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سلسلة دراسات الحالة ملبادرة خط االستواء  التابعة  لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

اصبحت املجتمعات املحلية واألصلية يف جميع أنحاء العامل تتقدم يف ابتكار حلول التنمية املستدامة التي تعمل من أجل الناس والطبيعة. قليلة هي املنشورات أو دراسات الحالة التي 

حكت القصة الكاملة لكيفية تطور هذه املبادرات، واتساع نطاق تأثريها، أو كيف تغريت مبرور الوقت. بل االقل منها هي التي حكت هذه القصص كام تم رسدها بلسان هده املجتمعات 

املحلية نفسها.

مبناسبة الذكرى ال 10 لتاسيسها، هدفت مبادرة خط االستواء إىل سد هذه الفجوة. دراسة الحالة التالية هي واحدة يف سلسلة متزايدة تقوم بتفصيل أعامل الفائزين بجائزة خط االستواء – 

أفضل االعامل املمحصة من اجل املامرسات املجتمعية يف الحفاظ عىل البيئة وسبل العيش املستدامة. وتهدف هذه الحاالت إىل تشجيع الحوار بشأن السياسات الالزمة التخاذ النجاح املحيل 

بعني االعتبار، من أجل تحسني قاعدة املعارف العاملية حول البيئة املحلية والحلول اإلمنائية، وتكون مبثابة مناذج للنسخ املتامثل. افضل وسيلة لفهم و رؤية دراسات الحالة هذه هوباإلشارة 

إىل “قوة العمل املحلية: دروس من 10 سنوات عىل جائزة خط االستواء”. خالصة لدروس ملقنة وسياسات موجهة تعتمد عىل مواد الحالة

انقر عىل الخريطة لزيارة قاعدة البيانات لدراسة حاالت مبادرة خط االستواء.

املحررون

Joseph Corcoran  :رئيس التحرير

Oliver Hughes  :مدير التحرير

Dearbhla Keegan, Matthew Konsa, Erin Lewis, Whitney Wilding  :املحررين املساهمني
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 Edayatu Abieodun Lamptey, Erin Atwell, Jonathan Clay, Joseph Corcoran, Sean Cox, Larissa Currado, David Godfrey, Sarah Gordon, Oliver
 Hughes, Wen-Juan Jiang, Sonal Kanabar, Dearbhla Keegan, Matthew Konsa, Rachael Lader, Erin Lewis, Jona Liebl, Mengning Ma, Mary

McGraw, Brandon Payne, Juliana Quaresma, Peter Schecter, Martin Sommerschuh, Whitney Wilding

التصميم
   Sean Cox, Oliver Hughes, Dearbhla Keegan, Matthew Konsa, Amy Korngiebel, Kimberly Koserowski, Erin Lewis, 

John Mulqueen, Lorena de la Parra, Brandon Payne, Mariajosé Satizábal G.

شكر وتقدير

تقدم مبادرة خط االستواء  الشكر و االمتنان  لزينب لتنمية و تطویر املرأة ، وتخص بالشكر السيدة فاطمة أحمد عن إرشاداتها و مدخالتها. 

جميع الصور معتمدة برتخيص من زينب لتنمية و تطویر املرأة. الخرائط معتمدة من كتاب حقائق العامل لوكالة املخابرات املركزية ويكيبيديا.

متت ترجمة دراسة الحالة من قبل هند سالمة ، وتم تدقيقها من قبل محمد كاري )من متطوعي األمم املتحدة(.

اقرتاح االقتباس

برنامج األمم املتحدة االمنايئ 2013 ، زينب لتنمية و تطویر املرأة ، السودان، سلسلة مبادرة دراسة الحالة، نیویورك.

http://equatorinitiative.org/index.php?option=com_winners&view=casestudysearch&Itemid=858


حقائق رئيسية.
الفوز بجائزة خط االستواء: 2012

تاريخ التأسيس: 2008

املوقع:  القضارف - السودان.

ثالثة  علی  موزعة  امرأة  االف  ثالثة  من  أكرث  املرشوع:  من  املستفيدون 

الفالحة  األشجار،  غرس  البيولوجي:  قروی.التنوع  مجتمع  خمسون   و 

املستدامة.
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زينب لتنمية و تطویر املرأة
السودان

ملخص املرشوع
تعمل زينب لتنمية و تطویر املرأة عىل تعبئة ومتكني املرأة، من خالل 
النساء  من  للمزارعات  كبري  اتحاد  داخل  املحلية  التعاونيات  تنظيم 
. منذ إنشائه عام 2005 ، منى االتحاد  من 300 امرأة موزعة 
يف  مجتمع   53 عىل  موزعة  امرأة   3000 إىل  مجمعات   6 عىل 
والية  القضارف - السودان. يوفر االتحاد القاعدة للمزارعات لتحسني 
توفري  يتم  إذ   . الجيدة  البيئية  املامرسات  وتبادل  الزراعية  اإلنتاجية 
واستخدام  املحاصيل  تناوب  العضوية،  الزراعة  مجال  يف  التدريب 
إزالة  مبخاطر  الوعي  مستوى  رفع  التنظيم   البيولوجية،   األسمدة 
الغابات، وعمل علی توزیع غاز الطهي للحیلولة دون قطع األشجار 
لجمع الحطب.  وايضا، عمل االتحاد علی إخراط  أعضائه يف األنشطة 
املتعلقة بإعادة زراعة الغابات و غرس األشجار. باإلضافة إىل تعزيز 
قدرة املرأة عىل حيازة األرايض، كام و تعرض املبادرة برامج مكثفة 
للتثقيف الصحي والرفع من مستوى الوعي بصحة األم وتنظيم األرسة 
والوقاية من فريوس نقص املناعة البرشية / اإليدز، وختان اإلناث. و 
يتم استثامر إيرادات االتحاد يف املدارس االبتدائية القروية،و خدمات 

الرصف الصحي، ومشاريع جديدة للتزويد باملياه الصالحة للرشب.

   جدول املحتويات
4 الخلفية والسياق

7 األنشطة الرئيسية واالبتكارات

9 تاثريات التنوع البيولوجي 

9 اآلثار االجتامعية واالقتصادية

10 التأثريات السياسية

11 االستدامة

11 النسخ املتامثل

11 الرشكاء
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 القضارف، السودان.

متثل  والية  القضارف مع واليات  كسال و البحر األحمرمنطقة رشق السودان . تحدها والية 

الخرطوم وكسال من الشامل، والية الجزيرة من الغرب و والية سنار من الجنوب - يبلغ عدد 

و  املائة.  يف  قدره 3.87  سنوي  منو  معدل  مع  شخص،  مليون  من 1.35  يقرب  ما  سكانها 

بالرغم من كون أكرث من ثلثي سكان الوالية يعيشون يف املناطق القرویة، إال أنها  ترتبط بشكل 

جيد باملراكز اإلقليمية للسودان وببعض املدن اإلثيوبية عرب شبكة من الطرق الرسيعة.

هناك عدد من القبائل السودانية ممثلة داخل النسيج السكاين  لوالية  القضارف، من بينها:  

املغرتبني  من  كبري  لعدد  موطن  أيضا  والوالية  مساليت.  و  نوبا   ، فور  دينكا،  بگارا،  شايگيا، 

اإلريرتيني،  اإلثيوبيني،  األقباط،  املرصيني،  اليونانيني،  الهنود،  األكراد،  األرمن،   : منهم  األجانب 

الصوماليني، النيجرييني والتشاديني.

وميكن أن يعزى تركيز و تعدد هذه األعراق والقوميات يف  القضارف للطفرة الزراعية التي 

اجتاحت الوالية، و التي حولتها  إىل مركز تجاري رئييس و بالتالی جذب االشخاص من الدول 

و الوالیات املجاورة ؛ زد عىل ذلك،  الحرب و املجاعة بإثيوبيا و ارثرييا، يف الفرتة املمتدة بني 
1980 و 1990، كان من بني تداعياتها، ازدياد عدد الالجئني بالوالية. تجدر اإلشارة إىل أن 

كثريا من هؤالء الالجئني ما زالوا يعيشون يف مخيامت.

التدهور البيئي ، الفقر،  والرصاع

تعد الزراعة النشاط االقتصادي الرئييس يف  القضارف، إذ أن حوايل 08 يف املائة من سكان الوالية 

ينخرطون يف الزراعة كجزء من مصدر عيشهم. و لكن الصناعة الزراعیة تواجه عدة تحديات، 

تقنيات الحصاد الغري املستدامة واملامرسات الزراعية أرضت بوظائف النظم اإليكولوجية لدرجة 

أن الرتبة ونوعية املياه ، يف كثري من األماكن، مل تعد كافية لدعم الزراعة أو املحافظة علیها 

. وقد أسفر الرعي املكثف و املفرط عن فقدان الغطاء النبايت الذي أدى بدوره إىل تدهور 
األرايض وتحويل جزء كبري من األرايض الخصبة إىل صحراء. القطع والحرق يف الزراعة عىل نطاق 

واسع استهلك ودمرأكرث من ثلثي الغابات يف السودان. وزاد انجراف الرتبة بالقرب من األنهار 

الرئيسية، من الفيضانات وتلوث مياه الرشب وانتشار األمراض املنتقلة عرب املاء مثل الكولريا، 

والتي تتسبب يف خسائر فادحة عىل الكثافة السكانية الضعيفة أصال من جراء سوء التغذية. 

الخلفية والسياق

عالوة عىل ذلك ، أصبح الكثري من املزارعني یفرطون يف االعتامد عىل محصول واحد، مام أثر 

سلبا عىل اإلنتاجية الزراعية، وخاصة يف ظل تزايد التقلبات املناخية وفقدان املحاصيل نتيجة 
تفيش اآلفات والطفيليات.

ومام زاد من تفاقم التحديات البيئية ارتفاع نسبة الفقر وعدم وجود خدمات اإلرشاد الزراعي 

األرايض.  إدارة  مامرسات  تحسني  عىل  و  الحديثة  الزراعية  التقنيات  عىل  املزارعني  لتدريب 

العديد من صغار املزارعني ال يستطيعون الحصول عىل البذور املحسنة وليس بوسعهم تحمل 

نفقات العمل الالزم للبذار،والحرث ، وإزالة األعشاب الضارة. العوائق املالية تؤثرأيضا بشكل 

غري متناسب علی املزارعات اللواتی غالبا ما يحتجن للتعاقد مع  عامل للقيام باالعامل اليدوية 

الشاقة. وکنتيجة لذلك، تتدهور خصوبة الرتبة و تنخفض اإلنتاجية الزراعية مع عدم إدارة مياه 

األمطار بشكل مناسب.

وقد عمل التدهور البيئي أيضا عىل تفاقم الرصاعات السياسية الطويلة األمد  و الرصاعات حول 

املوارد داخل السودان، حرب أهلية استمرت أكرث من 50 عاما بني املناطق الشاملية والجنوبية 

يف السودان والتی انتهت بتوقيع اتفاق سالم يف عام 2005 وانفصال جنوب السودان يف عام 
2011، يف حني يستمر الرصاع يف دارفور، غرب السودان. وعلی إثرهذه الرصاعات، نزح املاليني 

من األرس، وخلقت عبئ اضايف عىل األرض امتدت إىل املوارد الطبيعية الناضبة أصال.

املرأة يف املناطق القروية بالسودان

تساهم املرأة بشكل كبري يف قطاع الزراعة يف السودان، وتعتمد معظم األرس السودانية عىل 

النساء يف الزراعة و تأمني غذائها ودخلها.  القضارف ال تختلف عن باقی والیات السودان، 

إذ توفر الوالية جزءا كبريا من الذرة الرفيعة ، الدخن، الفول السوداين والخرضاوات من خالل 

دورهن  اليزال  اللواتی  النساء  من  املزارعات  مبساهامت  كبري  حد  إىل  مدفوع  زراعي  اقتصاد 

مبخس بشدة. يف حني أن النساء املزارعات يف  املناطق القروية تلعنب  دورا نشطا يف دعم 

و  السياسات  واضعي  قبل  من  روتيني  بشكل  أهملن  أنهن  إال  املنطقة  يف  الزراعي  االقتصاد 

استبعدن من الوصول إىل الخدمات واملوارد التي يحتجنها إلدارة األرايض عىل نحو فعال.
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بشکل حرج، تجد املرأة صعوبة بالغة يف تأمني حيازة األرايض وحقوق امللكية اليشء الذي يعترب 

تحديا كبريا نظرا لرتكيبة القوى العاملة الزراعية. فبالرغم من کون املرأة  تشكل أكرث من 80 

يف املائة من القوى العاملة يف القطاع الزراعي التقليدي )البعيل(، إال أنها ال متتلك سوى واحد 
يف املائة من سندات ملكية األرايض املسجلة، وفقط 5 إىل 6 باملائة من السندات مبشاركة 
الرجل. وکنتيجة لذلك، فإن غالبية النساء املزارعات غري قادرات عىل استخدام مزارعهن كضامن، 

عالوة عىل أنهن غري قادرات عىل الحصول عىل اإلئتامن. دون الحصول عىل التمويل، وال ميكن 

للنساء رشاء املستلزمات الزراعية إلدارة مزارعهن ـ ناهيك عدم قدرتهن عىل اتخاذ  االختيارات 

املتوازنة واملستنرية التي تعطي األولوية للمامرسات املستدامة ـ أو دفع بدل العاملة املؤجرة 

للمساعدة يف إعداد األرض والحصاد.

يف  القضارف، من الشائع هجرة الرجال إىل املدن بحثا عن فرص العمل وترك النساء إلعالة 
أرسهن وإدارة أراضيهن. يف الواقع، يتوفر للنساء فرص اقتصادية ضئيلة خارج  نطاق الزراعة ؛ 

فالزراعة تشكل  97 يف املائة من العمل املتاح  للنساء يف الوالية. 

لعدم وجود معدات ميكانيكية، تلجأ املرأة  إىل إزالة األعشاب الضارة، والزرع ، والحصاد  یدویا 

. بينام ال ميكنها تحمل كلفة  األسمدة، واملبيدات الحرشية، ومبيدات األعشاب بشكل عام. و 
عىل الرغم من هذه العقبات، فالنساء املزارعات یعملن عىل إدارة غالبية املحاصيل الغذائية، 

فضال عن  محافظتهن عىل مسؤوليتهن يف جلب املياه العذبة و جمع خشب الوقود. 

زينب للتنمية و تطویراملرأة

يف   القيمة  منقوص  يبق  الغذايئ   واألمن  االقتصادية  التنمية  من  كل  يف  للمرأة  الدوراملركزي 

القضارف،  كام هو الحال يف معظم  أنحاء السودان، باالضافة اىل أن  خدمات اإلرشاد الزراعي 

التي تقدمها الحكومة تبقى هزيلة ، لترتك املرأة بذلك مع عدد قليل من الخيارات للتدريب 

الزراعي، والخدمات التقنية،  أو الوصول إىل االئتامن وبرامج االدخار.

مع  السودان،  يف  املرأة  وضع  لتحسني  عام 2000  للمرأة  تطویر  و  للتنمية  زينب  تأسست 

األهداف املعلنة لتحسني سبل العيش للمرأة، متكني املرأة من الدفاع عن حقوقها، واملساهمة 

والكوارث  الرصاعات  جراء  من  املترضرة  واملناطق  القروية  املناطق  يف  املستدامة  التنمية  يف 
الطبيعية. بدأت املبادرة بجهود امراة  أكادميية محلية، وكان اسم املبادرة  تكرميا ألمها، زينب 

محمد نور، و هي  امراة رائدة من مواطنات  القضارف و التي كانت أول امرأة فی الوالية 

تتلقی التعليم الرسمي. و ملواصلة جهود  زينب، كان دعم عمل املبادرة، يف البداية، من قبل 

عدد من منح املشاريع الصغرية من منظامت مثل صندوق تنمية املرأة األفريقية، وصندوق 

للحقوق  غريحكومية(  )منظمة  مادري  للمرأة(،  املتحدة  األمم  )اآلن  اإلمنايئ  املتحدة  األمم 

الدولية للمرأة،  منظمة إرماس ، فضال عن التربعات الخاصة من داخل السودان و ومن طرف 

سودانيني باملهجر.   

منذ بدايتها، اتخذت هذه املبادرة نهجا متعدد األبعاد لتمكني املرأة، وتحديد فرص التمويل 

علی  البرشية.  التنمية  مستوى  علی  التدخالت  يف  مشاركات  اىل  الدخول  نقاط  و  املناسبة 

املستوی العميل، تشمل املبادرة مجموعة واسعة من الربامج التي تتضمن: مشاريع لتحسني 

محو أمية املرأة، االستثامرات يف البنية األساسية يف املدارس االبتدائية القروية ، فرص كسب 

العيش وتحسني األمن الغذايئ للنساء يف املناطق املهمشة، تعزيز الوصول إىل الخدمات الصحية 

يف املناطق القروية مع الرتكيز عىل النساء،  مبا يف ذلك مكافحة املامرسات االجتامعية الضارة 
مثل ختان اإلناث والعنف ضد املرأة وزيادة الوعي بشأن فريوس نقص املناعة البرشية - اإليدز، 

اللوجستي  والدعم  القانونية  املساعدة  خدمات  توفري  اإلنجابية،  الصحة  عن  معلومات  توفري 

يف  واملشاركة  التعليم  تشجيع  املدنية،  املرأة  حقوق  تعزيز  ذلك  يف  مبا  املهددة،  للمجتمعات 

العمليات السياسية کقیادية يف املجتمعات ، واملساهمة يف حل الرصاعات، و املشاركة يف الربامج 

التي تهدف إىل تعزيز قيم السالم والدميقراطية.

منذ عام 2000،  امتد عمل زينب عرب مجاالت هذه الربامج إىل خلق مجموعة من الرشاكات، 

و املستفيدين املستهدفني، وبؤرة جغرافية أوسع .وعىل الرغم من أن املنظمة بدأت عملها يف 
القضارف، إال أنها امتدت اىل مناطق أخرى من السودان، مبا يف ذلك دارفور.

 كمؤرش عىل املجموعة الواسعة من اآلثاراإليجابية  للمبادرة عىل مستوى التنمية، يقدم الجدول 
1 ملحة عامة عن الطرق، التي من خاللها برامج املبادرة يف املايض، أحرزت تقدما نحو أهداف 

الأللفية للتنمية.

“املزارعات اتحدن”

منذ عام 2005، كان اتحاد املزارعات هو الربنامج الرئييس لزينب ، والذی یعد األول من نوعه 

يف السودان. هذه املبادرة - ‘املزارعات اتحدن’ - متت بدعم من مادري، وهي حركة نسائية 
دولية ، مقرها الواليات املتحدة ، تدخل  يف رشاكة مع عدة مبادرات شعبية يف جميع أنحاء 

العامل، لدعم متكني املرأة. بدأت زينب بإجراء مسح لتقييم احتياجات 20 واملدارس االبتدائية 

 ، املناخ  تقلب   : منها  مرتابطة  تحديات  عدة  هناك  أن  الدراسة  هذه  أبرزت  وقد  القروية.  

الجفاف، مرحلة مابعد الرصاع وعدم متكني املرأة، كانت تعمل عىل الحد من سبل عيش ورفاه 

النساء املزارعات. 

بناء عىل نتائج هذه الدراسة، أعدت املنظمة و صممت  تدخال يهدف اىل زيادة وتنويع دخل 
املزارعات إذ تم تزويد املشاركات بالبذور واملعدات الزراعية، مبا يف ذلك املحاريث و، يف بعض 

عدة  يف  الزراعي  اإلرشاد  خدمات  لتقديم  املنظمة  عمدت  ذلك،  جانب  إىل  جرار.  الحاالت، 

مجاالت مثل تناوب املحاصيل والتكيف مع آثار التغريات املناخیه.  و تلقت  النساء املشاركات 

دورات تدريبية يف مجال حقوق اإلنسان،و اإلمدادات الطبية ، والتعليم الذی یستهدف تحسني 

مهارات القراءة والكتابة والكمبيوتر.  و لقد مكنت هذه الحزمة الشاملة من الدعم والتدريب، 

من تنظيم املزارعات يف مجموعات ، كل مجموعة تشكل عضوا داخل اتحاد املزارعات.

إذ أن االتحاد  بعد أن کان یضم  10  مجموعات يف شبكة واحدة تضم فقط  بلدياتان ، عام 

2008 ،  أصبح يضم 585  مجموعة ملحوظة  تتوزع علی 58 شبكة عرب 12 بلدية عام 
2012، تخدم حوايل 3000  امرأة. و يعد هذا شهادة عىل نجاح الربنامج و الحاجة  اىل  

الخدمات التي تقدمها املنظمة.

الهيكل التنظيمي و اإلداري

تعترب مبادئ املشاركة والدميقراطية محور هذا العمل. كل مجموعة  من املزارعات تنتخب 

عضوا ليمثلها يف املناقشات االسرتاتيجية  يف اجتامعات االتحاد. وتشارك النساء اللوايت ميارسن 

العمل عىل أرض الواقع  مبارشة يف تخطيط وتنفيذ الربامج، و تتشكل  بذلك حلقة ردود تضمن 

قيام املشاريع عىل الطلب و االستجابة الفعلية لالحتياجات املحلية. فبدال من متلقيات سلبيات 

لدعم التنمية، أصبحت النساء رائدات للتغيري اإليجايب يف مجتمعاتهن، مام ادى  إىل اإلحساس 

بالتمكني و اإلنجاز الجامعي.

من مكتبني رئيسني يقع أحدهام يف مدينة الخرطوم و اآلخر يف  القضارف، ترشف زينب حاليا 

عىل أعامل اتحاد املزارعات، إىل جانب عدد آخر من املشاريع املربمجة يف مقررها. موظفوها 

محاسب،  تنفيذي،  أمني  مايل،  و  إداري  مدير  ذلك  يف  مبا   ، مأجورين  عامل  تسعة  یضمون 

ومستشاريني يف برامج الزراعة وقضايا حقوق اإلنسان.اما االعضاء  العرشة اآلخرين - مبا فيهم 

املؤسس والرئيس، وكذلك منسقرينامج  الصحة وبرامج التمكني االقتصادي للمرأة للمبادرة - 

هم من املتطوعني.  عرشة مناصب موظفني مبا يف ذلك معظم املناصب العليا، تشغلها النساء.
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الجدول 1: أنشطة زينب لتحقيق األهداف الأللفية للتنمية
األنشطة الهدف

عملت يف مخيامت الالجئني وعرب والية  القضارف عيل توزيع البذور واألدوات اليدوية لتحسني الزراعة.	 

استفاد ما ال يقل عن 1500 امرأة مزارعة ، عن طريق اتحاد النساء املزارعات ، من خالل توفري القروض الصغرية والتدريب عىل التغذية.	 

الفقر  عــى  الــقــضــاء   :1
املدقع والجوع.

تدعم 10 تلميذ كل سنة )سبع بنات، ثالثة أوالد( من األرس الفقرية لاللتحاق باملدارس االبتدائية من خالل دفع رسوم التسجيل؛ دعت إىل التنازل 	 

عن الرسوم املدرسية ؛

تجديد عرشة فصول دراسية يف املدارس الريفية، توزيع املواد املدرسية عىل 500 طالب وتوزيع وجبات مدرسية مجانية عىل 200 طالب فقري؛	 

تحسينخدمات الرصف الصحي والحصول عىل املياه يف املدارس االبتدائية؛ تثبيت البوابات وإدخال تحسينات البنية التحتية لتحسني إمكانية وصول 	 

األطفال املعوقني.

تعميم  هدف  تحقيق   :2
التعليم االبتدايئ

تنظيم برامج التعليم والندوات حول قضايا النوع االجتامعي يف قرى مختلفة، والجمع بني رجاالت املجتمع والدين؛	 

قادت حلقات عمل تدريبية وبناء قدرات لفائدة  أكرث من 300 امرأة رائدة، وشجعت املشاركة السياسية عن طريق ورش عمل )شمل ما مجموعه 	 

250 امرأة(؛
قامت بحمالت أدت إىل رفع مستوى الوعي بالعنف ضد املرأة؛	 

تنظيم برامج تعليم الكبار للنساء، ومتكني املرأة املزارعة من خالل اتحاد النساء املزارعات؛	 

املساواة  مبدأ  ترسيخ   :3
بني الجنسني ومتكني املرأة

رشعت يف برامج  ملكافحة معدل وفيات األمهات يف جنوب السودان: واحدة من أعىل املعدالت يف العامل؛	 

تنظيم 30 حلقة عمل يف جميع أنحاء والية  القضارف لرفع مستوى الوعي حول قضية ختان اإلناث، والتي تستهدف القابالت عىل وجه الخصوص؛	 

عقد “أسابيع طبية” ،يف مدينة  القضارف ويف مخيامت النازحني، مع أكرث من 500 طفل و فحص 200 امرأة حامل؛	 

توزيع األدوية مجانا.	 

معدل  :تخفيض   5&4
وتحسني  األطفال  وفيات 

صحة األمهات

نظمت ندوات لالحتفال باليوم العاملي لإليدز؛	 

دعمت برنامج السودان الوطني ملكافحة اإليدز،باإلضافة لدعمها لوزارة الصحة و وزارة الرتبية والتعليم إلعطاء دورات تدريبية ملدة 3 أيام حول 	 

الوقاية من فريوس نقص املناعة البرشية لفائدة 100 امرأة من جميع أنحاء  القضارف؛

تحضريملصقات وكتيبات لصالح املدارس ومخيامت الالجئني قصد الزيادة من الوعي بفريوس نقص املناعة البرشية -اإليدز؛	 

تدريب نوعي  مستهدف  لعامل النظافة يف املستشفيات والقابالت ملساعدتهم عىل تجنب انتقال فريوس نقص املناعة البرشية - اإليدز أوفريوس 	 

التهاب الكبد.

نقص  فريوس  مكافحة   :6
اإليدز   / البرشية  املناعة 
ــا من  ــريه واملـــاريـــا وغ

األمراض

بناء أنظمة مياه الرشب و تحسني الرصف الصحي يف املدارس باملناطق القروية؛	 
دمجت غرس األشجار والتثقيف البيئي يف الربامج الخاصة باملناطق الجافة ملكافحة التصحر.	 

االســتــدامــة  ضـــان    :7
البيئية

نظمت أحداثا يف األيام الدولية ملكافحة اإليدز، املرأة والقضاء عىل الفقر لرفع الوعي املحيل بهذه القضايا؛	 

أنشأت شبكات من املنظامت غري الحكومية يف كل من  القضارف والخرطوم، وشاركت  يف شبكات نشطة حول مجموعة من القضايا. 	 

عاملية  رشاكة  تطوير    :  8
من أجل التنمية
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األنشطة الرئيسية واالبتكارات

تركز زينب لتنمية و تطویر املرأة أنشطتها عىل أربعة مجاالت رئيسية يف الربنامج: الزراعة، 

املناعة  نقص  وفريوس  اإلناث،  ختان  الطفل،  صحة  ذلك  يف  مبا  اإلنجابية   الصحة  التعليم، 

البرشية/ اإليدز)، وبناء السالم .  و یبقى  املوضوع املشرتك الذی یوحد عمل املنظمة هو 

االرتقاء  بحقوق املرأة و مشاركتها باألنشطة التي من شأنها متكني املرأة من رفع وضعها يف 

املجتمع السوداين .

متكني املرأة يف مجال الزراعة
 
اتحاد املزارعات هو الوسيلة الرئيسية التي حاولت من خاللها زينب لتنمية و تطویر املرأة 

تحقیق هدفها املتمثل باألساس يف متكني املزارعات من تحسني وتنويع مصادر دخلهن الزراعي. 

عىل  اإلرشاف  واملحاصيل،  األرايض  إنتاجية  تحسني  عىل  باألساس  تركز  والتدخالت  األنشطة 

التعاونيات الزراعية، توفري التدريب الزراعي وبناء القدرات، تسهيل الحصول عىل التمويل. 

عندما بدأت هذه املبادرة عام 2005، استهدفت املزارعات يف قرى واد ضایف، واد السید، 

أكرث  لتشمل  املجموعة  اتسعت   ، الوقت  ذلك  منذ   . وجنانو  أبوناگة  الحمرا،  السنوسی،  واد 

من3000 مزارعة يف 12  بلدية بوالية  القضارف.

املنظمة تستعني مبجموعات دعم لتعبئة املزارعات. زينب لتنمية و تطویر املرأة ترشف عىل 

إدارة وتسییر مجموعات الدعم وشبكات االتحاد نفسه. 

وعن  الزراعية  املعلومات  عىل  الحصول   ، ألعضائها  التدريب  توفري  عن  مسؤولة  شبكة  كل 

خدمات التعبئة. كل مجموعة دعم للمرأة  ، يف الوقت نفسه، تحتفظ بحساب بنيك یحتوي 

القدرات.  لبناء  األخرى  واألنشطة  الزراعية  املشاريع  متويل  يف  تستخدم  التي  األموال  عىل 

الحصول عىل االئتامن کان جانبا هاما من برنامج الزراعة. زينب لتنمية و تطویر املرأة مبثابة 

الضامن الفعيل للنساء املزارعات  اللوايت ، لوال هذه املبادرة، ملا متكن من الحصول عىل االئتامن 

أو توفري الضامنات الالزمة. إذ و کنتيجة لذلك، متكنت 60  يف املائة  من النساء املشاركات يف 

الربنامج من الحصول عىل األموال وتوظيفها يف استئجار مساحات واسعة من األرايض الصالحة 

للزراعة، زراعة املحاصيل النقدية )مثل السمسم والقطن(، رشاء املاشية، وتنويع دخلهن بطرق 

أخرى تزيد من اكتفائهن الذايت.

الشبكة املتنامية من مجموعات املزارعات ارتقت ايضا اىل  توفري التدريب ألعضاء الشبكة يف 

إنتاجية األرايض الزراعية، املحافظة عىل الزراعة ، تربية املاشية وأكرث من ذلك. اإلطار التنظيمي 

هو برنامج “تدريب املدربني” ، الذي من خالله تم تدريب أكرث من 40 مرشد زراعي لتوفري 

و  واملتابعة،  التقني  الدعم  كل  مون  یقد  املرشدون  هؤالء  مجتمعاتهم.  يف  والدعم  التوعية 

یعملون علی ضامن توفیر املساعدات الجارية واالستجابة لالحتياجات املحلية. من بني الدورات 

التدريبية املقدمة ، نذکر الدورات املتعلقة باستخدام أصناف البذور املحسنة )التي تتكيف مع 

مواسم األمطار القصرية(، تناوب املحاصيل و الحرث والسامد العضوي. وقد استخدمت املنظمة 

أيضا مرشدین زراعيین لتقديم خرضوات ومحاصيل جديدة مثل الفول السوداين وعباد الشمس 

و توزیع ر البذور ، املعدات اليدوية، األسمدة ومبيدات األعشاب الضارة. كام تم توزيع مواقد 
الغاز للحد من االعتامد عىل الحطب، مع التدريب الذي یشدد علی الحفاظ عىل الغابات، 

غرس األشجار و تسییر مسؤول للنفايات. هذا وقد أنشئت أوراش عمل ملساعدة املزارعات 

عىل التكيف مع تغري املناخ من خالل توفري املعلومات عن أمناط الطقس الجديدة و إعطاء 

تعليامت عن كيفية أقلمة و إعداد الرتبة ، الزراعة ، والحصاد مع هذه التغريات؛ تدريب آخر 

خصص لكيفية جمع مياه األمطار وحفر اآلبار الضحلة يف القرى.
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التعليم والصحة اإلنجابية

االستياء من البنية التحتية، صيانة و نوعية املدارس االبتدائية كان واحدا من العقبات الواضحة 

التي حالت دون تحقيق تحسني تعليم الفتيات يف املناطق القروية. تجدر اإلشارة إىل أن العديد 

من املدارس كانت يف حالة سيئة و تعاين عىل الدوام من نقص يف التمويل واملعدات الكافية 

لتلبية االحتياجات التعليمية للطالب و قد تدخلت زينب يف هذا الشأن من خالل تنفيذ برامج 

الصيانة القايض بتشيید فصول دراسية إضافية و دور للطلبة، تحسني نوعية املراحيض وخدمات 

الحارض،  الوقت  يف  للرشب.  الصالحة  النظيفة  املياه  عىل  الحصول  تسهيل  الصحي،  الرصف 

املنظمة ترشف عىل بناء مدرسة ابتدائية للبنات يف املجمع القروي للقضارف ، برعاية رشكة 

زين، إحدى الرشكات اإلقليمية الرائدة و العاملة يف مجال االتصاالت و الهاتف النقال. ومن 

املؤمل أن أن تزيد هذه االستثامرات مع استعداد اآلباء إلرسال بناتهم إىل املدارس يف منطقة  

تعد الضغوط االجتامعية مبثابة حاجز.

وقد استجابت املنظمة أيضا للطلب املحيل عىل خدمات الدعم يف مجال الصحة اإلنجابية. فقد 

علی   )UNFPA( للسكان املتحدة  األمم  صندوق  مع  بالرشاكة  التوعية  حمالت  ساعدت 

توعية السكان املحليني مبخاطر فريوس نقص املناعة البرشية / اإليدز. املجموعة أيضا قامت 

بحملة قویة ضد تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، وتهدف أيضا إىل تنبیه الشابات لهذه املسألة. 

املبكر،  الزواج  املرأة،  ضد  العنف  تشمل  التثقيفية  الحمالت  تغطيها  التي  األخرى  املواضيع 

وتنظيم األرسة. يف واحد من املشاریع الحالية، تساعد  زينب يف توفري التدريب ل 60 قابلة يف 

املناطق القروية  لواليات  القضارف ، كسال والبحر األحمر حول معاییر الرعاية التوليدية للحد 

من معدالت وفيات األمهات واألطفال.

كام تم متديد التعليم من خالل توفري املساعدة القانونية وتيسري الوصول إىل العدالة وإنشاء 

مركز دائم للمساعدة القانونية يف مدينة  القضارف بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للتنمیة، 

والذي یهدف لتمثيل أفضل للفئات االجتامعية املهمشة يف النظام القضايئ السوداين. يف رشاكة 

أيضا مع الصندوق الوطني للدميقراطية تعمد زينب لتنظيم  أوراش عمل بشأن حقوق اإلنسان 

األساسية والقوانني التي تعيق املساواة بني الجنسني و الالعدالة.

بناء السالم، حل النزاعات واإلغاثة يف حاالت الكوارث
السودان حاليا يف فرتة انتقالية مؤقتة عقب توقيع اتفاق سالم شامل عام 2005. يف فرتة إعادة 

البناء هاته ، توفر زينب لتنمية و تطویر املرأة لنساء املنطقة تربية مدنية وتدريبا عىل كيفية 
االستفادة من حقوقهن الكاملة وبالتايل لعب دور فعال يف العمليات الدميقراطية. من خالل 

عىل  مساعدتهن  أجل  من  املجالس  لعضوات  معمقا  تدريبا  الفريق  يقدم  املزارعات،  شبكات 

متثيل الدوائر االنتخابية عىل نحو فعال. ولتشجيع النساء والشباب عىل التصويت، تقوم  زينب 

لتنمية و تطویر املرأة بتوزيع كتيبات ترشح دور املواطنني يف العملية االنتخابية وتحفز علی 

التصويت وأهمية مشاركة املرأة باستخدام وسائل اإلعالم املحلية. وقد استهدفت أيضا املنظمة 

تعليم حقوق اإلنسان للنساء يف السجن، وال سيام حقهن يف املساعدة القانونية.

وقد أنشأت زينب لتنمية و تطویر املرأة أيضا مركز للریادة النسائية و الذي تقام فيه أوراش 

عمل ومنتديات لحل النزاعات ومتكني املرأة. و لقد كان هناك منتدى لتدريب عضوات املجالس 

عىل الدستور السوداين، القانون، العمليات السياسية، الريادة، اإلدارة املالية وحقوق املرأة. وقد 

وفرت أوراش العمل التي عقدت من قبل املنظمة منربا محايدا تجتمع فیه النساء من مختلف 

األحزاب السياسية لتضع الحزبية جانبا، وتركزفقط عىل إنشاء وزراعة الشبكات التي سوف تضع 

حقوق املرأة عىل جدول أعاملها السيايس.

املتحدة  األمم  برنامج  مع  العمل  يف  يتمثل  األول  املرشوع  الرتكيز:  هذا  یعكسان  مرشوعان 

للتنمية بالسودان لنزع السالح، الترسيح وإعادة اإلدماج )SDDRP( عىل إعادة االندماج 

االجتامعي للمقاتالت السابقات، واملرشوع الثاين ، و الذى اختتم مؤخرا يف جنوب دارفور، عمل 

علی تدریب قابالت 51 قرية و دعم 002 امرأة مزارعة من خالل زيادة الوعي حول فريوس 

الصندوق،  من  مشرتك  بتمويل  الجديدة،  الزراعية  والتقنيات  اإليدز   / البرشية  املناعة  نقص 

.)SDA( والوكالة السويرسية للتنمية والتعاون ،)FAO(  األمم املتحدة لألغذية والزراعة

كام شاركت املنظمة بنشاط يف توزيع املواد الغذائية للمجمعات املحتاجة وتقديم املساعدات 

للنازحني جراء العنف أو الكوارث الطبيعية. نهر الگاش یفیض مع كل موسم أمطار، اليشء 

اللذي يدفع العدید من الناس ملغادرة منازلهم . وقد أدی أيضا القتال والعنف يف دارفور إىل 

عدد كبري من مخيامت الالجئني والنازحني. يف بعض مخيامت الالجئني - مثل الذي وضع يف 

تلک  ألطفال  مراحيض  وبناء  واللعب  التعليمية  املواد  توزيع  علی  التنظيم   عمل   - رشيف 

املخيامت.  يف كلتا املنطقتین ، أي منطقتی ما بعد الرصاع وما بعد الكوارث، أجری الفریق 

تدريبا  لبناء السالم.
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التأثريات

التأثريات علی التنوع البيولوجي
 

مع الرتكيز عىل املزارعات، وكذلك التوازن بني تحسني سبل املعيشة واالستدامة البيئية، کان 

لزينب لتنمية و تطویر املرأة آثارا إيجابية واسعة النطاق عىل التنوع البيولوجي املحيل وصحة 

النظام اإليكولوجي . أنشطة التدريب الزراعي التی تتم بتنسيق مع اتحاد املزارعات  ترکز عىل 

أراضيهن، التی  إنتاجية  تحسین  يتسنى للمزارعات  املياه حتى  الرتبة و جودة  نوعية  تحسني 

تعرضت الكثري منها للتدهور نتيجة سوء اإلدارة واإلفراط يف االستغالل خالل السنوات املاضية.  

هذا باإلضافة إىل أن النمو الدميغرايف يف السودان، ويف هذه املنطقة عىل وجه الخصوص، شکل 

ضغطا مهام عىل نوعية الرتبة واملوارد املائية فاألرض والرتبة تتعرضان لضغوط كبرية إلنتاج ما 

يكفي من الغذاء ملواكبة الطلب املحيل.

آخذة بعني االعتبار هذه الطرق للتنمية، تشجع املنظمة زراعة مجموعة متنوعة من الخرضوات 

واملحاصيل، مع الرتكيز بشكل خاص عىل تلك التي تعيد املواد املغذية إىل الرتبة. املجموعة 

تعزز أيضا تناوب املحاصيل واستخدام الفول السوداين كسامد طبيعي لضامن عدم استنزاف 

الرتبة. کام أنها توفر تدريب يف إعداد الرتبة والصيانة، وقد أعطي يف هذا اإلطار ورش عمل 

حول الحفاظ عىل البيئة وقيمة األشجار يف الحفاظ عىل جودة الرتبة و وظائف املياه.

غرس األشجار يشكل جانبا هاما من مامرسات املنظمة للحفاظ الشامل واإلرشاف البيئي. زينب 

لتنمية و تطویر املرأة تعمل مع املزارعات للحفاظ عىل ‘األحزمة الخرضاء’، وغرس األشجار يف 

املناطق التي تأثرت نوعية تربتها ومياهها بشكل واضح جراء إزالة الغابات. الشبكة املتنامية 

من النساء املزارعات  تعمل أيضا علی زرع األشجار بالقرب من املدارس، يف الحدائق املنزلية و 

علی طول الشوارع الرئيسية. يف قرية الحمراء، عىل سبيل املثال، أنشأت مجموعة من النساء 

لغرس  الجهود  إمداد  عىل  قادرا  یتكون  حتی  لتوسيعه  تطويره  يجري  والذي  أشجار،  مشتل 

األشجار يف أنحاء الوالية.

املنظمة أيضا تقوم بتوزيع مواقد غاز الربوبان وتدریب نساء املنطقة علی استخدامها. إذ يتم 

الرتويج لتلک املواقد كبديل للمواقد التی تعتمد حرق الخشب، هذه األخرية،  وبالرغم من 

کونها األكرث استعامال يف الطهي ، بني السكان املحليني، إال أنها تتطلب كثريا من الوقت والطاقة 

إليجاد الوقود ،عدا التأثري السلبي عىل الصحة عند استخدامها يف املنازل،  لذلک فإن استخدام 

مواقد غاز الربوبان، وعىل النقيض، خفضت الضغط عىل الغابات املحلية التي استنزفت.

اآلثار االجتامعية واالقتصادية

اآلثار االجتامعية واالقتصادية ، لزينب لتنمية و تطویر املرأة، ذات نطاق واسع. ویعد الرفع من 

مستوی األمن الغذايئ املحيل ، تحسین دخل األرسة، تطویر البنية التحتية للمدارس، وحصول 

تدريباتها  برامجها،  يف  نجاحا  األكرث  النتائج  بني  من  نظامي،  تعليم  عىل  والشابات  الفتيات 

وتدخالتها. نهج الشبكة الذی يعزز اتحاد املزارعات ساعد عىل بناء التامسك االجتامعي ومتكني 

عدد هائل من النساء املهمشات سابقا ليصبحن عامالت نشطات يف تحويل ،بشكل إيجايب، 

املبادئ  عىل  أيضا  تستند  املبادرة   التقليدي.  الزراعي  القطاع  تنمية  ومسار  املحيل  االقتصاد 

الدميقراطية من التمثيل واملشاركة، والتي تبرش باالستدامة عىل املدى الطويل.

نسبة كبرية من النساء اللوايت استفدن من املشاركة مع زينب لتنمية و تطویر املرأة - سواء من 

خالل التدريب الزراعي، غرس األشجار أو تنويع سبل العيش - هن ربات أرس. و ذلك راجع 

لكون التوجه السائد يف املنطقة هو سفر الرجال إىل املدن واملراكز الحرضية ، بحثا عن العمل 

وتحسني فرص العمل، و ترك املرأة وراءه إلدارة الحيازات األرسية وتربية األطفال. من جانب 

آخر، عدد مقلق من الرجال تراجع مؤخرا نتيجة الحرب األهلية املستمرة منذ فرتة طويلة يف 

السودان و جراء الرصاعات املسلحة.

أمن حيازة األرايض والحصول عىل االئتامن

تتحمل املرأة املسؤولية الرئيسية يف تسيري القطاع الزراعي التقليدي، فضال عن جلب املياه و 

جمع الحطب لالستهالك املنزيل. و عىل الرغم من هذه املساهامت الكبرية يف الحياة املنزلية 

وتوفري املعيشة ، صحة األرسة والرفاهية، ال تزال املرأة املزارعة تواجه عقبات هامة المتالك 

األرايض والوصول إىل الخدمات املالية التي متکنها  من إدارة املشاريع الصغرية أو إىل أي نوع 

من املهارات املحلية التي من شأنها تخليصها من الفقر. تساهم املرأة بأكرث من 80 يف املائة 

من اليد العاملة يف قطاع الزراعة التقليدية، إال أن األغلبية الساحقة من املزارع مسجلة بأسامء 

أفراد األرسة من الذكور، و نسبة ضئيلة ) 5-6 يف املائة( من سندات ملكية األرايض مسجلة 

باالشرتاك بني الذكور و اإلناث. هذا و مع عدم وجود مطالبة قانونية باألرض التي تزرعها، يحظر 

علی النساء استخدام أراضيهن كضامن للحصول عىل االئتامن.

جعلت زينب لتنمية و تطویر املرأة تسنيد حيازة األرايض والحصول عىل التمويل من املجاالت 

ذات األولوية يف برامجها. إذ توفر املنظمة القروض الصغرية للمزارعات حتى يتمكن من رشاء 



متكني املرأة.

التامسك  وخلق  املرأة،  متكني  كان   - املزارعات  اتحاد  خاصة  املنظمة-   عمل  أثار  أهم  لعل 

االجتامعي الذي نتج عن تطور ومنو شبكة مجموعات من املزارعات. هذه املجموعات كانت 

مجتمعاتهن،  يف  النساء  بها  تعامل  و  بها  تنظر  کانت  التي  الكيفية  غري  الذی  الحافز  مبثابة 

بجعلهن أداة للتغيري االجتامعي والتحول اإليجايب. املرأة أصبحت اآلن قادرة عىل الوصول إىل 

التمويل الصغري والقروض املرصفية،  التی کانت، يف السابق، متاحة فقط للرجال .  اليشء الذي 

انعكس إيجابا  علی إدارة األرايض واإلنتاجية، و بالتالی علی موارد العیش و األمن االقتصادي.  

وقد ترجمت الزيادة  يف الدخل الفردي إىل تحسينات يف البنية التحتية للمجتمع - كثري من 

النساء استثمرت طوعا يف خلق مساحات لتجمع املجموعات النسائية لعقد االجتامعات وإجراء 

خطة ملعالجة املشاكل البيئية واالجتامعية واالقتصادية املستمرة. النساء يف مجمع واد الضيف، 

وكمثال آخر، استثمرت يف جلب الكهرباء إىل قريتهن.

 بشكل فعيل ، نساء شبكات زينب لتنمية و تطویر املرأة هن اآلن أكرث اطالعا عىل حقوقهن 
وأكرث وعيا بكيفية الوصول إىل الخدمات واملساعدات التي يستحقنها.  إذ من وراء شبكات 

الزراعة، عملت املنظمة  علی متكني املرأة من خالل التدريب املدين-  تثقيف املرأة بالعمليات 

الدميقراطية، القوانني السودانية، الدستور، حقوق املرأة وأهمية مشاركة املرأة يف االنتخابات 

كناخبة ومرشحة.

اآلثار السياسة 

من خالل التزامها مبشاركة املرأة يف العمليات االنتخابية يف السودان، تهدف زينب ألن يكون 

لها تأثري غري مبارش عىل السياسات التي تؤثر يف الهيئات املؤثرة عىل  املزرعات من  النساء.  

يف الفرتة التي سبقت االستفتاء التاريخي عام 2011 و الذي أدی إىل إنشاء جنوب السودان، 
لعبت زينب دورا قياديا يف تعزيز املشاركة السياسية للمرأة يف  القضارف.  إذ علی مدی أكرث 

من ثالثة أشهر، ساعدت زينب يف رفع مستوى الوعي حول استفتاء جنوب السودان وتشجيع 

عملية التصويت السلمي والفعال. وقد شمل هذا إجراء وريش عمل ملدة ثالثة أيام لفائدة 

رائدات من النساء  يف واليات كسال و القضارف وتسهيل 10  منتديات يف جميع أنحاء والية  

القضارف لتشجيع املرأة عىل املشاركة يف عملية التصويت.  باملجموع، متخضت هذه التجمعات 

عن تدريب 50 مشارك بصفة مراقب محيل، 40 منهم من النساء. و قد تم تدريب جميع 

املراقبني ملراقبة االقرتاع، الفرز وعمليات الجدولة. موظفو زينب تم تدريبهم كمدربني، وشاركوا 

يف تدريب ممثيل األحزاب السياسية من مختلف أنحاء والیات  القضارف وكسال والبحر األحمر.
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املعدات التي من شأنها تحسین إنتاجية أراضيهن وتأجري مساحات إضافية من األرايض لتوسيع 

إنتاجاتهن الزراعية. کام  عملت علی ضامن القروض،  للنساء املتقدمات للحصول عىل االئتامن 

من البنوك. هذه التعبئة وهذا الدعم يؤديان إىل تغيري يف التوجه املعياري لإلقراض يف الوالیة، 

واألهم إىل مناخ ائتامين أكرث مالءمة و شموال للمرأة.

خدمات اإلرشاد الزراعي

االستبعاد من ملكية األرايض ونظم االئتامن الرسمية ليست هي فقط الحواجز التي تواجهها 

املرأة القروية يف السودان. فعىل حد سواء، القمع و اإلضعاف االقتصادي کانا من بین األسباب 

اإلرشادية.   والخدمات  التقني  الدعم  الزراعي،  التدريب  عىل  الحصول  النساء  قدرة  عدم  يف 
زينب لتنمية و تطویر املرأة تهدف إىل سد هذه الثغرة عن طریق تقديم خدمات،  کان من 

أهمها املساهمة يف إنشاء اتحاد املزارعات.

النقدية  املحاصيل  إدخال  ذلك  يف  مبا  املحاصيل،  تنويع  عىل  للمزارعات  التدريب  توفري  يتم 

من  أوسع  قاعدة  لتوفر  التقليدية  املحاصيل  أصناف  مع  تتحد  والتي  والسمسم،  القطن  مثل 

خالل  من  أيضا  املنظمة  وتعمل  واحد.  محصول  عىل  اعتامدا  أقل  املزارعات  وجعل  الدخل 

برنامج لتدريب املدربني لتوفري خدمات اإلرشاد الزراعي التي متكن املرأة من الحصول عىل 

أصناف البذور املحسنة واألسمدة. و کنتيجة لذلك لوحظ تحسن كبري يف األمن الغذايئ املحيل، 

املنتجات الزراعية والدخل املعييش لألرس. وقد تم استثامر هذه املصادر الجديدة للدخل يف 

تغطية تكاليف املدرسة ، رشاء الكتب املدرسية والزي املدريس-  هذا االستثامر جذير بالذكر يف 

املنطقة، حيث يف كثري من األحيان ال ميكن لألرس إرسال أطفالها إىل املدرسة ألن تكاليف املدرسة 

تظل باهظة ومكلفة مقارنة باالحتياجات املعيشية.

تحسني فرص الحصول عىل التعليم

باإلضافة إىل زيادة دخل األرس، والتي كان لها انعكاسا ملحوظا عىل االلتحاق باملدارس، تنشط 

إلرسال  األمور  أولياء  لدی  واملثبطات  العقبات  إزالة  يف  أيضا  املرأة  تطویر  و  لتنمية  زينب 

أبنائهم-  خاصة الفتيات-  إىل املدرسة. واألهم من ذلك، املنظمة وظفت شبكاتها لبناء اآلبار 

واملراحيض يف املدارس االبتدائية التي کانت تفتقر ، من قبل، إىل املرافق األساسية؛ کل هذا 

لضامن مستوى أعىل من وصول املياه الصالحة للرشب والرصف الصحي. کم رتبت أيضا لرتكيب 

خزانات مياه لضامن وصول فعال ملياه  نظيفة صالحة للرشب إىل الطالب.  وقد تم استكامل 

تقديم هذه الخدمات من خالل جهود بناء فصول إضافية و دور للطلبة. تجذر اإلشارة إىل أن 

مع  وجود بيئة تعليمية ومرافق  فعالة للرصف الصحي ، اآلباء ال يتورعون عن إرسال أطفالهم 

إىل املدارس.
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االستدامة والنسخ املتامثل

االستدامة
تعتمد املنظمة حاليا عىل متويل عدد من الرشكاء الرئيسيني ، مبا يف ذلك : صندوق النقد الدويل 

للمرأة ماما كاش، مادري ، صندوق تنمية املرأة األفريقية ، السفارة الفنلندية ، وكاالت األمم 

أنشطتها.  لتنفيذ   ، هولندا   بلديات  لرابطة  الجنسني  بني  املساواة  برنامج  املختلفة،  املتحدة 

عندما ال یکون هناك اكتفاء ذاتيا ماليا، تعمد شبكة من مجموعات نسائية للمساعدة الذاتية 

التی تتيح قدرا كبريا من العمل والدعم املتبادل ومن الربمجة  التی یتم من خاللها مساعدة 

املزارعات فیام بینهن دون االعتامد بشكل كبري عىل املساهامت الخارجية. املنظمة حاليا تعکف 

عىل توسيع قاعدتها لتشمل دعم سلطات الحكومة املحلية وعدد من املنظامت غري الحكومية 

املحلية.

یعد إرشاك املزارعات، ليس فقط كمتلقيات ومستفيدات من أنشطة الربنامج، بل و كرائدات 

تحقيق  يف  الحاسم  العنرص  اإليجايب،  املحيل  للتغيري  وکعوامل  رئيسية  فاعالت  التنمية،  لربامج 

االستدامة التنظيمية لزينب لتنمية و تطویر املرأة. النهج التشاريك للمنظمة يضمن إرشاك املرأة 

يف جميع مراحل تخطيط وتنفيذ أنشطتها. معظم أوقات األنشطة  یجری تحديدها و ترتيبها 
وفقا ألولويات املشاركات أنفسهن.

النسخ املتامثل

كان منو شبكة زينب للمزارعات، وخاصة منذ عام 2008، مثريا لإلعجاب. إذ أن، انطالقا من 

جمعية  مكونة من عرشة  مجموعات نسائية مشكلة داخل شبكة واحدة عرب بلديتین يف والية  

القضارف، اتسعت الشبكة لتصل إىل 585 مجموعة موزعة علی 58 شبكة يف 12 بلدية. 

معدل النمو والنجاح مع النسخ املتامثل کان ليس أقل من استثنايئ.و ميكن لهذا األثر املضاعف 

التقنية  يوفر  الذي  للمنظمة،  املدربني  تدريب  برنامج  إىل  االقل،  لوعىل  ،و  جزئيا  يعزى  ان 

والقدرة التدريبية للقيادات النسائية من القرى و اللوايت يتم إدراجهن لیكن مبثابة املرشدات 

والعامالت يف مجال الدعم يف مجتمعاتهن وخارجها. حتى اآلن، النموذج یقترص عىل شبكات 

والية  القضارف، ولكنه  یظهر قابلية استنساخه يف دارفور وميكن أيضا اعتامده يف محافظات 

زراعية أخرى.

زينب نفسها تشارك كعضو فاعل يف عدد من تقاسم املعرفة وشبكات التعبئة داخل السودان، 

مام يدل عىل قوة املفاوضة الجامعية إلحداث التغيري. ومن بني هذه الشبكات  نذکر: شبكة 

حقوق اإلنسان و املساعدة القانونية )HRLAN(، الشبكة السودانية لفريوس نقص املناعة 

البرشية / اإليدز، الشبكة السودانية للقضاء عىل ختان اإلناث، وكذلك شبكات وطنية ملنظامت 

االنتخابات.   رصد  و  املدين  التعليم  الفقر،  عىل  القضاء  أجل  من  دارفور،  يف  املدين  املجتمع 

إقليميا، زينب هی عضو يف املبادرة االسرتاتيجية للمرأة يف القرن األفريقي )SIHA(، وهي 

شبكة من منظامت املجتمع املدين فی السودان ، جنوب السودان، الصومال، أرض الصومال، 

اثيوبيا، اريرتيا، جيبويت وأوغندا.

الرشكاء

والوكاالت  الرئيسية  املانحة  الجهات  مع  الرشاكات  من  متنوعة  مجموعة  عىل  زينب  تحافظ 

 ،)UNIFEM  ،  UNDP  ،FAO ,UNICEF ,UNFPA ( املنفذة، مبا يف ذلك

آخرون  رئيسيون  داعمون  للتنمية.  املتحدة  األمم  صندوق   ، للتنمية  املتحدة  األمم  برنامج 

يضمون الصندوق الوطني للدميقراطية، الوكالة السويرسية للتنمية والتعاون )SDA(، الوكالة 

الكندية للتنمية الدولية )CIDA(، سفارات فنلندا، اليابان، وفرنسا، وغريهم.

األفريقية  املرأة  مادري، صندوق  كاش،  ماما  من  تتلقى الدعم  املرأة  تطویر  و  للتنمية  زينب 

للتنمية، وصندوق األوبك للتنمية الدولية )OFID( ، وبرنامج املساواة بني الجنسني لرابطة 

بلديات هولندا )VNG.)VNG  تقدم أيضا الدعم من خالل برنامج العدالة بني الجنسني 

لتحسني مهارات الريادة بني النساء القرويات، خاصة فيام يتعلق بالرتشح لالنتخابات يف املجالس 

املحلية.

وزارة الزراعة والغابات ومقاطعة  القضارف تدعم املنظمة عن طریق تقديم املساعدة التقنية 

وأصناف معينة من  البذور املحسنة من املحاصيل النقدية. وتعمل املنظمة ،أيضا مع برنامج 

األمم املتحدة للتنمية السودان، عىل توفري املساعدة القانونية، الرتبية املدنية وبناء القدرات.
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