

6/تم إنشاء فصول مكتملة التأسيس.
7/ تم تغيير ثقافة الطالب في عمل المشاركة الجماعية في تشجير المدارس من أجل 

ترقية وتحسين البيئة.
8/ رفع قدرات الكادر التعليمي من خالل مناقشة القضايا التعليمية وأليات تحسين البيئة 

التعليمية.
9/اعادة دمج اسر النازحين مع المجتمع المستضيف دون اللجوء الي اقامة المعسكرات 

10/ االسهام في االستقرار ونبذ الصراعات القبلية.
11/االسهام في توطين العمل الطوعي واالنساني ورفع قدرات الشباب المتطوعين.

12/تعميق الوالء واالنتماء للوطن وتحويل مراكز الشباب الي وحدات منتجة 
13/توعية المرأة بحقوقها ودورها في المجتمع وتشجيعها علي تعليم اطفالها
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  ثالثًا :قطاع المواد الغير غذائية
والمأؤي في حاالت الطوارئ

7035

 النتائج التي تحققت من المشروع:
تم توفير قاعدة  معلومات كبيرة من خالل المسح االجتماعي لتحديد الحوجة    1

الماسة لتوفير الغذاء.
تكوين اللجان المجتمعية وفقا للقطاعات شكل تكافل واسع النطاق وادي الي    2

االستفادة من الجهد المجتمعي المبذول .
ورش التوجيه واالرشاد الزراعي ساهمت في تغير نمط كثير من الممارسات    3

الخاطئة التي كانت تمارس 
والمحتاجين  والمساكين  والفقراء  الحاجة  اصحاب  علي  التقاوي  توزيع  تم    4

بغرض تسهيل كسب العيش لتأمين وتعزيز دخول المزارعين.
زادت المساحة المزروعة في المنطقة مما ادي الي زيادة االنتاج واالنتاجية     5

لتأمين الغذاء مما وفر اعالف للحيوان وهذا شكل استقرار اجتماعي.
عمل القطاع علي محاربة االستقطاب السالب وسط النازحين .   6

وفرالقطاع المعلومات  الصحيحة بدل من المعلومات المغلوطة  .   7
ساعد في تعزيز سياسة التجمعات السكانية بدال من المعسكرات .   8

وفر القطاع القوت وسبل كسب العيش .   9
حقق االكتفاء الذاتي بتحريك اصحاب المصلحة .   10

زادت عمليات التوطيين واالستقرار والتعايش السلمي بين المجتمعات .   11
حد القطاع من ظاهرة العطالة والتشرد بين االسر المتاثرة بالحرب .   12
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  قطاع المواد غير الغذائية والمأوي في حاالت الطوارئ
المشاريع المنفذة  

مشروع توفير وتقديم المواد غير الغذائية والمساكن للمتأثرين بالنزاعات   . 1
مشروع توفير المواد غير الغذائية والماؤي في حاالت الطوارئ للمتأثرين بالحرب       . 2
مشروع توزيع المواد غير الغذائية للمتاثرين بالفيضانات. 3
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أهداف  قيام مشاريع المواد  غير الغذائية والمأوى :- 
أ/ توفير وتقديم المواد غير الغذائية السر النازحين

ب/ المساهمة في بناء ورفع قدرات المجتمع المحلي
ج/ المساهمة في عملية اإليواء والسكن للمستهدفين

د/توفيرالمساعدات االنسانيه للمتأثرين واحياء روح التعاون
 المناطق التي إستفادت من قيام المشروعات

 والية النيل  األزرق : - محليات )الدمازين- الروصيرص – باو- قيسان – الكرمك 
- الضامن (

                                                                                                     
الشركاء المانحين الذين قاموا  بتمويل المشروعات 

1 .)CHF ( الصندوق اإلنساني المشترك 
2 .)UNHCR( المفوضية السامية لشئون الالجئين 

المستفيدين : 
  بلغ عدد الذين إستفادوا من خدمات المشروعات )6.100( نسمة

نماذج لألنشطة والبرامج التي تم تنفيذها من خالل المشروعات 
- المسوحات الميدانية لتقييم الحوجة

- تكوين لجان التوزيع وتدريبهم علي طرق التوزيع في حاالت الطوارئ                              
- بناء المساكن من إطارات حديدية  
- توفير وتوزيع المواد غير الغذائية

- تأسيس مشاتل زراعية
- قيام حمالت التوعية للمحافظة علي البيئة وطرق التخلص اآلمن من النفايات 

- قيام حمالت التوعية  بمخاطر مرض االيدز
-  تدريب مدربين والمرش����دين 

في  التوزيع  للطوارئ وطرق  األستجابة  كيفية  التوزيع علي  لجان  وتدريب  تكوين   -
حاالت الطوارئ

- تدريب المدربين في مجال استقبال المواد وكيفية االستفادة من المواد الطبيعية وطرق 
بناء المساكن

- قيام حمالت التشجير وحماية البيئة 6837
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المعدل الرقم  البيان
3 1 المسوحات الميدانية لتقييم الحوجة

 11  تكوين لجان التوزيع وتدريبهم علي طرق التوزيع في ح���������االت 
الطوارئ                              

2

100  3 بناء المساكن من إطارات حديدية  

16000   4   توفير وتوزيع المواد غير الغذائية

2 5  تأسيس مشاتل زراعية

2  قيام حمالت التوعية للمحافظة علي البيئة وطرق التخلص االمن من 
النفايات 

 6

2 7  قيام حمالت التوعية  بمخاطر مرض االيدز

2 8 قيام حمالت التوعية والتثقيف الصحي 

100  تدريب المدربين في مجال استقبال المواد وكيفية االستفادة من المواد 
الطبيعية وطرق بناء المساكن

9

2 قيام حمالت التشجير 10

الجدول التالي يوضح معدالت التنفيذ
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المعدل الرقم  البيان
3 المسح االجتماعي وتقيم الحاجة  1

1600 توفير وتوزيع التقاوي المحسنة  2
6 توزيع االسمدة 3

االليات الزراعية التقليدية  1000 4

15 تكوين الجان المجتمعية القاعدية 5
110 اقامة ورش التثقيف واالرشاد الزراعي  6

3 ترحيل البذور والتقاوي الي القري  7
2 الحراثة والزراعة  8
6 عمليات النظافة  9

35 الزيارات الميدانية ومتابعة سير العمل 10
5612 تقديم الحوافز للمزارعين  11
280 توزيع بذور الخضروات  12

6 متابعة عمليات الحصاد  13
عمليات الحصاد 3 14

الجدول التالي يوضح معدالت التنفيذ
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اهداف قيام المشروعات األمن الغذائي:- 

تحسين سبل كسب العيش السر المزراعين المتاثرين بالحرب . 1

تقوية نهج التكافل االجتماعي والمشاركة المجتمعية وتوفير القوت. 2

تعزيز وزيادة دخل الفقراء وتامين الغذاء . 3

تشجيع النازحين علي الزراعة واالستقرار بالمجعات السكنية المنتجة . 4

الحد من تواجد النازحين بالمعسكرات. 5

المناطق التي استفادت من قيام المشروعات  
والية النيل االزرق :-  )باو - الدمازين - قيسان - الروصيرص (

والية سنار:- ) محلية سنجة - محلية الدالي والمزموم (

الشركاء والمانحين الذين قاموا بتمويل المشروعات  
1 .W V I منظمة ويرلد فيشن العالمية

وزارة الزراعة االتحادية. 2

مفوضية العون االنساني . 3

 البنك الزراعي. 4

المستفيدين :-
بلغ عدد الذين استفادوا من المشروع )13612( نسمة
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قطاع االمن الغذائي
المشاريع المنفذة  

1 مشروع االسناد الزراعي وتوفير سبل كسب العيش  
2 مشروع االسناد الزراعي للمتاثرين بالحرب

3 مشروع توزيع بذور الخضروات
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النتائج التي تحققت من المشروع:
1/ توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بحركة النزوح والعودة في منطقة تنفيذ المشروعات 
النزاعات  للنازحين بسبب  الحالية  تقييم الحوجة في كافة الجوانب ومعرفة األوضاع  مع 

والفيضانات.
2/ خلق بيئة أمنة للفئات النازحة في المناطق من خالل إزالة األثار السلبية للنزاعات عن 

طريق حمالت التوعية والتدريب 
3/ تدريب فرق العمل المكونة من المجموعات وقادة السلطات المحلية ذات الصلة والعاملة 

في مجال  القضايا المتعلقة بشأن حماية المرأة والطفل
4/ تم رفع وبناء قدرات  المجتمع المحلي المستهدف في كيفية تعزيز الحماية واإلستجابة 

للطوارئ وتقييم الحوجة
5/ تم التنسيق مع الشركاء في العمل المشترك فيما يتعلق بإنفاذ خطط اإلستجابة والطوارئ 
والرصد  المعلومات  خالل  من  الحياة  جوانب  كافة  في  الحوجة  خدمات  بتقديم  للنازحين 

والتتبع لحركة النازحين في المناطق المستهدفة
المرأة  بحماية  المتعلقة  القضايا  في  الوعي  لرفع  المجتمعية  التوعية  حمالت  نظمت   /6

والطفل
7/ تمت الزيارات الميدانية بغرض تقييم الحوجة مما أسهمت في إزالة األثار السالبة للنزاع

العنف  قضايا  مجال  في  بالتدريب  للقيام  مدربين  وتدريب  توعية  اقامة حمالت  تمت   /8
المنبي على النوع والمناصرة واألنظمة والمرجعية

التوعية عبرالمحاضرات واألدوات  األنشطة من خالل  المستهدفين في جميع  9/ شارك 
التوضحية والعروض

10/عمل القطاع علي اعادة الثقة لالطفال من خالل تقديم الدعم النفسي باإلضافة الي لم 
شملهم بزويهم .

11/تم تدريب المجتمعات المحلية علي كيفية تحديد وتقييم الحوجه واالستجابة للطوارئ .
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النتائج التي تحققت من قيام  المشروع:
الغذائية  غير  للمواد  الحوجة  بتقييم  متعلقة  ومعلومات  بيانات  قاعدة  توفير   1

والمساكن في المناطق المستهدفة
بتوزيع  للقيام  المستهدفة  المجتمعات  قادة  مجموعات عمل ضمت  تأسيس  تم    2

المواد غير الغذائية
تم بناء مساكن  بإطارات حديدية لألسر المستهدفة   3

تم إنشاء مشاتل توفير الشتول لتشجير  المنطقة   4
الحياة  معينات  من  فقدوه  لما  تعويضاً  للنازحين  غذائية  غير  مواد  توزيع  تم    5

والمستلزمات اليومية
إطار  في  العمل  مجموعات  إستهدفت  القدرات  لرفع  تدريبية  دورات  أُقيمت    6
الموارد  من  اإلستفادة  وكيفية  والتوزيع  التقييم  وطرق  الغذائية  غير  المواد  إستقبال 

الطبيعية وطرق بناء المساكن
تدريب القادة وبعض المجموعات في إطار كيفية اإلستجابة للطوارئ   7

8   تم إقامة حمالت التوعية المجتمعية في التثقيف الصحي وسط المجتمع.
دمج اسر النازحين والعائدين مع المجتمع المستضيف    9

اعادة االستقرار وتوفير االحتياجات االساسية    10
تفعيل دور الشباب في المشاركات المجتمعية    11

تقديم الدعم النفسي واالجتماعي لذوي االحتياجات الخاصة    12
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رابعًا : قطاع الحماية 
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  قطـاع الحمـــــــــاية
المشاريع المنفذة

 مشروع المساحات الصديقة لالطفال للمتاثرين بالنزاعات. 1
  مشروع ال ) 16( يوم لمناهضة العنف ضد المرأة. 2
 مشروع المساحات الصديقة للطفل في المناطق المتاثرة بالفيضانات. 3
 مشروع لم شمل االطفال المنفصلين عن ذويهم . 4
  مشروع المراكز المجتمعية . 5
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أهداف  قيام مشروعات الحماية:- 

أ/ ايجاد وتعزيز البيئة األمنة للفئات النازحة والتخلص من األثار السلبية
ب/ رفع قدرات المجتمع المحلي في كيفية سبل الحماية واإلستجابة للطوارئ

ج/ توعية فئات المجتمع بضرورة مكافحة العنف ضد النوع
د / االهتمام بمناشط باألمومة والطفولة وتعزيز قدرات الشباب

ذ/ توفير الرعاية البديلة ولم شمل االطفال المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 
 المناطق التي إستفادت من قيام المشروعات

:-  محليات  )شرق النيل - جبل اولياء -   كرري(                                 والية الخرطوم 
والية النيل األزرق:- محليات ) الدمازين - الروصيرص - قيسان  - الكرمك - التضامن 

- باو(                            
الشركاء المانحين الذين قاموا بتمويل المشروعات

)CHF(  الصندوق اإلنساني المشترك  
) UNHCR( المفوضية السامية لشئون الالجئين 

)SCS(  منظمة رعاية الطفولة السويدية
) UNFPA(   صندوق االمم المتحدة للسكان

المستفيدين : 
  بلغ عدد الذين إستفادوا من خدمات المشروعات )8.555( نسمة

5649
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نماذج لألنشطة والبرامج التي تم تنفيذها من خالل المشروعات 

المسوحات الميدانية لتقييم الحوجة                                                                                                                             -
بناء المساحات الصديقة للطفل   -

تدريب المشرفين االجتماعيين والعاملين بالمساحات الصديقة للطفل   -
تسجيل االطفال بالمساحات الصديقة للطفل     -

توفير االثاثات وااللعاب الترفيهية والوسائل التعليمية داخل الساحات  -
تقديم الدعم النفسي واالجتماعي لالطفال المتاثرين   -

توفير وتاثيث دار الرعاية لالطفال المتاثرين   -
تقديم الرعاية الصحية لالطفال المتاثرين   -

توفير االلعاب الترفيهية والوسائل التعليمية داخل دار الرعاية   -
الدورات التدريبية حول  العنف المبني على أساس نوع الجنس  -

-         قيام حمالت التوعية حول  العنف المبني على أساس نوع الجنس
توصيل الرسائل عن النظافة الشخصية    -

االنشطة االجتماعية والترفيهية   -
مجلس  مع  بالتنسيق  بذويهم  الحرب  بسبب  االبوين  الفاقدي  االطفال  لم شمل   -

رعاية الطفولة ووحدة حماية االسرة والطفل  
توزيع اطقم النظافة الشخصية علي النساء   -

تفعيل انشطة الشباب والمراة   -
- التدريب علي االعمال الصغيرة لزيادة الدخل 

-         تدريب المراقبين الميدانين
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المعدل الرقم  البيان
5 المسوحات الميدانية لتقييم الحوجة                                                                                                                            1
8 بناء المساحات الصديقة للطفل  2
50 تدريب المشرفين االجتماعيين والعاملين بالمساحات الصديقة للطفل 

ودار الرعاية 
3

2350 تقديم الدعم النفسي واالجتماعي لالطفال المتاثرين  4
1 توفير وتاثيث دار الرعاية لالطفال المتاثرين      5
50 تقديم الرعاية الصحية لالطفال المتاثرين   6
3 الدورات التدريبية حول  العنف المبني على أساس نوع الجنس  7
3 قيام حمالت التوعية حول  العنف المبني على أساس نوع الجنس  8
7 القيام بعدد من االنشطة االجتماعية والترفيهية  9
50 لم شمل االطفال الفاقدي االبوين بسبب الحرب بذويهم بالتنسيق مع 

مجلس رعاية الطفولة ووحدة حماية الالسرة والطفل  
10

2000 توزيع اطقم النظافة الشخصية علي النساء  11

60 تدريب المراقبين الميدانين  12
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