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مقدمة 

يوتبفييعشونفقراءالقاشمنطقةفيالسكانمعظم
ريفيشبهأوريفيوالمجتمعوالطينالقشمن

ويةوالمرالمطريةالزراعةعليمعيشتهمفييعتمدون
واالحتطاب،اجتماعيمظهريعتبروالذيوالرعي

بالجفافالمنطقةتأثرتالعمالة،والفحمعمل
،األمطارمستويتدنيمنتعانيزالتوالوالحروب
سبةنارتفاعفيتتمثلالمنطقةفيالفقرمؤشرات

المالريامثلالتغذيةسوءأمراضانتشاراألمية،
حسبواألطفالاألمهاتوفياتمعدلارتفاعوالسل،

اليونيسيفتقريرفيوردما



تابع المقدمة  

فيتعيشالتياإلثنيةالمجموعاتاكبرالهدندوةقبيلةتعتبر
والسودانشمالمنمجموعاتاليإضافةالقاشمنطقة

القاشفيالمجتمعويعتبرأفريقيا،غربمجموعات
دورددتحالتيوالتقاليدالعاداتتحكمهجدامحافظمجتمع
اإلعمالإليباإلضافةالمرأةتقومحيثالمرأة،وهوية

لسمناوإنتاجالصغيرةالحيواناتبرعايةتقومالمنزلية
درتالتياألخرىاليدويةاألعمالوبعضالسعفوأعمال

نيةاالثالمجموعاتمنالنساءبعضولكنالمالمنالقليل
للدخلالمدرةالصغيرةاألعمالببعضيقمناألخرى
الزراعيةاألعمالبعضفيأزواجهنمساعدةإليإضافة
شطةاألنببعضالمرأةتقومأنإليأديالفقرمعدلازدياد

نإكماناألسرةدخلزيادةفيتساعدحتىاالقتصادية
نساءتعولهااسرهناك



المراة والفقر 

:  قرالعوامل التي أدت إلي أن تكون المرأة أكثر تأثرا بالف
فرص الحصول على الموارد -1
فرص حصول الرجال على امتالك اراضى زراعية اكبر

فى بكثير من فرص النساء حيث تنحصر فرص المراة
فيها امتالك االراضى الزراعية بالتوريث ويكون التحكم

لالباء واالزواج واالخوان 

غبة في المدن الكبيرة  اذا كانت المراة غنية جدا ولديها الر
فى امتالك اراضى زراعية يمكنها الشراء 

ق في أن نفس األشياء تنطبق على األراضي السكنية والفر
األرامل والمطلقات في الريف يمكنهم امتالك أراضي 

نية سكنية على شرط أن تكون في محيط األراضي السك
لألسرة أو بجوارها



.....مواصلة 

فى انهيار االقتصادى العالمى ادى الرتفاع نسبة الفقر
والنساء العالم كله وتاثرت دول العالم الثالث تاثيرا كبير

اكثر تاثر بالفقر

 الجفاف، الحروب والصراعات ايضا ساهمت في ازدياد
النساء هن الفئة االكثر تاثراونسبة الفقر 

 ب، الجفاف، الحرو)ازدياد عدد االسر التى تعولها النساء
)الهجره، النزوح وتغيير نمط المعيشة

ات التوجه للسياسات االستثمارية التى تدعم المشروع
الكبيرة التى ال تشارك فيها النساء



المراة وادارة مشروع القاش الزراعي 

 ال يوجد اي تمثيل نسوي في ادارة مشروع القاش
الزراعي 

بائل طبيعة العمل الزراعي والعادات والتقاليد الخاصة بالق
ائي التي تمتلك المشروع ال تسمح بوجود العنصر النس

 يقال انه كانت هناك امراة واحدة ولكن لم اتاكد ما اذا
ال كانت موجودة الي االن ام ال وهي تنتمي الي قبائل شم

السودان 
ن امتالك النساء اراضى في مشروع القاش الزراعي يكو

دوما بالتوريث ويكون التحكم فيها لإلباء واألزواج 
واألخوان

 ال تشارك المرأة في الزراعة مشاركة كبيره وينحصر
ي بعض األسر ف)دورها غالبا في الحصاد أو في النظافة 

أو (بعض القبائل تصاحب الزوج في هاتين الفترتين
العمالة 



إدارة المجتمع والمرأة 

 ةولجان التنمي( القرى و االحياء)لجان ادارة المناطق

كما ذكر سابقا فان مشاركة المرأة في:  )تمثيل المرأة
إدارة المجتمع تعتبر ضعيفة جدا نسبة للعادات
(  والتقاليد التي تحد من دور المرأة االجتماعي

 وذلك على ضوء 2فى اللجان الشعبية عدد النساء
لوائح تكوين اللجان الشعبية 

 او غالبا هى لجان كونتها المنظمات) فى لجان التنمية
االدارات الحكومية ومسجلة فى مفوضية العون 

ركة هناك تمثيل للمرأة ومشا( االنسانى او غير مسجلة
المرأة تعتبر شرط من شروط الجهات المكونه لهذه 

اللجان



... مواصلة 

:  مشاركة المرأة فى هذه اللجان

 مشاركتها فى حضور االجتماعات ضعيفة

ا وبالتالي مشاركتها فى عمليات اتخاذ القرار ايض

ارات ضعيفة، أحيانا ال تشارك النساء فى اتخاذ القر

المجتمعية حتى ولو كان القرار يخص النساء 

مشاركة النساء فى المناطق ذات المجموعه االثنية

اإلثنيةالواحدة  اضعف من المناطق ذات المجموعات 

المختلطة

 فى مناطق محددة مشاركة النساء واضحة وفعالة



... مواصلة 

:  قيادة المجتمع

 لم توجد لجنة واحده من لجان ادارة المجتمع او

الشعبية او لجان التنمية رئيستها امرأة 

وال توجد اى امرأة فى الثالث مواقع االدارية العليا

تترائس النساء اللجان الفرعية وغالبا هذه اللجان

تكون خاصة باالنشطة النسوية 

 فى ادارة االنشطة النسوية تكون اللجنة االدارية

النسوية قوية وفعالة ولكن ليس في كل المناطق



الجمعيات والمجموعات والهياكل النسوية 

المجتمعية 
ة عددها فى ازدياد بل تعتبر االعوام الخمس الماضي

هي اعوام الثورة فى تكوين الجمعيات النسوية 

معظم المجتمعات في القاش بها جمعيات او مجموعات

(رسمية او غير رسمية،  او اهلية)نسوية 

 ن التي تعمل اآل( محلية، وطنية ودولية)كل المنظمات

لها جمعيات او مجموعات القاشأو التي عملت في 

نسوية مستهدفة 

 كل االدارات الحكومية المختصة بالمراة ايضا لها

مجموعات



المشاكل التي تواجهها هذه الجمعيات 

هاء اهداف هذه الجمعيات في اغلب االحيان تنتهي بانت

الدعم التي تقدمه الجهة الداعمة

 تعانى اغلب الجمعيات النسوية من ضعف ادارى

وتنظيمى ومؤسسي  

 اغلب هذه الجمعيات ليس لها مقر او مركز بعضها

مستضافة في المنازل 

ت بعضها ال يستطيع ان يخاطب او يلبى االحتياجا

االستراتيجية الراهنه للمراة 

 وتكون غير فاعلة اغلبها ال يجد دعم



المراة في االنشطة الزراعية

تحدد العادات والتقاليد وطبيعة ونوعية العمل هي التى

دور ومشاركة المراة في المشاريع الزراعيه 

  حيث ال تمتلك )حيازة المراة لالراضى الزراعيه

ال المرأة أراضى زراعية وحتى لو امتلكتها بالميراث

(  تستطيع ان تتصرف فيها

 كما ان  فى حال امتالكها اراضى زراعيه فان المراة

توكل من يعمل فيها او تؤجرها 

 مشاركة المرأة في األنشطة الزراعية ذكرت سابقا



المراة واالنشطة الزراعية

حاصيل عدم االستفاده من فترة االنتاج العالى ووفرة الم

والخضروات وحتي الفواكه

 ضعف مهارات الصناعات الغذائيه المنزليه التي

تستخدم فيها المنتجات الزراعية



المرأة والبيئة

فيها هناك تجارب للغابات الشعبية وكانت المرأة رائده

بيئةوحطب الوقود والمحافظة على الالشتوللتوفير 

وم دور المرأة في حماية أو اإلضرار بالبيئة حيث تق

ع األمن النساء بتقطيع الغابات مما يعتبر مهدد لمشاري

الغذائي

 تقوم المرأة باستخدام أشجار القاشفي منطقة

عي مما الزراالقاشالتي تعتبر مهدد لمشروع المسكيت

وحمايةالمسكيتيؤكد أن المرأة تساهم في محاربة 

المشروع من شره 



أنشطة تربية الحيوان والمرأة 

 المراة وبعض القبائل تملك( اغنام وماعز)تمتلك المراة حيوانات صغيرة فقط
ابقار كمهر للزواج ولكن تكون رعاية هذه االبقار بواسطة الرجل

البقر والضان ونسبة للجفاف توجد في معظم األوقات خارج المنطقه

ر العلف فصل الخريف هو الموسم الوحيد لمشروعات تربية الحيوان حيث يتوف
والماء اذا ان المنطقه جافه 

م شراء فى الفصول االخرى يتعبر مشروع تربية الحيوان مكلف جدا حيث يت
ى معظم االسر العلف مما يذيد سعر اللبن ويقل عدد االسر التى تبيع اللبن وتكتف

بانتاج اللبن فقط 

في موسم يباع أيضا النتاج الذكور، وبعض النساء يمارسن مهنة تسمين الحمالن
عيد األضحى 

تقوم بعض النساء بتربية الدجاج البلدي

النساء يمتلكن حمير يستخدمنها لالحتطاب وجلب الماء

  في فترة الجفاف تظهر مشكلة مياه الشرب للحيوانات

اكثر البهائم تواجدا النها تتحمل الجفاف: الماعز



المشاكل التي تواجه تربية الحيوان

ان ارتفاع تكلفة العلف خاصه لتربية النعاج والض

مشكلة  قلة او عدم توفر المياه في فترة الصيف

ة االنتاجالسالالت المحليه التى تعتبر قليلة او ضعيف

  (قلة الخدمات البيطرية)اإلمراض

السرقات خاصه الضان



اعمال السعف

  أعمال السعف هي أعمال من ثقافة المجتمع البجاوي:

، الحبال، المقاشيش، البروش، الهبابات: أمثلة

المصاليات، معالق، برش الدخان، بيت الجبنة 

وق، والقفف، قفة عدة الجبنة، مرجيحة االطفال، الحنق

الطباقة



المشاكل التي تواجه اعمال السعف 

تاخد زمن

 متعبة

  تؤذى اليدين ومع الزمن يؤثر على العيون

 (الخريف)اختفاء السعف فى بعض الفترات

  عدم توفر السعف فى بعض المناطق

 بيع المنتجات للوسطاء يقلل الفائدة للنساء

الربح بسيط مقارنة بمجهود االنتاج



األعمال اليدوية

 هي أعمال اكتسبت النساء المهارات لهذه العمال من

:  التدريب الذي نظمته جهات مختلفة أمثلة

م، خياطة مالبس المواليد، اغطيتهم ومراتبه: الخياطة

طواقى االطفال، البجامات ، طواقى من الحرير 

العشرى والقصاصه 

عمل جداعات خرز وكرشى، تطريز الثياب، جرابات

الموبايالت، عمل ختم وعقود من السكسك، بروش 

، ، اعمال السكسك، اعمال االبرة(بالطلب)العروسات 

الشنط 



المشاكل التي تواجه االعمال اليدوية 

 موادها الخام مكلفة جدا
 تحتاج الى اتقان شديد
 متعب ومجهد
 تحتاج الى زمن
 (  الطقم)مرتبط بالموضه ارتفاع سعر المنتج
 منتجات بطئية التسويق
 تعتمد على الطلب اكثر من الحاجة
موسمية
نه تعتبر مهاره جميله ولكن ال يمكن االعتماد عليها كمه

ة او الستدامة ادارار الدخل لكن يمكن ان تكون مهنة اضافي
ثانوية 



اعمال الفخار

ات، عمل االصيص، قلل، كوانين، الجبن: اعمال الفخار

عمل الطوب االخضر

 تحتاج هذه المهن الى مجهود وهى ايضا من االعمال

ق التى ينجحن فيها العمل الجماعى اذا كان هناك تواف

م العمل يحتاج الى مراحل كى يتافى المجموعه الن هذ

(العجن، التخمير، التصميم، الفرن)االنتاج 

يتطلب لم تستطع النساء التفرغ لفترات طويلة حيث

االنتاج

العائد منها بسيط خاصه وانها عمل جماعى



اعمال التصنيع الغذائي

 تم تدريب عدد كبير من النساء بواسطة منظمات
:وادرات حكومية في

ى عمل الشعيرية، العصائر الجافه والسائلة والمرب
روات ، والصلصة والخبائز والبسكويت وتجفيف الخض

حالوة لبن، الفطائر

رات من ناحية امتالك المهارات فقد اكتسبت النساء مها
متفاوته

االعمال التى خرجت من هذه التدريبات الدرار الدخل  :
العيد عمل الشعيرية  والبسكويت والخبائز فى موسم

البية والمربى والحلويات لالطفال وعندما نقارنها بالز
بطا والطعمية فهى اقل ربحا بكثير و تسويقها اكثر

منهم



مشاكل اعمال التصنيع الغذائي

 عدم توفر بعض المواد الخام اال فى سوق كسال

بية لم تسبق التدريبات دراسة لالحتياجات التدري

ار لم يستخدم التدريب للبيت حتى تجفيف الخض

جات في بعض المنتجات تتلف سريعا حيث ال توجد ثال

الريف 

خذ استخدام نفس المنهج الذي استخدم في المدن دون ا

في االعتبار الفرق بين الريف والمدينة



األعمال التجارية

جارية تقوم النساء بما فيهن النساء البجاويات بأعمال ت

صغيرة متنوعة داخل المنزل 



القاشاآلفاق المستقبلية للمرأة في 

يهاالنتاجالمشاريعانشاءعلىالمراةوتدريبتشجيع
نهامواالستفادهادارتهاوكيفيةللدخلالمدرهالصغيره
جهاتمنمالراسعلىالحصولبكيفيةوتعريفيها

الذاتيبالعوناورسميهغيراورسميه

روغيللتسويققابلةحياتيةمهاراتإيجادعليالعمل
عمودعليهاالنساءمجموعاتوتدريبتقليديةأونمطية
Marketاستخدام)التسويقفرص value chain)

نظاموانشاءاالدخارباهميةوتنويرهنالنساءتشجيع
ادخارى

جمعياتاومجموعاتالىاالنضمامعلىالنساءتشجيع
هذهرةالدالجانتكوينوالصغيرهالقروضمنلالستفاده

الالرجلجنةعنمنفصلهلجانتكونانعليالمجموعات
الهتابعاوليست



القاشاآلفاق المستقبلية للمرأة في 

مليكهاوتالحديثهالتقنياتامتالكعلىالمراةتشجيع

اليدويةاالعمالمنبهاالخروجوالالزمهالمهارات

ماديدعائوتحققوالجهدالوقتتستهلكالتيالنمطية

واجههاتالتيالغذائيالتصنيعاعمالوكذلكجدابسيط

مقوماتهالكلالقريوتفتقركتيرةمشاكل

ريبيةالتداالحتياجاتاختالفالتدريبيراعيانعلي

دراسةتدريباييسبقوانوالمدينةالريفبين

للسوقودراسةالتدريبيةلالحتياجات



القاشاآلفاق المستقبلية للمرأة في 

ةتربيمجالفىالمراةاداءمستوىرفععلىالعمل

نمالالزمهالفنيهبالمعلوماتتذويدهاجراءالحيوان

ربيةتفىالمتخصصهالتدريبيهالدوراتاقامةخالل

ةوصحالبيطريواإلرشادالحيوانانتاجوتحسين

الحيوان

عادةمنالحيوانتربيةتحويلباهميةالمراةتبصير

هاوتمليكللدخلمدراقتصايمشروعالياجتماعية

المالراسووالمهاراتالمعلومات



القاشاآلفاق المستقبلية للمرأة في 

هالمنزليالحدائقانشاءعلىالمراةوتدريبارشاد

اطقالمنفيالخضرواتمنالذاتىاالكتفاءلتحقيق

مياهالفيهاوتتوفرمناسباالمناخفيهايكونالتي

توازنةالمالغذائيةالوجباتتناولبأهميةالمرأةتعريف

أفرادافةلكالالزمةالغذائيةالعناصرلتوفيروالمتنوعة

منغذائيةمادةكلبمحتويتعريفهاخاللمنالعائلة

عليمهاوتاالنسان،صحةعلينقصانهاوتاثيرالعناصر

التيالموادومخاطرالصحيحةالطعامطهيطرق

نيئهتشرباوتؤكل

الغذائياالمنقضايافيالمراةاشراك



القاشاآلفاق المستقبلية للمرأة في 

وضعلاالميهمحوبمسائلالمعنيهالجهاتمعالتنسيق
تعليمالفيالبناتوحقالنساءمنالكبارلتعليمخطه

جالالمهذافيالدولةاسترايجيهضوءعلىاالساسي

للتنميةكمدخلموسعبشكلالمرآةمنهجاستخدام
ويوسعأةللمرالتعليميالمستويبتحسينيسمحوالذي

المدىعليويعملجانبمنللتغييرقابليتهامن
بالحقوقالتنويروالتوعيةعليالطويل

تماعيةاالجواالقتصاديةبحقوقهاالريفيهالمراةتوعية
قوالمواثيالعهودفىوردتكمابحقوقهاتعريفهاو

الصحهالتعليم،فيحقهاوالدوليه



القاشاآلفاق المستقبلية للمرأة في 

بني تحييد التمويل المتاح لصالح المرأة عن طريق ت
سياسات ملبية الحتياجات المرأة، وربط التمويل

ات بالتدريب ويستحسن في ذلك االنطالق من مجموع
والتي يمكن  (ROSCA)التسليف واالدخار الصغيرة 
أن تربط بحلقات محو األمية

 ن طريق عالنسويةتحسين البناء التنظيمي للتنظيمات
ظيمات دعم تكوين، تدريب، وتقديم الدعم المؤسسي لتن

ثة المرأة، وذلك لكسر حاجز العزلة االجتماعية المتوار
والمدعومة بحواجز العادات والثقافات االجتماعية 

والقيم المفروضة من قبل الرجال



القاشفي للمراةاآلفاق المستقبلية 

ل إشراك المرأة في أنشطة المحافظة علي البيئة مث

حاربة تثمين دورها في موالغابات الشعبية وتحفيزها 

االحتطاب وصناعة الفحم من أشجار )المسكيت

(المسكيت



...مواصلة 

ةالمرأإلداراتوالمشورةالنصحوتقديمالتوصية

تلبىوتخاطبمنهجيةوإتباعجهودهالتوحيدالمختلفة

أةللمرالراهنةوالقضايااإلستراتيجيةاالحتياجات

انتكوالتياآلنإليأنجزتالتيالتدخالتوتقييم

للمرأةاألساسيةاالحتياجاتفقطتلبي



دراسات وبحوث 

ة بالمرأة تقييم سبل كسب العيش وتحسين المعيشة  الخاص

القاشفي منطقة 

دريبية التي االحتياجات التدريبية للمرأة و تقييم األنشطة الت

نفذت 

ة دراسة وتحليل السوق والفرص التسويقية لألنشط

النسويةاالقتصادية 

،الزراعي دراسة حول تأثير الفيضانات علي النظام البيئي

وسبل كسب العيش 

 تحديد أنشطة المحافظ علي البيئة

 ....... أي دراسات أخرى



:كيف نريد للمرأة أن تكون

 امراة متعلمة

 امراة بصحة جيدة

 امرأة فاعلة

 امرأة منتجة

  امرأة واعية بحقوقها

 امراة قوية تتخذ قراراتها

 امراة تتبني قضاياها االستراتيجية

 امراة تحارب العنف بكل انواعه

 امراة تحارب العادات الضارة

 امراة تساعد امراة اخري

 امراة مديرة لمنزلها

 امراة واثقة من نفسها



للنقاش 

علي ضوء المعطيات السابقة هل يمكن

أن يكون للمرأة دور في  

ي االستراتيجيات التي ستستخدم ف

ن مالقاشعملية تسخير فيضان نهر 

اجل تحسين سبل كسب العيش وان 

يكون لها دور في تحسين النظام 

البيئي؟ 



شكرا جزيال


