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  : تمهيد-1
عـد صـدور    يشهد العالم اليوم تغيرات واسعة وكبيرة بدأت هذه التغيرات ب         

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وما نادى به من مطالـب بالعدالـة، المـساواة،              

 ملـت ولتحقيق ذلك ع  .  السالم، األمن، المشاركة وتحسين نوعية الحياة لكل الناس       

المنظمات الدولية واإلقليمية للوصول إلى هذه الغايات والعمل على توفير وترقيـة            

  .هذه الحقوق األساسية لإلنسان

وعلى الرغم مما تم من تقدم وتطور في تحسين المستويات المعيشية خاصة            

وذلك .  في دول العالم الثالث فإن الفقر الطاحن ما زال يهدد حياة الكثير من البشر             

وما زالت نسبة وفيـات المواليـد والرضـع         .  نتيجة لتفشي سؤ التغذية والمرض    

ل والوالدة وبـسبب األمـراض      ومازالت النساء يمتن بسبب الحم    . واألطفال عالية 

 –كما أن عدداً كبيـراً مـن األطفـال          .  المنقولة جنسياً أو بسبب نقصان المناعة     

كل ذلك يشير ويعكس عدم المساواة فـي        .   ال يدخلون المدارس   –معظمهم إناث   

الوصول إلى المتطلبات األساسية للحياة بما في ذلك التعليم، الـصحة والمـوارد             

ل انعدام المساواة تكون النساء أكثر عرضة لألمراض، يساعد         وفي ظ .  االقتصادية

 السياسية واالجتماعية، مما يجعلهـن أكثـر        –في ذلك العوامل الثقافية االقتصادية      

وقد أشارت كثيراً من التقارير إلى أن معظم الفقراء فـي           .  عرضة للفقر والعوز  

يث تقل فرصهن فـي     ويزاد األمر سوءاً ح   % 70العالم من النساء إذ يشكلن نسبة       

التعليم والتدريب والعمل مما يجعل حصولهن على االحتياجات األساسية مستحيالً          

من دخل  % 50وحتى النساء الالئي يعملن فإن ما يكسبنه من دخل يزيد قليالً عن             

  1.الرجل

.   الدول العربية ليست استثناءاً فهي تواجه التمييز وعدم المساواة         فيالمرأة  

ر التنمية اإلنسانية العربية فإن عدم المساواة بين الجنسين يمثل أحد           فكما أشار تقري  

أبرز المعوقات أمام التنمية البشرية في العالم العربي، خاصـة وأن أدوار النـوع              

االجتماعي النمطية المترسخة بشدة تحد من فرص مشاركة المـرأة فـي اتخـاذ              
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 السياسية الكاملة فهي مـا      كما أن المرأة العربية لم  تحصل على حقوقها        .  القرار

زالت متأخرة عن الرجل في مجال التمثيل السياسي كما أنهـا تواجـه تعقيـدات               

مزدوجة كونها ضحية ليس فقط للحرمان من الحقوق ولكنها ضحية أيضاً ألعمال            

  .العنف كذلك

والنساء عموماً تقل أمامهن فرص الحصول على المـوارد الماديـة مثـل             

فال عجب أن أصبحن أكثر الفئات فقـراً        . ل على الميراث  األرض والمال والحصو  

أو أكثرها تعرضاً للفقر والمرض والعنف كل ذلك أثار سجاالً واسعاً فـي قـضية               

فما يواجه النساء   .  تمكين المرأة والتخلي عن التعامل معها بعقلية القرون الوسطى        

ة عامة والتنميـة    من تمييز وعدم مساواة يعد من أهم المعوقات أمام التنمية بصور          

  .البشرية على وجه الخصوص

  

  

  

  

  

   

  

  

وضمن أجندة اإلصالح المنشودة والجهود المبذولة تأتي قضية تمكين المرأة          

باعتبارها مواطناً له كامل الحقوق في أن يصبح فاعالً حتـى يتـسنى للمجتمـع               

  .االستفادة القصوى من قدراته وطاقاته

  :مفهوم النوع

ظهر المفهوم في الثمانينات ويعني عملية التكـوين        

عليها مـن   االجتماعي للذكورة واألنوثة وما يترتب      

ويركـز علـى    . أنماط معينـة للـسلوك واألدوار     

االختالفات بين الجنسين  والتي تتشكل اجتماعياً بناء        

ق على الثقافة السائدة بينما يحـدد الجـنس الفـرو         

وفكرة تحليل النوع   . البيولوجية بين الرجال والنساء   

االجتماعي توفر اإلطار التحليلـي للتعـرف علـى         

 هذه الحاجـات لتوجيـه      حاجات المجتمع من تقييم   

قـد  . مجهودات التنمية لألفراد الذين يحتاجون إليها     

يكون التمييز النوعي متغيراً اقتصادياً ولكنه يكشف       

.عن أبعاد اجتماعية وثقاقية وقانونية

فنادت الكثير من المنظمات الدولية، اإلقليمية      

والمحلية بإدراج قضايا النوع ضمن بـرامج       

لنساء مـن الحـصول     التنمية بهدف تمكين ا   

على مزيد من الحقوق بعيـداً عـن األدوار         

وتعزيز فرصهن في   . النمطية المرسومة لهن  

المشاركة على كافة األصعدة االقتـصادية،      

السياسية واالجتماعية وخلق البيئات المناسبة     

التي من شأنها إبراز كفـاءة النـساء وسـد          

  . الفجوة بين الجنسين
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من المنظمات التي تـسعى للنهـوض       منظمة المرأة العربية لكونها واحدة      

بالمرأة تبنت هذا المشروع بهدف رفع كفاءة البرامج التي تعمل علـى النهـوض              

   .بالمرأة وتمكينها في المجال االجتماعي

  :تاريخيةلمحة :  السودان-2

 مليـون،   37السودان بمساحة مليون ميل مربع وبتعداد سكاني يفوق الــ           

وحسب آخر إحصاء سكاني فـإن      .  صف السكان يبلغ فيه عدد النساء ما يقارب ن      

 الريف عامالت خاصة في جنوب وغرب البالد حيث تفـوق           فيمن النساء   % 90

.  نسبة العامالت في هذه الواليات نسبة النساء العامالت في شمال وشـرق الـبالد             

ومما يؤسف له أنه رغم المشاركة الواسعة للنساء في قوة العمل إال أنهن ما زلـن                

ورغم أن اتفاقيـة    .  لحصول على حقوقهن القانونية، االقتصادية والسياسية     يفتقدن ا 

إال أن العوامـل الثقافيـة      %.  25السالم الشاملة قد أقرت لهن نسبة تمثيل تعادل         

واالجتماعية والحروب التي شهدتها الـبالد فـي القـرن الماضـي تحـول دون               

 بين النساء لهـا أثارهـا       أضف إلى ذلك نسبة األمية المرتفعة     .  مشاركتهن الفاعلة 

  .السالبة

يمتاز السودان بالتعدد اإلثني والعرقي والثقافي فهو خليط من القبائل العربية    

 مجموعة عرقية ويتحدث أهله بلغات ولهجـات        600والزنجية وفية توجد حوالي     

 كما أنهم فوق ذلك يدينون بديانات ومعتقدات مختلفة رغـم           400متعددة تفوق الـ    

يصاحب هذا التنوع تنوعاً آخراً في األنماط المعيـشية والـذي           .  سلمةأغلبيته الم 

فالمناخ يتراوح بـين الـصحراوي شـماالً        .  يلعب فيه التنوع البيئي دوراً كبيراً     

إال أن النـشاط    .  والمداري جنوباً مما ينتج عنه تنوعاً في النشاطات االقتـصادية         

من مجموع  % 46ادل حوالي   الزراعي هو الغالب فاألراضي الصالحة للزراعة تع      

إضافة إلى ما يتمتع به القطر مـن ثـروة        .  األراضي الزراعية في الدول العربية    

 مليون رأس وثروة مائية ففيه يجرى أطول نهر في العـالم            128حيوانية تقدر بـ    

إلى جانب  .   مليار متر مكعب   4,900إضافة لمخزون كبير من المياه الجوفية يبلغ        

  .نية كالحديد والذهب والنحاس والفضةذلك فيه ثروات معد
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إال أن اكتشاف البترول وتصديره في نهايات القرن الماضـي غيـر مـن              

القطن (التركيبة االقتصادية فالصادرات مثالً كانت تعتمد على المنتجات الزراعية          

كما أنه أحدث وزاد من حدة الصراع  .  بصورة أساسية )  الصمغ العربي  – الذرة   –

  . القطر سنوات عدداالتي عانى منها

ورغم حجم الثروات واإلمكانات التي يزخر بها السودان إال أنه يعـد مـن              

في .  أنعكس ذلك على السكان   .   بلداً األقل نمواً على مستوى العالم      25ضمن الـ   

مستويات فقر عالية تجلت مظاهرها في الحرمان المادي وتدني األحوال الـصحية            

ويات التعليم هذا باإلضافة للضغوط النفسية ومـا        تردي حالة المساكن، تدهور مست    

  .يتمخض عنها من أحساس بالقهر وفقدان الكرامة والتهميش االجتماعي

وحسب إحصاءات دليل التنمية البشرية فإن عدد الذين يحصلون على ميـاه            

وعلـى  % 30والذين يحصلون على خدمات صـحية نـسبتهم         % 37نقية حوالي   

  . عاما51ًعمر المتوقع للحياة فال يتجاوز الـ أما دليل ال%.  49صرف صحي 

ومما صاعد من حدة الفقر ضعف البرامج اإلنمائية، العجز في الميزانيـة،            

التدهور البيئي، الحروب والنزاعات األهلية المسلحة وما يترتب عليها من هجرات           

لـى  سياسات التكيف الهيكلي نتجت عنها أيضاً كثيراً من اآلثار السالبة ع          .  ونزوح

وعلى الصعيد العالمي فإن أزمة     .  السكان بوجه عام وعلى الفقراء بصورة خاصة      

الرأسمالية العالمية وما تالها من تغيرات اقتصادية واجتماعية كبيـرة وسياسـات            

مالية انعكست على النظام العالمي فيما عرف بالعولمة، زادت من مستويات الفقر            

اً في توسيع الفجوة بين الدول الغنية والدول        في الدول النامية وأسهمت إسهاماً كبير     

ليس ذلك فحسب بل وسعت أيضاً الهوة بين األغنياء والفقراء داخل البلد            .  الفقيرة

  .الواحد خاصة مع تخفيض اإلنفاق على الخدمات االجتماعية

من السكان فقـراء وأن الـدخل الحقيقـي ال          % 95 – 90فإذا كان حوالي    

حتياجات األساسية وإذا كانت حالة السكن والملـبس        من اال % 40يغطي أكثر من    

دون المستوى الالئق وإذا كان الكثيرين يموتون بسبب عدم المقـدرة علـى دفـع               

  .تكاليف العالج فإن النساء هن األكثر تأثراًً بمثل هذه الظروف
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في ظل كل هذه التغيرات أصبحت النساء هن األكثر معاناة واألكثر تـأثراً             

قراء العالم هم من النساء فيما عرفه الباحثون بتأنيث الفقر فكما           من ف % 70فأصبح  

 دوالراً في حين أن     645جاء في اإلحصاءات فإن نصيب النساء من الناتج القومي          

 دوالراً مما يجعل المرأة تتحمل العبء األكبر مـن وطـأة            2129نصيب الرجال   

  .الفقر مطلقاً كان أو نسبياً 

ودان إلى تنامي ظاهرة الفقـر خاصـة مـع          تشير معظم الدراسات في الس    

ظروف الحرب وعدم االستقرار السياسي في بلد كان يعاني سلفاً من انعدام التنمية             

.  المتوازية بين الحضر والريف الذي يسكنه غالبية السكان مما ولد نوعاً من التباين       

ي معـدالت   هذا التباين أدى إلى خلخلة في البنية االجتماعية مما ينتج عنه زيادة ف            

فـي ظـل هـذه      .  الهجرة الداخلية والخارجية وتنامي حدة الحروب والصراعات      

األوضاع واآلثار السالبة كانت أوضاع المرأة هي األسوأ مما أدى إلى مزيد مـن              

إفقارها خاصة وأنها أصبحت تتحمل عبئاً اقتصادياً كبيراً في رعاية األسرة بسبب            

  .الحروب والنزوح

ن األقل حظاً في التعليم فإن نسبة األمية بينهن مرتفعـة           ولما كانت النساء ه   

فمنـذ دخـول التعلـيم      %.  40وفي الحضر   % 17ونسبة المتعلمات في الريف     

الرسمي في فترة الحكم الثنائي والذي ارتبط بالتوظيف فإن جل االهتمام كان بتعليم             

ـ            ام لتعلـيم   الرجال لشغل وظائف إدارية قليلة وعليه فلم يعر المستعمر أدنى اهتم

وبالتالي فقد حرمن من التعليم     .  حيث لم تكن هنالك ضرورة الستخدامهن     .  النساء

في .  1907 أن فتح الشيخ بابكر بدري أول مدرسة للبنات في العام            إلىوالتدريب  

 منحت المرأة حق العمل في الخدمة العامة ومنذ ذلك الحـين أخـذت              1968العام  

  .ات في التعليم في زيادة مضطردةأعداد النساء المتعلمات والراغب

إال أن القطاع الخاص لم يكن متحمساً لتشغيل النساء إال في وظائف عمالية             

دنيا مما حال دون النساء ودون فرص التدريب والتأهيل وفي الوقـت الحاضـر              

ازداد عدد النساء في التعليم وقد فاقت أعداد اإلناث في التعليم الجامعي مثالً أعداد              

ي كثير من الجامعات إال أن تعيين الخريجات في الخدمة العامة أقل مـن              الذكور ف 
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كما .  عد المستوعبين من الخريجين فسياسات االستخدام غير مشجعة لعمل المرأة         

 3 عدد النساء العـامالت يعـادل        -أنه رغم زيادة عدد النساء في  الخدمة العامة          

ا أقل بكثير من أعداد الرجال إذ        إال أن عددهن في الوظائف اإلدارية العلي       -ماليين

فكلما صعدنا في السلم الوظيفي قل عدد النساء مما يعنـي أنهـن              % 2.5تساوي  

  . يحصلن على الوظائف ذات الدخل األقل

عالوة على كل ذلك ولما كانت المرأة هي المسؤولة عن رعايـة األسـرة              

 ممـا يحـول دون    واألطفال فهي غالباً ما تترك العمل للقيام بالدور االجتمـاعي           

 )الرسـمي (أما النساء العامالت في القطاع المـنظم        .  تدرجها في السلم الوظيفي   

  %.29فنسبتهن ال تتجاوز 

النساء في الريف ورغم ما يقمن به من نشاط في مجال الزراعة والرعـي              

يعملن % 9,5من نساء الريف يعملن في الزراعة التقليدية و         % 90حيث أن نسبة    

يعانين من سـوء    % 21اء يعانين الفقر و     سمن الن % 85مقابل فإن   في التجارة وبال  

ورغم تدني وضع المرأة بصورة عامة إال       . من األسر النساء  % 25التغذية وتعول   

 ففي شرق السودان تعاني النساء مـن        .أن هنالك تفاوتاً ملحوظاً في أوضاع النساء      

ها تعاني أكثر مـن     األمية بصورة أكبر من المرأة في جنوب وغرب البالد كما أن          

إال أن اتفاقية شرق السودان للسالم التي تم التوقيـع عليهـا فـي              . سيطرة الرجل 

  .م أقرت تمثيل خاص للنساء في المناصب المخصصة للشرق2006أكتوبر 

والتي تكون أكثر شـيوعاً     .  تقليدياً األسرة في السودان هي األسرة الممتدة      

حدة إنتاج واستهالك ويتباين تقـسيم      في الريف من الحضر وهي عادة ما تكون و        

إال أن السائد هو قيام     .  العمل داخل األسرة ثقافياً، جغرافياً ووفقاً للمعتقدات الدينية       

بينما يقوم األطفال من    .  المرأة باألعمال المنزلية والرجل باألعمال خارج المنزل      

عمل في الحضر   الجنسين بالمساعدة في هذه األعمال ومع وجود التقسيم التقليدي لل         

 ينإذ أن العمـل يـرتبط بالقطـاع       .  إال أن األسرة لم تعد وحدة إنتاج واستهالك       

كما ارتبط إسهام المرأة في العمل خـارج المنـزل بـالتعليم           .  الرسمي والهامشي 
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والتي أدت إلى تغيرات مهمة     .  الرسمي والتحوالت االقتصادية االجتماعية والبيئة    

  .دوار المنوطه بأفرادهافي بناء ووظائف األسرة واأل

وتأسيساً على ذلك فقد شهدت األسرة في السودان كثيـراً مـن التغييـرات              

خاصة في العشرين سنة الماضية حيث تغيرت مـن حيـث الحجـم والتركيبـة               

فتطور التعليم النظامي وتوسع اقتصاديات الـسوق وإدمـاج األسـر           .  والوظائف

  . من التغييراتالريفية في إنتاج محاصيل نقدية أحدث كثيراً

إضافة إلى ذلك ما أحدثته التغييرات البيئية وما نتج عنهـا مـن موجـات               

الجفاف والتصحر والمجاعات التي ضربت البالد والتي أدت بدورها إلى مزيد من            

تمخض ذلك عن زيادة في عدد األسر التي تعولهـا النـساء            .  الهجرات والنزوح 

بحيث .  تخلي عن مسئولياته تجاه أسرته    لغياب الرجل بسبب هجرته أو وفاته أو ال       

.  وسـط األسـر النازحـة      405أصبح عدد األسر التي تعولها النساء يزيد عـن          

وأصبحت المرأة تقوم بأكثر من دور متجاوزة بذلك الحدود التقليدية لتقسيم العمـل             

وأصبح إسهام النساء في اقتصاد األسرة أسهاماً أساسياً إلى جانب قيامهن باألعباء            

  . نزليةالم

 وقد لوحظ زيادة نسبة الفقر وسط هذا النمط من األسر خاصة إذا ارتـبط              

بعوامل أخرى مثل تدني مستويات التعليم والمهارات وعدم وجود شبكة اجتماعية           

 األسر النازحة في الغالب مـن الواليـات األكثـر تخلفـاً             إضافة إلى أن  .  داعمة

ن األكثر تأثراً فأصبح للنـساء دوراً       وغني عن القول أن النساء ه     .  واألكثر فقراً 

ففي المنزل تقع عليهن مسؤولية تحضير الطعـام        .  مزدوجاً داخل وخارج المنزل   

 طحن الحبوب ورعاية المواشي     –ورعاية األطفال جمع حطب الوقود، جلب المياه        

وخارج المنزل تعمل النساء في الزراعـة التقليـدي وفـي           .  والحيوانات المنزلية 

أما في المدن فإن النساء في الغالب يعملن في القطاع الهامـشي            .  يدويةاألعمال ال 

مما يجعل النـساء    .  وغالباً ما يكون العمل فيه لساعات طويلة مقابل عائد ضئيل         

يعملن تحت ظروف قاسية للقيام بالدور المزدوج حتى أنهن ال يجدن وقتاً للراحـة              

  .باإلضافة لدورهن البيولوجي المعروف
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أتي أهمية تمكين المرأة وفتح المجال أمامها لالضطالع بـدورها          ومن هنا ت  

ولتحقيق مفهوم التنمية المستدامة والتي تعني توسيع خيارات الناس         .  في المجتمع 

وتوسيع فرصهم في الحياة بهدف تحسين مستوياتهم المعيـشية وتطـوير نوعيـة             

ل احتـرام كرامـة     حياتهم وتأكيد قيم الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان من أج        

والنساء لسن استثناءاً   .  نع القرار صاإلنسان وكفالة أمنه وتمكينه من المشاركة في        

  .من ذلك

 للمـواطنيين  الحقـوق  كافـة  كفالة على م2005 لسنة اإلنتقالي الدستور أمن

 فـي  منها ورد ما خاصة والطفل المرأة حقوق الدولة تعزز أن إلى بوضوح وأشار

 بكـل  التمتع في المتساوي الحق والنساء للرجال أن على أكد كما .الدولية االتفاقيات

 أن إلـى  أيـضاً  أشار. واالقتصادية والثقافية واالجتماعية والسياسية نيةالمد الحقوق

 مـن  كـان  فقـد  وعليه بالمرأة الضارة والتقاليد العادات محاربة على الدولة تعمل

  .للتنفيذ قابلة وبرامج خطط إلى الدستورية الحقوق هذه تترجم أن الضروري

  السودان في بالمرأة النهوض برامج -3

 سالم واتفاق الشامل السالم واتفاق لأللفية اإلنمائية األهداف مع تمشياً

 النساء وضع تعزيز ألهمية وإدراكاً الشاملة التنمية ولتحقيق الشرق، وسالم دارفور

 م2007 العام في زاريو بقرار الدولة أجازتها المرأة لتمكين قومية سياسة وضعت

 .المحاور من العديد في النوع قضايا وإدماج المرأة مكانة تعزيز إلى تهدف

 تعميق هو إستراتيجياً هدفاً على أرتكزت قومية وثيقة السياسة هذه أصبحت

 الوثيقة هذه وضعت التنمية، تحقيق في أصيل كشريك وفاعليتها المرأة مشاركة

  .بالمرأة للنهوض محاور تةس

 وضع إلى يهدف والذي والبيئة الصحة محور هو المحاور هذه أول .1

 وذلك اآلمنة، األمومة وتحقيق اإلنجابية الصحة مجال في عامة سياسات

 كما والوالدة، الحمل أثناء الرعاية بتوفير األمهات وفيات ضلتخفي

  .اإليدز ومكافحة اإلناث ختان مكافحة اإلستراتيجية عتمدتا
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 إستيعاب بين النوعية الفجوة أن حيث التعليم حورم هو المحاور هذه ثاني .2

 مرحلةال في أما البنين لصالح% 10,5 األساس مرحلة في والبنات البنين

 تعليم أن إال. أيضاً البنين لصالح% 3,3 النوعية الفجوة فإن ةالثانوي

 التعليم في خاصة خيرةاأل السنوات في ملحوظاً تحسناً شهد البنات

 والزراعي والحرفي الصناعي المجال في الفني لتعليما أن األكاديمي،رغم

 على البنات نسبة زادت الجامعي التعليم ففي. البنين على حكراً زال ما

 اإلناث نسبة فإن الكبار وتعليم األمية محو مجال في الحال كذلك. البنين

  .الذكور نسبة فاقت

 تمويلال محفظة أنشئت حيث. االقتصادي المحور هو المحاور هذه ثالث .3

% 30و الريف في اءنسلل الموارد من% 70 توجيه يتم أن على األصغر

 للخروج يهدف الذي المرأة محفظة مشروع أنشئ كما. عامة بصفة للنساء

 ستفادا وقد والية 13 في مرأةا 10000 ويستهدف الفقر دائرة من بالمرأة

 شمال دارفور، شمال والية في أما مرأة،ا 2000 المشروع هذا من

 وكسال األبيض النيل النيل، نهر الخرطوم، الجزيرة، القضارف، فان،كرد

 اإلدخار بنك طريق عن تنفيذه يتم الذي الدوار المال محفظة أنشئت فقد

  .أسرة 1160 عن يزيد ما منه استفاد فقد والتنمية

 لتدريب اجتماعية مراكز عدة قامت ايضاً االقتصادي التمكين مجال في

 وقد مرأة،ا 38490 تدريب فيها تم مختلفة مجاالت في اتمهار وإكسابهن النساء

  .النساء كفاءة لرفع الواليات من عدد في المجتمع تنمية كليات من اًعدد أنشئت

 فيه التأكيد تم والذي اإلنسان وحقوق القانون محور هو الرابع المحور .4

 فإن المدنية الخدمة قانون من 28 المادة نصت كما. المساواة مبدأ على

 تونص تمييز، دون الجدارة أساس على العامة الوظيفة تولى أن قاعدةال

 القانون أمن كما الترقي، في المتساوي الحق على الالئحة في) 59 (المادة

 نصتو. كامل بأجر أسابيع ثمانية لمدة وضوع إجازة في المرأة حق على

 ببرات عدة إجازة زوجها يتوفى التي المرأة منح على  أيضا104ً المادة

  .كامل
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 على وأكد القرار واتخاذ السياسية المشاركة مجال في الخامس المحور .5

 وقد بفاعلية، السياسة مجال وفي العامة الحياة في المرأة مشاركة أهمية

 نسبة أن إال%. 18,6 إلى% 9,7 من الوطني المجلس في نساءال عدد زاد

 السلك المج في. الشامل السالم اتفاقية حسب% 25 إلى إرتفعت تمثيلها

 المجال فتح مما 42 والدبلوماسيات 11 السفيرات عدد بلغ الدبلوماسي

 قد السودان في المرأة تكون وبذلك الخارجي، التمثيل في المرأة أمام

 حق نالت قد تفوقت على المرأة في عدد من الدول العربية خاصة وأنها

 حق نالت م1964 العام وفي م1954 العام منذ والتمثيل الترشيح

  .التصويت

 أجنبي من زواجها حالة في ألبنائها الجنسية منح في حقها أيضاً المرأة إكتسبت

  .والشرطة النظامية القوات وفي القضاء في تعمل المرأة أصبحتو

 للدراسات مراكز بإنشاء اآلليات من عدد تبني تم المرأة مشاركة ولتعزيز .6

 منظمات إلى ةباإلضاف سويةن برلمانية وهيئات والمعلومات، والبحوث

 دور وتفعيل لتطوير المراكز من عدد إنشاء تم كما المدني، المجتمع

 اإلنسان لحقوق المرأة مركز والتنمية، للسالم المرأة مركز منها المرأة

  .األسرة دراسات ومعهد

 بحماية الخاصة التشريعات لتفعيل لألسرة وطنية إستراتيجية وضع أيضاً تم

 المرأة ضد العنف مكافحة وحدة إنشاء تم كما. كيانها على والحفاظ األسرة

 لحقوق المرأة ومركز وأجنبية، محلية طوعية رسمية، جهات عدة بمشاركة

  .   اإلنسان

  : منهجية الدراسة المسحية - 4 
  : أهداف الدراسة4-1

تهتم الدراسة المسحية في المجال االجتماعي بمنظومة األنشطة التي تقـوم           

 وطنية أو دولية بصورة مستقلة أو بدعم من مؤسسة أو           بها مؤسسة حكومة، أهلية   
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منظمة دولية ويستغرق مدى زمنياً مغلقاً أو مفتوحاً ويستهدف النهـوض بـالمرأة             

  .   نحو مباشر أو غير مباشر علىوتمكينها اجتماعياً

  :وعطفاً على ذلك فقد استهدفت هذه الدراسة المجاالت اآلتية

كانة المرأة اجتماعياً ودورها في األسرة      المشروعات التي تهتم بتعزيز م      -

  .والمجتمع ورفع وعيها تجاه نوعها االجتماعي

المشروعات التي تعزز حقوق المرأة كمواطنة وتواجه صور التمييـز            -

  .السلبي ضدها

  .المشروعات التي تستهدف حماية المرأة من كل أشكال العنف  -

 المطلقات، المعـيالت    المشروعات الموجهة للنساء الفقيرات، األرامل،      -

  .وذوات االحتياجات الخاصة

  :وذلك بهدف معرفة  -

طبيعة المشروعات الموجهة للمرأة في السودان ومدى أسهامها في تغييـر            .1

  .الوضع االجتماعي للمرأة

إلى أي مدى ساهمت هذه المشروعات في تحقيق دور المرأة كشريك فاعل             .2

لتخطـيط وإدارة هـذه     عليه واجبات وله حقوق من خالل المشاركة فـي ا         

  .المشروعات

أثر هذه المشروعات فـي تحـسين أوضـاع النـساء الفقيـرات وذوات               .3

بالتركيز على النساء النازحات والنساء في الواليات       .  االحتياجات الخاصة 

  .األقل نمواً

المشكالت والعقبات التي تواجه المشروعات الموجهة للمرأة وكيفية حلهـا           .4

  .تحقيق أهدافهاوالتصدى لها لتمكينها من 

برامج مستقبلية تتناسب مع أوضاع المرأة في الـسودان بهـدف تمكينهـا              .5

  .اجتماعياً
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  : أهمية الدراسة4-2

تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تأتي مكملة لمـا تمـت دراسـته فـي                

إذ أن المجـال    )  القـانون  – الـسياسة    – االقتـصاد    –التعليم  (المجاالت األخرى   

 الروابط التي تحقق التكامل وتسهم في تكوين الفرد اجتماعياً          االجتماعي يشمل كل  

عن طريق إكسابه قيم المجتمع وقواعد السلوك والتي تـرتبط إلـى حـد كبيـر                

فيمكنه . وتنعكس بدورها على عالقات الفرد االجتماعية     . بالمجاالت المذكورة سابقاً  

نجاح عـن طريـق     أو يحول بينه وبين إنجاز عملية أو الوصول بها إلى مرحلة ال           

العمل المشترك بهدف السعي للتقدم االجتماعي من خالل المؤسسات االجتماعيـة           

هذه الروابط ال  تهدف إلى ربح مادي أو فردي بل تعمل علـى تحقيـق             . المختلفة

  .عالقة الجزء بالكل من أجل استقرار النظام االجتماعي وتضامن أعضاءه

ألنشطة التي تسعى  للنهـوض      ولما كان هدف هذه الدراسة اإلطالع على ا       

بالمرأة وتمكينها اجتماعياً، فإن أهميتها تكمن في تحديد المقومات والمعوقات التي           

تواجهها هذه األنشطة ومعرفة نقاط القوة والضعف فيها لتكون قاعدة بيانات يمكن            

شكل أساساً جوهرياً ألي مشروعات مستقبلية تستهدف المـرأة وتستـصحب           تأن  

الجتماعي في خطط وبرامج التنمية على مستوى الدول العربية مـع           مفهوم النوع ا  

مراعاة أوضاع وخصوصية كل مجتمع حتى تتمكن المرأة العربيـة مـن القيـام              

  .بدورها كامالً من أجل ترقية مجتمعاتها

  :طرق جمع البيانات 4-3

ستبانة المتفق عليها من قبل خبراء الدول العربية كأداة أساسية          تم اعتماد اإل  

  .لجمع البيانات كما تم استخدام المالحظة والمقابالت الشخصية كأدوات مساعدة

تمت االستعانة أيضاً باألدبيات المختلفة كمصادر ثانوية ساعدت كثيراً فـي           

   .تحليل وتفسير بعض البيانات

روعي في اختيار عينة الدراسة التمثيل الجغرافي بحيـث تـشمل منـاطق             

  . كما أخذ في االعتبار تمثيل الريف والحضرمختلفة من السودان) واليات(
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روعي في االختيار أيضاً المشروعات التي قامت بتأسيسها جهات حكومية          

  . وجهات وطنية  دولية أو إقليمية–أو أهلية 

تم حصر المشروعات التي تنطبق عليها الشروط المتفق عليها من خـالل            

 –وضية العون اإلنـساني      مف –الوثائق الرسمية المتوفرة لدى جهات االختصاص       

 المجلس القومي لرعاية األمومة والطفولة ومن ثم تم         –وزارة الرعاية االجتماعية    

  : المشروعات العاملة في المجاالت اآلتية علىاختيار عينة قصدية اشتملت

  .المجال القانوني .1

  .مجال المشروعات المدرة للدخل .2

  ). التدريب–يم التعل(مجال المشروعات التي تعمل في رفع القدرات  .3

  .المشروعات التي تهتم بذوي االحتياجات الخاصة .4

 لم يوفق فريـق البحـث       اً مشروع 100عدد المشروعات التي تم اختيارها       .5

  . مشروعا82ًلمأل استماراتها جميعاً عدا 

تم اختيار خريجتين من قسم علم االجتماع ذوات خبرة فـي مجـال جمـع            

 مع الباحثة   تا أن أشترك  مابيانات وقد سبق له   البيانات للعمل في المساعدة في جمع ال      

وقد تم تدريبهما على استمارة المعلومات كما ساعدتا أيضاً         .  في عدد من البحوث   

  .في اختيار عينة البحث

تم تحليل البيانات التي تم الحـصول عليهـا باسـتخدام برنـامج الحـزم               

 من طرق التحليـل     كما تمت االستفادة  .   لتحليل البيانات الكمية   SPSSاإلحصائية  

  .الكيفي لبعض البيانات غير الكمية
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  : الصعوبات والمعوقات4-4

كما هو الحال في البحوث االجتماعية فقد واجهت فريق البحث عـدداً مـن              

.  الصعوبات والمعوقات استطاع الفريق التغلب علي الكثير منها ما أمكنـه ذلـك            

  .باستخدام أساليب شتى

الحصول على المعلومات عن المـشروعات      أولى هذه الصعوبات متعلقة ب     .1

واتـضح  .  الموجهة للنوع بصفة عامة والموجهة للنساء بصفة خاصـة        

للفريق عدم توفر معلومات دقيقة عن عدد هذه المشروعات وعن الجهات           

التي تقوم بتنفيذها مما حال دون المعرفة الدقيقة التي تمكن الفريـق مـن              

ينة بالطرق اإلحصائية المعروفـة     تحديد مجتمع البحث ومن ثم اختيار الع      

ولذلك تم اختيـار عينـة      ) الخ...  عينة طبقية    –كاختيار عينة عشوائية    (

  .قصدية لتحقق أهداف البحث

 عن  ؤولةثاني هذه الصعوبات تتعلق بالحصول على موافقة الجهات المس         .2

فقد .  ي االستمارة فالمشروعات لتزويد فريق البحث بالمعلومات الواردة       

 الجهات تحفظها على االستمارة كلياً وبعضها تحفـظ جزئيـاً           أبدت بعض 

 الباحثين وتكرار ذهابهم    ارصرإورغم  .  على بعض المعلومات المطلوبة   

للمسئولين إال أنهم في بعض الحاالت فشلوا فشالً كامالً في الحصول على            

 نكصوا في التـزامهم بعـد       ؤولينموافقة المسئولين كما وأن بعض المس     

  .تهم المبدئيةإعطاء موافق

ورغم أن الفريق لجأ إلى علمية اإلحالل واإلبدال إال أن العدد المخطط له لم              

يكتمل فقد استهدف الفريق مائة مشروعاً لم ينجح في الحصول إال على معلومـات     

  . مشروعا82ًعن 

ثالث هذه الصعوبات تعود النشغال المسؤولين من المـشروعات وعـدم            .3

حددونها للباحثين مما أضاع كثيراً مـن الوقـت         التزامهم بالمواعيد التي ي   

كما أن بعضهم اشتكى من طول االسـتمارة وكثـرة األسـئلة            .   والجهد

  .والتفاصيل المطلوبة
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ففـي ظـل    ) السودان(رابع هذه الصعوبات تتعلق باتساع مساحة القطر         .4

 والية في السودان كان من الصعوبة بمكـان الوصـول لكـل             27وجود  

وقد لجأ الفريق   .   الميزانية المرصودة للبحث ضعيفة    الواليات خاصة وأن  

في بعض األحيان إلى االستعانة بإرسال بعض االستمارات عن طريـق           

البريد االليكتروني لبعض المسئولين في مشروعات بالواليات البعيدة عن         

ورغم ذلك فإن الفريق لم يتمكن من الوصول لبعض         .  العاصمة الخرطوم 

واليات التي مازالت تعاني من عدم االستقرار كبعض        الواليات النائية وال  

 .واليات جنوب السودان وواليات دارفور

لم يستطع فريق البحث معرفة تاريخ بداية المشروعات إال بعـد أن تـم               .5

م إال  1998ولذلك كانت هنالك مشروعات بدأت في العـام         . إختيار العينة 

  .أنها ما زالت مستمرة

احثة فقد تعرضت لسرقة جهاز الحاسوب      آخر هذه الصعوبات خاصة بالب     .6

خاصتها بعد أن شارف التقرير على النهاية األمر الذي اسـتدعى إعـادة             

در من البيانات قـد تـم       صياغة التقرير مرة أخرى خاصة وأن جزء مق       

  . مرة أخرى مما أخر تسليم التقرير في الوقت المحددإعادة جمعها

  
  



  
  

  تحليل المشروعات 
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  : مقدمة -5
 بها يعد من المسائل الشائكة والتي ال تخلـو مـن            والنهوضالمرأة  ضية  إن ق 

وعلى الرغم من ذلك فإن هنالك شبه اتفاق على أن المرأة تحتل مكاناً أدنى              . التعقيد

وكعاملة عادة ما تعمل    .  في كثير من المجتمعات    ضطهدةفهي كأنثى م  . من الرجل 

الحقوق السياسية والقانونيـة     كثير من     من رمأعمال متدنية وكمواطنة فهي تح    في  

أما على مستوى المنزل فإن مهمة المـرأة األولـى هـي            . مهما بلغت من التفوق   

 في السلطة والنفوذ    تتركز بينما. األعمال المنزلية وأعمال المطبخ ورعاية األطفال     

  .يد الرجل

 والعمـل و التـدريب      موالتمييز ضد المرأة يبدأ منذ الميالد ويمتد ليشمل التعلي        

وهذا مما يؤدي إلى حرمانها من كثير من فرص العمل فتظـل حبيـسة              . الترقيو

المنزل أو تعمل في وظائف تحرمها من التدرج إلى الوصـول للـسلطة وصـنع               

وتظل هكذا هي األدنى بل توصف بالجهل وضعف العمل واإلدراك فهـي            . القرار

  .كائن ضعيف من الدرجة الثانية

 في الحقب التاريخية المختلفة وخاصة بعد       وفي الحقيقة ومع تطور المجتمعات    

م وإعالن األمم المتحـدة     1948صدور اإلعالن العالمي  لحقوق اإلنسان في العام         

للقضاء على جميع أشكال التمييز واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد             

 مؤتمرات دولية نادت بمزبد من الحقوق       من ذلك   تليوما  . م1979المرأة في العام    

. م1995م ومؤتمر بكين    1985للمرأة ضماناً لتحقيق المساواة مثل مؤتمر نيروبي        

توفر موجهات التخاذ خطـوات     تحتى  باه لقضية المرأة واالهتمام بها      مما لفت االنت  

  .عملية لمعالجة أوضاع النساء

ضاع النساء ما ,وعلى الرغم مما تم إحرازه في مجال النهوض بالمرأة إال أن أ

ورغم المحاوالت . للكثير من الجهود إلزالة التمييز وعدم المساواةزالت تحتاج 

التي تبذلها المنظمات المحلية اإلقليمية والعالمية فإن النساء مازلن يعانين من كثير 

مما جعل من الضروري أن . من المشكالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ا للحصول على حقوقها في تخصص الكثير من البرامج للنهوض بالمرأة وتمكينه
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كافة مجاالت الحياة ورد اعتبارها كمواطن له من الحقوق ما يمكنه من تفجير كل 

  .طاقاته المنتجة

آلثار الناجمة عن ربط المجتمع السوداني باقتصاد السوق ا في السودان أدت 

  وضع المرأة االقتصادي مما أدى إلى زيادة األعباء الملقاةيالعالمي إلى تغيير ف

. كما أن النساء كن في عزلة عن الحياة العامة والنشاط االجتماعي. على عاتقها

شجع ذلك النساء . فكانت قضية المرأة من ضمن قضايا الحركة الوطنية السودانية

 للحركات الوطنية فشاركن في األحزاب السياسية والنقابات وكون لالنضمام

م عندما نال السودان استقالله كانت 1956وفي العام . الهيئات واالتحادات النسائية

الفرصة سانحة للمرأة للمطالبة بالحقوق السياسية القانونية واالقتصادية والعمل 

على رفض القوانين التي سنها المستعمر  والتي أدت للتفرقة في المعاملة بين 

 المرتبات وفوائد ما بعد الخدمة ونظام المشاهرة وحرمان فيالنساء والرجال 

 من كل االمتيازات األخرى التي يتمتع بها الرحل من معاش ومكافآت المرأة

  .وسلفيات

  : بيانات عامة عن المشروعات 5-1
  : المشروعات مجاالت عمل1- 1- 5 

 تمكين المرأة وقد استهدفت من المشروعات العاملة في مجال دتمت دراسة عد

ض الجهات القائمة الدراسة مائة مشروع لم تكتمل بياناتها كلها لعدم استجابة بع

 مشروعاً فقط من بين المائة 82على أمر هذه المشروعات فكان أن اكتملت بيانات 

  .ارهايمشروع التي تم اخت
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  المشروعات مجاالت عمليوضح: )1(جدول رقم 
Frequency Percent 
 الموقف الحالى الموقف الحالى

 متعثر منتهى مستمر متعثر منتهى مستمر المجال
 38.5 19.0 20.8 5 4 10 الفقرمحاربة 

 15.4 4.8 12.5 2 1 6  اقتصاديًاتنمية المرأة
 7.7  8.3 1  4  اجتماعيًاةأتنمية المر

 15.4 38.1 29.2 2 8 14 توعوية وصحية
 7.7  20.8 1  10  اقتصاديًاتمكين المرأة

 15.4 4.8 6.3 2 1 3  سياسيًاتمكين المراة
  28.6 2.1  6 1 غير معرف

  4.8   1  راة والطفلالم
Total 48 21 13 100.0 100.0 100.0 

  :الموقف الحالي للمشروع 5-1-2
تم توزيع المشروعات العاملة في مجال تمكين المرأة والتي تمت دراستها على 

  :النحو التالي

  %.58 مشروعاً ما زالت مستمرة وتشكل نسبة 48 •

 %.26.6 مشروعاً أكملت مداها الزمني بنسبة 21 •

 %.15.7عثرة وشكلت نسبة ت مشروعاً ما زالت م13 •

  ناه يوضح ذلكالشكل اد

 
  :المدى الزمني للمشروع 5-1-3

م 1989معظم المشروعات التي تمت دراستها تقع في الفترة الزمنية من العام 

 هذه المشروعات بدأت في العام  بعضوقد لوحظ أن . م2009وحتى العام 

ورة اإلنقاذ في السودان وقد أولت في بداية  الذي قامت فيه ثم وهو العام1989

 ثم استصحاب .عهدها اهتماماً كبيراً بالتنمية بصورة عامة واهتماماً خاصاً بالمرأة
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بعض المشروعات التي كان مداها الزمني أقل من عام وذلك ألهمية تلك 

، خاصة المشروعات التي تعني بالعملية المشروعات وللدور الذي قامت به

  .ةاالنتخابي

  وضح المدى الزمني للمشروعات ي): 2(رقم جدول 
  

Frequency Percent 
 الموقف الحالى الموقف الحالى

التاريخ  متعثر منتهى مستمر  متعثر منتهى مستمر
1989قبل العام  1   2.1   

1989-2005 19 8 9 39.6 38.1 69.2 
2005بعد العام  23 6 4 47.9 28.6 30.8 

غير محدد تاريخه 5 7  10.4 33.3  
Total 48 21 13 100.0 100.0 100.0 

  

  
  :نطاق عمل المشروعات 5-1-4

من بين المشروعات التي تمت % 73.1شكلت المشروعات  الوطنية نسبة 

  كما هو % 26.8 مشروعاً بنسبة 22دراستها أما اإلقليمية والدولية فقد شكلت عدد 

  أدناه موضح

.  
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 الممولة جهات خارجية يكون وضع المشروع نالحظ أنه حينما تكون الجهات

   .داللة اإلحصائية إلى عالقة معنوية موجبةوأشارت ال. أفضل

  :التغطية الجغرافية 5-1-5

 مشروعاً كان مجال عملها جميع أنحاء 17من حيث التغطية الجغرافية فإن 

وطن الوطن مثل جمعيات االتحاد النسائي السوداني الذي له فروع في كافة أنحاء ال

 مشروعاً تركز نشاطها من 13كما أن له عدداً من الجمعيات المنضوية تحت لوائه 

  .بإقليم كردفان نهضة المرأة  فيأقاليم بعينها كالجمعيات العاملة 

  وضح التغطية الجغرافيةي): 3(جدول رقم 
Frequency Percent 
 الموقف الحالى الموقف الحالى

التغطية  متعثر منتهى مرمست متعثر منتهى مستمر
الوطن آكل 13 3 1 27.1 14.3 7.7 
العاصمة 5 4 1 10.4 19.0 7.7 
اقليم 4 9  8.3 42.9  
محافظة 8 2 1 16.7 9.5 7.7 
مدينة 5 1 2 10.4 4.8 15.4 
قرية او مجموعة قرى 13 1 8 27.1 4.8 61.5 
اخرى  1   4.8  

Total 48 21 13 100.0 100.0 100.0 
  

  

  
 من المشروعات تعمل في محافظة واحدة داخل اإلقليم ويعود 11 كانتوقد 

فمثالً هنالك مشروعات قامت لتوعية المرأة . ذلك لطبيعة عمل هذه المشروعات
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في إقليم دارفور وهو من األقاليم التي نشهد عدم استقرار بسبب الحروب 

  .والنزاعات

 المرأة في إقليم  كان أثر هذه الصراعات والحروب على المرأة كبيراً إذ أن

ولما كانت المرأة في . من إجمالي السكان% 55ونسبة % 60دارفور تشكل نسبة 

حمل وزر هذه الحروب فقد نصت اتفاقية سالم دارفور الموقعة مع تدارفور ت

 المحاربة وفي المواد التي تختص بتقسيم الثروة إن يفرد حيزاً فصائلبعض ال

 الطبيعية وذلك ألن النساء في هذه للمرأة في إدارة األراضي والموارد

 في قطاع الزراعة يعملن ،شأنهن شأن كثير من النساء في الريف السوداني،الوالية

وهن أيضاً يقمن بتربية . غالبية القوى العاملة أي %57التقليدية ويشكلن نسبة 

يقمن بشؤون المنزل فال غرو أن كما  جلب الماء والحطب ،الحيوانات الصغيرة

فاقية سالم دارفور على وضع المرأة وضرورة مشاركتها الفعلية في ركزت ات

كما اهتمت االتفاقية بالبرامج التي تتوافق مع احتياجات . اللجان والمفاوضات

  .المرأة في مجال اإلنتاج الصغير

مشروعات أخرى وعدد بكانت جل المشروعات التي تمت دراستها لها ارتباط 

 مرتبطة بمشروعات دراستهاروع التي تمت  مش82 مشروعاً من جملة الـ 52

مما يعني أن للمشروعات تحت الدراسة نشاطات % 65.8أخرى بنسبة 

من ف ،فإذا كانت هذه المشروعات تغطي الوطن كله أو أقاليم معينة.متنوعة

الضروري بمكان أن تتنوع نشاطاتها ومشروعاتها بحيث تستجيب الحتياجات 

فمثالً قد . سب وضع المرأة في المنطقة المعينةالمرأة المختلفة في كل منطقة ح

 بعض المناطق في حين أنها تهتم فيتهتم المشروعات بالنشاطات المدرة للدخل 

أخرى حيث يكون هذا في منطقة  أو رفع القدرات صحيبالنشاطات ذات الطابع ال

  .النوع من البرامج أنسب للنساء في هذه المنطقة

مشروعات مشروع مبادرات المجتمع التنموية ومن النماذج لهذا النوع من ال

 بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ويعتمد ذي تتبناه وزارة الصحة االتحاديةوال

هذا المشروع بصورة أساسية على إشراك المجتمع في التخطيط لنفسه أي يتبنى 
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وهو برنامج صحي تنموي مجتمعي يديره المجتمع  .أسلوب التخطيط القاعدي

ية وتأهيل المجتمع وتحقيق متطلبات الصحة والتنمية ومن ثم تحسين بهدف تقو

  .نوعية الحياة لكل المجتمع خاصة المجموعات األكثر حاجة

 منطقة بواليات 13م في 1992 المجتمع التنموي في العام اتبدأ تطبيق مبادر

م ومن ثم تم توسيع التجربة في 1996السودان المختلفة وتم تقييم التجربة في 

ويطرح برامج على المستوى القومي وعلى المستوى ) م2008 - 1997(فترة من ال

، )مدن صحية (وذلك بتقديم برامج صحية. الوالئي ثم المجتمع المحلي فالقرية

تنمية مهارات أو ) إنشاء حمامات عامة(مشروعات إصحاح البيئة ، إصحاح البيئة

  .ليةحغيرها من البرامج التي تلبي احتياجات المجتمعات الم

  يوضح المشروعات ذات الصلة) 4 (جدول رقم 
 

المشروعات Frequency Percent 
 الموقف الحالى الموقف الحالى

 متعثر منتهى مستمر متعثر منتهى مستمر 
ال ينطبق 15 11 4 31.3 52.4 30.8 
مال الدوار وزيادة دخل االسرة 6  2 12.5  15.4 
ةيبيئ 1   2.1   

تنموية 9 3 3 18.8 14.3 23.1 
توعوية 7 3 1 14.6 14.3 7.7 
تعليمية وتدريبية 6 1 2 12.5 4.8 15.4 
صحية 4 3 1 8.3 14.3 7.7 

Total 48 21 13 100.0 100.0 100.0 

  

  
  : التنفيذ-6
  : طبيعة الجهة أو الجهات المنفذة للمشروعات  6-1
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ظمات المجتمع  كما يتضح من الجدول أدناه فإن المنظمات الطوعية األهلية ومن

وقد . المدني هي أكثر اهتماماً بالعمل في مجال النوع وفي مجال النهوض بالمرأة

  .فاقت نسبتها نسبة الجهات الحكومية

  روعاتشيوضح طبيعة الجهات المنفذة للم )5(جدول رقم 

 
Frequency Percent 
 الموقف الحالى الموقف الحالى

الجهة  متعثر ىمنته مستمر متعثر منتهى مستمر
مؤسسات اهلية 8 3 1 16.7 14.3 7.7 
مؤسسات اجنبية 2 2  4.2 9.5  
منظمات اهلية 8 6 6 16.7 28.6 46.2 
وزارات حكومية 7   14.6   
مرآز تدريب 5 1 2 10.4 4.8 15.4 
جمعيات اهلية 18 9 4 37.5 42.9 30.8 

Total 48 21 13 100.0 100.0 100.0 
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   ذات الصلة روعاتشلما يوضح )6(جدول رقم 
Frequency Percent 
 الموقف الحالى الموقف الحالى

المشروعات  متعثر منتهى مستمر متعثر منتهى مستمر
ال ينطبق 15 11 4 31.3 52.4 30.8 
مال الدوار وزيادة دخل االسرة 6  2 12.5  15.4 
الغاز 1   2.1   
تنموية 9 3 3 18.8 14.3 23.1 
توعوية 7 3 1 14.6 14.3 7.7 
تعليمية وتدريبية 6 1 2 12.5 4.8 15.4 
صحية 4 3 1 8.3 14.3 7.7 

Total 48 21 13 100.0 100.0 100.0 

العمل الطوعي ممارسة إنسانية قديمة في كل المجتمعات وقد دعت معظم 

  .األديان الفلسفات إلى ممارسة العمل الطوعي

  :العمل الطوعي
  

و جماعة لتقديم م به فرد أهو جهد يقو   

لفئة منه دون توقع عائد خدمة لمجتمع أو 

ويطلق عليه أحياناً العمل غير . مادي

أتي مكمالً للجهد الذي تبذله يالحكومي و

الحكومة أو الدولة خاصة في المجتمعات 

ئات اجتماعية محددة بفوعادة ما يهتم . النامية

 المسنين وغيرهم من – األطفال -كالنساء

ة والمهمشة التي ال تستطيع أن الفئات الضعيف

تشبع احتياجاتها من خالل اإلطار التضامني 

  . للمجتمع

عرف المجتمع السوداني العمل الطوعي 

و " نفيركال"في أشكال تقليدية مختلفة 

أما في فترة الحكم االستعماري ". الفزع"

فقد دخلت منظمات العمل الطوعي 

المسيحية فشيدت المدارس والمستشفيات 

في الفترة التي . عرف باالرسالياتفيما 

تلت االستقالل كان العمل الطوعي مرتبطاً 

 فأنشأت األحزاب .بالعمل السياسي

تنظيمات أهلية لتقوم خدمات طوعية 

  . لمؤيديها

أما فترة الثمانينات فقد شهدت الكثير من األزمات والكوارث البيئية مما زاد من             

نـشطت أيـضاً وكـاالت الغـوث     . غاثةأهمية العمل الطوعي خاصة في مجال اإل    

وهكـذا زاد   . األجنبي لتقديم الدعم لالجئين الذين دخلوا السودان من دول الجـوار          

عاني يوتطور نشاط العمل الطوعي في الحقب التاريخية المختلفة ال سيما والسودان            

من الحروب والنزاعات مما مهد الطريق لدخول الكثير من المنظمـات الطوعيـة             

لية والتي تعمل جميعها في المجاالت الخدميـة ،         حإلى جانب المنظمات الم   نبية  جاأل
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اإلصالحية والوقائية من ناحية أخرى فإن الهدف األساسي لمنظمات المجتمع المدني           

والمنظمات األهلية هو التنمية البشرية، التنمية المستدامة والعدالة االجتماعية وهـذا           

ال سيما وأن مفهوم التنميـة      . لنهوض بالمرأة يفسر وجودها بنسبة عالية في برامج ا      

كما أن الحكومـات    . االجتماعية أصبح مالزماً لمفهوم التنمية االقتصادية ومكمالً له       

 الدول الفقيرة كالسودان والذي يعاني من الحروب والـصراعات فـإن             في ةوخاص

 مهمة الدولة األساسية تصبح الحفاظ على النظام واستتباب األمـن وتوجـه معظـم             

وغالباً ما يكون هذا على حـساب التنميـة االجتماعيـة التـي             . موارد الدولة لذلك  

تستهدف في الغالب المجموعات الضعيفة كالمرأة واألطفال والعجزة وتسعى لتوفير          

 مـؤخرة   فـي وغالباً ما تأتي الخطط االجتماعيـة       . الضمان االجتماعي لهذه الفئات   

  .الخطط االقتصادية

  : تماعيةمفهوم التنمية  االج

التنمية االجتماعية عملية معقدة تشمل كل جوانب 

اإلنسان مادية كانت أو فكرية، روحية أو قيمية 

وتسعى لتغيير الواقع المجتمعي إلى وضع أفضل 

من خالل وضع برامج صحية، تعليمية، 

اقتصادية أو خدمية وتقوم على مبدأ المشاركة 

مجموعات المستهدفة وذلك لرفع قدراتهم لل

تغالل طاقاتهم المتاحة إلى أبعد حد ممكن واس

  .لتحقيق أكبر قدر ممكن من الحربة والرفاهية

  

لة يوفي السودان كانت األسرة الممتدة والقب

في المجتمع التقليدي تشكالن وسيلة 

للضمان االجتماعي من خالل وجود 

االقتصاد المعيشي وبتفكك هذا النظام 

ية عانت كثيراً من الفئات من أوضاع متدن

كل ذلك في . وعلى رأسها تأتي النساء

ظل تراجع الدولة عن استحداث برامج 

 فكان البد للمنظمات الطوعية أن .تنموية

  .تتدخل

  :ميزانية المشروعات ومصادر التمويل 6-2

هذه  من المشروعات تحت الدراسة لها ميزانية مستقلة وترتفع %65.6نسبة 

وقد لوحظ وجود عالقة قوية % 87.5ى  المشروعات المستمرة لتصل إلفيالنسبة 

 إال أن بعض المشروعات. بين مصادر التمويل وبين العقبات التي تواجه المشروع

تعتمد في ميزانيتها على التبرعات ودعم الخيرين مما يعرض ميزانيتها للتذبذب 

 مثالً مشروع المنظمة السودانية لألسرة .ويؤثر ذلك سلباً على البرامج والنشاطات
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م ويهدف 2007م وكان مخططاً له أن ينتهي في 2003ذي بدأ عمله من العام وال

المشروع إلى تنمية المرأة وذلك يرفع قدراتها ومن خالل البرامج التوعوية وذلك 

  . بهدف الحفاظ على ترابط األسرة

 
  للمشروع ميزانية مستقلةإذا كان   مايوضح) : 7(جدول رقم 

Frequency Percent 
 الموقف الحالى الموقف الحالى

االستجابة  متعثر منتهى مستمر متعثر منتهى مستمر
نعم 42 12 9 87.5 57.1 69.2 
ال 6 9 4 12.5 42.9 30.8 

Total 48 21 13 100.0 100.0 100.0 
 
 

 
 

كذلك . تعثر المشروع بسبب الميزانية وبسبب عدم وجود مقر ثابت للمشروع

ية والتي تعاني من عدم استقرار التمويل مما الحال بالنسبة لجمعية عازة النسو

ففي حالة تمويل المشروع من جهات دولية فإن نسبة . يعوق تنفيذ بعض البرامج

نجاح المشروعات تكون أكبر أما المشروعات المتعثرة فإن غالبيتها يتم تمويلها من 

  :كما يتضح من الجدول أدناه. أهلية أو قطاع خاص/ قبل جهات حكومية
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  يوضح مصادر التمويل) 8(رقم جدول 
Frequency Percent 
 الموقف الحالى الموقف الحالى

المصادر  متعثر منتهى مستمر متعثر منتهى مستمر
حكومية 2 3 3 4.2 14.3 23.1 
قطاع خاص 5  2 10.4  15.4 
منظمة اهلية 5 7 1 10.4 33.3 7.7 
منظمة اقليمية 7 1  14.6 4.8  
منظمة دولية ؤسمية 7 2 1 14.6 9.5 7.7 
منظمة دولية غير حكومية 16 4 4 33.3 19.0 30.8 
اشتراآات االعضاء والتبرعات 6 4 2 12.5 19.0 15.4 

Total 48 21 13 100.0 100.0 100.0 

  

  
  

وعند المقارنة بين مصادر التمويل والعقبات التي تواجه المشروع كان مستوى 

  .شير إلى عالقة معنوية موجبةالداللة المعنوية بين المتغيرين ي

  :التجهيزات المادية 6-3

أما المشروعات التي لها أكثر من مقر فقد . معظم المشروعات لها مقر واحد

 )61( مشروعاً التي تمت دراستها فإن )82(من بين الـ ف. كانت نسبتها أقل

أما المشروعات التي لها .  مشروعات لها مقرين)10(مشروعاً لها مقر واحد و

  . مشروعا12ًرين فقد كان عددها قأكثر من م

وقد كان عدم وجود مقر ثابت للمشروع من بين المعوقات التي تواجه بعض 

تلجأ بعض المشروعات . المشروعات كما هو الحال بالنسبة لمنظمة رفيدة الخيرية

وبعضها يلجأ إلى االستقرار في مباني مشتركة  مستأجرة إلى االستقرار في مبانٍ



 28

في بعض األحيان يلجأ البعض إلى االستقرار في بيوت .مات أخرى مع منظ

  .أصدقاء المشروع كما هو الحال بالنسبة لالتحاد النسائي وجمعية دراسات النوع

أما التجهيزات المكتبية األخرى فإن معظم المشروعات وضعها جيد في هذا 

بيتها ليس له الجانب فمعظمها له أجهزة حاسوب ومزود بوسائل اتصال إال أن غال

  . ذلك إلى عدم اإللمام بالتعامل مع الشبكة العنكبوتيةعزىوقد ي. موقع إلكتروني

فإن ) عربة( وجود وسيلة انتقال اتالمشروعومن بين التجهيزات المهمة لهذه 

من المشروعات ال تمتلك عربة مما يحول بينها وبين سهولة الحركة % 50قرابة 

مقابالت مع الومن . ويحول أيضاً بينها وبين الوصول للمجموعات المستهدفة

ن هذه المشروعات إتضح أن التنقل ألماكن وجود المستهدفين عبعض المسؤولين 

 بمشروعات اًلصعوبة أكبر حينما يكون المشروع مرتبطوتكون ا. عقبة كبيرة

بعض المشروعات التي ال تمتلك .  المدن الكبرىفيأخرى أو يكون المشروع 

إال  أن هذا الحل غير . عربة يكون لديها بعض المال مخصص لبند الترحيل

فمثالً مشروع المجتمع وقضايا المرأة والذي يهدف لتوعية المرأة بدورها : ناجح

م واجه هذه المشكلة خاصة وأن 2008االنتخابات والذي نشأ في العام في 

  .المشروع خطط ألن ينتهي في عام واحد

والتي تعمل على رفع مقدرات النساء وتعزيز دورهن في " نسوة"كذلك منظمة 

بناء السالم والتي ذكرت الرئيسة المسؤولة عنها صعوبة الوصول للمستهدفات 

ذلك بسبب عدم وجود وسيلة نقل ووسائل اتصال وخاصة النساء العامالت و

  .سريعة
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  وضح التجهيزات الماديةت ):أ، ب ، ج، د،هـ (9جدول رقم 

  وجود أدوات مكتبية) أ(9

الىاالموقف الح  Frequency Percent تجهيزات مكتبية 

 93.8 45نعم

 6.3 3ال
 مستمر

  
  Total48 100.0 

 85.7 18نعم

 14.3 3ال
 منتهى

  
  Total21 100.0 

 84.6 11نعم

 15.4 2ال
 متعثر

  
  Total13 100.0 

  

  
  وجود اجهزة حاسوب )ب(9

 
الىاالموقف الح  Frequency Percent حاسوب 

 79.2 38نعم

 مستمر 20.8 10ال

Total48 100.0 
 47.6 10نعم

 منتهى 52.4 11ال

Total21 100.0 
 61.5 8نعم

 متعثر 38.5 5ال

Total13 100.0 
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 وجود وسيلة تنقل ) ج(9

الىاالموقف الح  Frequency Percent وسيلة تنقل 

 66.7 32نعم

 مستمر 33.3 16ال

Total48 100.0 
 42.9 9نعم

 منتهى 57.1 12ال

Total21 100.0 
 46.2 6نعم

 متعثر 53.8 7ال

Total13 100.0 
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 وجود وسائل اتصال ) د(9
ليااالحالموقف   Frequency Percent وسائل اتصال 

 83.3 40نعم

 16.7 8ال
 مستمر

  
  Total48 100.0 

 90.5 19نعم

 9.5 2ال
 منتهى

  
  Total21 100.0 

 69.2 9نعم

 30.8 4ال
 متعثر

  
  Total13 100.0 

 

  
 الكترونيموقع  وجود ) هـ(9

الىاوقف الحالم الكترونيموقع    Frequency Percent 

 45.8 22نعم

 مستمر 54.2 26ال

Total48 100.0 
 38.1 8نعم

 منتهى 61.9 13ال

Total21 100.0 
 23.1 3نعم

 متعثر 76.9 10ال

Total13 100.0 
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  : العاملين بالمشروع 6-4

 فيالمرأة يعمل فيها الذكور واإلناث والتي تعمل في مجال معظم المشروعات 

و بعض . بعض هذه المشروعات يكون عدد النساء العامالت أكثر من عدد الرجال

 كعمال النظافة ،عمالهذه المشروعات كان كل العاملين من النساء عدا بعض األ

 ومن حسن الطالع أن النساء في إدارة هذه المشروعات .تكون للرجالوالسائقين 

 مشروعاً تتولى المرأة اإلدارة فإن نصيب )51(ن الرجال فبينما في يفوق عدده

 مشروعاً أما بقية المشروعات فهي ال تشترط 22الرجال من اإلدارة كان فقط في 

  .نوعاً معيناً إلدارة المشروع فقد يتولى اإلدارة الرجال أو قد تتوالها النساء

 للمرأة فقط عادة ما ومن المالحظات التي استنتجت أن المشروعات الموجهة

 تستهدف المجتمع المحلي ككل أو المشروعات التيتكون إدارتها للنساء أما 

خاصة وأن بعض . تستهدف الرجال والنساء معاً فإن إدارتها تكون للرجال

المشروعات التي تمت دراستها تستهدف النوعين السيما المشروعات التي 

  .رتفاع الوعي بمفهوم النوعتستهدف الشباب وقد يكون هذا مؤشراً إلى ا

وكلما زاد عدد اإلناث العامالت بالمشروع كلما كانت اإلدارة فيه للمرأة كما 

  .أثبتت ذلك الداللة المعنوية بين المتغيرين
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   بالمشروعات ونوع العاملينيوضح أعداد) 10(جدول 
 

نوع العاملين 
 نوع مدير المشروع عدد العاملين بالمشروع بالمشروع

 غير محدد أنثى ذآر  

  Count Row % Count Row % Count Row % 

   %14.3 1 %85.7 6 أفراد 10___1 الذآور  ذآور
    11___20       
        فرد21أآثر من     
 %12.5 1 %62.5 5 %25.0 2 غير محدد    
 %12.5 1 %12.5 1 %75.0 6 أفراد 10___1 اإلناث  
    11___20       
   %100.0 4    فرد21 من أآثر    
   %33.3 1 %66.7 2 غير محدد    

   %66.7 6 %33.3 3 أفراد 10___1 الذآور  إناث
    11___20   1 100.0%   
   %50.0 1 %50.0 1  فرد21أآثر من     
   %100.0 14   غير محدد    
   %88.9 8 %11.1 1 أفراد 10___1 اإلناث  
    11___20 2 50.0% 2 50.0%   
   %83.3 5 %16.7 1  فرد21أآثر من     
   %100.0 7   غير محدد    

   %61.1 11 %38.9 7 أفراد 10___1 الذآور  وإناثذآور 
    11___20   2 100.0%   
     %100.0 1  فرد21أآثر من     
 %40.0 8 %50.0 10 %10.0 2 غير محدد    
 %5.9 1 %64.7 11 %29.4 5 أفراد 10___1 اإلناث  
    11___20 1 33.3% 2 66.7%   
   %60.0 6 %40.0 4  فرد21أآثر من     
 %63.6 7 %36.4 4   غير محدد    

 
 عدد الذكور العاملين بالمشروع
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  العامالت بالمشروعاإلناثعدد 
 

  
  عدد الذكور واإلناث 

  
 نوع مدير المشروع
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  :أهداف المشروعات 6-5

وقد كان .  المشروعات التي تمت دراستها إلى أهداف اقتصاديةهدفت غالبية

أما التأهيل فقد أحتل %. 90 بلد تجاوزت فيه نسبة الفقر فيهذا أمراً طبيعياً 

وكما هو معلوم فإن التأهيل والتدريب ورفع القدرات يعد مدخالً . المركز الثاني

ي تمكين المرأة إذ للوضع االقتصادي األفضل وهو واحداً من العوامل المهمة ف

أثبتت كثير من الدراسات أن النساء فقيرات بسبب ضعف التأهيل والتدريب مما 

وبناء على ذلك فقد نادت . يحول بينهن وبين الحصول على احتياجاتهن األساسية

الكثير من الوثائق واالتفاقيات الدولية بالقضاء على التفرقة بين النساء والرجال من 

  .ة لضمان تكافؤ الفرصهنة فيما يختص باالستخدام والمكل المجاالت وخاص

  ضح أهداف المشروعاتيو) 11(جدول رقم 
Frequency Percent 

 الحاليالموقف  الحاليالموقف 
األهداف  متعثر منتهى مستمر متعثر منتهى مستمر
غير معرفة 8  1 16.7  7.7 
اقتصادية 17 9 9 35.4 42.9 69.2 
تأهيلي 10 4 3 20.8 19.0 23.1 
ثقافية 9 7  18.8 33.3  
بيئية وصحية 4 1  8.3 4.8  

Total 48 21 13 100.0 100.0 100.0 
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  :أنشطة المشروع 6-6

لتحقيق أهداف المشروع كان البد أن ينعكس ذلك على طبيعة النشاطات التي 

. مقدمةفقد وجد أن المساعدات المادية والعينية تأتي في ال. تقوم بها المشروعات

ففي كثير من النشاطات كان تقديم الدعم المادي هو النشاط األساسي عادة ما يكون 

  .هذا الدعم في شكل مبلغ مادي صغير إلنشاء مشروع مدر للدخل

تاريخياً السودان له تجارب تقليدية في هذا النوع من النشاطات فقد مارس 

 الصرفة أو الصندوق - الجرورة-لينظام الش(الناس في المجتمعات التقليدية 

وهي كلها ممارسات الهدف منها ) باإلضافة للصناديق الخيرية والجمعيات التعاونية

إال أنه في الوقت الراهن فقد تم تأسيس هذا . تقديم دعم مادي لألفراد وقت الحاجة

النوع من النشاطات فيما عرف بالتمويل األصغر وقد أصدر بنك السودان وهو 

 للقروض من موارده% 12افة البنوك بتخصيص هاً لكالبنك المركزي توجي

الصغيرة  بهدف مكافحة الفقر والمقصود به توفير خدمات مالية وغير مالية 

نشطين اقتصادياً وغير قادرين على الحصول على الخدمات الللعمالء من الفقراء 

ت وقد كانت تجربة بنغالديش في سبعينا. التي تقدمها المؤسسات المالية الرسمية

 وقد . فوائدائدة في إنشاء بنك للفقراء يمنحهم قروضاً دونر تجربة القرن الماضي

خدمات مالية كبيرة لعدد من الفقراء في المناطق القروية ) قرامين بنك(قدم البنك 

  .من بنغالديش

 هو الرائد في مجال خدمات التمويل االدخارأما في السودان فقد كان بنك 

م كمؤسسة مالية تعني بمناهضة الفقر وسط 1995عام األصغر والذي أعلن في ال

الشرائح التي تفتقر لرأس المال ليساعدها في اإلنتاج ورفع مستويات المعيشة 

في الوقت الراهن وبعد . يةالخصوصاً شريحة النساء الالتي يفتقرن للخدمات الم

ية  ، وزارة الرعااليةتبني بنك السودان لهذه السياسة شاركت معه وزارة الم

االجتماعية ، ديوان الزكاة، البنك الدولي، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وعدداً من 

  .الجهات األخرى
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قد عملت فولما كانت خبرة النساء قليلة في التعامل مع المؤسسات المالية 

ما عرف ببرنامج األسر فيلمنظمات في مجال التمويل األصغر مجموعة من ا

 تمكين المرأة هو الوضع في من اآلليات المهمة ومعلوم أن واحداً. المنتجة

االقتصادي ولذلك فقد عملت معظم المشروعات على تحسين وضع المرأة بمنحها 

وقد كان هذا المدخل .  مشروعات مدرة للدخلفيوسائل إنتاج وتوظيف طاقاتها 

. هو أحد المداخل لمحاربة الفقر وزيادة دخول األفراد وتحسين مستوياتهم المعيشية

فأثبت هذا االتجاه نجاحه في كثير من المناطق والقرى التي طبق فيها وعادة ما 

تكون هنالك برامج مصاحبة حيث يتم تدريب النساء على كيفية إدارة المال، وكيفية 

ومن . تسويق المنتجات وكل ذلك يصب في رفع كفاءة المرأة وتعزيز مكانتها

  . األسرةت في حل كثير من مشكالرة تساهمسالتجارب فقد ثبت أن القروض المي

رن جميعهن إلى أنهن شوفي مقابلة مع بعض المستفيدات من هذه البرامج أ

ساهمن في رفع مستوى األسرة االقتصادي وأصبح لهن حق في اتخاذ بعض 

فع تكاليف تعليم د وأشارت بعضهن إلى أنهن استطعن ةالقرارات حتى داخل األسر

  . ايجابيات هذا النوع من األنشطةاألبناء والبنات مما يضاف إلى

 من المشروعات بتدريب النساء على اًأما في مجال التدريب فقد قامت كثير

وخير مثال .  ال يملكن أراضي زراعيةالالتيبعض الحرف اليدوية خاصة النساء 

 حيث تعمل على تدريب النساء في النسويه عازهعلى ذلك ما قامت به جمعية 

 فقد قامت الجمعية بتدريب الشباب والشابات على نفاكردمناطق والية جنوب 

مهارات مختلفة كما قامت الجمعية بتدريب السجينات من سجن الوالية وعقدت 

الجمعية عدداً من الورش التدريبية ومنحت شهادات خبرة للمتدربين حتى تساعدهم 

  .في إيجاد عمل

مييز في سوق العمل والتدريب والتأهيل يرفع من كفاءة المرأة فقد وجد أن الت

 ولما كانت النساء هن األقل تدريباً وتأهيالً فهن دائماً في .يقوم على أساس التأهيل

وضع غير متكافئ مع الرجال ولقلة تعليمهن فإن النساء عادة ما يعملن في القطاع 

 وغالباً ما تكون ذات عائد ضئيل رغم طول ،غير الرسمي في أعمال مختلفة
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 قلة التعليم والتدريب يجعل المرأة في وضع تنافسي غير ساعات العمل نقص أو

  .متكافئ

 المشروعات تعمل في تدريب النساء على الريف فإنأما فيما يخص النساء في 

الحياكة ، تصنيع الغذاء، أعمال الغزل والنسيج إلى جانب برامج محو األمية 

  .األبجدية والتكنولوجية

الشباب والشابات نجد الجمعية من المشروعات الرائدة في مجال تدريب 

والتي تقوم بتدريب كوادر طوعية وتعمل على ) كاف(السودانية لتنمية المجتمع 

كما . تدريب الشابات في مجال األعمال اليدوية والتصنيع الغذائي والتدريب المهني

أنها تقوم بتسليف الشباب والشابات إلنشاء مشاريع تنموية صغيرة بعد التدريب 

  .ناطق النازحينخاصة في م

. من النشاطات المهمة التي تقدمها المشروعات للنساء برامج الرعاية الصحية 

م ومن بينها خدمات رعاية األمومة دوقد تنوعت الخدمات الصحية التي تق

 برامج التغذية إلى جانب البرامج التي تعمل -والطفولة، الرعاية الصحية للمسنين

فمن بين المشروعات التي تخصصت في . على رفع الوعي الصحي لدى النساء

هذا الجانب نجد مؤسسة رفيدة الصحية وهي منظمة أهلية تعمل على رفع الوعي 

  .الصحي عامة ورفع الوعي الصحي بمخاطر االيدز واألمراض المنقولة جنسياً

ولرفع الوعي الصحي . وقد ركزت في هذا الجانب على فئة النساء السجينات

  .دوات ومحاضراتتقوم الجمعية بعقد ن

 مشروع تبنتجمعية مبادرات نسائية ركزت أيضاً على الجانب الصحي ف

ومعروف أن سرطان الثدي أصبح . االكتشاف المبكر ألورام الثدي وعنق الرحم

من أكثر المهددات لحياة النساء فتعمل الجمعية على رفع وعي النساء بأهمية 

مت وتقوم بتدريب الكوادر كما قا. الكشف المبكر وفتحت عدة مراكز للفحص

وذلك بإقامة . العاملة والمساندة في المشروع خاصة القابالت والزائرات الصحيات 

تعمل بعض الجمعيات أيضاً في مجال محاربة . ورش عمل وسمنارات دورية

  .العادات الضارة كالخفاض الفرعوني وسط اإلناث وتوضيح مضاره على المرأة
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 تعمل في مجال حماية البيئة من خالل رفع هنالك أيضاً المشروعات التي

ع ظروف الحرب والجفاف يتم القطع الجائر م. الوعي البيئي خاصة بين النساء

  .ريق إلعداد الطعامحوالت عن جلب حطب الؤللغابات وعادة ما تكون النساء مس

 بعض المشروعات العمل في إصحاح البيئة وذلك بتبني برامج تبنتكما 

  .وعات الحمامات العامة ونظافة البيئةتوعية وإقامة مشر

أتي أهمية النشاطات المرتبطة بالصحة لكون الدولة قد عجزت عن توفير ت

  الهيكليالرعاية الصحية لكثير من الفئات خاصة بعد تطبيق برامج التكيف

وسياسات التحرير فأصبحت الخدمات الصحية ال تقدم مجاناً مما يشكل عبئاً كبيراً 

ما أن الوحدات الصحية ال تتوفر بصورة كافية في معظم المناطق أو على األفراد ك

قد ال تكون قريبة من أماكن وجود المرضى خاصة الفقراء منهم والذين عادة ما 

  .يسكنون في أطراف المدينة

مجال الصحة اإلنجابية من المجاالت التي تشهد اهتماماً كبيراً ومن بين 

هتماماً كبيراً جمعية تنظيم األسرة السودانية المشروعات التي تولي هذا الجانب ا

وجمعية مهيرة الخيرية وقد أفادت اإلحصاءات بأن النساء في أفريقيا معرضات 

أكثر للوفاة بسبب الحمل والوالدة وأن نسبة وفيات األطفال والمواليد الموتى من 

 أعلى النسب في العالم وارتفاع نسبة الخصوبة يدمر صحة األم والطفل بسبب

 و جاءت أهداف األلفية .الحمل المتقارب وبسبب انعدام الرعاية الصحية األولية

لتعلن عن السعي لتقليل وفيات األمهات الحوامل والرضع إلى النصف  بحلول عام 

  .فكان البد للجمعيات الطوعية أن تولي هذا الجانب أهمية خاصة. 2015

 في حماية األطفال في مجال الحماية فقد وجد أن نشاط المشروعات تركز

 فقد والفتيات المشردات مثل جمعية بت البلد الخيرية أما جمعية متعاونات 

أما في .  رفع وعيها بحقوقهاغرض في مجال الدعم القانوني للمرأة بتتخصص

فقد نشطت جمعية المرأة الدارفورية لحماية المرأة ) دارفور(مناطق الصراعات 

ت تقارير منظمة العفو الدولية أن النساء  كشف.من العنف واالستقالل الجنسي

والفتيات في دارفور يواجهن معدالت عالية من االغتصاب وغيره من أشكال 
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العنف والذي أصبح تحدياً لحقوق اإلنسان وهذا ما استدعى حماية النساء في 

وهذا ما تفعله جمعية أحالم .  النفسي لهن ومناطق النزاعات وتوفير الدعم المادي

 والتي تعمل في مجال الدعم واإلرشاد النفسي للمتأثرين بالحرب في الخيرية

وينتشر عملها في خمسة من .  محليةنسويهويتم ذلك بتدريب قيادات . دارفور

  . هذا باإلضافة إلى دورها في نشر ثقافة السالم. القرى ومعسكرات النازحين

 للمرأة في رات الدولية فقد ركزت نشاطها في الدعم النفسيقد أما منظمة 

  .مناطق الصراعات ونشر ثقافة السالم  بين النساء

   يزاولها المشروعالتي األنشطة) :12(جدول رقم 
Frequency Percent 
 الموقف الحالى الموقف الحالى

االنشطة  متعثر منتهى مستمر متعثر منتهى مستمر
توعية 3 10   6.3 47.6   
تدريب 5 4 2 10.4 19.0 15.4 

هاراتتنمية م 4 1   8.3 4.8   
اعداد آوادر   1     4.8   
تقديم مساعدات مادية وعينية 17 2 3 35.4 9.5 23.1 
تحسين ظروف العيش 5   5 10.4   38.5 
تأهيل واعادة تأهيل 3   2 6.3   15.4 
جميع االنشطة المذآورة 11 3 1 22.9 14.3 7.7 

Total 48 21 13 100.0 100.0 100.0 

     

  
لحسن الحظ فإن المشروعات التي تمت دراستها لم تستهدف النساء فقط ولكن  

بعضها استهدف النساء والرجال معاً خاصة فئة الشباب من الجنسين وهذا يدل 

على أن مفهوم النوع االجتماعي أصبح يجد اهتماماً مما يدل إلى حد ما على 

رك الرجال أهمية مشاركة فتمكين النساء ال يتم إال إذا أد. ارتفاع نسبة الوعي
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المرأة وأن دور المرأة في عملية  الحمل والوالدة ال تؤثر على دورها في 

 من الهيئات والمنظمات الدولية على اًولذلك فقد نادت كثير. المجاالت األخرى

من جملة المشروعات التي تمت .  الخطط التنمويةفياستصحاب مفهوم النوع 

ساء والرجال خاصة في مجال التدريب وبناء منها تستهدف الن% 50دراستها 

  .القدرات والمهارات

  )13(جدول رقم 
  العاملون في المشاريع حسب النوع 

  

  العاملون حب النوع 
  إناث   ذآور 

  

  الدولة 
  %  ك  %  ك

  4343  621  3503  219  السودان 

  : المستفيدين من المشروع6-7
أعداداً مقدرة قد تصل أشارت الدراسة إلى أن معظم المشروعات تستهدف 

يتم استهداف مجموعة معينة خالل فترة في بعض المشروعات و.أحياناً إلى آالف

زمنية محددة ثم يتم االنتقال إلى مجموعة أخرى بحيث أن المشروع عند  انتهاء 

مشروع  فمثالً في. في مراحله المختلفةفترته الزمنية يكون قد أفاد مجموعة كبيرة 

 مما 3.000إلى  بمدينة شندي وصل عدد المستهدفين المدرسيةالتغذية والفالحة 

إال أنه في بعض األحيان ال تتوفر . يعد مؤشراً مهماً في نجاح المشروع

 ورغم ذلك عند المقارنة بين عدد المستهدفين .اإلحصائيات الدقيقة عن المستفيدين

 المستفيدين كبيراً فكلما كان عدد. من الرجال فإننا نجد عالقة إحصائية دالة معنوياً

زاد عدد الرجال المستفيدين من المشروع ، كذلك وجدت عالقة معنوية موجبة بين 

  .المدى الزمني للمشروع وبين عدد المستهدفين بالمشروع

عموماً فإن النساء المستهدفات بهذه المشروعات كن من فئات اجتماعية 

  . تليهوعمرية مختلفة كما يوضح الجدول التالي والجداول التي

  يوضح عدد المستفيدين) 14(جدول رقم 
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Frequenc عدد المستفيدين  الموقف الحالى
yPercent 

 50.0 24غير محدد
 6.3 10003أقل من

 1000من 
__3000

5 10.4 

من 
3001__5000

2 4.2 

 29.2 500014أكثر من 

 مستمر
 
 
 
 
 

Total48 100.0 
 47.6 10غير محدد

 14.3 10003أقل من 
 1000من 
__3000

4 19.0 

 19.0 50004أكثر من 

 منتهى
 
 
 
 

Total21 100.0 
 30.8 4غير محدد

 30.8 10004أقل من 
 1000من 
__3000

4 30.8 

من 
3001__5000

1 7.7 

 متعثر
  
  
  
  

Total13 100.0 
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  )15(جدول رقم 
  الفئات المستهدفة من النساء

  
  حسب الحالة الصحية   حسب العمر  حسب الحالة الوظيفية  حالة االجتماعية حسب ال
عزباوا

  ت 
متزوجا

  ت 
أراممطلقات 

  ل 
عامال

  ت 
ربات 
  بيوت 

متقاعدا
  ت 

شابافتيات أطفال 
  ت 

مسنا
  ت 

أمراض   معوقات
  مزمنة 

غير  أصحاء 
  ذلك

 10  ـ  ـ  10  8  20  4  2  1  20  13  12  48  48  40
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  الحالة االجتماعية للفئات المستهدفةيوضح ): 16(جدول رقم 

 Frequency Percent الحالة االجتماعية  الموقف الحالى

 2.1 1عزباوات

 14.6 7ارامل

 83.3 40كل الفئات المزكورة

 مستمر
  
  
  Total48 100.0 

 14.3 3ارامل

 85.7 18كل الفئات المزكورة
 منتهى

  
  Total21 100.0 

 15.4 2راملا

 84.6 11كل الفئات المزكورة
 متعثر

  
  Total13 100.0 

 

 
 

  الحالة الوظيفية للفئات المستهدفةيوضح ): 17(جدول رقم 
 

 Frequency Percent الحالة الوظيفية الموقف الحالى

 16.7 8عامالت

 31.3 15ربات بيوت

 2.1 1متقاعدات

 50.0 24كل الفئات

 مستمر
  
  
  
  

Total48 100.0 
 9.5 2عامالت

 14.3 3ربات بيوت

 76.2 16كل الفئات

 منتهى
  
  
  Total21 100.0 

 23.1 3عامالت

 15.4 2ربات بيوت

 61.5 8كل الفئات

 متعثر
  
  
  Total13 100.0 
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  التصنيف العمرى للفئات المستهدفةيوضح ): 18(جدول رقم 
 

 Frequency Percent التصنيف الموقف الحالى

 4.2 2فتيات

 25.0 12شابات

 6.3 3مسنات

 14.6 7كل الفئات

 31.3 15شابات/ فتيات

 18.8 9مسنات/ شابات/ فتيات

 مستمر
  
  
  
  
  
  

Total48 100.0 
 4.8 1أطفال

 4.8 1فتيات

 9.5 2شابات

 9.5 2مسنات

 14.3 3كل الفئات

 14.3 3شابات/ فتيات

 منتهى
  
  
  
  
  
  

 42.9 9مسنات/ شابات/ فتيات
Total21 100.0 
 7.7 1أطفال

 7.7 1فتيات

 46.2 6شابات

 15.4 2شابات/ فتيات

 23.1 3مسنات/ شابات/ فتيات

  
 متعثر

  
  
  
  
  

Total13 100.0 
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  الحالة الصحية للفئات المستهدفةيوضح ): 19(جدول رقم 
  

 Frequency Percent الحالة الصحية الموقف الحالى

 18.8 9معوقات

 2.1 1ذوات أمراض مزمنة

 54.2 26مختلف الحاالت

 25.0 12غير محددة

 مستمر

Total48 100.0 
 14.3 3معوقات

 4.8 1ذوات أمراض مزمنة

 66.7 14مختلف الحاالت

 14.3 3غير محددة

 منتهى

Total21 100.0 
 7.7 1معوقات

 7.7 1ذوات أمراض مزمنة

 38.5 5مختلف الحاالت

 46.2 6غير محددة

 متعثر

Total13 100.0 

 
 

 
 

  المشروع استفادة الرجال من  يوضح): 20(جدول رقم 
 Frequency Percent يستهدف الرجال الموقف الحالى

 50.0 24نعم

 مستمر 50.0 24ال

Total48 100.0 
 47.6 10نعم

 منتهى 52.4 11ال

Total21 100.0 
 53.8 7نعم

 متعثر 46.2 6ال

Total13 100.0 
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  الفئات المستهدفة من الرجال يوضح): 21(جدول رقم 
  

 Frequency Percent الفئات المستهدفة من الرجال الموقف الحالى

 18.8 9الشباب

 25.0 12غير مقيد بفئة محددة

 50.0 24ال ينطبق

 6.3 3المسنون

 مستمر
  
  
  
  

Total48 100.0 
 19.0 4الشباب

 28.6 6غير مقيد بفئة محددة

 52.4 11ال ينطبق

 منتهى
  
  
  Total21 100.0 

 30.8 4الشباب

 7.7 1غير مقيد بفئة محددة

 46.2 6ال ينطبق

 15.4 2نالمسنو

 متعثر
  
  
  
  

Total13 100.0 
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    : اإلنجازات والمشكالت -7
 من المشروعات إال أنها في كثير من اًالمشكالت التي عانت منها كثيررغم 

 لم تحقق كل أهدافها فقد استطاعت أن تحقق  التيوحتى. الحاالت قد حققت أهدافها
  .بعضاً من هذه األهداف

  شروع ألهدافه مدى تحقيق الميوضح  : )22(جدول رقم 
  

 المجموع     لم يحقق     حقق أهدافه 
    %النسبة   التكرار   %النسبة   التكرار 

  82  ـ  ـ  100  82

 وإذا قارنا بين أهداف المشروع وإنجازاته نجد أن المشروعات التي حققت 

أما األهداف قصيرة المدى . أهدافها بدقة كانت هي األسرع في إنجاز هذه األهداف

المشروعات في تحقيقها وذلك ما أثبتته المقارنة اإلحصائية والتي فقد نجحت معظم 

  .أفادت وجود عالقة معنوية موجبة

  االنجازاتأهم يوضح): 23(جدول رقم 
 Frequency Percent االنجازات الموقف الحالى

 6.3 3االستمرارية
 2.1 1ايجاد فرص عمل ذاتى
 2.1 1يةتقديم الرعاية الصح
 22.9 11توفير كوادر مدربة
 14.6 7رفع وعى المرأة
 25.0 12زيادة دخل االسر

 22.9 11غير محددة
 4.2 2محو االمية

 مستمر
  
  
  
  
  
  
  
  

Total48 100.0 
 9.5 2االستمرارية

 14.3 3تقديم الرعاية الصحية
 14.3 3توفير كوادر مدربة
 19.0 4رفع وعى المرأة
 9.5 2زيادة دخل االسر

 33.3 7محو االمية

 منتهى
  
  
  
  
  
  

Total21 100.0 
 7.7 1رفع وعى المرأة
 23.1 3زيادة دخل االسر

 61.5 8غير محددة
 7.7 1محو االمية

 متعثر
  
  
  
  

Total13 100.0 
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بعض المشروعات حققت جزءاً من أهدافها رغم اإلشارة إلى أنها لم تحققها 

 وقد يكون هذا ناتجاً من عدة أسباب كما يتضح من. در أو بالكفاءة المطلوبةبالق

  . الجدول أدناهالشكل و
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  العقبات التي واجهت المشروعات يوضح  : )24(جدول رقم 
  

ضعف 
  التمويل 

نقص 
  المقرات 

القصور في 
  المتابعة 

نقص في 
القدرات 
الفنية 

  والبشرية 

عدم وجود 
دراسة 
جدوى 
وخطة 
  ة مستدام

صعوبة 
الوصول 

إلى 
المستهدفين 

عدم وجود 
مؤشرات 
  للتقييم 

عدم وجود 
وثيقة 

 للمشروع 

مشكلة 
التنسيق بين 

  الجهات 

تعقيد 
اإلجراءات 
  اإلدارية 

عدم تجاوب 
المستهدفين 

عدم 
وضوح 
غاية 

المشروع 
  وأهدافه 

 غير محدد 

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار

    19    ـ    ـ    13    1    ـ    ـ    2    1    3    ـ    ـ    43
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 معظم المشروعات أما في سابقاً فإن عقبة التمويل كانت عقبة أساسيةوكما أشرنا 

ت التضخم لعدم التزام الجهات الممولة أو الرتفاع التكاليف بسبب  ارتفاع معدال

هنالك بعض المخرجات ال يمكن . الذي يعاني منه السودان بصورة مضطردة

قياسها من فترة زمنية وجيزة وبعضها يصعب قياسه كرفع الوعي والتثقيف 

  .الصحي

المشاركة السياسية ورفع الوعي السياسي أيضاً تحتاج لمدى زمني طويل حتى 

وقت الحالي يحول دون قراءة تظهر نتائجها كما أن عدم وجود انتخابات في ال

  .مؤشر الفائدة

العقبات اإلدارية في أحيان كثيرة تكون عقبة في تنفيذ  المشروعات أو تأخير 

 خاصة في الدول النامية تستهلك عقيداتهاتنفيذها ومن المعروف أن البيروقراطية وت

ا الوقت والجهد وقد ساهم هذا في تأخير بداية بعض المشروعات أو إكمال دورته

 واحدة من هذه الصعوبات التي ذكرها المسؤولين عن هذه .كما كان مخططاً لها

فالتنظيمات التي ال . المشروعات في بعض المقابالت،هي تسييس العمل الطوعي

وفي أحيان أخرى تعطل . تنتمي للحكومة قد تواجه ببعض المعوقات اإلدارية

كما أن بعض . نشاط معينبعض اإلجراءات واألذونات التي تمنحها حق العمل في 

وهذا يجعل . المنظمات جعلت من هذا النوع من النشاطات مدخالً للكسب المادي

صرف جزءاً كبيراً من ميزانياتها ألعمال اإلدارة، مما يكون له بالغ األثر على 

  .نشاطات المشروع

  :التقييم والمتابعة -8
المشروعات ت للتقييم خاصة ضعغالبية المشروعات التي تم مسحها قد خ

 القوة للمحافظة  لمعرفة نقاطفالتقييم يكون هدفه األساسي متابعة العمل . المستمرة

عليها وتدعيمها في المشروع ومعرفة نقاط الضعف للتغلب عليها وتداركها 

  .وتصحيحها
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  :مراحل التقييم 8-1
 مشروعاً 35المستمر كان هو السائد في معظم المشروعات حيث كانت التقييم 

 6التقييم النهائي شمل .  مشروعاً تم تقييمها مرحليا24ً بالتقييم المستمر بينما تقوم

 أي في مشروعاً لم يتم تقييمها 17ومن جملة المشروعات فإن .  مشروعات

. مرحلة من مراحلها وقد وجد أن هنالك عالقة قوية بين التقييم ونجاح المشروعات

نجاحاً أما المشروعات المتعثرة فقد فالمشروعات التي تمارس التقييم كانت أكثر 

عالقة المعنوية للكان واحداً من أسباب تعثرها مشكلة التقييم وكان مستوى الداللة 

  .بين المتغيرين يشير إلى عالقة معنوية موجبة

  :جهة التقييم 8-2
  :التقييم الذاتي 8-2-1

تقييم في حالة التقييم الذاتي فإن تقييم اإلداريين كان في الصدارة تاله 

  .جميع هذه الفئات مثل  حاالت كثيرة كان التقييم يتم منفيالمستفيدين ثم العاملين و

  :التقييم الخارجي 8-2-2

أما في حالة التقييم الخارجي فغالباً ما تقوم به الجهات اإلشرافية أو الجهات 

ه فالجهات التمويلية البد أن تتأكد من أن المشروع يعمل لتحقيق أهداف. التمويلية

حتى تستمر في التمويل خاصة وأن مشكلة التمويل تواجه معظم المشروعات كما 

 وقد وجد أن مستوى الدالة المعنوية بين التقييم الخارجي واستمرار .ذكر آنفاً

  .المشروع يشير إلى عالقة موجبة

  :منهجية التقييم  8-3

  على تقييم متعدد الجوانب في معظممن حيث منهج التقييم فقد اعتمد

  .المشروعات التي تم تقييمها فيتم تقييم األنشطة واألهداف واألداء
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  :أدوات التقييم 8-4

تعددة هي الغالبة أما األدوات التي استخدمت في التقييم فقد كانت األدوات الم

وقد لوحظ أن . م االستبيان والمقابالت للمستفيدين وتم الرجوع للملفاتفاستخد

م االستبيان كوسيلة للتقييم واكتفت بالمقابلة المشروعات المتعثرة لم تستخد

ولكن ربما يعود ذلك إلى أن .والمالحظة كأداتين أساسيتين رغم ما فيهما من عيوب

  .هذه المشروعات لم تستطع الوصول إلى أهدافها الكلية

  يوضح منهج التقييم): 25(جدول رقم 
 منهج التقييم

التقييم ادوات التقييم ال ينطبق آل ما ذآر تقييم االداء قييم االهدافت تقييم االنشطة

Count Row 
% Count Row 

% Count Row % Count Row % Count Row % 

     %20.0 1 %40.0 2 %40.0 2 نعم
 االستبيان

           ال
     %100.0 1     نعم

 المؤشرات
           ال
     %25.0 1 %25.0 1 %50.0 2 نعم

 المقابالت
           ال
     %100.0 1     نعم

 المالحظة
           ال
الرجوع الى      %50.0 1   %50.0 1 نعم

           ال الملفات
أآثر من أداة    %61.2 30 %10.2 5 %10.2 5 %18.4 9 نعم

           ال واحدة
   %100.0 4       نعم

 ال ينطبق
 %100.0 16         ال

 

  :األشكال أدناه توضح

 مراحل تقييم المشروع
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 الجهة التى قامت بالتتقييم الذاتى

  
 الجهة التى قامت بالتتقييم الخارجى

  جهة التقييم يوضح  : )26(جدول رقم 
  

  خارجي  ذاتي 
جهات   عاملين مستفيدين   إداريين 

إشرافية 

جهات 

تمويلية 

متعدد 

األطراف 
27  12  12  36  27  8  

 
ج التقييممنه  
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 ادوات التقييم
 

  
 كيفية استفادة المشروع من التقييم

  

  
  : الفائدة من التقييم8-5

أشارت معظم المقابالت والبيانات التي تم جمعها عن المشروعات إلى أن 

التقييم قد أفادهم في تحسين األداء وذلك لمراجعة وتقويم األخطاء والمعالجة 

روعات والتي أثبتت قدراً كبيراً من النجاح كان الفورية للمشكالت وفي بعض المش

كما أنه فتح الباب . ذلك دافعاً لحصولها على تمويل للوصول إلى أهدافها األساسية

  .لتنفيذ مشروعات أخرى في مناطق مختلفة

  كيفية استفادة المشروع من التقييميوضح ) : 27(جدول رقم 
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 Frequency Percent تنفيذ للمشروع الموقف الحالى

 6.3 3 ال ينطبق

 2.1 1 مراجعة وتقويم االخطاء

 2.1 1 معالجة المشكالت

 2.1 1 توفير التمويل

 50.0 24 تحسين االداء

 14.6 7 رفع القدرات

 22.9 11 فى المتابعة

 مستمر
  
  
  
  
  
  

Total48 100.0 
 28.6 6 ال ينطبق

 33.3 7 تحسين االداء

 19.0 4 القدراترفع 

 4.8 1 التوصية بتطبيق المشروع فى مكان اخر

 14.3 3 توثيق

 منتهى
  
  
  
  
  

Total21 100.0 
 53.8 7 ال ينطبق

 30.8 4 تحسين االداء

 7.7 1 رفع القدرات

 7.7 1 فى المتابعة

 متعثر
  
  
  
  Total13 100.0 

 

 
  : الرؤية المستقبلية -9

ت المشروعات التي تمت تغطيتها في رسم من خالل تجاربها المختلفة أفاد

  .صورة مستقبلية للمشروعات التي يتم تنفيذها أو للمشروع المطروح نفسه

ففي مجال التخطيط للمشروع تأتي أهمية مشاركة المجتمع وهو االتجاه  -

 برامج التنمية فيما يعرف بالتخطيط القاعدي وبصورة خاصة فيالحديث 

بارها الفئة األساسية المستهدفة بهذه إشراك المرأة في التخطيط باعت

  .المشروعات
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االستعانة بالخبراء في المجاالت المختلفة كانت من ضمن المقترحات  -

 .لتجويد األداء واالستفادة من التجارب السابقة

وضع خطط إستراتيجية لتحسين األداء وإليجاد الدعم الالزم والتمويل  -

  .للمشروعات

  المشروعمقترحات تحسين ) 28(جدول رقم 

 Frequency Percent مقترح التخطيط  الموقف الحالى

 25.0 12اشراك المجتمع

 10.4 5االستعانة بالتجارب السابقة

 29.2 14لم يذكر مقترح

 35.4 17وضع استراتيجية

 مستمر

Total48 100.0 
 19.0 4اشراك المجتمع منتهى

 4.8 1االستعانة بالتجارب السابقة

 52.4 11لم يذكر مقترح

 23.8 5وضع استراتيجية
Total21 100.0 

 7.7 1اشراك المجتمع متعثر

 15.4 2االستعانة بالتجارب السابقة

 46.2 6لم يذكر مقترح

 23.1 3وضع استراتيجية

 7.7 1االستعانة بالخبراء
Total13 100.0 

 

  
  مقترح التخطيط للمشروع 
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ترح تنفيذ للمشروعمق  

  
 

 مقترح تمويل للمشروع
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  :المجاالت للنهوض بالمرأةأهم  9-1

 اإلجابة على السؤال الخاص بالمشروعات والمجاالت التي تنهض بـالمرأة           في

مما يؤكد على الوعي    هم مجاالت يمكن أن تنهض بالمرأة       جاء التدريب والتعليم كأ   

ت التعليم ارتفعت لـدى النـساء إال أن         وعلى الرغم من أن مستويا    . بأهمية التعليم 

  .الوضع ما زال متدنياً بالنسبة للبلدان العربية وعلى مستوى العالم

كما تمت اإلشارة للتمكين كواحد من العوامل الداعمة لنهضة المرأة وذلك بفتح 

على مستوى و كثير من المجاالت للنساء للمشاركة فيها على مستوى اتخاذ القرار أ

لى مستوى التملك وعلى كافة األصعدة التي تعطي المرأة كينونتها عوالتخطيط، 

 المواطنة في تأكيداً لحقها قوم بهتوتجعلها عضواً فاعالً في المجتمع لها دور مهم ل

  .التي كفلتها معظم الدساتير والقوانين المحلية والدولية

ومن .هنوعية النساء بحقوقهن تجاه مجتمعاتهن وتجاه أنفسإال بتذلك ال يتم و

الغريب أن زيادة الدخل جاءت في ذيل المقترحات رغم أن كثير من المشروعات 

  .تركز على تحسين وضع المرأة االقتصادي كمدخل للتمكين

  



  
  
  

  خــــــــامتة
  

  الرؤى المستقبلية
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  : الرؤى المستقبلية-10 
  : مقترحات تحسين المشروع10-1
  :ةالخطط اإلستراتيجي 10-1-1

 طرحت فقدالموجهة للمرأة أن تحقق أهدافها لمشروعات حتى تتمكن ا

العديد من المقترحات ففي مجال التخطيط للمشروعات تم اقتراح وجود خطط 

  .إستراتيجية لهذه المشروعات

ن وجود ودوقد الحظنا تعدد الجهات التي تقوم بالتخطيط لهذه المشروعات 

 وضع األولويات فية تفيد وجود خطة إستراتيجي وأ. تنسيق بين الجهات المختلفة

  .وتحديد مراحل زمنية متعاقبة لتحقيق األهداف

  :إشراك المجتمع 10-1-2

. كان المقترح الثاني في مجال تحسين المشروعات هو إشراك أفراد المجتمع

ة أكبر باحتياجاته يالمجتمع المستهدف في معظم األحوال يكون على درا

لتخطيط للمشروعات يرفع من قدراتهم ومشاركة أفراد المجتمع في ا،وأولوياته

ويمكنهم من التغلب على المعوقات والمشكالت التي تواجههم وبذلك يسهمون في 

لين في ذلك جهدهم البدني والذهني بطرح أراء وأفكار ذات زالتحول االجتماعي با

  .جدوى حقيقية

  :االستعانة بالتجارب السابقة والخبراء 10-1-3

يرة معرفية ال يستهان بها وتتم االستفادة منها في السابقة تشكل ذخالتجارب 

. معرفة االحتياجات وكيفية التغلب على المشكالت ولذلك فهي من األهمية بمكان

كما أن الدعم الفني الذي يقدمه الخبراء يساهم في كيفية تنفيذ المشروعات بالوسائل 

  .المناسبة

  :في مجال التنفيذ 10-2

 الذين  مقترحات محددة في هذا الجانب إال أن عدد من االستمارات دونجاءت

  :جاءت كاآلتيفقد  هم لمقترحاتأدلوا

  :التقييم 10-2-1
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نظراً ألهمية التقييم المرحلي فقد اقترحت معظم المشروعات أن يكون مالزماً 

  .للتنفيذ لمعرفة المشكالت أوالً بأول ومن ثم وضع الحلول المناسبة لها

  :مشارآة المجتمع 10-2-2

ت عليها مجموعة كبيرة خاصة وأن أفراد المجتمع هم األدرى باحتياجاتهم أكد

  . مهمةمومن ثم تقييم مشاركته

  :الكوادر المدربة 10-2-3

نظراً ألهمية التدريب فإن واحداً من المعوقات في كثير من المشروعات تكون 

  .بسبب عدم وجود الكوادر المدربة التي تساعد في التنفيذ

  :في التنفيذالتمرحل  10-2-4

فقد  مراحل متعددة في أهدافها  المشروعات التي تعتمد على تحقيقهنالك بعض

تسعى لتحقيق بعض األهداف في المرحلة األولي والبعض اآلخر في المرحلة التي 

  .تليها وبذلك تصل إلى تحقيق جميع أهدافها ولكن على مراحل متعددة

  :تقييم المشروع 10-3
  :لتقييم المرحلي االعتماد على ا 10-3-1

التقييم الذاتي لم يرد كواحد من المقترحات ولكن أشار البعض للتقييم المرحلي 

  .كواحدة من أدوات التقييم

  :االعتماد على التقارير 10-3-2

  .وقد جاء اقتراحه كأداة تقييم من معظم المشروعات

  :العتماد على جهات مختصة ا10-3-3

 فقد نشأت عدة وحدات تقوم متخصصةوبما أن التقييم أصبح من المجال ال

بعملية التقييم للمشروعات المختلفة ولذلك فقد تم اقتراح الجهات المتخصصة لتقييم 

  .المشروعات

   :التمويل 10-4
الجدول أدناه يوضح مقترحات التمويل للمشروعات المستقبلية ونسبة لمشكالت 

عتمد على جهات خارجية ح التمويل الذاتي أي التمويل الذي ال يفقد اقترالتمويل 
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خاصة وأن مشكالت التمويل واحدة من المشكالت التي عانت منها معظم 

  .المشروعات

 مقترح تمويل المشروعات المستقبلية  يوضح )29(جدول رقم 
  

Frequency Percent 
 الحاليالموقف  الحاليالموقف 

المقترح  متعثر منتهى مستمر متعثر منتهى مستمر
لم يذآر مقترح 18 13 4 37.5 61.9 30.8 
االستفادة من العائدات 9 2   18.8 9.5   

الذاتيالتمويل  21 6 9 43.8 28.6 69.2 
Total 48 21 13 100.0 100.0 100.0 

  

  
  

  :مشارآة المرأة 10-5
  :تولي اإلدارة 10-5-1

أكدت معظم المشروعات على أهمية تولي المرأة لإلدارة مما يكسبها الخبرة 

 لها يحكما جاء مقترح التدريب ليعزز من مقدرات المرأة ويت. من مقدرتهاويرفع 

وقد أكد . الفرصة في اتخاذ القرار ويزيد من مقدرتها التنافسية في سوق العمل

مستفيدة فقط أو متلقية للدعم بل كشريك ك يستالكثيرين على أهمية وجود المرأة ل

  .نفيذ كل المراحل من التفكير والتخطيط والتفيأصيل 
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   المشروعفية أمشاركة المريوضح ) : 30(جدول رقم  
الحاليالموقف  المرأةمشاركة    Frequency Percent 

 29.2 14 التدريب
الذاتيالتمويل   7 14.6 

 2.1 1 بناء القدرات
المرأةتشجيع مشاركة   1 2.1 

اإلدارةتولى   3 6.3 
 43.8 21 لم يذكر مقترح

 2.1 1 وصول كل المستهدفات

 مستمر
  
  
  
  
  
  
  

Total 48 100.0 
 14.3 3 التدريب
الذاتيالتمويل   1 4.8 

اإلدارةتولى   3 14.3 
 52.4 11 لم يذكر مقترح

 4.8 1  تكون منفذة وليست مستفيدة فقطأن
 4.8 1 رفع نسبة المشاركة النسوية

 منتهى
  
  
  
  
  
  

 4.8 1 زيادة المشاركة النسائية
Total 21 100.0 
 30.8 4 التدريب

اإلدارةتولى   2 15.4 
 53.8 7 لم يذكر مقترح

  
تعثرم  
  
  
  

Total 13 100.0 

 

  
  : مجاالت النهوض بالمرأة-7
  : التعليم والتدريب 7-1

أفاد المبحوثين على أن التدريب والتعليم هي أهم المجاالت التي يمكن أن 

فالكثيرات من النساء ال يدركن . نب التوعيةرأة إلى جامتساهم في النهوض بال

  .  بالدور التقليدي النمطيقنعنحقوقهن على المجتمع وي
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  : التوعية7-2

وتأتي أهمية رفع الوعي لدى النساء في أنه الطريق السليم لتمارس دورها في 

المواطنة كفرد فاعل في المجتمع وفي نفس الوقت يمنحها الثقة بالنفس ويؤهلها 

 وتشمل أيضاً . أبناءها تربية سليمة ليصبحوا بدورهم أفراداً فاعلينألن تربي

 مواجهةومعرفتها بحقوقها االقتصادية ل. معرفتها بحقوقها القانونية وممارستها

  .متطلبات العمل

  : زيادة الدخل7-3

المشروعات المدرة للدخل برزت أهميتها في النهوض بالمرأة خاصة في ظل 

الل االقتصادي أدى قفكلما نالت المرأة االست. منها النساءظروف الفقر التي تعاني 

  .ها وتمكينهاضعذلك إلى تعزيز و

   المجاالت االجتماعية للنهوض بالمرأةيوضح أهم) : 31(جدول رقم 
  

الحاليالموقف   Frequency Percent  المجاالت أهم 

 18.8 9التدريب

 16.7 8التعليم

 16.7 8التمكين

 14.6 7التوعية

 4.2 2زيادة الدخل

 29.2 14لم يذكر مقترح

 مستمر
  
  
  
  
  
  

Total48 100.0 
 4.8 1التدريب

 14.3 3التعليم

 9.5 2التمكين

 9.5 2التوعية

 4.8 1زيادة الدخل

 57.1 12لم يذكر مقترح

 منتهى
  
  
  
  
  
  

Total21 100.0 
 23.1 3التعليم

 38.5 5التمكين

 7.7 1زيادة الدخل

 30.8 4لم يذكر مقترح

 متعثر
  
  
  
  

Total13 100.0 
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  :خاتمة

 حجموفي السودان رغم أن القوانين التي ت. ف سكان العالمتمثل المرأة نص

دورها قد عدلت إال أن النظرة المجتمعية لتي تؤدي إلى سيادة مفهوم دونية المرأة 

 ورغم السعي الحثيث  الذي يبذل فيما يتعلق بالتنمية .يراًما زالت تشكل معوقاً كب

  .فما زال وضع النساء دون المستوى المطلوب

فإذا كانت عملية التنمية تعني أن يستفيد  منها النساء والرجال على حد سواء 

 في ال قوة لهن يصبحنتي ال يمكن قوة حقيقية في المجال العام الوالالنساء فإن 

  .جنسهنن وقضايا الدفاع عن حقوقه

 جمهورية السودان  فيدستور السودان الدائم أشار إلى أن الناس  

لك بسبب الديمقراطية متساوون في الحقوق والواجبات وال تمييز بينهم في ذ

إال أن هذه . طن المحلي أو الجنس أو اللغة أو الديناألصل أو العنصر أو المو

المساواة بين المرأة والرجل وذلك المساواة في أحيان كثيرة ال تتوفر خاصة في 

  .بسبب الثقافة والتقاليد

ولما كانت المرأة في السودان تشكل غالبية فقراء السودان كان البد من 

يل دورها كأحد العوامل األساسية لتحقيق التنمية القومية عتمكينها وبناء قدرتها لتف

  .الشاملة

لتها الفقيرة ولكن عمل المرأة يعد محوري ومهم ليس فقط في إعاشة عائ

وذلك يستدعي صياغة برامج تتجه نحو . أيضاً في بقاء واستمرار المجتمع ككل

وحتى نصل إلى ذلك البد من القضاء . ا وتحقيق أوضاع أفضل لهاتحقيق معاناته

  .على التمييز بين الجنسين كأولوية لحقوق اإلنسان وللتنمية

تى تتاح فرص أكبر للنساء التمييز االيجابي مطلوب في المرحلة القادمة ح

ليس فقط في المشاركة السياسية التي حددتها لها قوانين االنتخابات بنسبة . للتقدم

  .، ولكن في كل مجاالت الحياة%25ل يتمث



 70

المرأة الريفية هي األكثر معاناة فالبد من االهتمام بها وتوفير فرص أفضل 

  .يتطلب المزيد ورغم أن بعض المشروعات قد خصصت لها فإن الوضع. لها

من خالل الدراسة تبين أن احتياجات المرأة تختلف من إقليم إلى آخر ولكل 

والية خصوصيتها الثقافية، الدينية واالجتماعية كما أن لها خصوصيتها من حيث 

التنوع البيئي واإلثني ومع كل أشكال التنوع هذه كان البد أن تتنوع البرامج 

  .آلليات والوسائل التي تنفذ بها هذه المشروعاتوالمشروعات الموجهة للمرأة، وا

 تحقيق أهدافها وتحقيق حاجات المجموعات فييعود فشل بعض المشروعات 

كما أن بعض المشروعات نشأت . المستهدفة إلى أنها تقام في مواقع غير مناسبة

 سياسية أو دينية في كثير من األحيان ال تتم استشارة المستفيدين لتحقيق مكاسب

رغم أن استصحاب حاجات المجتمع ،وضع الخطط والبرامج تحديد في 

  .والمستفيدين تعد من العناصر المهمة في نجاح المشروع

تبين أيضاً عدم وجود تنسيق بين المشروعات المختلفة فقد تتركز بعض 

فالتنسيق بين . المشروعات في منطقة بينما تخلو مناطق أخرى من أي مشروع

 المادية والمنظمات الطوعية واألهلية وبرامجها يعد من ادور الدولة وإمكاناته

  .األهمية بمكان إلنجاح هذه المشروعات والتي يعاني معظمها من مشكالت التمويل

في مجال التخطيط البد من إنشاء لجان في المدن والقرى واألرياف تكون 

 -بمثابة لجان قاعدية ومن ثم يتم تشكيل لجان متخصصة في مجاالت المرأة

لتقديم العون الفني بينما يشارك أفراد المجتمع . الخ...  الصحة - التعليم–الشباب 

 تخطيط وتنفيذ البرامج والمشروعات واألنشطة مما يرفع من قدراتهم في معهم

ويمكنهم من التغلب على المعوقات والمشكالت التي تواجههم وبذلك يسهمون في 

  .التحول االجتماعي

ة واإلدارية واحداً من الجوانب التي تؤدي إلى فشل ضعف المهارات القيادي

فالبد من تدريب القيادات وخاصة القيادات النسوية ورفع مهارتهن . المشروعات

  . الجوانب التقنيةبالتركيز على
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 - وزارة الرعاية االجتماعية(تعدد الجهات المشرفة على نشاط المشروعات 

يؤدي لكثير من التعقيدات ) ن اإلنساني مفوضية العو–المنظمات الدولية واإلقليمية 

  .اإلدارية التي بدورها تؤدي إلى فشل أو تأخير تنفيذ المشروعات

  :وأخيرًا
  :البد من

  ). السكن- الصحة –التعليم (االستثمار في الخدمات االجتماعية  -

 .حماية الفئات الضعيفة بخلق شبكات الضمان االجتماعي -

 .ي مجال حقوق اإلنسانتعزيز المشاركة لرفع مستوى الوعي ف -

 .تقديم الحماية االجتماعية وتطوير رأس المال البشري -

 .تكوين قاعدة بيانات إحصائية نوعية تساعد في التخطيط والتقويم -

 .إدماج مفهوم النوع االجتماعي في التخطيط -

 .خلق فرص وإمكانية تشغيل في سوق العمل للنساء -

 .العملتوفير دور رعاية لألطفال في أماكن  -

  .شاركة الرجال في األعمال المنزليةم -
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  :المشروع المقترح
  

 هنالك إجماع تام على أن األمية هي واحدة من المعوقات التـي تحـول              
دون النهوض بالمرأة ومشاركتها الفاعلة في المجتمع مما يؤثر سلباً على وضـعها          

 المـشاركة   االجتماعي واالقتصادي، ويسلبها كثيراً من حقوقها، ويحول بينها وبين        
في مجال العمل العام مما يعزز الصورة النمطية التقليدية للمرأة ،ويكرس لتبعيتها            

  .للرجل
كما أن تدني مستوى التعليم يكون سبباً مباشراً في ضعف المشاركة واإلنتاجيـة             

  .في النشاط االقتصادي
وقد أكدت هذه الدراسة على أن أهم مجاالت النهـوض بـالمرأة  هـي التعلـيم                 

تدريب وأن التمكين يعني تعزيز القدرات واالرتقاء بالمهارات والمشاركة فـي           وال
  .صنع القرار

و على الرغم من  كثرة المشروعات الموجهة للمرأة وتنوعهـا أال أن عـدم         
التنسيق بين القائمين على أمر تلك المشروعات يحول دون الحصول على الفوائـد             

  .المرجوة
تي تقوم بتنفيذ هذه المشروعات كثيـرة ممـا         كما أن تعدد وتنوع الجهات ال       

  .يؤدي لبعض التعقيدات كما تم ذكره سابقاً
وعليه تقترح الدراسة أن تتبنى منظمة المرأة العربية مشروعاً تجتمع فيه الجهـود             

  .لتحقيق مزيداً من التنسيق بين جميع الجهات الناشطة في مجال المرأة
يهدف " المدرسة المتكاملة "أو  "  المتكاملمشروع تنمية المرأة    "يسمى هذا المشروع    

هذا المشروع إلى محو أمية النساء وإكسابهن المهارات الالزمة للنهوض بهـن و             
  .يستهدف النساء عامة و النساء في الريف على وجه الخصوص

  . سنوات5 -3تكون مدة المشروع 
  :ف إلى دمل على مقررات تهتتصمم المناهج بحيث تش

ءة والكتابة ومبادئ الحاسوب الذي أصبح واحداً من أهـم          تعليم المرأة القرا   - 1
  .وسائل اكتساب المعرفة

 . السياسي والقانوني لرفع الوعي– البيئي –التثقيف الصحي  - 2
تطوير المهارات بتعليم النساء بعض الحرف اليدوية واألعمـال المـدرة            - 3

 .للدخل بهدف محاربة الفقر
ي المجال العـام بهـدف رفـع        تدريب القيادات النسائية والكوادر للعمل ف      - 4

 .مشاركة المرأة
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