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ــــة
املقدم

املقــــدمة

المشروعات  المدونة  بشمولها وتغطيتها  لمسارات      حقائق ووقائع وأرقام ومؤشرات حوتها هذه 
واألنشطة  التي  تستجيب  لحاجات  وأشواق  المستهدفين ، وياتي تبويب المدونة  متضمنا  لإلنتشار 
الجغرافي للمنظمة عبر أزرعها وفروعها العاملة وتلك التي علي  قيد التنفيذ  بعدد من واليات السودان. 
ولما كانت  الشراكة عنصرا اساسيا  الغني عنه  للعبور بالمشروعات وإنجاحها  بشكلها  المخطط  له 

فقد أفردت  المدونة  حيزا لشركائها  في  النجاح .
وأخذت  المدونة  في إعتبارها  المشروعات  التي تم  إنتخابها بعناية في قطاعات التعليم  - المواد غير 
الغذائية - سبل كسب العيش  - الحماية  - المياه  - إصحاح البيئة -  األمن الغذائي - تزكية المجتمع - 

الصحة .
      وحوت المدونة  ضمن ماحوته  اإلتفاقيات  الفنية  بين  المنظمة  والجهات  ذات الصلة مع إبراز   
المدونة  ضمن  المختلفة ، ولم تغفل  المنظمة  بأنشطة  وبرامج قطاعات   المقترنة  نمازج  لإلتفاقيات 
مشتمالتها  الخطوات االدارية  والقانونية  الصدار  شهادة  تسجيل المنظمة إلكسابها صفتها اإلعتبارية .
        ومع ماوضعته  المدونة من  إعتبارات التقدير والتكريم  التي حظيت  بها المنظمة عبر مسيرتها  

أظهرت  كذلك  مالمح   النتائج  الملموسة التي تحققت  في مختلف  االصعدة .  
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ــــة
ظـــ

 املـن
فروع

منـظمة  السـالم  لإلعــمار والتمـنية
  ALSALAM ORGNAIZATION 
 for Rehabilitation and Development 

تحت االنشاء مكاتب

املكاتب الحالية للمنظمة
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شـركاء
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 شعار المعونة االمريكية
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ص املشروعات  
ملخ

اليت مت تنفيذها 
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املستفيدين مناطق التنفيذ   االنشطة  املنفذةإسم املشروع

مشروع تحسين البيئة 
التعليمية 

1. بناء 10 فصول مؤقتة
2.توفيراالجالس لعدد 10 فصول 

3. بناء 6 مكاتب مع االثاث
4.  تاهيل 12 فصل دراسى 

5. توفير مواد تعليمية للطالب وتوفير مواد اساسية لالساتذة
6. بناء 6 وحدات مراحيض لخدمة 6 مدارس 

7. توفير خزانات مياه الغراض للشرب وغسيل االيدى 
8. إشراك االطفال فى حمالت النظافة المدرسية 
9. تعبئة المجتمع واطالق االلتحاق بالمدارس 

الدعم  األساسية،وقضايا  المواد  في  معلم  تدريب120    .10
النفسي واإلجتماعي ،والصحة والنظافة،رعاية وسالمة ونمو 
المناعة  نقص  بفيروس  والتوعية  والسالم   الطفل،التعليم 

البشرية )اإليدز(
ومديري  األباء  ومجالس  المعلمين  من   120 تدريب    .11

المدارس ومديري التعليم إلدارة التعليم في حاالت الطوارئ 
12. إنشاء 6 نوادي مدرسية

البيئي وزراعة أشجار وزهورالزينة وإدارة  13. نشرالوعي 
حملة التخلص من النفايات الصلبة بطريقة أمنة

والية النيل 
االزرق 

)محليات 
باو,التضامن 

والكرمك(

7,560 فرد 

مشروع خدمات التعليم 
للعائدين      

1. بناء 12 فصل دراسي من المواد شبة الثابتة ) الزنك, 
الطوب واالسمنت( واعادة تاهيل 15 فصل دراسى من المواد 

المحلية 
2. بناء حمامات ل 6 مدارس 

3. توزيع معينات تعليمية و ترفيهية لخدمة 2880 طالب ل 
6 مدارس 

4. توفير وحدات شرب وغسيل ايدى ل 6 مدارس  
5. اجراء التوعية بفيروس نقص المناعة المكتسبة ،إدارة 

المياه والتخلص من النفايات الصلبة ،المياه الملوثة وحمالت 
الصحة وإصحاح البيئة

والية النيل 
4,080 فرداالزرق قيسان

مشروع تعليم اللغة 
اإلنجليزية عن طريق 

الراديو

1.توزيع الكتب التعليمية علي معلمي اللغه اإلنجليزية في عدد 
170 مدرسة

عن  اإلنجليزية  اللغة  معلمي  من  معلم   581 عدد  2.تدريب 
طريق بث حلقات أسبوعية تدريبية عبر الراديو

اإلنجليزية  اللغة  تدريس  المعلمين عن مدي سهولة  3.تنوير 
عن طريق الراديو

4.جمع استبيان من المدارس المستهدفة لتقييم مدي استفادة 
من المشروع

والية النل 
األزرق في كل 

من محليات 
الدمازين 

والروصيرص 
وباو

581 أستاذ

 

اوالً قـــــطاع التعلــــيم
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املستفيدين مناطق التنفيذ   االنشطة  املنفذةإسم املشروع

مشروع تقديم خدمات 
التعليم بالمدارس المتضررة 

من الفيضانات

المسوحات الميدانية  .1
تأهيل عدد 7 فصول دراسية  .2
تأهيل عدد 2 مكتب لألساتذة  .3

توزيع عدد 17 خيمة كبيرة الحجم تستعمل كفصول  .4
توزيع اإلجالس المدرسي لعدد 480  تلميذ  .5

توزيع المعينات واألدوات الدراسية لعدد 1785 تلميذ  .6

والية الخرطوم- 
محلية شرق النيل

3417 تلميذ

مشروع ترقية وتحسين 
البيئة التعليمية

المسوحات الميدانية  .1
تكوين عدد 4 من اللجان المجتمعية  .2

مدرسة  لكل  مدرستين  في  دراسية  فصول    4 عدد  بناء   .3
فصلين

بناء عدد 2 مكتب للمعلمين مكتب بكل مدرسة  .4
توفير عدد 40 طقم من اإلجالس للمدارس المستهدفة  .5

توزيع المعينات والوسائل التعليمية   .6
تقديم الدورات التدريبية لعدد 20 عضو من مجالس األباء   .7
  240 عدد  بمشاركة  بالمدارس   التشجير  حمالت  قيام   .8

تلميذ في ترقية البيئة
رفع قدرات لعدد 200 من كوادر وزارة التربية والتعليم   .9

ومناقشة قضايا التعليم وَاليات تحسين البيئة

والية النيل األزرق 
- محليتي الدمازين 

والروصيرص
700 تلميذ

 

اوالً قـــــطاع التعلــــيم
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ثانياً  قـــــطاع املواد غري الغذائية 

املستفيدين مناطق التنفيذ   االنشطة  املنفذةإسم املشروع

مشروع المواد غير 
الغذائية والمأوى 

1. التنسيق المستمر مع الشركاء واصحاب المصلحة لتحديد 
االحتياجات ووضع الخطط ومن ثم االستجابة السريعة . 

2. المسوحات الميدانية لتحديد المستفيدين
3. تكوين لجان التوزيع وتدريبهم على طرق التوزيع 

4. نقديم مواد غير غذائية لخدمة 10000 أسرة ) 7000 
منزل بوالية شمال كردفان و 3000 أسرة بوالية النيل 

االزرق ( 
5. بناء 100 مأوى من المواد المحلية ) 30 مأوى بوالية 

النيل االزرق و 70 مأوى بوالية شمال كردفان ( 
6. حمالت التوعية بالمحافظه على البيئة وطرق التخلص 

االمن من النفايات 
7. حمالت التوعية بمخاطر مرض االيدز

والية النيل االزرق 
ووالية شمال 

كردفان

 50,500
فرد

مشروع المواد غير 
الغذائية للمتاثرين 

بالفيضانات
10,000 النيل االزرق1. تقديم مواد غير غذائية لخدمة 2000 أسرة

فرد

مشروع المواد غير 
والية شمال 1. تقديم مواد غير غذائية لخدمة 5000 أسرةالغذائية

كردفان
 25,000

فرد

مشروع توفير وتقديم 
المواد غير الغذائية 
والمساكن للمتأثرين 
بالنزاعات والحروب

1. المسوحات الميدانية
2. تأسيس عدد 60 مجموعة عمل

3. للمساعدة في توزيع المواد غير الغذائية
4. بناء عدد 100 مسكن من إطار حديدي لالسر النازحه 

والمجتمع المستضيف
5. توزيع عدد 9000 طقم من مواد غير غذائية لكافة 

المحليات المستهدفة
6. تأسيس عدد 2 مشتل زراعي لعدد 500 اسرة

7. رفع القدرات في مجال إستقبال المواد وكيفية اإلستفادة 
من الموارد الطبيعية وطرق بناء المساكن 

8. قيام دورات تدريبية إستهداف مجموعة العمل في إطار 
كيفية اإلستجابة للطوارئ

9. قيام عدد 2 حملة توعية مجتمعية حول التثقيف صحي

والية النيل 
األزرق- 

محليات)الدمازين، 
الروصيرص، باو، 

قيسان، الكرمك

54000 فرد
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ثالثاً  قـــــطاع احلماية 

املستفيدين مناطق التنفيذ   االنشطة  املنفذةإسم املشروع

مشروع المساحات 
الصديفة للطفل 

1. بناء عدد 2 مساحة صديقة للطفل 
2. تأسيس وتوفير االثاث  

3. تقديم الدعم النفسي والرعاية لالطفال المتاثرين بالحرب 
بوالية شمال كردفان

4. توزيع المعينات والوسائل التعليمية  ,الترفيهية لالطفال 
بالمساحات الصديقة  

والية شمال 
400 طفل كردفان

مشروع المساحات 
الصديفة للطفل 

بناء عدد 6 مساحة صديقة للطفل . 1
2. تأسيس وتوفير االثاث  . 2
3. تقديم الدعم النفسي والرعاية لالطفال المتاثرين . 3

بالحرب 
الوسائل التعليمية  ,الترفيهية لالطفال بالمساحات . 4

الصديقة  

1200 طفل والية النيل االزرق 

مشروع المراكز 
المجتمعية 

1. النشطة الشباب والمراة  
2. توزيع 500 طقم نظافة شخصية للنساء

3, بناء مراكز مجتمعية

واليتى النيل 
االزرق وشمال 

كردفان
3,000 فرد

الحرب مشروع دار االيواء )1( بسبب  بذويهم  االبوين  الفاقدى  االطفال  شمل  لم   .1
56 طفلوالية النيل االزرقبالتنسيق مع مجلس رعاية ووحدة حماية االسرة والطفل

مشروع المساحات 
الصديقة للطفل في 
المناطق المتأثرة 

بالفيضانات

1. المسوحات الميدانية
2. تشييد عدد 4 مساحات صديقة للطفل

3. تدريب 43 من ذوي الخبرة والمشرفين اإلجتماعيين 
4. تسجيل األطفال بالمساحات

5. توفير األثاثات واأللعاب الترفيهية والوسائل التعليمية 
داخل المساحات

6. تقديم الدعم النفسي واإلجتماعي لألطفال

والية الخرطوم – 
1600 طفلمحلية شرق النيل

مشروع لَم شمل األطفال 
المنفصلين عن ذويهم

1. المسوحات الميدانية
2. توفير دار رعاية لألطفال المتأثرين

3. تأثيث دار الرعاية
4. توفير األلعاب الترفيهية 

5. تعيين وتدريب العاملين بالدار 
6. تقديم الدعم النفسي واإلجتماعي

7. تقديم الرعاية الصحية
8.  توصيل الرسائل عن النظافة الشخصية

9. القيام بعدد من األنشطة اإلجتماعية والترفيهية
الحرب  بسب  بذويهم  األبوين  الفاقدي  األطفال  شمل  لًم   .10
األسرة  حماية  ووحدة  الطفولة  رعاية  مجلس  مع  بالتنسيق 

والطفل

والية النل األزرق 
100 طفل– محلية الدمازين

مشروع مناهضة العنف 
ضد المرأة

في إطار اإلحتفاالت باليوم العامي للمرأة قامت المنظمة بتنفيذ 
عدد 6 حمالت توعية حول القضايا العنف ضد المرأة وحقوق 
المرأة والطفل وتدريب الشبكات المجتمعية حول القضايا العنف 

ضد المرأة

والية الخرطوم – 
محليتي شرق النيل 

وجبل ألياء
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رابعاً  قـــــطاع املـــــياه واصحـــــاح البيئة 

املستفيدين مناطق التنفيذ   االنشطة  املنفذةإسم املشروع

مشروع المياه واصحاح 
البيئة 

1. حفر 8 أبار مزودة بمضخات يدوية 
2.  صيانة 4 مضخات يدوية  

مصادر  ادارة  على  المجتمع  لجان  من  فرد   364 تدريب   .3
المياه و تعزيز الصحة والنظافة وصيانة المضخات

4. بناء 290 حمام منزلى 
5. حمالت نظافة وتوعية المجتمع 

6. شراء وتوزيع 300 طقم من مستلزمات النظافة لالسر األكثر 
فارغة،1حوض،1كوب  تشمل)جركانة  مجموعة  كل   ، ضعفا 

شرب ، 1 ابريق غسيل ،1سلة قمامة و5 قطع صابون(
 8 إلقامة  التنظيف  ادوات حملة  8 مجموعات من  توزيع   .7

حمالت نظافة في 8 مجتمعات (
المضخات  إلصالح  صيانة  ادوات  مجموعات   4 توزيع   .8

اليدوية
في  المياه  على مصادر  النوعية  الفصلية  المراقبة  إجراء   .9

المناطق المستهدفة
10. التوعية بفيروس نقص المناعة المكتسبة)االيدز(،حماية 

البيئة، زراعة األشجار، وحمالت رفع الوعي الصحي
11. شراء وتوزيع 500 طقم نظافة للمستفيدين

12. شراء  وتوزيع 6 سلة كبيرة لجمع النفايات 

والية النيل االزرق 
محليات ) الدمزين, 

الروصيرص, 
قيسان والكرمك (

11,800 فرد

مشروع المياه واصحاح 
البيئة 

  صيانة عدد 8 مضخات يدوية . 1
 بناء عدد 80 حمام عام . 2
  اجراء المراقبة الفصلية النوعية لمصادر المياه . 3
 حمالت النظافة والتوعية المجتمعية . 4

8,800 فردوالية النيل االزرق

مشروع تقديم 
المساعدات في مجاالت 
المياه وإصحاح البيئة، 
في حاالت الطوارئ 
للمتأثرين بالحروب 
والمجتمع المضيف

أشطة المياه وإصحاح البيئة:
تحسين وتأهيل عدد 3 أبار مفتوحة مع تركيب   .1

خزانات مياه سعة 2000 لتر
2. إنشاء عدد 3 مناطق تجمع للمياه المهدرة

3. صيانة عدد 8 مراحيض محسنه بالقري المستهدفة
4. توزيع 126 طقم معدات حفر

5. عقد 6 مجموعات نقاش عن اإلصحاح المنزلي
6. عقد 6 حمالت نظافة شهرية

7. عقد 10 مجموعات نقاش في مراكز التغذية 
8. توزيع األدوات التعليمية والتثقيفية

9. تدريب 50 معزز صحة علي كيفية تعزيز الصحة
10. تأسيس وتدريب عدد 3 لجان إلدارة مصادر المياه

والية جنوب 
كردفان

 25.525
فرد

9



املستفيدين مناطق التنفيذ   االنشطة  املنفذةإسم املشروع

مشروع تقديم المساعدات 
في مجاالت المياه 
وإصحاح البيئة، 

أشطة المياه وإصحاح البيئة:
1. تحسين وتأهيل عدد 3 أبار مفتوحة مع تركيب خزانات 

مياه سعة 2000 لتر
2. إنشاء عدد 3 مناطق تجمع للمياه المهدرة

3. صيانة عدد 8 مراحيض محسنه بالقري المستهدفة
4. توزيع 126 طقم معدات حفر

5. عقد 6 مجموعات نقاش عن اإلصحاح المنزلي
6. عقد 6 حمالت نظافة شهرية

7. عقد 10 مجموعات نقاش في مراكز التغذية 
8. توزيع األدوات التعليمية والتثقيفية

9. تدريب 50 معزز صحة علي كيفية تعزيز الصحة
10. تأسيس وتدريب عدد 3 لجان إلدارة مصادر المياه

والية شمال 
كردفان

 51,016
فرد

مشروع توفير دورات 
المياه بالمدارس 

المتضررة بالفيضان

تشييد عدد 4 دورات مياه كل دورة تحتوي علي 3 عيون . 1
في أربعة مدارس

توصيل رسائل تثقيف صحي للتالميذ عبر المطبوعات . 2
المصوره

والية الخرطوم- 
1602 تلميذمحلية شرق النيل

مشروع تسهيل وتوفير 
سبل الوصول لخدمات 

المياه للمتأثرين

المسوحات الميدانية
حفر عدد 7 َابـــــار مياه

صيانة عدد 7 مضخات مياه
إنشاء عدد 80 حمام منزلي لالسر المستهدفة

تكوين عدد 7 من جمعيات العمل المجتمعية
 7 الشرب في عدد  األيدي ومياه  توفير خدمات مياه وغسيل 

بالمدارس
مضخات  صيانة  معدات  من  طقم   7 عدد  وتوزيع  توفير 

لمجموعات عمل المجتمعات المحلية
توزيع عدد 400 طقم من أطقم النظافة لالسر المستهدفة

تدريب عدد 40 فرد في مجال صيانة وإصالح مضخات المياه
تدريب عدد 121 فرد في مجال خدمات المياه

تقديم الدراما المدرسية لتثقيف الطالب
توزيع األدوات التعليمية في عدد 7 مدارس

والية النيل 
األزرق محليتي 

  29,500
فرد

مشروع توفير خدمات 
المياه

المسوحات الميدانية. 3
تكوين اللجان المجتمعية. 4
حفر عدد 5 َابار المياه. 5
حفر وتأسيس عدد 35 حمام منزلي لألسر المستهدفة. 6
تاسيس عدد 4 جمعيات عمل من المجتمعات المحلية . 7

المستهدفة
تدريب عدد 67 فرد لرفع وزيادة وعي المجتمعات في . 8

مختلف القضايا المتعلقة بخدمات المياه
توزيع عدد 8 طقم من أطقم صيانة مضخات المياه. 9

توزيع عدد 100 طقم من اطقم النظافة لألسر . 10
المستهدفة

قيام عدد 4 حمالت توعية حول التثقيف الصحي . 11
للمجتمعات المستهدفة

والية النيل األزرق 
-محلية الدمازين

  17.615 
فرد
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املستفيدين مناطق التنفيذ   االنشطة  املنفذةإسم املشروع

مشروع توفير خدمات 
المياه

المسوحات الميدانية. 1
تكوين اللجان المجتمعية. 2
حفر عدد 5 َابار المياه. 3
حفر وتأسيس عدد 35 حمام منزلي لألسر المستهدفة. 4
تاسيس عدد 4 جمعيات عمل من المجتمعات المحلية . 5

المستهدفة
تدريب عدد 67 فرد لرفع وزيادة وعي المجتمعات في . 6

مختلف القضايا المتعلقة بخدمات المياه
توزيع عدد 8 طقم من أطقم صيانة مضخات المياه. 7
توزيع عدد 100 طقم من اطقم النظافة لألسر المستهدفة. 8
قيام عدد 4 حمالت توعية حول التثقيف الصحي . 9

للمجتمعات المستهدفة

والية النيل األزرق 
-محلية الدمازين

  17.615 
فرد

مشروع تسهيل وتوفير 
سبل الوصول لخدمات 

المياه للمتأثرين

المسوحات الميدانية. 1
حفر عدد 2 َابـــــار مياه. 2
إنشاء عدد 7 حمام منزلي لالسر المستهدفة. 3
تكوين عدد 7 من جمعيات العمل المجتمعية. 4
توفير خدمات مياه وغسيل األيدي ومياه الشرب في عدد . 5

7 بالمدارس
توفير وتوزيع عدد 7 طقم من معدات صيانة مضخات . 6

لمجموعات عمل المجتمعات المحلية
توزيع عدد 400 طقم من أطقم النظافة لالسر المستهدفة. 7
قيام عدد 7 حمالت توعية حول التثقيف الصحي . 8

للمجتمعات المستهدفة
تدريب عدد 30 فرد في مجال صيانة وإصالح مضخات . 9

المياه
رفع وزيادة وعي المجتمعات حول األستخدام األمثل . 10

الممارسات السليمة للمياه 
تدريب النساء علي تحضير المالح التروية. 11

والية النيل األزرق 
محلية باو

  32,900
فرد

مشروع الصرف الصحي 
الكامل بقيادة المجتمع

المسوحات الميدانية
تدريب وتنشيط 105 فرد على برامج الصرف الصحي الكامل 

بقيادة المجتمع وخطة عمل المياه وإصحاح البيئة
إنشاء عدد 2500 حمام منزلي لالسر المستهدفة

قيام عدد 30 ندوة حول التثقيف الصحي للمجتمعات المستهدفة
على  السكان  لحث  اإلجتماعية  للتعبئة  حملة   15 عدد  قيام 

اإلستخدام األمثل للمياه والصرف الصحي
تفعيل برامج المياه وإصحاح البيئة في عدد 20 مدرسة ومركز 

صحي
قيام عدد 20 برنامج من براج التثقيف بإصحاح البيئة يستهدف 

النساء والشباب
تاهيل المواطنين علي أسس إدارة الخدمات

والية النيل 
األزرق- محلية 

الدمازين
2,500  فرد
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خامساً قــطاع االمـــن الغذائي وسبل كسب العــيش 

املستفيدين مناطق التنفيذ   االنشطة  املنفذةإسم املشروع

مشروع تقديم المساعدات 
في مجاالتاالمن الغذائي 

وسبل كسب العيش

أنشطة  التغذية:
1. عقد جلسات التوعية والحمالت عن  تغذية الرضع وصغار 
التغذية  المجتمعية ألمراض سوء   المعالجة  وبرنامج  األطفال 

الحاد لدى األمهات
الطفل  حماية  شبكات  المجتمع،  متطوعي  وتدريب  تحديد   .2
المجتمعية، مشرفات المساحات الصديقة للطفل علي إكتشاف 

حاالت سوء  التغذية وتابعة المستفيدين
3. القيام بحمالت المسح علي مستوي المجتمع للمسح  التغذوي 

واإلحالة لألطفال
4. توفير الجودة لخدمات )برنامج  التغذية اإلضافية المستهدفة( 
والمرضعات  والحوامل  لألطفال  الخارجية(  )المعالجة  و 

المصابين بسوء  التغذية المتوسط
سوء   ألمراض  الجتمعية  المعالجة  بيانات  قاعدة  إنشاء   .5

التغذية الحاد والحفاظ علي معلومات  التغذية
 )SQUEAC( و        )SMART( 6.قيام مسوحات  التغذية

أنشطة األمن  الغذائي:
مع . 1 للمستهدفين  الخضروات  بذور  من  كجم   250 توزيع 

سوء   من  يعانون  أطفال  لديها  التي  األسر  علي  التركيز 
التغذية

توفير المعدات لحفر عدد 13 بئر. 2
بالقري . 3 بئر   10 لعدد  بمحركات  مضخات   10 عدد  توفير 

المستهدفة
أعادة تأهيل القطيع لألسر. 4
للمجتمع حول صحة وتربية . 5 توعيوية  2 جلسة  عقد عدد 

الحيوان والصناعات الغذائية
6 . 10 لعدد  األعمال  وإدارة  إنشاء  في  تدريب   2 عدد  عقد 

مجموعات نسوية
7 . 10 لعدد  الوصول   ضمان  في  تدريبات   5 عدد  قيام 

مجموعات نسوية

والية شمال كردفان 
محليات الرهد 

وأمروابة
51,016 فرد
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113

املستفيدين مناطق التنفيذ   االنشطة  املنفذةإسم املشروع

مشروع تقديم المساعدات 
في مجاالت المياه 

وإصحاح البيئة، التغذية 
واألمن  الغذائي في 

حاالت الطوارئ للمتأثرين 
بالحروب والمجتمع 

المضيف

أنشطة  التغذية:
1. عقد جلسات التوعية والحمالت عن  تغذية الرضع وصغار 
التغذية  المجتمعية ألمراض سوء   المعالجة  وبرنامج  األطفال 

الحاد لدى األمهات
الطفل  حماية  شبكات  المجتمع،  متطوعي  وتدريب  تحديد   .2
المجتمعية، مشرفات المساحات الصديقة للطفل علي إكتشاف 

حاالت سوء  التغذية وتابعة المستفيدين
3. القيام بحمالت المسح علي مستوي المجتمع للمسح  التغذوي 

واإلحالة لألطفال
4. توفير الجودة لخدمات )برنامج  التغذية اإلضافية المستهدفة( 
والمرضعات  والحوامل  لألطفال  الخارجية(  )المعالجة  و 

المصابين بسوء  التغذية المتوسط
سوء   ألمراض  الجتمعية  المعالجة  بيانات  قاعدة  إنشاء   .5

التغذية الحاد والحفاظ علي معلومات  التغذية
 )SQUEAC( و )SMART( 6.قيام مسوحات  التغذية

أنشطة األمن  الغذائي:
  توزيع 250 كجم من بذور الخضروات للمستهدفين مع . 1

سوء   من  يعانون  أطفال  لديها  التي  األسر  علي  التركيز 
التغذية

  أعادة تأهيل القطيع لألسر. 2
   عقد عدد 3 جلسة توعيوية للمجتمع حول صحة وتربية . 3

الحيوان والصناعات الغذائية
  عقد تدريب في إنشاء وإدارة األعمال لعدد 5 مجموعات . 4

نسوية
مجموعات . 5  5 لعدد  الوصول   في ضمان  تدريب  قيام      

نسوية
   قيام تدريب في التسويق  لعدد 5 مجموعات نسوية. 6

والية جنوب 
كردفان  محلية 

ابوكرشولة

  25,525
فرد

مشروع الصرف الصحي 
الكامل بقيادة المجتمع

المسوحات الميدانية
تدريب وتنشيط 105 فرد على برامج الصرف الصحي الكامل 

بقيادة المجتمع وخطة عمل المياه وإصحاح البيئة
إنشاء عدد 2500 حمام منزلي لالسر المستهدفة

قيام عدد 30 ندوة حول التثقيف الصحي للمجتمعات المستهدفة
على  السكان  لحث  اإلجتماعية  للتعبئة  حملة   15 عدد  قيام 

اإلستخدام األمثل للمياه والصرف الصحي
تفعيل برامج المياه وإصحاح البيئة في عدد 20 مدرسة ومركز 

صحي
قيام عدد 20 برنامج من براج التثقيف بإصحاح البيئة يستهدف 

النساء والشباب
تاهيل المواطنين علي أسس إدارة الخدمات

والية النيل 
األزرق- محلية 

الدمازين
2,500  فرد

خامساً قــطاع االمـــن الغذائي وسبل كسب العــيش 



سابعاً قــــطاع السالم والتعايش السلمي 

سادساً قــطاع االمــن الغذائي وسبل كسب العيش 

املستفيدين مناطق التنفيذ   االنشطة  املنفذةإسم املشروع

مشروع زاد الصائم 
)1(

 توزيع مواد لعدد 40 خلوة. 1
 توزيع مواد لعدد 500 أسرة. 2
 دعم برنامج الصائم. 3

واليات الخرطوم، 
سنار  والنيل 

األزرق
4000  فرد

مشروع زاد الصائم 
)2(

 توزيع مواد لعدد 28 خلوة. 1
 توزيع مواد لعدد 150 أسرة. 2
توزيع فرحة العيد لعدد 60 اسرة . 3

والية اسنار  
2000  فرد-محلية سنجة 

مشروع األضاحي )1(
توزيع األضاحي لعدد 28 خلوة. 1
توزيع فرحة العيد لعدد 60 أسرة. 2

واليتي الخرطوم، 
سنار  والنيل 

األزرق
900  فرد

مشروع األضاحي )2(
توزيع األضاحي لعدد 40 خلوة. 1
توزيع فرحة العيد لعدد 150 أسرة. 2

واليتي الخرطوم، 
سنار  والنيل 

األزرق
900  فرد

مشروع اإلسناد الزراعي

المسح اإلجتماعي. 1
إختيار التقاوي المحسنة )ذرة بطانة، سمسم بروسو(. 2
تكوين اللجان المجتمعية القاعدية. 3
تقديم ورش اإلرشاد الزراعي. 4
توزيع التقاوي. 5
الحراسة وتحضير األرض ثم الزراعة. 6
نظافة األرض )الكديب( من الحشائش والزراعة معًا. 7
تفعيل دور اللجان المجتمعية في عملية متابعة . 8
حصاد المحصول وتجميع اإلنتاج. 9

والية سنار -محلية 
3612 أسرةسنجة

 

املستفيدين مناطق التنفيذ   االنشطة  املنفذةإسم املشروع

مشروع نشر ثقافة 
السالم
)1(

  توزيع أندية المشاهدة. 1
   قيام عدد 4 دورة رياضية. 2
   توزيع معدات الرياضية. 3
ندوات ومحاضرات . 4
ورش عمل. 5

واليات الخرطوم 
، سنار والنيل 

األزرق

 28,000
فرد

مشروع نشر ثقافة 
السالم
)2(

 توزيع أندية المشاهدة. 1
 قيام عدد 2 دورة رياضية. 2
 توزيع معدات الرياضية. 3

واليات الخرطوم 
، سنار والنيل 

األزرق

 26,000
فرد

مشروع مؤتمر اإلدارة 
اإلستراتيجية لمناطق 

التماس
500 فردوالية الخرطوملمناقشة قضايا السالم والتنمية من منظور إستراتيجي
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ثامناً قــطاع تذكية اجملتمع 

تاسعاًَ قــطاع الصحة  

املستفيدين مناطق التنفيذ   االنشطة  املنفذةإسم املشروع

مشروع تزكية المجتمع

1. رعاية عدد 2 مجمع إسالمي
2. توزيع عدد 300 فرشات مساجد

3. توزيع عدد 2000 مصحف 
4. توزيع عدد 4000 ربع يس وأجزاء من القرآن الكريم   5. 

دعم بناء عدد 10 مسجد

واليات الخرطوم، 
سنار  والنيل 

األزرق

 45,000
فرد

مشروع تزكية المجتمع

بناء ورعاية عدد 2 مجمع إسالمي. 1
توزيع عدد 120 فرشات مساجد. 2
توزيع عدد 2500 مصحف . 3
توزيع عدد 3600 أجزاء من القرآن الكريم. 4
دعم بناء عدد 18 مسجد. 5

26,000 والنيل األزرق
فرد

 

املستفيدين مناطق التنفيذ   االنشطة  املنفذةإسم املشروع

مشروع توفير الخدمات 
العالجية للمسنين

1. المسوحات الميدانية
2. توفير الفحص الطبي 

3. توفير األدوية العالجية المجانية
4. توصيل المستهدفين من والي مستشفيات المتعاقد معها

والية النل األزرق 
في كل من محليات 

التضامن، باو، 
الروصيرص 

والدمازين

352  فرد

مشروع القافلة الصحية 

مشروع مخيم العيون 
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ت  الفنية
فــاقيا

اإلت

منوزج رقم )1( قـطاع املياه

منـظمة  السـالم  لإلعــمار والتمـنية
  ALSALAM ORGNAIZATION 
 for Rehabilitation and Development 
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ت  الفنية
فــاقيا

اإلت

منوزج رقم )2( قـطاع التعليم 

منـظمة  السـالم  لإلعــمار والتمـنية
  ALSALAM ORGNAIZATION 
 for Rehabilitation and Development 

19
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ت  الفنية
فــاقيا

اإلت

منوزج رقم )3( قـطاع املياه والصرف 
الصحي   

منـظمة  السـالم  لإلعــمار والتمـنية
  ALSALAM ORGNAIZATION 
 for Rehabilitation and Development 

22
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ت  الفنية
فــاقيا

اإلت

االمـــــن  قـطاع   )4( رقم  منوزج 
الغذائي 

منـظمة  السـالم  لإلعــمار والتمـنية
  ALSALAM ORGNAIZATION 
 for Rehabilitation and Development 
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ت  الفنية
فــاقيا

اإلت

منوزج رقم )5( قـطاع املـــواد
 غري الغذئية 

منـظمة  السـالم  لإلعــمار والتمـنية
  ALSALAM ORGNAIZATION 
 for Rehabilitation and Development 
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ت  الفنية
فــاقيا

اإلت

منوزج رقم )6( قـطاع احلــماية

منـظمة  السـالم  لإلعــمار والتمـنية
  ALSALAM ORGNAIZATION 
 for Rehabilitation and Development 
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منـظمة  السـالم  لإلعــمار والتمـنية
  ALSALAM ORGNAIZATION 
 for Rehabilitation and Development 
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خلـــ
ا

 اخلامتـــــة
 بالنظر  الي اإلطار األجلي  الضابط  لمحتوي  المدونة )2012-2015( فإن الُمنجز  كبير  في ظل  تحدي  أكبر ولن

 يكون  بمقدور  منظمة السالم لإلعمار  والتنمية  تحقيق  ذلك  لوال  فضل  اهلل  وتوفيقه  ثم وضوح  رؤيتها وإلتزامها

       بمعايير  العمل الطوعي واالنساني
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