
ربية املنطقة العوبناء السالم في املائي املرأة واألمن 
(السودان)

منظمة املسار الخيرية لتنمية الرحل وحماية البيئة



الرؤية

من نحن؟ 

.ربحية غير حكومية، غير سياسية وغير منظمة •

.2000في العام تأسست •

.2001في العام (  هاك)في مفوضية العون االنساني تسجلت •

.( اسكوفا)املجلس السوداني للمنظمات الطوعية عضو •



.امةاملستدبالدور املهم الذي يلعبه الرحل والرعاة في التنمية التعريف •

للرحل والرعاة في التنمية املستدامة وحماية البيئةاملشاركة الفعليةزيادة •

.  وتفعيل تأثيرهم في العمليتين

رسالتنا ؟



:تلتزم املسار بتحقيق االهداف املرتكزة على املفاهيم والخدمات التالية

 
ً
.  التقليل من الصراعات والنزاعات: الســالم :اوال

 
ً
والرعاة في زيادة معدالت القبول واالحتفاظ باألعداد املقبولة ألطفال الرحل: التعلــيم :ثانيا

.منظومة التعليم العام

 
ً
.ألوليةتذليل كافة صعوبات وصول الرحل والرعاة ملراكز الرعاية الصحية ا: الصحة :ثالثا

 
ً
وفير االنشطة تمكين مشاركة املرأة في التنمية املستدامة من خالل زيادة الوعي وت: الجندر :رابعا

درة للدخل
ُ
.  امل

 
ً
.  ادارة وتأهيل املراعى: البيئة :خامسا

 
ً
.املياهتحسين إمداد وإدارة موارد : املياه :سادسا

 
ً
.االنتاجتحسين صحة الحيوان وزيادة : الغذائي األمن :سابعا





خلفية 

من مسؤلياتها في السودان وبطبيعة التربية واملنشأ للمرأه السودانية فإن جلب املياه من ض

:ولكن تتضمن معاناتها في األتي

ُبعد املسافه بين السكن ومصدر املياه•

من صل ُبعد مسافة املصدر الذي يتطلب ساعات طويله من اليوم للوصول اليه قد ت•

يئة املياه ه) النساء ةواجتالتي املخاطر عنه العديد من الي ثمانية ساعات مماينجم أربعة 

(واالجهاض التعدي ، اإلغتصاب، التحرش: )مثل (2015السودانية 

الذي زمن الي حرمانها من التعليم وحرمان الفتيات من فرص التعليم بسبب الضافة باإل 

) املدرسةمن االطفال والفتيات خارج % 30في جلب املاء كما في غرب كردفان يقضينه 

.الصحيةباالضافة ايضا الي املخاطر ( 2015مياه السودان ة ئهي



يه يتركون ُيجبر األطفال علي الرعي في مسافات بعيدة بالقرب من تواجد املياه وعلكما •

.املدارس واليلقون حظهم في التعليم

الي ندرة املوارد الطبيعية وتدهورها وعدم األمان في2003أدي إندالع الحرب في دارفور •

كل هذا إنصب علي عاتق املرأه وذاد من ساعات ( JICA 2012)الوصول الي مورد املياه 

ها البحث عن املياه فإذدادت معاناتها ومع قلة وجود السالم في املنطقة إزداد تعرض

.للخطر

0.83مليون عائدين و 0.21, مليون نازح 2.2, مليون الجئ 34.0منهم )مليون شخص3.5•

منهم نساء % 51بالحاجه إلي مياه وصرف صحي في السودان ( مليون سكان متأثرين

(Sudan Humanitarian Overview (HNO) 2017 )



HNO Score 2017 –Summary by State
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& ( املساواه بين الجنسين) SDG5كيف نضمن أن عملية تطبيق أهداف التنمية املستدامة
SDG6(يمكنها أن تجلب نتائج متكاملة للهدفين؟)املياه النظيفة والصرف الصحي

خصية بإدخال مفهوم املساواة في كل انشطة املياه والصرف الصحي والنظافة الش•

ضمين عدد كمثال عند تدريب القائمين علي أمر محطات املياه في السودان فإنه يتم ت

 أخري نصف القائمي
ً
ن علي من النساء أحيانا يكون اقل من نصف اللجنه نساء وتارة

رأه ولكن نقاط املياه من النساء وحتي في لجان تصليح اعطال املحطات يجب إدخال امل

تمعات مرت املشاريع في السودان بعمل مضني للوصول الي هذا املفهوم وإقناع املج

معات بمشاركة املرأه حتي في أعمال الصيانة التي هي من أعمال الرجال في كل مجت

.السودان

.مفهوم مراعاة النوع في خدمات الصرف الصحيإدخال •



تنفيذ أهداف التنمية حواجز في إدراج األهداف املتعلقة بنوع الجنس فيالهي أهم ما 
أن يتم على العكس ، كيف يمكننا أن نضمنو املستدامة لألهداف املتعلقة باملياه؟ 

تضمين األمن املائي عند إطالق مبادرات املساواة بين الجنسين؟

ه في من أكبر التحديات هي مفهوم املجتمعات عن املساواة والقبول بإشراك املرأ•
ة تنفيذ التنمية األنشطة املتعلقة باملياه والصرف الصحي كونها شريك أساس ي في عملي

.  املستدامة

تنمية من اوائل املعوقات التي تجابه تنفيذ أهداف ال: املفهوم لدي متخذي القرار •
ياه املستدامة ومراعاة القضايا الشاملة واملتداخلة مع مفهوم املساواة كأهدف امل

فسهم حيث إذ يتطلب تعديل املفاهيم لدي متخذي القرار ن, النظيفة والصرف الصحي
كتها يشمل ذلك إقناعهم بأهمية املساواة وحقوق املرأه في املجتمع وضرورة مشار 

. لضمان أإستدامة املشاريع وايضا لضمان رؤية النتائج املرجوة



ي فهي بعض الطرق التي يمكن بها تيسير ودعم الدول األعضاء في األمم املتحدةما 
تحقيق قدر أكبر من املساواة بين الجنسين في سياسات املياه الخاصة بهم؟

ي إشراك من أهم الطرق لدعم وتيسير نهج املساواة في قطاع املياه والصرف الصحي ه•
رأه بشكل املجتمعات بشكل واضح في كل مراحل التنمية أو املشاريع ومحاولة إشراك امل
ياتها أكبر تحديدا يجب أن تكون مشورتها إلزامية النها هي أدري بحوائجها ومقتض

.بإلضافة الي أن توعيتها مهمة الستمرارية أي نشاط

صرف أن قطاع املياه والصرف الصحي من القطاعات التي هي بأشد الحاجه لزيادة ال•
أساسيات عليها اوال للتعقيد الذي يصاحب تنفيذها بأعتبار املياه عصب الحياة ومن
بأنها حلقة أسباب النزاع بين القبائل واملجتمعات في دارفور تحديدا ف يمكننا القول 

وصعوبة املياه سبب من أسباب النزاعات والنزاعات ايضا سبب من أسباب ندرة املياه”
الوصول إليها 

يزيد من مما يعيق دور املرأه ويزيد العبء عليها فلذلك فأن زيادة الدعم في هذا القطاع•
.معدل مشاركة املرأه سويآ مع الرجل وكذلك الحد وتقليل الصراعات



س األمن املائي في نفو املوارد لتحقيق املساواة بين الجنسينلتحريكما هي أفضل الطرق 
هذا تخدم التي املوارد التقنية املنطقة العربية لديها ما يكفي من املال والوقت؟ هل

؟الغرض

نسين من أهم طرق تعبئة وتحريك املوارد املتاحة لتحقيق أهداف املساواة بين الج•
ومية وتحقيق وصول آمن للمياه هي بالتنسيق علي كافة األصعدة من مؤسسات حك

م بنفس هدر للقيامنظمات األنسانية وقطاع خاص لكي نتفادي إهدار املوارد التي تُ ,
.النشاط ولتحقيق نفس االهداف علية توحيد الجهود من أهم عوامل النجاح

شاريع التي تنفذ ملكية امل, تعبئة املجتمع وإشراك املجتمع للدرجة التي يحس بها بامللكية•
جتمع بملكيته للتنمية مما يؤدي الي املشاركة التلقائية من قبل املجتمع فكل ماشعر امل
املرأه علي لنقاط املياه والصرف الصحي زادت ثقتة وإيمانه تلقائيا بضروره مشاركة

.قدم وساق مع الرجل مع ضمان اإلستدامة واملحافظة علي املورد

ي سعي تحريك املجتمع من خالل زيادة الوعي لدي أفرادة باملشاكل الحقيقية يؤدي ال•
لجهات املجتمعات تلقائيا لحل مشاكلها وليس العكس وهو إنتظار املجتمع لقدوم ا

.وحل مشكالتها



ما هي مكونات تنمية القدرات واملبادرات الداعمة التي يقدمها املجتمع الدولي إلى 
البلدان النامية لضمان صياغة سياسات متكاملة وتنفيذ شامل ألهداف التنمية 

املستدامة؟

يل وأغلب تقدم وكالت األمم املتحدة املجتمع الدولي ممثل في منظمات كل دولة تمو •

تداخلة الظروف يكون غير كافي وغير موازي للحوائج الحقيقة لتحقيق االهداف امل

.كاملياه ومراعاة النوع

ايا الشاملة بعض التدريب للمؤسسات الحكومية لتتطيع تطبيق مفهوم القضتقدم •

.واملتداخلة



فريدة من هناك عناصر إلدراج النوع في عمليات تنفيذ أهداف التنمية املستدامةهل 
؟ندوةمن خالل نتائج هذاها نوعها في املنطقة العربية؟ كيف يمكن التقاط

سع تعبير مفهوم املساواة بحد ذاته في السودان قد أخذ نطاق نقاش كبير ووا•
ر التي يجب لترسيخ املفهوم لذلك قد يكون تطبيق املفهوم في حد ذاته من العناص

.  فهمها

حدة في ووكاالت األمم املتاملنظمات العاملية ما هي أكثر الطرق فعالية ملشاركة •
التنفيذ املتكامل ألهداف التنمية املستدامة؟

ات الوطنية التنسيق مع كل الشركاء واملهتمين باملجال املحدد في البالد كاملنظم•
.الخ...والجمعيات 

ملنظمات تدريب املنظمات العاملية ووكاالت االمم املتحدة للمؤسسات الحكومية وا•
القدرة علي العاملة والنشيطة في مجال املياه واملرأه ليكون الكل علي نفس النسق و 

.تنفيذ أهداف التنمية



عاد األمن املائي أبو ما هي اإلنجازات التي تحققت في املنطقة العربية في دمج النوع االجتماعي
تكرارها يمكنعلى الصعيد الوطني؟ هل هناك أمثلة يمكنو على مستوى املجتمع املحلي 

على نطاق إقليمي؟

اه والصرف تمكن السودان من إدخال املراه في كل املجاالت تقريبا وكان أوله مايخص املي•
ياه والصرف فقد تمكنت منظمة املسار علي سبيل املثال في كل مشاريعها الخاصة  بامل

ية لكل الصحي ومشاريع حماية املرأه والطفل تحديد عامل مهم وهو تكوين لجنة تنمو 
-Village Development Committee) قرية  VDG ) هذه اللجنة يكون نصف عددها

.أمن املياهمن النساء هذه اللجنة معنية بكل األعمال التنموية للقريه بما فيها املياه  و 

لجنة مياه نصفها من النساء 850كما كونت منظمة املسار لتنمية الرحل حوالي •
.للمحافظة علي املورد املائي

نقاش مع هناك أعراف في قري السودان وهي اإلدارات األهلية التي من ضمن مسؤلياتها ال•
.األطراف املتنازعة حول الوصول اآلمن للمياه



شاركة ملعةاملانما هي الطرق األكثر نجاًحا في التغلب على الجوانب االجتماعية والثقافية

في مكان آخر؟واستخدامهاهذه الطرق املرأة؟ يمكننا تعميم 

مشاركة في السودان الجلوس وإقناع اإلدارات األهلية باملجتمعات هي أهم الطرق لضمان•
.املرأه

قب قائدات في السودان وبطبيعة إختالف كل منطقة هناك نساء يمكن ان نطلق عليهن ل•
الشعر في املجتمع وكالمها مسموع ومحليا يطلق عليهن إسم الحكامات وهن من ينشد

ا ف هن يلعبن دور كبير في ضمان األمن ايض, والحكمة وأغاني الحماس لرجال القرية 
ة التي فمن ضمن األنشطة املهم, للحكامه القدرة علي إشعال نار الحرب إطفائها ايضا 

ة املرأه تقوم بها املنظمات هي توعية هذه الفئة ففي بعض األحيان يكون عدم مشارك
غير جديره ليست من هيمنة الرجل فقط ولكن من أفكارها هي ايضا وقناعتها التامة بانها

.باملشاركة لكونها إمرهه فقط



من خارج املنطقة " )خارجية"من املفيد أو من غير املجدي الحصول على أصوات هل 
في الحوارات التي تهدف إلى إعادة تشكيل املشهد السياس ي؟(العربية

معاتنا معظم املحاوالت في إشراك اآلراء األخري فيما يخص تمكين املرأه في مجت•
التالي حلولها  العربيه التكون ناجحة النها وحدها املناطق املعنية أدري بمعضالتها وب

.



قبول ما هي مستوياتو املجتمعات العربية؟ تمكين املرأة كعوامل للتغيير فييمكنكيف 
زيادة احتماالت القبول؟هذه املفاهيم وكيف يمكننا

ه وتتزايد هنالك صعوبة في إشراك املرأ,في السودان وفي املجتمعات القروية خصوصا •

تلك الصعوبة في تمكينها 

ليس الحصر ولكن تقدم السودان كثيرا في عملية إشراك املرأه وتمكينها ايضا كمثال و •

.عدد النساء في البرملان السوداني



مكنت املرأه فمن االساليب التي,في املجتمعات فإن عملية تمكين املرأه أخذ نطاق واسع أما •

خاصة باملرأه املسار الخيرية هي خلق أنشطةمنظمة كفي مجتمعاتها وهذا ماتفعلة املنظمات 

ائق الحدنشطة أكالرجل وتكوين لجان للنشاط املحدد بل ق  فقط بدون أي تدخل من 

ر تكوين لجان ودعم مزروعات النساء وزيادة دخل األستم املنزلية لزراعة الخضر فقد 

تاجرة تبيع املرأه غير انها عامله مزارعة اصبحت ايضاتاصبحولكن باملقابل وبمرور الزمن 

تقالل سلع مهمه في السوق وايضا يمكنها التحكم في االسعار مما اتاح لها بعض اإلس

صصة في اإلقتصادي وتمكينها في مجتمها كعامل مهم جدا التخاذ القرار في اللجان املتخ

.القري 

.زيادة وعي املجتمعات بدور املرأه كشريك أصيل في التنمية املستدامة•



فعالة تزداد إحتمالية قبول املجتمعات باملفاهيم الجديدة عندما تري قصص نجاح هادفة و 

رأه من األوجه لنساء رائدات في املجتمع فعليه تدريب النساء ودعمهن ملساعدة فكرة تمكين امل

.املهمة ايضا

أفضل، ال بشكللنساءدعم اكيف يمكن أن يؤدي رفع مستوى الوعي على مستوى املجتمع إلى 

؟ربات املنازل أو النساء/ سيما من هم رواد األعمال و 

ها دون رفع مستوي الوعي لدي املجتمع يخلق مساحة جيده لعمل املراه وتمكينها في أعمال

ة من قبل املساس بالعادات والتقاليد لدي كل مجتمع لكي اليجابه التغيير اإليجابي بشد

.املجتمع نفسه



اإلقليمية؟ و الوطنية السياسات قياس العمل بناًء علي املجتمع لربط ودعم ناكيف يمكن
 في املنطقة العربية

ً
ف؟مساعدة في تلبية هذا الهدمن هم أكثر املنظمات تأثيرا

سياسات إن ظهور سياسات وقوانين في صالح املجتمعات هي نتاج العمل املضني علي ال•
حتي في وربطها بمصالح املجتمعات املحلية واألقليمية كسياسات الرعي بين الحدود

.حاالت الحرب أو حتي مشاركة نقاط املياه بين املناطق الحدودية
يير القرار منظمة املسار مثال دورا فاعال في تعديل السياسات لصالح الرحل كتغلعبت •

تخابات الذي الجمهوري بإزالة غابة الفيل التي يمر بها الرحل كما تم تثنيتهم من قرار اإلن
عتهم فقد تم ينص علي وجود الشخص داخل الوالية في فتره اإلقتراع وبما انهم ٌرحل بطبي

.ملتضررةاتم ذلك أوال بتحريك املجتمعات . إثتثنائهم لكي يتمكنو من إدالء أصواتهم
ريقي ايضا منظمة املسار دور هام في املنتدي األفريقي الرعوي مع اإلتحاد اإلفلعبت •

.    األفريقيةبإقامتها ذلك املنتدي للخروج بتوصيات تدعم وتربط السياسات الوطنية و 



الرؤية املستقبلية 

:املياه و إصحاح البيئه: سادسا

:االهداف

.حلعلي املشاكل املختصه باملياه و إصحاح البيئه  املؤثره علي الر التعَرف •

.اإلدارة املستدامه للموارد املائية•

.املاءةجودتحسين وسائل حصول الرحل علي املاء و •

.مساهمة الرحل في تأسيس مصادر املياه •

.املساواه بين الرحل في الحصول علي املاء•



.املحافظه علي البيئه املحيطه•

.2020تحديث املعلومات القاعديه عن املياه و إصحاح البيئه بالعام•

.2020املياه بالعام زيادة وفرة •

.2020زيادة وفرة املياه في مدارس الرحل بالعام •

.2020بالعام املاء تقليص الحاالت املرضيه بمسببات املرض املتكونه ب•

يادة الوعي عكس التدهور في البيئه املسبب بإستخدام الرحل الجائر ملصادر املياه وز •

.2020بذلك العام 



اإلنجازات

.  مياه في مناطق مختلفة في جنوب كردفانمضخة 250اكثر منوصيانةتأهيل إعادة •

.كردفانواليات دارفور  و في جديدة بئر 150من أكثر حفر •

.مختلفةطق امنفي (350اكثر من )املياهللجان تدريب •

. لحصر إحتياجات السكان للمياه في املنطقةكبير عمل مسح ميداني •



املياهإنجازات املسار في قطاع 

Water and Sanitation program 2014-2015: سم املشروعإ•

Sudan lifesaving WASH provision 2016: سم املشروعإ•

 2017New Hope Through Accessible Clean Water: سم املشروعإ•

 South Kordofan Water and Sanitation Program 2017-2018:سم املشروعإ•



 
ً
 شــــــــــكرا

ً
واالســـــتماعاملتابعة لحســـــــن جزيال

Address: Headquarters: Elnuzha- Building No 626

http://www.almassar.org - E-mail: hq@almassar.org


