
 2102التقرير الســنوي  

م  مسجلة لدى 0222غير ربحية تأسست في العام سودانية  منظمة زينب لتنمية وتطوير المرأة منظمة

تعمل من أجل رفع قدرات المرأة لضمان مشاركتها بفاعلية في عملية البنـا    وزارة الشئون االنسـانية

بحقوقها في ظل مجتمع العدل والمسـاواة ، وتحظى والتنميـة وتمكينها من خالل العلم والمعرفـة االلمام 

منظمة زينب لتنمية وتطوير المرأة بالوضع االستشاري  لـدى المجلـا االقتدـادي واالجتمـاعي  الــ 

ECOSOC   التابع لألمم المتحدة ، وهي منظمة ذات طموحات على المسـتويين المحلـي والعـالمي تهـتم

يق رفع مستوى الوعي لديها وتحسين أوضاعها المعيشـية مـع بالمرأة وتعمل لترقيتها وتنميتها عن طر

وتتناول المنظمة أوضاع المـرأة مـن مختلـ  . ايال  اهتمام خاص لألسـر الفقيرة خادة قطاع البنـات 

وقد سميت بهذا االسـم نســبة للســيدة . النواحي التعليمية واالجتماعية والثقافية واالقتدادية والدحية

رائدة تعليم البنات بشرق السـودان والتي كان لها دورا كبيرا فـي تعلـيم البنـات  زينب محمد نور رحمة

بنات الختمية بكسـال، مدرسـة  في شرق السودان حيث عملت على فتح عدد من المدارا منها مدرسة

بنات ديم بكر،مدرسة القضار  الشرقية، مدرسة بنات كساب بريفي جنوب القضار  ومدرسة بنات 

لت ايضا من أجل اسـتئدـال العادات االجتماعيـة الضـارة التي تمـارا ضــد النســا  الميدان كما عم

-9191)مثل ختان االنـاث ، وكانت السيدة زينب محمد نور قد تخرجت من كلية المعلمات بـام درمـان

 .وتقاعدت في وظيفة كبير الموجهين الفنيين للتعليم االبتدائي بالقضار ( 9199

 

نميــة وتطــوير المــرأة  وبالتعــاون مــع الجهــات المانحــة والشــركا  مــن ادارة تمكنــت منظمــة زينــب لت

واشرا  وتنفيــذ العديد من المشـاريع والبرامج واألنشـطة التي تخدم تحقيق األهدا  االستحراتيجية 

لمنظمة  زينب المتمثلة في رفع وعي النسـا  في الســودان وتمكـين المـرأة والنهـوس بمســتواها فـي 

جاالت االقتدادية واالجتماعيـة والسياسـية وتمكينهـا لتلعـب الـدور المنـوط بهـا وتشــار  مختل  الم

بفعاليـة على مختل  األدعدة ومنادرتها مـن أجـل تحقيـق العدالـة و تكـافر الفـرص ، كمـا شــاركت 

وطرحـت وجهـة نظـر  0290منظمة زينب في العديد مـن المناسـبات المحليـة والعالميـة خـالل العـام 

 .ول العديد من القضايا التي تهم المرأة في المنابر  المحلية والعالميةالمنظمة ح

وتعاونها مع العديد من الجهات المانحة المحلية والعالمية من تنفيذ د تمكنت المنظمة  عبر شراكاتها وق

العديد من البرامج والمشـاريع التي هدفت الى تحسين أوضاع الفئات وقطاعات  المجتمع المسـتهدفة 

دة المرأة وتمكينها من  معرفـة حقوقها ودعمها بكافة السبل المتاحة للمشـاركة بفعالية واسـتغالل خا

 .ئةفوادارة الموارد بدورة متكا

في  0290لبرامج والمشاريع التي تمكنت منظمة زينب من تنفيذها خالل العام ملخدا لونعرس أدناه 

 :مختل  مناطق السـودان الريفية والحضريـة

مشـروع خـدمات  في واليـة القضار   نفذت المنظمةقدم من الدندوق االنمائي لألمم المتحدة  بدعم م

العون القانوني والذي هد   الى محو األمية القانونية ومسـاعدة البســطا  فـي الودـول الـى العدالـة 

ن وزعمـا  وغرا مفاهيم سـيادة حكم القانون وقام بتدريب العديد مـن المحـامين والمعـاونين القـانونيي

وضـمانات المحاكمـة القبائل واالدارات األهليـة حـول مفـاهيم العـون القـانوني واالجـرا نت الجنائيـة 

 .العادلة



رفـع الـوعي لمجموعـات النســا  فـي  كما نفذت المنظمة عبر برنامج رفع وعي المرأة بحقوقها ورش

ارد والعمـل والمشـاركة فـي حقها فـي التعلـيم وادارة المـو: ريفي والية القضار  حول حقوق المرأة 

 .قضايا تنمية المرأة الريفية

كذل  وبتمويل مقدم من دندوق السكان التابع لألمم المتحـدة نفـذت منظمـة زينـب برنـامج رفـع وعـي 

لمنع انتشـاره وسـط الفئات األكثـر عرضـة مـن الشـباب والفتيـات حيـث  المجتمع حول مرس األيدز

نتقال مرس االيدز وكيفية الحد من انتشـاره وطرق التعامل مع عزز البرنامج  فهم المجتمعات لطرق ا

األشخاص المتعايشين مع المرس وقدم مراكز للفحص الطوعي للمرس ونفـذ البرنـامج فـي محليـات 

 .والية القضار 

مزارعـة فـي  022دعـم وتمكـين  نحـو  من تنفيذ برنـامج  0290كما تمكنت منظمة زينب خالل العام 

ادارة الدــحة /بالتعـاون مــع وزارة الدـحةقابلـة قرويــة  02تـدريب عــدد ور ودارفــ. ريفـي واليـة  

حول معايير التوليد القياسي وذل  لرفع مهاراتهن لخفس وفيـات األمهـات دارفور . بوالية  االنجابية 

تدريب النسـا  المزارعات حول أساليب الزراعة والتقانات الحديثة لزيادة االنتاجية والحفاظ على  وتم

 .التأقلم مع ا لتقلبات المناخيةحماية البيئـة والتربة  وطرق  خدوبة

وعبر  المنحة المقدمة من دندوق تنمية المرأة في أفريقيا نفذت منظمة زينب برنامج تحسـين خـدمات 

 ادارة الدحة االنجابية بواليـة القضـار  حيـث تمكنـت/الدحة االنجابية بالتعاون مع وزارة الدحة 

قابلة ورفع وعي المجتمعات القرويـة بضـرورة وقـ  ممارسـة  02عبر هذا البرنامج من تدريب عدد 

 .المترتبة عليه ختان االناث واالضرار الدحية

 

كما تمكنت منظمة زينب لتنمية وتطوير المرأة بالتعاون مع البرنامج االنمائي لألمم المتحـدة ومفوضـية 

مـن تنفيـذ برنـامج الـدمج االجتمـاعي للمســرحات فـي منـاطق نزع السالح والتسريح واعـادة الـدمج 

 :الخرطوم وبحري وأم درمـان وهد  البرنامج الى 

المجندات السابقات ومايشكله مـن خطـورة علـى أمـن المجتمـع /تقليل مخاطر اعادة تجنيد المسرحات

ة ودـهرهن واعادة دمجهن في المجتمع كأشخاص مدنيين واحداث تغيير الزم فـي سـلوكياتهن القديمـ

 .في بيئة المجتمع المدني

رفع وعي المسرحات حول الحقوق والواجبات وبنا  السالم وقدرات الفرد االيجابية والتعاطي السـليم 

 .مع مكونات المجتمع

بنا  الثقة بين المسرحات والمجتمع من خالل المشاركة والنقاش واقامة االنشطة المشـتركة والتفاعـل 

 .دنيينمع افراد المجتمع من الم

 . لتمكينهن من لعب دور أفضلللمجندات السابقات  معيةج وتسجيل تكوين

 

وقدمت منظمة زينب الدعم الزراعي المتمثل في توفير المدخالت الزراعية من تقاوي محسنة وأدوات 

زراعيــة والمســاهمة فــي عمليــات نظافــة واعــداد االراضــي الزراعيــة لدــغار المزارعــات الالئــي 

كما تم رفع مهارات هرال  المزارعات حول  0290التمكين االقتدادي خالل العام استهدفهن برنامج 

أساليب وطرق الزراعة الحديثـة واجـرا نت حمايـة البيئـة وكيفيـة ادارة واسـتغالل المـوارد المتاحـة 

مزراعة من القرى الزراعية المستهدفة مما نتج عنه تحسـن في  022وقدمت المنظمة الدعم ألكثر من 

 .هن وتحسن مستويات معيشة عائالتهنانتاجيت

 



علـى بنــا   –زيـن  –لهـات   السـيار الســودانية لشركة الوتشر  منظمة زينب عبر الدعم المقدم من 

والتي كانت تعاني من تـدهور تـام  للبنات بمنطقة قلع النحل بواليـة القضار  –مدرسـة زين لألسـاا 

 .0299عمل بها خالل العام ويتوقع أن يكتمل ال للبيئة المدرسية بالمنطقة

برنامج تحسين خدمات الدـحة االنجابيــة بالتعاون مع وزارة الدحة الوالئية كذل  تنفذ منظمة زينب 

واليـات فـي شـرق  9قابلة قروية في عدد  02عدد ورفع مهارات القابالت القرويات من خالل تدريب 

ات بوقـ  ممارسـة ختـان االنـاث ورفـع وعـي المجتمعـ( البرح األحمر –كسال  –القضار  )السودان

 .0299ابريل من العام مرس االيدز ويستمر البرنامج حتى ورفع الوعي من أجل منع انتشار 

 

 

 : 2012مشاركة المنظمة فى الفعاليات المحلية والدولية خالل 

 :المشاركات الخارجية

  ستفاضةة ابالذى تعرض  2102المؤتمر الدولى للسكان والتنمية المقام بتونس فى نوفمبر

لقضةةا ا اساسةةة لةةو الضةةروفى الواةةو  ينةةداا لةةو بينيةةا الجةةية ال نسةةية وا ن ابيةةة 

وضةةةروفن تن تكةةةون فةةةى االةةةة ففةةةعق يالةةةت بةةةدنيش ويقليةةةش وا تماييةةةش و  ةةةمت  لةةة  

نجا  بةيو ال نسةيو تى تمكةيو المةرتن الوان واان ابية والمسالاليقوق ا –ت ا/اقيواالمر

اش المؤتمر ت ضش العنة  القةا ع يلةى النةوع امايى ونيز يلى تساس النوع اال تيوالتم –

ة التةةدال لم ةةافية لا ليةةة بةةذات بةةبمثا قف يةةة اةةذااةةد يانةةم الم ةةافية ال و  تمةةايىالا

اليميةةة التةةى  نظميةةا لريةةز المةةرتن الالمنظمةةة فةةى الوفشةةة ا مشةةافيايةة  ال جةةو  

  .عقد بتونسا ة توصيات لؤتمر السكان والتنمية المناالعربية للبيوث والتدف ب لمن

  االةةم ت ضةةش بم ةةافية المنظمةةة السةةولانية للبيةة  العلمةةى والتنميةةة فةةى فعاليةةات المةةؤتمر

–ال تؤ واةا بةالقوانيو )ا اوال ال  جةية فةى السةولان  تيةم شةعاف اانون ا ول اول 

  .(المرتن شر   لساوى فى ا سرن وفى الوطو –تسندواا باليقوق 

 :يةلخداالمشاركات ال

المستوى التنفيذى لليكع الميلى )ااضرن فى المؤتمر التفايرى المقام تيم ينوان يانم المنظمة 

بديون لو المنظمة الوطنية للمرتن السولانية بالتعةاون لةف فر ةدف ش ( وتثرق يلى ايان المواطنيو 

  .ا برت ا لمانية

لتيةةا والبنةةات فةةى ا سةةرن  تاا اءفةةى الوفشةةة التفاير ةةة اةةول اقةةوق النسةةشةةافيم لنظمةةة   نةةب 

 . واج الطفالت فى السولان  ءالمنظمة السولانية للبي  والتنمية تيم شعاف لعش  نيا

لعةش )ى للتقى لناصرن اضا ا المتعا  يو لةف فيةروس ا  ةد  تيةم شةعاف م لنظمة   نب فشافي

  .(لليد لو انت اف فيروس ا  د  ويسر اا ز الوصمة والتميز

الم ةافية فةى وفشةة تااليةا لريةز ال نةدف للبيةوث وفى ل ةافية ت ةرى اةام لمثلةيو لةو   نةب ب

 .(الديون والمناصرن)والتدف ب لمدن  وليو بعنوان 

 


