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 مق�مة:

م��لة ل�� مف�ض�ة الع�ل ال��عي واإلن�اني، ت��� في م�ال م�اع�ة ال��ائح م���ة    ال����ة  ص�قات  ةم���

عام، نف�ت خاللها الع�ی� م� ال��ار�ع ال�اج�ة س�اء أكان� م�س��ة أو م����ة   15ال���فة م�� ما ی��� ع� الـ  

م�اور   ت��رج ال��ار�ع ال�ي ت�ف�ها م���ة ص�قات ت�� أر�ع ال��دان،م� خالل دع� ال����� م� داخل وخارج 

  .ال�عل��و هي: اإل�عام، ال��ة، ال���ا، 

  .في ال��دان اإلج��ا��ة�ال��مات  ال�ه�ض :ال�ؤ�ة 

 �ل ان�ان. ذه� في الع�اء و �ال��ل �ق��ن  إس�  :ال�سالة

 ال���ح. –مل األ  -ال�فا��ة -ال�قة  -ل��ام : اإلال��� 

 :العامة األه�اف

وال�هات   )أف�اد وم�س�ات(  ��ح أكفأ وس�� ب�� ال�هات القادرة على ال�ع� تأن    م���ة ص�قات ال����ةه�ف  
 اوذل� م� خالل ز�ادة �فاءة ج��ه ال�ه�ض �ال��مات اإلج��ا��ة في ال��دان. ال��ل��ة لل�ع� ��ا ����

 :ال��ف��� في

 ف األف�اد والق�اعات داخل وخارج ال��دانال�ص�ل إلى �ل ال��ارد ال��احة م� م��ل. 
 ال��ج�ه ال�ائ� واألف�ل ل�افة ال��ارد ال�اد�ة ال����ل عل�ها وال���ه�فة. 

 ال�����ة األه�اف ل��ق�� ال��اور نف� في تع�ل ال�ي ال����ات و ال��ادرات مع الع�ل
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 تق���

ال���ة و ال�ي رفع� شعار    2018د�����    فيان�الع ال��رة ال��دان�ة  م��    ����ة   شه� ال��دان تغ���ات س�اس�ة
ض���ه  راحو و ع�ضها شه� ال�اض�ة علي ��ل ال�الد ل��اك ال��ر� ��لة األاس��� ا .و ال�الم و الع�الة

 .ال���اه��� ال�ل���� م� م�ات ال�ه�اء و ال��حي

ت�ف�� خ�ة م���ة ص�قات للعام ع�م في  أث� ����اً  في ال�الد ع�م اس�ق�ار األوضاع األم��ة و االق��اد�ة
 ة ����  ن��ةت�ف��  في�ال�غ� م� �ل ال����ات ن��� م���ة ص�قات  ول��  علي ال��� ال���� له، 2019

�� � ال��علقة ال��ار�ع�ع�  ت�ف�� ال����� علي��حلة �ان ��ا اق��� ض�ورات ال، م�ار�عهاأن��ة م� 
 ال�ق��ة ال�م�ان�ةت�ف�� و دع� ال������ات �ال�ع�ات ال���ة و ال���ع ال��عي �ال�م  :م�لال��جة ال��ل��ة 

 ل�ي الت��ف� بها م�ادر م�اه ن��ة,��ا�� االو م�اصلة م�ار�ع ال���ا و ت�ص�ل ال��اه إلي  لألس� ال��عففة
و ت�ق�� ش�اكات ناج�ة    في دع� تعل�� الف�ات األقل ح�اً   م�اصلة جه�دهاع�    أ��اً   ل� تغفل م���ة ص�قات

 مع ال����ات ال�ول�ة و ال���ات ال����ة.

و س���ن األول��ات خالل   2019س�ع�ل م���ة ص�قات علي ت���� ال�ه�د الس���ال ت�ف�� خ�ة ع�ل 
تأه�ل ال����ات و ت�ف��   األشه� ال�����ة م� العام: رفع ال�عي �الق�ا�ا ال���ة، ت���� ال���ة ال���ة ع��

األجه�ة و ال�ع�ات ال���ة، ال��سع في م��ر ال�عل�� �اس�ه�اف الف�ات األقل ح�ا و ��اعة ال�ق�ر ال��رسي 
ل��حلة األساس، مقابلة ال��جة لألوضاع  ال�ارث�ة ال�ي ت���� بها ال���ل و ال���انات ال�ي ض��� ال�الد،  

 االس���ار في ت�ف�� م�ار�ع ال���ا. 
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 ال�ق��� ال�ف��لي :

 المتطوعین:/ 1

ال����ع�� ه� الع��د ،  و ���ة أص�لة ل�� ال�ع� ال��داني الع�ل ال���عي س�ة م� س�ات ازدهار األم� 
 ن�� ثقافةتع�ل م���ة ص�قات على    � عل�ه� في ت�ف�� مع�� م�ار�عها.الفق�� ل����ة ص�قات ال����ة تع��

. في ال��ف ال����ع�� �ال�هارات ال�ي تل�ي اح��اجاته� واح��اجات ال����ة على ح� س�اءت�و�� و ال���ع 
 ت� ت�ف�� ال��ار�ع ال�اردة أدناه: 2019األول م� العام 

 :قاع�ة ب�انات ل����ل ال����ع�� 1.1

ت�  ،م���عيال����ع�� ل��ق�� االس�فادة الق��� م� ب�انات أن��� ال����ة قاع�ة ب�انات خاصة ب����ل 
ال�قائ�  ع�� م��وعم���ع  94م���ع ع�� االس��ارة  و  40 س�ل� ب�انات: م���ع ج�ی� 134اضافة 

 .ال�م�ان�ة

 ال�ع��� لل����ع�� خالل الف��ة م� شه� ی�ای� الي شه� مارس ت� م� خاللها اج��اعات 9عق�ت ��ل� 
  و م�االت ع�لها. �ال����ة

 

 

 ص�قات ال����ة: م���ع�� م���ات 1ص�رة 

 تق��� و م�ا�عة ع�ل ال����ع��  1.2
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ت ب����� ���قة ل�ق��� ع�له� م� خالل ت���ل ع�ل� ال����ة علي ت�ف�� ال����ع�� لل���ع �����ة ص�قا
 .ي م��وع تع��ة ال�قائ� ال�م�ان�ةم���ع ع�ل�ا ف  476ت� ت���ل ع�د ساعات    ساعات ال���ع ل�ل م���ع.

 

 م���ع�� م���ات ص�قات ال����ة: 2ص�رة 
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  ال��ة:م��ر / 2

ت�عي م���ة ص�قات ال����ة م� خالل م�ار�عها و ب�ام�ها في م��ر ال��ة الى تع��� ال��مات ال���ة 
��ف�� ال��مات ال���ة و ال�ی� ال �����ع�ن ال���ل علي خ�مات عالج�ة �ال��رة ال����ة، و ذل� بللفق�اء  

 .ة���ت�ر�� ال��ادر ال و ة،ل���ال��ي، تأه�ل ال����ات ال���ة، ت�ف�� األجه�ة و ال�ع�ات ارفع ال�عي 
 :  2019ت� ت�ف�� ال��ار�ع ال�ال�ة في م��ر ال��ة خالل ال��ف األول م� العام 

 :اج�اء ع�ل�ات الع��ن  2.1

ع�ل�ة ماء   200ج�دت م���ة ص�قات اتفاق��ها مع م���في م�ة للع��ن ال�ئ��ي و ال�ي ن�� علي اج�اء  
خالل ال��ف األول م�  ب��ع�ل�ة ماء ا 17�� ع�د اج� أب�� لل��ضي األش� ح�جة ب��لفة م��ف�ة. 

 .2019العام 

 ح�الت ت���ة لل���ع ال��عي �ال�م: 2.2

على إقامة ح�الت دور�ة في   �ال�م   لل���ع ال��عي  ق�ميال����ة �ال����� مع ال��نامج التع�ل م���ة ص�قات  
ت�ف�� ال�م اآلم� وال�ف��ص وم��قاته ��� ثقافة ال���ع ال��عى �ال�م و  ال���ات وال��س�ات واألماك� العامة ل

 . ل�ل الف�ات ال���اجة لل�م

ال��ل��ة لل�م وال س��ا خالل ال��ع ال�اني لل��ة (أب��ل، مای�، ی�ن��) ساه�� م���ة ص�قات في س� ال��جة  
 :علي ال��� ال�اليلل���ع ال��عي �ال�م خالل ال��ف األول م� العام ح�لة   13��ف�� و قام� ب

 9 ال�عاون مع ل��ة اال��اء   للق�ات ال��ل�ة ح�الت م�ائ�ة ��احة االع��ام �ال��ادة العامة�
  .ال�����ات ال���ة ال�����ة ال�����ة ول��ة

 3    ��العامة للق�ات   ال��ادة ف� اع��ام    أح�اث  ج�اءح�الت  ب��� ال�م ال�����  ل��ف�� ال�م لل��اب
 .ال��ل�ة

 .ح�لة ����ة و��ا 

  .ع��ات لل���ع ال��عي �ال�م 3��انة � ال��الت ت�فل� ال����ة اج�اء  �االضافة إلي
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ب�ق��� ت��عات ع���ة م��لة في ثالجة و   الغ�ائ�ة في دع� ت�ف�� ح�الت ال���ع �ال�ماه�� م���عة أراك 
 زجاجة ع���. 3500

 

 ال���ع ال��عي �ال�م: 3ص�رة 

 تأه�ل ب�� ال�م ال�����  2.3

ال�عاق� مع ل��اني ب�� ال�م ال����� ��ا ت�  ال��ل��ة ال��انةاع�ال ال��جة م� ت��ی� و تق��� ال�ضع ت� 
 . 2019خالل العام  ل��ف�� أع�ال ال��انةه��س�ة ش��ة 

 

 

  :ت�ف�� ادو�ة وس�� اعاشة و ت�ح�ل ا�فال زراعة ال�لي 2.3

 ت�ف�� العالج ال�ه�� ( ا�فال الغ��ل + أ�فال ال�راعة)
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م�ضي الف�ل ال�ل�� �����فى س��ا ال�امعي م��� م�    �فل  110�ه��ة لالعالجات  ال��ف��  قام� ال����ة ب
ج��ه   257890و    ج��ه �ام درمان  200144ب��لفة �الغة    ن�رة و ح�ادث اال�فال ام�رمان م��� ال�اب�نابي

 �ع�ها.ارتفاع االسعار و  ت�ف� �ع� العالجات في �ان� ه�اك صع��ة  .����ا

 ت�ف�� ت�ح�ل ل�ع�  ا�فال ال�لى.

�فل شه��ا  م� و إلي م��� ال�اب�نابي ���ادث األ�فال أم درمان،  ح��   30ت�فل� ال����ة ب��ح�ل 
 2019و ت��ی� ت�لفة ال��ح�ل م� شه� ی�ای� إلي شه� ی�ن��  ���� ال�اب�نابيالدراسة حالة لال�فال �ت�� 

 ج��ه. 79,920و ال�الغة 

 ال�ي تعق� اج�اء ع�ل�ة ال�راعة)أشه�  3ت�ف�� م�ان لإلقامة خالل ف��ة الع�ل (
ج�احة زراعة ال�لي   لق�اء ف��ة الع�ل ال�ي تعق� اج�اء��ق� اقامة أ�فال ال��ضي �ال�لي    �فلة/�فل  15اقام  

��ا ع�ل� علي ، لغ ا��ار ال�ق�ام�م���ة ص�قات ���اد  ت�فل�،  2019ی�ل��  –خالل الف��ة م� ی�ای� 
، االش�اف العام علي ال��ان، ت�ف�� ادوات وع�ال لل��افة، اج�اء ال��انة لأل�فال ت�ف�� االش�اف ال��ي

 ل��ا�عة ال��ان، ت�ف��  ح�اسة، ت�ف�� وج�ات ل�� ال��اد� ���رة دور�ة.  م�ا��ة ال�ور�ة، ت���� �ام��ات
 تأه�ل ع�اب� اال�فال ب�ح�ة ال�لي (م��� ن�رة) �����في س��ا 2.4

ات �ل�عال�� �ق�م �اج�اء في ال��دان ال���� ال���مي ال�ح�� و ه�  �����فى س��ا ال�امعيم��� ن�رة 
. ت�اجه ال���� وح�ة للغ��ل ال��ت�نيو  علي وح�ة للغ��ل ال�م��    ال����  ����� م�انًا.    لال�فال  زراعة ال�لي

تقل�ل ع�د األ�فال ال�اه��� الج�اء الع�ی� م� ال����ات و ال�ع��ات ت��ل دون ز�ادة ع�ل�ات ال�راعة  و 
ع�ل�ات ال�راعة �قائ�ة االن��ار ل������ا م� م�اصلة ح�اته� ال�����ة و ال��اقه� �ال�عل�� ت���ل في: ارتفاع 
ت�لفة األدو�ة في حال تع�ض األ�فال أل� م�اعفات و ض�� سعة غ�فة الع�ا�ة �ع� اج�اء الع�ل�ة (ت���� 

 علي س��� واح�).

 3ت��ی� ال��جة م� ق�ل إدارة ال����في ( اعادة تأه�ل ة ص�قات علي تأه�ل ال�ح�ة ح�� ت�  تع�ل م���
 ع�اب� لأل�فال ال�ی� أج��� له� ج�احة زراعة ال�لي و ت�ف�� ال�ع�ات ال���ة ال�اصة بها.

 ������ات ح��م�ةتأه�ل ال���ات ال����ة لل 2.5

 م���في ��ائ� ال�عل��ي :
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م خ�مات ���ة ل����ة ����ة م� س�ان م��قة ال����م ج��ب (و ال������ات ال�ي تق�م���في ��ائ�  م� 
ه� االم�ان�ات ال�اد�ة �یهي م��قة ذات ��وف خاصة) س�ان ال���قة م� ذو� ال�خل ال���ود و ال ت��ف� ل

 تع�ل علي ت�ف�� ف�صو ����في ل�امعة ال��ل�� ، الللعالج و ی�ج� ضغ� عالي علي ال����في. ت��ع 
لل����� وال��ر�� الع�لي ل�الب ال�ل�ات ال���ة �ال�امعة �االضافة إلي ت�ق�� م��أ ال����ل�ة ال������ة و 

 اعادة ال�قة لل������ات ال���م�ة.  

 األجه�ة ال���ة ال�ال�ة: ��ف��قام� ال����ة ��� ال��جة ال��ل��ة ب�ح�ة األ�فال ح�ی�ي ال�الدة �ال����في ب

 3  أس�ة لأل�فال. 5ح�انات  و 
 8 .أجه�ة عالج ض�ئي 
  أجه�ة ت�ف� ص�اعي. 4ص�انة 
 أشه�. 6�ل ال��ل��ة ل��غ�له ل��ة جهاز لف�� الغازات و ال��ال 
 5 .أجه�ة م��ات م�ال�ل ور���ة 

 ة.ت�ف�� وح�ة األك���� ال�����علي الع�ل ك�ا جار� 

 ال����:م���في ال����� 

. �ال��دان ال�ح�� ال����� في رعا�ة األ�فال ح�ی�ي ال�الدة  ال����  �ع� م���في ال����� ال����في
�ق�ل ال����في األ�فال ح�ی�ي ال�الدة م� ع�� ی�م ألقل م� شه� �ال����ل م� ال������ات األخ�� أو ��

 ال����في م�ه� علي أعلي م���� م� ح�� ال��اني و ال�ع�ات ال���ة و ال�ادر ال��هل. م� األس�. 

 غ�ل:�ال�ع�ات ال���ة ال�ال�ة لل�ص�ل لل�اقة الق��� لل��قام� ال����ة ��� ال����في 

 ح�انة م��قلة 
 5 أجه�ة عالج ض�ئي 
 5 م��ات م�ال�ل ور���ة 
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 ال����في ال����� لأل�فال: 4ص�رة 

 ت�غ�ل م��� ع�� ال�ف��� لل�عا�ة ال���ة األول�ة  2.6

تع�ل م���ة ص�قات علي ت�غ�ل م��� ع�� ال�ف��� �ال��اكة مع ال����ة ال���ة ال��دان�ة األم����ة و 
االش�اف و ال��ا�عة ال�ور�ة لع�ل ال����  و دفع ت�لفة ت���� ال���� ال�ف��� ال����ة. قام� ال����ة �م���عة  

���رة م����ة و دع� ال���� �أجه�ة �����ت� و �ا�عة، ت���� وح�ة �اقة ش���ة ل��ان اس�ق�ار ال��ار 
 ال�ه��ائي. 

  -ت�ف�� االح��اجات اشه��ة لل�ور االی�ائ�ة : 2.7

 ثالثة��ة ص�قات ال����ة على ت�ف�� االح��اجات ال�ه��ة م� ال��اد ال���ن�ة وت�ز�عها على  ن�الء تع�ل م�
 -ن��ل علي ال��� ال�الي: 150م� ال�ور االی�ائ�ة و ال�الغ ع�ده� 

 شه�  –م��ف�� (شه� ی�ای�  80إلعاقة ال����ة وع�ده� دار ش��� ل�أه�ل األ�فال ذو� ا
 مارس).

  �م��ف��. 40داخل�ة معه� ال��ر لل�الب ذو� اإلعاقة ال����ة وع�ده 
  �م��ف��. 30إس��احة س��ان أال�فال ( ت�اعى ) وع�ده 

 م.2019ج.س خالل ال��ف األول للعام 166,652بلغ� ال��لفة ال�ل�ة  إلح��اجات ال�ور االی�ائ�ة 
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 ت�ز�ع م���ات ش��ة �اب� لل��اد الغ�ائ�ة :

د� ال����ع بها م� ش��ة �اب� ���رة اس����ة على م�ار قام� م���ة ص�قات  ب��ز�ع م���ات االل�ان وال��ا
 علي ال�هات ال��ض�ة في ال��ول أدناه: 2018العام 

 ال�هات ال�ي ت�زع لها وج�ات األل�ان و ال��اد�

 اس� ال�هة 
 إصالح�ة ال���� -س�� ال��اء ام درمان  اصالح�اتس��ن / 

 دار ال����� -دار ال���ات  -دار ال���ق�ل للف��ات  -دار ح�ا�ة ال�فل  -دار ��ائ� لل����دی�  دور ای�ائ�ة 
 م���فى ال�ل� -م��� ن�رة لغ��ل ال�لى  م�����ات

 م���عة م� ال�الو� �ام�رمان  -  -معه� االمل لل�� وال���  -معه� ال�ل�ابي معه� ال��ر لل��ف�ف��  م�اك� و معاه� تعل���ة 
م�ادرة  -شق� ال�لى ����ا  -اس��احة س��ان (م�ادرة �ل�ا ���)  -اس��احة س��ان اال�فال ( ت�اعى)  األ�فال ال��ضي

 ب�االمان
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 ال�عل��  /3

����قة أم��ة دار  ALPال�عل�� ال��یل   إعادة اال�فال وال��اب غ�� ال�ل��ق�� �ال��ارس ����� 3.1
 ال�الم:

لل�� م� م��لة ال���ب  2018ب�ات م���ة ص�قات في الع�ل في م��قة ام��ة دار ال�الم في ب�ا�ة العام 
ال���ل�ة  41ل م�رسة ال�ه�� ال���� م�اك� ل�مج اال�فال وال��اب خارج ال��رسة داخ 3م� ال�عل�� �ان�اء 

ت�اصل� أن��ة ال���وع ح�ي العام   ب�ات.  39ال���ل�ة وم�رسة ال�الم    45,وم�رسة ال�ه�� م��وب ال�ل�فة  
�فل و �فلة  420ح�� ت� ت���ج ال�فعة األولي ل�الب م�اك� ال�عل�� ال��یل ال�الث و ال�الغ ع�ده�  2019

و �فلة إلي الف��ل ال�راس�ة ال��از�ة الع�اره� و م���اه� األكاد��ي �فل  300و ن�ح ال���وع في اعادة 
���ارس األساس ال��ام�ة، ��ا أج��� ح�لة ت�ع��ة ع� أه��ة ال�عل�� �ام��ة دار ال�الم ، �االضافة إلي 

 .��ة ل�� ال��یل ال�الثة  ودراسة ام�ان�ة ع�ل م�اك� ج�ی�ة ���ل�ة اماج�اء دراسة ل�ق��� ت���ة م�اك� ال�ع

  

 أم��ة دار ال�الم –م��� ال�عل�� ال��یل  –ت���ج ال�فعة األولي  :5ص�رة 
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 أم��ة دار ال�الم –م��� ال�عل�� ال��یل  -دمج األ�فال وال��اب خارج ال��ارس  :6ص�رة 

 تعل�� ال��ف�ف�� 3.2

ت�عي م���ة ص�قات الى  ت�ف�� ب��ة تعل���ة مالئ�ة لل�الب ال��ف�ف�� في م�حل�ى االساس وال�ان�� و 
تع��� ف�ص اس���اره� في ال�عل��. ب�أ الع�ل علي ��اعة م�هج ال��حلة ال�ان��ة أدخال ��� ال�ف ال�ال� 

ي معه�� ال��ف�ف�� ���ی��ي ع���ة واخ�اجها. جار� الع�ل حال�ًا في تق��� ال��جة م� ال�ع��ات ال�راس�ة  ف
 والق�ارف ودارسة ام�ان�ة ز�ادة ال�عة االس��عاب�ة اج�اء ل��اني معه� ال��ر. 
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ال��رس�ة لل�ف ال�ا�ع ���حلة األساس بلغة ب�ایل ل�الب معه� ال��ر ام� م���ة ص�قات ���اعة ال��� ق
 �م .ال��� ه�ا العام ب�ال�ة ال���ت� ت�ف��  ن��ة ل�غ�� ال��اهج.

 

 ��اعة ال�ق�ر  –تعل�� ال��ف�ف��  :7ص�رة 

ب�ال�ة   �ال����� مع ال��� ال�ولي    حال�ا ی�� ال����� ل�ضع ت��ر ل��اعة ��� ال�ف االول وال�اني وال�ام�
 .ج��ب ��دفان وال��ل األزرق ووس� وغ�ب دارف�ر 

 اف�ار �ال� 3.3

ب�ال�ة   في ال��ا�� ال����ة ���حلة األساس وال�ال�ات لل�الب اإلف�ار وج�ة ت�ف��تع�ل ال����ة علي 
عق�ت .  ال����م م�ا ��ه� في  خل� اس�ق�ار أكاد��ي لل�الب و ت���� األ��اء ال�����ة علي أس� ال�الب
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�فل و�فلة ب�اقع  7000ف�� ال�ج�ة لع�د �ال� م���ة ص�قات اتفا��ة ش�اكة مع م���ة ص�اح ال��دان ل�� 
 م�رسة. 26

 ب�اء ق�رات ال��اب ال��داني : 3.4

تع���ًا ل���أ ال��اكة و ال�عاون و ال����� ب�� م���ات ال����ع ال��ني عق�ت م���ة ص�قات ال����ة اتفا��ة 
ل��ف�� ب�نامج ش�اب قادر و ال�� �ع�ي ب��اء ق�رات  2019ال����ة في مارس  ن�ادر ش�اكة مع ج���ة یال

). ت� soft skillsم�االت ال����ة ال����امة ، مهارات ال��ادة و ال�هارات األساس�ة (ال��اب ال��داني في 
 ��ا وارد أدناه: 2019ت�ف�� الع�ی� م� األن��ة في ال��ف األول م� العام 

 2�ال����م  �ا�ق�� م� م�ّ�ن  ج�ی� مق� اس���ار  
 تع��� م�ال في تع�ل ر���ه غ�� ش�اب�ة م�س�ة وهي والف��ن  ع�یلة لل�قافة ش��ة مع اب�ام ش�اكة 

 في ال��دان. االن�ان وحق�ق  االج��ا��ة للع�الة وال��و�ج ال�الم 
 ال��ی� م� كل ت���� وت� لل����ة وال���ق�ل�ة ال�ال�ة ال��جه ح�� ال��ف��� ال���� ���لة اعادة 

 ال�����ة الع�ل وم�ی� ل��احة االعالم -ال�الي - االدار� 
 وال��ار�ع ال�����ة ت� ت�ف�� األن��ة ال�ال�ة: ال��امجو في ما ��� 

 االن�قال�ة الف��ة خالل وال�قابل ال�اه� ال�ضع ح�جه ش�اب قادر ح�� ب�نامج ت���� اعادة 
 في م���� م��� مع �ال�عاون  الفائ�ة ال�الثة لل���ات قادر ش�اب دفع ل�ل ال��نامج أث� ��اس 

 .ك���ا /ن��و�ي في ال����ل�ة ال��ر���ة ال��امج أث� ��اس
  �الع�ل وخ�ة لالس��ات���ة ال����� وجار�  ال�����ة الع�ل م�احة م�ی� ل���وع ت���� ت 

 اغ���. شه� ب�ا�ة في ال��احة اف��اح ی��  ان على وال��غ�ل
 ���اعالم ج�ی�ة و م����ة  ل���وع  ادارة  تعwhy not   لف�ح یه�ف اعالمي و ه� ب�نامج 

 ال���. وجهات ����لف ح�لها ال�قاش واثارة  تقل���ه غ�� ���ره  ال������ة الق�ا�ا
 

 ت�ف�� م�احة آم�ة لال�فال داخل االع��ام: 3.5

جاءت ف��ة ال���وع ل�ج�د الع�ی� م� األ�فال ��احة االع��ام أمام ال��ادة العامة للق�ات ال��ل�ة م�ا ت��ل� 
ت�ف�� م�احة ام�ة له�الء األ�فال و اس���اب رؤ�ة األ�فال لل���ل ال��اسي ال�� ��� �ه ال��دان. ت� 

و ال����� مع ال��ادرات العاملة في م�ال ت�ف�� ال���وع �ال��اكة مع ق�� ح�ا�ة األ�فال �����ة ال��ن��� 
 15�فل و�فلة �اس��ارة ال����ل الق���ة ،  ت�ر��  230ح�ا�ة األ�فال ��احة االع��ام. ت� ت���ل 
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م���ع�� علي ����ة ال�عامل مع األ�فال (ادارة ال�الة)  5��ة ، ت�ر�� م���ع علي اس��ارة ال����ل الق�
م� األ�فال و اس�ه� و ت� ت�ف��   4000ع��ام بلغ ع�د ال���ف��ی� م�ها  ح�الت ت�ع��ة ل��ة اس��ع داخل اال

 �فل و�فلة.   200�فل و م�اه�ات ع���ة م� م�ات� و أدوات ر�اض�ة و م����ة لع�د    50م�احة ام�ة لع�د  

  
 ت�ف�� م�احة ام�ة لال�فال داخل اع��ام ال��ادة العامة : 8ص�رة 
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  ال���ا: /4

 اال�ار (م��ات ال��اه): 4.1

في م�ا�� ال��جة في  وال�ات ال��دان  تع�ل م���ة ص�قات ال����ة علي ت�ف�� و ت���� م��ات م�اه 
ن�اء م��ات م�اه �املة أو ت��لة م��ات م�اه ب�غ��� ن�ام ت�غ�ل ال���ات م� دی�ل إو ذل� � ال���لفة

ف�� م�اه صال�ة ل��ب االن�ان وال���ان و ت���� ت�  و ت���� خ�انات لل��اه م� أجلأالى ال�اقة ال����ة 
اك��ل ت�ف�� ع�د م� م��وعات ال���ا م� م��ات م�اه  2019في ال��ف األول م� العام ن���ة ال��اه. 

 وخ��� ناقلة ��ا م�ضح أدناه:

 م��ات �املة: 3ت� ت�ف�� 

 (كاملة ):  م��ة م�اه �اب� ال�����ة 

ش��.   2800الق���ة ب�ال�ة ال��ل األب�� و ی�لغ ع�د ال���ف��ی� م� ال���ة  تقع ال���ة في  م�ل�ة  
نف� ال���وع �ال��اكة مع ه��ة م�اه وال�ة ال����م ��ا ساه� ال����ع ال��لي ب����ل ج�ء م� أع�ال 

 ال���ة.

ق�م و ت���� ن�ام �اقة ش���ة،   200ت��ل أن��ة ال���وع ت���� م��ة �املة ت��ل حف� ب�� ج�في �ع��  
م�� م�ع� وع�ل س�ر خارجي وم�ارج م�اه لل��ب.  ت� االن�هاء م� 24ت���� خ�ان م�اه  جي ار بي ��عة  

 4.000بلغ� االن�اج�ة ج��ع أع�ال ال���ة م� ال�ف� وال�غل�� وال��افة لل��� وت�ارب االن�اج�ة ح�� 
ت� االن�هاء م� ج��ع االع�ال واج�اء ال��ل�� وال��ل� لل��ة  . جال�ن فى ال�اعة ،  و�ع� االع�ال ال��ن�ة

 ال����ة �الق��ة.
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 م��ة م�اه �اب� ال�����ة: 9ص�رة 
 :م��ة م�اه الق��الب 

 وال���ان لإلن�ان ال��ب م�اه  ال���وع ل��ف��تقع ال���ة ���ل�ة ش�ق ال��ل في وال�ة ال����م. یه�ف 
ال��اورة و�ان ال���وع في ال��ا�ة ت��لة ل��� م�ج�دة ول�� ه��ة ال��اه أق�ت  وال��ا�� الق��الب �ق��ة

ی�لغ  .م��ة �املة ن��ة ل��جة ال���قة العال�ةان�اء ص�قات �م���ة �ع�م صالح�ة ال��� ل�ل� إل��م� 
ت��ل أن��ة ال���وع ت���� م��ة �املة ت��ل حف� ب�� ش��، 2500ة ع�د ال���ف��ی� م� ال���

م�� م�ع� 24ق�م و ت���� ن�ام �اقة ش���ة، ت���� خ�ان م�اه  جي ار بي ��عة    450ج�في �ع��  
وع�ل س�ر خارجي وم�ارج م�اه لل��ب.  ت� االن�هاء م� ج��ع أع�ال ال���ة م� ال�ف� وال�غل�� 

جال�ن فى ال�اعة ،وت���� ج��ع األج�اء   3.000ن�اج�ة ح�� بلغ� االن�اج�ة  وال��افة لل��� وت�ارب اال
 .لل���ة وال��غ�ل

  م��ة م�اه ال����اب 

 3500تقع ال���ة ���ل�ة ج��ب ال�امل�� في وال�ة ال����ة و ی�لغ ع�د ال���ف��ی� م� ال���ة 
ق�م و ت���� ن�ام  580ت��ل أن��ة ال���وع ت���� م��ة �املة ت��ل حف� ب�� ج�في �ع�� ,ش��

م�� م�ع� وع�ل س�ر خارجي وم�ارج م�اه 24�اقة ش���ة، ت���� خ�ان م�اه  جي ار بي ��عة 
لل��ب.  ت� االن�هاء م� ج��ع أع�ال ال���ة م� ال�ف� وال�غل�� وال��افة لل��� وت�ارب االن�اج�ة ح�� 

 .جال�ن فى ال�اعة ، وت���� ج��ع األج�اء لل���ة وال��غ�ل 4.000بلغ� االن�اج�ة 
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 م��ة م�اه ال����اب :10ص�رة 

 ت��لة م��ة م�اه واح�ة:

 :(ت��لة) م��ة م�اه ال��خ بالل 

ش��. ان�ه�   2400ب ق�تة في وال�ة ال����ة و ی�لغ ع�د ال���ف��ی� م� ال���ة  أتقع ال���ة ���ل�ة  
 ال��اه. وم�ارب ال����� و ال����ة ال�اقة أع�ال ال���ة م� ت����

 

 ال��خ بالل م��ة م�اه  :11ص�رة 
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  جار� الع�ل في ت�ف�� م����� م�اه:

 :����م��ة م�اه ق��ة ن 

ش��.  9000تقع ال���ة ���ل�ة ال��� في وال�ة غ�ب ��دفان و ی�لغ ع�د ال���ف��ی� م� ال���ة 
 م�اه خ�ان ت���� و ال�اقة ال����ة و ت�ص�ل  ق�م  650�ع��  ج�في ب�� حف� ال���ةت��ل أع�ال 

GRP  24 �م�وج.. ت�ف�� ال���وع ب�ع� م� ش��ة  ال��اه وم�ارب ال�����  مع م�� م�ع 

 :���م��ة م�اه ق��ة ف 

ش��.  4000ال���ة تقع ال���ة ���ل�ة �ل���و في وال�ة ش�ال دارف�ر و ی�لغ ع�د ال���ف��ی� م� 
 م�اه  خ�ان ت���� و ت���� ال�اقة ال����ة و ق�م 230�ع��  ج�في ب�� ت��ل أع�ال ال���ة حف�

GRP  24 �ال��اه وم�ارب ال�����مع  م�� م�ع . 

 تأث� ت�ف�� م�ار�ع م��ات ال��اه �ع�د م� الع�امل: 

 .م��لة ع�م ت�ف� ال���لة ال�ق��ة 
 .مع�قات شح ال�ق�د 
  ال����ل لل���ات و نق� ال����ع��صع��ة 
 .تغ�� أسعار ال��ار�ع ���� ال���� و ارتفاع اسعار ال�لع م�ا زاد ت�لفة ال���ات 

 ت�ص�الت ال��ازل: 4.2

   الفق��ة األس� ل�ع�   ال���مي ال�ائي اإلم�اد خ�مة م��وع ت�ص�الت ال��ازل �ال���ة العامة لل��اه ل��ه�ل
. ت� ون��فة آم�ة م�اه ت�ف�� و  �ةال���م ال���ة م� مائي إم�اد ل��ان ذل� و ال����ة ال����ة ال��ا�� في

ن��ة. تأث� ت�ف�� ال���وع ب�أخ�  408م��ل ����ة ال��اه و بلغ ع�د ال���ف��ی� م� ال��ص�ل  60ت�ص�ل 
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 �� وال��ل� و ع�م وج�د م����ات ل�ع� ال��ازل.ه��ة م�اه دار ال�الم في ال��ف�� وال��ل

 

 

  م��وع ت�ص�الت ال��ازل  :12ص�رة 

 ال���دات ال�����ة �ال��ارس: 4.3

 م��د ب����� وذل� ال���م�ة ال��ارس لل��اه ال���ة وال�اردة لال�فال في  م��ر �ع�ل ال���وع على ت�ف��
االم�اد ال�ائي داخل ال��ارس م�ا ��ه�  لل��اه �االضافة الى ت���� م�ت�ر وخ�ان ل��ان اس���ار�ة  ���عي

) م��د 26فى االس�ق�ار ال�ارسي و���ع ت��ب ال�الم�� خالل ال��م ال�راسي. قام� م���ة ص�قات ب��ف�� ع�د(
 م��ف��. 26000���عي ���ارس األساس ب�ال�ة ال����م و بلغ ع�د ال���ف��ی� م�ها 
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 م��وع م��دات ال��اه ال�����ة �ال��ارس :13ص�رة 

 ال���� ال�اقلة: 4.4

 خ� ال��اه ال�اقل ����قة ال����اب: 

 ن��ة. یه�ف ان�اء ال�� إلي خل� 12000�قع ال���وع �ال�ال�ة ال��ال�ة و ی�لغ ع�د ال��ان �ال���قة 
ی�� ت�ف�� ال���وع في ا�ار ال��اكة مع ش��ة م�وج  .ال����ة م����  وت���� ال���قة ل��ا�� االس�ق�ار
 ال�اخل�ة. ال��ص�الت لل��اه و ت�قي ت���� ال�اردة وال�ل��ة  ال�اقل ال�� االن�هاء م� ت�ر�� ت� ال��ار�ة 

 

 م��وع خ� ال��اه ال�اقل �ال����اب :14ص�رة 

 :�اب��ةخ� ال��اه ال�اقل ����قة ال

 �عاني س�ان ال���قة م� ع�م ت�ف� م�اه لل��ب. و �ال�ةال�ال�ة ال�� ��ل�ة ال��ة� ق�لي /ال�اب��ةتقع ق��ة 
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��ل�م�� وت����  4,5 ���ل ال�اقل ال�� وت���� ت�ر�� �ان� خ�ة ال���وع 2018ع�� ب�ا�ة ال���وع في 
ال��  أع�ال ت���� % م�25 داخل�ة. ت� ت�ف�� اج�اء ت�ص�الت، و �اردة  �ل��ة ت�ر��ش��ة داخل الق��ة، 

 ب�صة وت�ر�� ال�ل��ة ال�اردة, 6) ماس�رة 500ب��ح�ل ع�د ( ال�اقل

ول�� ن��ة لل��جة ال����ة للق�� ال��اورة وتفه� أهل ال���قة ت� تع�یل ال���وع �ع�ل دراسة ج�ی�ة ل�� ناقل 
و�ج�اءات ال�عاق� مع ال�قاول  ��ل� م�� وت� ت�ر�� �ل م�اس�� ال��ف�� لل��قع 11.5ق�� ���ل �لي  6لع�د 

 .م��ف�� 11,500 ت���� خ� ال��اه ی�لغ ع�د ال���ف��ی� م� واالش�اف و 

 

 م�قع م��وع ال�اب��ة :15ص�رة 

 ال���ات: 4.5

 ش��ة م�اه ال��ی�ة ال����ة �ال�ل�ة:

�قع ال���وع فى وال�ة ال����م و ی�� ت�ف�� ال���وع ( ت���� ال���ة) ض�� ال��اكة ب�� م���ة ص�قات و 
ه��ة م�اه وال�ة ال����م ح�� تق�م م���ة ص�قات ب��ف�� ال��اس�� ع�� ش��اء م��ل�� م�ل ش��ة ب�وج 

 ي أع�ال ال�ف� و ال�����. االمارات�ة وتق�م اله��ة ب��ف�� وت���� ال���ة. ت� ت�ر�� ال��اس�� و ت�ق
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 / اال�عام5

 ال�قائ� ال�م�ان�ة :  5.1

 ال�ق��ة ال�م�ان�ة (ال�ق��ة ال����م وذل� ل��ف�� وخارج وال�ة داخل األس� ذات ال��جة ال���وع ���ه�ف
علي ال��اد 2019الف��ل). اح��ت ال�ق��ة ال�م�ان�ة لعام  ال�ه� ل�افة أش�اص 5 م� م��نة أس�ة  ت�في

��ل� ع�س�ة__  2ل�� ز��_ 3  - ق�حك�ل� دق�� 10 -��ل� دق�� ذرة  10ك�ل� س��_ 10( ال������ة ال�ال�ة:
 ج��ه س�داني.  750) و بلغ� ت�لفة ال�ق��ة ال�اح�ة ��ل� ع�س 2

 �جة علي ال��� ال�الي:لألس� ذات ال�ت�ز�عها و ج��  حق��ة  20251تع��ة  �ت� 
 5735  حق��ة ب�اس�ة ال��زع�� ال�ع���ی� ل�� م���ة ص�قات، مع�� ه�ه ال�قائ� م��لة م� ق�ل

، 500، ق�� 1,500، ام���ا  2000م���ع ص�قات ح�ل العال� علي ال��� ال�الي: (االمارات 
  ).750، ب���ان�ا 250، ال���� 500ال�ع�د�ة 

 7000   ت� ت���لها و ت�ز�عها     7516�عها ب�اس�ة ال���ة ال��ار�ة ال�س�ي وحق��ة ت� ت���لها و ت�ز
 ب�اس�ة ال����ع�� (ل� ت��خل م���ة ص�قات في ت��ی� ال���ف��ی�).

  �قام� م���ة ص�قات ب�ع� ع�د م� ال��ادرات و ال����ات العاملة في م�ال اال�عام و ت����ها م
 ص�قات وم�ردی�ها ����قة ال�فع االجل.ت�ر�� م��نات ال�ق��ة ال�م�ان�ة ع� ���� 

 .ج��ه س�دانى 35,774,733.42 بلغ� ت�لفة ال���وع

  
 2019ال�قائ� ال�م�ان�ة  م��وع :16ص�رة 
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 ز�اة الف�� : 5.2
 28060ت� إس�الم م�الغ ز�اة الف�� م� م���عات ص�قات في �قاع العال� ال���لفة و ت�ز�ع ما �عادل  

ج��ه  1,004,608أس�ة. بلغ� ال��لفة ال�ل�ة لل���وع   2806ك�ل� دق�� في وال�ة ال����م  ل��الي 
 س�داني.

 
 

 2019 أغسطس 31–ینایر  1/  المصروفات 6

 ال���ة ال��ف (ج��ه س�داني) ال���ر
 %20.15 8,108,486.58 م��ر اال�عام

 18,171,001.22 م��ر ال���ا
45.16% 

 7,525,704.00 م��ر ال��ة
18.70% 

 2,778,744.00 م��ر ال�عل��
6.91% 

 3,656,060.20 ال��ف اإلدار� 
9.09% 

 %100 40,239,996.00 االج�الى
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محور االطعام محور السقیا محور الصحة محور التعلیم الصرف اإلداري

مصروفات منظمة صدقات الخیریة
2019أغسطس -ینایر 
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