
 

 1122مشـروعات وبرامج منظمة زينب في العام 
ZENAB IMPLEMENTED PROJECTS/PROGRAMMES IN 2011  

  م  مسجلة لدى  وزارة الشدنوا اسنسدـانية1111غير ربحية تأسست في العام سودانية  منظمة زينب لتنمية وتطوير المرأة منظمة

ي عمليدة الننداو والتنميدـة وتمهينهدا مدن لدلم العلدر والمعرفدـة اسلمدام تعمل من أجل رفع قىرات المرأة لضماا مشاركتها بفاعلية ف

بحقوقهددا فددي جددل مجتمددع العددىم والمسددـاواة  وتحظددت منظمددة زينددب لتنميددة وتطددوير المددرأة بالو ددع اسستشددار   لددى  المجلدد  

ستويين المحلي والعالمي تهدتر التابع لألمر المتحىة   وهي منظمة ذات طموحات علت الم  ECOSOCاسقتصاد  واسجتماعي  الـ 

بالمرأة وتعمل لترقيتها وتنميتها عن طريق رفع مستو  الوعي لىيها وتحسين أو اعها المعيشية مع ايدلو اهتمدام لداأل لألسدـر 

ية الثقافيدة واسقتصداداسجتماعيدة ووتتناوم المنظمة أو داع المدرأة مدن مفتلدن الندواحي التعليميدة و. الفقيرة لاصة قطاع الننـات 

وقى سميت بهذا اسسـر نسـنة للسـيىة زينب محمى ندور رحمدة راةدىة تعلدير النندات بشدرو السدـوداا والتدي كداا لهدا دورا . والصحية

بندات الفتميدة بهسدل  مىرسدة بندات  كنيرا في تعلير الننات في شرو السوداا حيث عملت علت فتح عىد من المىارس منها مىرسدة

ية  مىرسة بنات كساب بريفي جنوب القضارف ومىرسة بندات الميدىاا كمدا عملدت ايضدا مدن أجدل دير بهر مىرسة القضارف الشرق

اسـتنصـام العادات اسجتماعيـة الضـارة التي تمارس  ـى النسـاو مثل لتاا اسنـاث   وكاندت السديىة زيندب محمدى ندور قدى تفرجدت 

 .الموجهين الفنيين للتعلير اسبتىاةي بالقضارفوتقاعىت في وجيفة كنير ( 2192-2191)من كلية المعلمات بام درماا

 

العىيددى مددن  ادارة واشددراف وتنفيـددـذمددن  والشددركاو تمهنددت منظمددة زينددب لتنميددة وتطددوير المددرأة  وبالتعدداوا مددع الجهددات المانحددة

النسددـاو فددي  المتمثلددة فددي رفددع وعدديالمشددـاريع والنددرامج واطنشددـطة التددي تفددىم تحقيددق اطهددىاف اسسددتحراتيجية لمنظمددة  زينددب 

السـوداا وتمهين المدرأة والنهدوب بمسدـتواها فدي مفتلدن المجداست اسقتصدادية واسجتماعيدة والسياسدية وتمهينهدا لتلعدب الدىور 

  كما شـاركت منظمة زيندب  المنوط بها وتشـارك بفعاليـة علت مفتلن اطصعىة ومناصرتها من أجل تحقيق العىالة و تهافؤ الفرأل

وطرحدت وجهدة نظدر المنظمدة حدوم العىيدى مدن القضدايا التدي تهدر  1122لدلم العدام  ناسدنات المحليدة والعالميدةفي العىيى مدن الم

 .المرأة في المنابر  المحلية والعالمية

المدرأة فدي مجدام التعلدير  سدنيل تطدور وقى تننت المنظمة نهجا يهىف الت احدىاث تنميدـة حقيقيدـة ومعالجدة المعوقدـات التدي تعتدرب

 .اةر صنع القراروفي د بفعالية لتمهين اسقتصاد  ورفع الوعي وتفعيل دور المرأة للمشاركةوالصحة وا

الريفيدة لقطاعدات  حاجدة فدي بعدل المنداطقالوقى أولت المنظمة  اهتماما لاصا للمرأة في  المناطق الريفية وقامدت برصدـى وتقيدير 

 .عر والمسـاعىة لشريحة كنيرة من صغار المزارعاتوتمهنت من تقىير الى المرأة العاملة لاصة في المجام الزراعي

 

 

 

 

 

 



 

 

قدر  بمحليدات وسيدـة القضدارف بالتعداوا مدع وزراة الصدحة  21قابلدة مدن 12مدن تدىريب عدىد  1122تمهندت المنظمدة فدي العدام 

مهددارات  القددابلت الوسةيددة ومىرسددـة القددابلت بالقضددارف بتمويددل مددن السددـفارة الفلنىيددة بالقدداهرة وقددى هددىف المشددروع الددت رفددع 

التقليىيـات وتىرينهن سجراو عمليات الوسدة للنسـاو الحوامل بصورة علميـة سـليمة وذلك لففل معىم وفيـات اطمهدات واططفدام 

من للم تحسـين لىمـات الصحة اسنجابية في القر  النعيىة عدن المراكدز الحضريدـة وقدى صداحب المشدروع اقامدة منتىيدـات حدوم 

 .ا الفرعوني و رورة التوقن عن ممارسة تلك العادة الضارة بالنسـاومضار الفتا

 

 

   



  

مدن حفدر بندر سمدىاد قطداع مدن سدهاا قريدة الحمدرا بوسيدة القضدارف بالمداو لمقابلدة احتياجدات  1122تمهنت المنظمة للم العدام 

الهنىيدـة والتعداوا مدع وزراة الدر  والميدال بوسيدة اسنساا والحيدواا والدزرع مدن الميدال وذلدك بتمويدل مدن وكالدة التنميدة الىوليدة 

 .القضارف

   

 

دعمت منظمة زيندب بعدل صدغار المزراعدات فدي وسيدة القضدارف وقدىمت لهدن التقداو  والندذور المحسدنة  1122كذلك في العام 

 (أوفيدـى)أوبيدك)تدي وذلدك بالتعداوا مدع منظم 1122وسـاهمت في تجهيز اسرا ي الزراعية للموسر الزراعدي واطدوات الزراعية 

تعمام الندذور سدكمدا صداحب المشدروع رفدع وعدي المزارعدات حدوم اسدتغلم المدوارد الزراعيدة وطدرو ا( للتنمية ومؤسسة مادر 

 .المحسنة وادلام الىورة الزراعية وتتنويع المحاصيل لحماية التربة ورفع العاةىات وحماية النينة



   

     

ن منظمة ماما كاش الهولنىيـة تمهنت منظمة زينب من تنفيذ مشـروع رفدع وعدي المزارعدات بقضدايا التنميدـة والحقدوو وبتمويل م

كما ساهر المشروع في انشدـاو اسساسية للمرأة وتمت تىريب بعل المزارعات علت طرو رفع اسنتاجية والتسويق وادارة الموارد 

ع وتحليددل النيانددات لتقيددير الحاجددة كمددا تددر تأسددي  الجمعيددات المسددـح اسولددي وجمددوحددىة المعلومددات واسحصدداو لعمددل الىراسددات و

 .التعاونيـة للمزارعات وعقـى الجمعيـة العموميــة ستحاد المزارعات

 



 

 

علت تنفيـذ مشـروع بنـاو مىرســة اطساس بقريـة العقدل بوسيدـة القضدارف بتمويدل مدن 1122كذلك أشرفت منظمة زينب في العام 

سددـفارة اليابانيددـة بددالفرطوم وذلددك بغددرب فددك اسلددتلط لمددا يحىيددـص مددن فددارو تربددو  لاصددة وسددـ  الننددات فددي مراحددل اسسدداس ال

 .ع الت تحسين النينـة المىرسـية وحل مشهلة التزاحر في الفصوم الىراسية وعىم توفر  الحماماتوكذلك هىف المشـرالمتقىمة   



  

 

حىة للسهاا تنفـذ منظمة زينب برنامج مهافحة اطيىز ورفدع الدوعي حدوم مسدننات المدرب وطدرو وبالتعاوا مع صنىوو اطمر المت

 .انتقالص وأساليب مهافحتص وسـ  الشراةح اطكثر عر ـة في مناطق التىالل السهاني والثقافات المفتلفة بشرو السـوداا

ع العدوا القدانوني للشدراةح الفقيدرة مدن واسنمداةي مشدـروبتمويل من برندامج اطمدر المتحدىة  1122كما نفذت المنظمة للم العام 

حيدث يهدىف المشدـروع الدت رفدع الدوعي القدانوني وتقدىير المشدـورات القانونيدة والتمثيدل أمدام المحداكر أجل الوصـوم الدت العىالدـة 

يب كدوادر قانونيدة وانشدـاو المالية أو الحواجز اسجتماعيـة وقى تمهدن المشدروع مدن تدىر للفنات الضعيفة والعاجزة بسنب اسو اع

بوسيـدـة القضدـارف وقدى أسدهر النرندامج حتدت ااا فدي ازالدة اطميدة القانونيدة لدى  الهثيدر مدن سدـهاا وسيدة  شنهة العوا القدانوني

 .القضارف كما سـاهر في تقيير ولفت اسنتنال الت أو اع السـجناو وتقىير بعل العوا القانوني لهر

  

 



في تنفيــذ مشـروع رفع الوعي حوم مضار الفتاا وتنفيذ برندامج توعيدة المجتمدع ينب مع منظمة اليونيسين كما تتعاوا منظمة ز

 .لوقن ممارسـة الفتاا في قر  شرو السـوداا

 

اسجتماعددات /شددـاركت المنظمددة فددي الهثيددر مددن المددؤتمرات

 : 1122واسحتفاست دالل ولارج السـوداا للم العام 

 :محليـا 

الهوتددة : وشدداركت فددي ورش ومنتددىيات حددوم امددة وتنظددير اسحتفددام بدداليوم العددالمي للمددرأة   يددوم اسيددىز   شدداركت فددي اق -

وأيرها علت الحراك النسو    برنامج مهافحة اسلغام في السوداا   الىستور القادم وقضايا النوع  ورشة العمدل الطدوعي 

دور المدرأة الريفيدة فدي اسقتصداد   تو  الحهدر المحلدي  في السوداا   صدناعة القدوانين وأيرهدا علدت المدواطنين فدي مسد

 .المشاركة في تنظير ورش عمل لتقيير أو اع الصحة اسنجابية بالوسية الشمالية

  

 :عالميا

شدداركت المنظمددة فددي مددؤتمر اسمددر المتحددىة للتغيددرات المناليددة فددي ديددربن بجنددوب أفريقيددا   وفددي مددؤتمر دور الشددناب  -

مدؤتمر دور المدرأة جامعدة لوندى بالسدويى    –مىني لىعر السلم وحل  النزاعات فدي القدرا اسفريقدي ومنظمات المجتمع ال

ا وواجناتهدا فدي اسدتاننوم بتركيدا   المسلمة في نشر يقافة احتدرام التعىديدة الىينيدة والثقافيدة ورفدع وعدي المدرأة بحقوقهد

ضارات بالىوحة في قطر  والمشاركة في تنظير ورشدـة عمدل مؤتمر اطمر  المتحىة لنقاش الحوار الثقافي والىيني بين الح

باسمر المتحىة في نيويورك   المشاركة في مننر اسمر المتحدىة حدوم احتياجدات  من فعاليات لجنة دراسة أو اع المرأة 

 .ومشاكل الىوم اطقل نموا باسطاننوم في تركيا 


