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عن مركز األلق للخدمات الصحفية
تأسـس مركز األلـق للخدمـات الصحفيـة يف فرباير 2007 
برتخيـص مـن مجلـس الصحافـة واملطبوعـات  ويهـدف 
للصحفيـات  والتأهيـل  التدريـب  فـرص  لتوفـر  املركـز 
والصحفيـن من الناحيـة املهنية  والتقنيـة , ورفع وعيهم 
بقضايـا  املـرأة  مـن منظـور النـوع االجتماعـي وحقوق 

اإلنسـان  وخلـق صلة بينهـم واملجتمعـات املحليـة لتكون 
وسـائل اإلعـام أكثـر حساسـية تجـاه املجتمعـات التـي 
تأثرت بالحـروب والنزاعات  ,   وإعداد البحوث والدراسـات 
/ت  مراسـلن  وتدريـب    , واألعـام  الصحافـة  مجـال  يف 
شـعبين يف العاصمـة والواليـات عـى املهـارات الصحفية 
األعـام  وسـائل  يف  املحليـة  املجتمعـات  قضايـا  لعكـس 

٫ ملختلفة ا

اإلصدارات:
كتاب حركة تمكين المرأة من أجل السالم )سويب( بالتعاون مع مركز سالمة لمصادر  ودراسات المرأة.• 
كتاب توثيقي عن حركة الممرضات في السودان بتمويل من مركز سالمة لمصادر و دراسات المرأة.• 
كتاب توثيقي لمنظمة المنار الطوعية.• 
أعداد مرشد توجيهي للصحفيين للكتابة من منظور حقوقي.• 
إعداد دليل تدريبي للصحفيين وإعداد مرشد توجيهي للمراسلين والمراسالت الشعبيين• 
دراسة عن  البرامج اإلذاعية من منظور النوع االجتماعي• 
إصدارة نساء ببنين السالم.• 
دراسة حول العنف تجاه الصحفيات• 
دراسة حول التغطية الصحفية لقضايا حقوق اإلنسان في اإلعالم• 
تقارير دورية حول اتجاهات اإلعالم في قضايا مختلفة• 
)11( إصدارة غير دورية عكست العمل الميداني المشترك بين الصحفيين والمراسلين /ت الشعبيين في مناطق مختلفة , إضافة ألنشطة  المركز • 

المتعددة . 

اإلرشاف العام:

أ. مديحة عبد الله

تحرير:

ويني عمر

هيئة التحرير:

فاطمة إسماعيل 	 
محمد عبد املجيد 	 
منصور محمود	 
غادة عيل	 
أسمهان ادم 	 
نجاة محمود 	 
حذيفة عامر 	 
عبد الرحيم محمد نور	 
عوض مصطفي	 

وسـعى المركـز لتحقيـق أهدافـه تلـك عـن طريـق التدريـب فتـم 
تنظيـم عـدد مـن الـدورات التدريبيـة منهـا :  

1. دورات تدريبيـة يف رفـع الوعـي الصحفيـن و الصحفيـات و عـدد 
مـن القيـادات املحليـة يف مفهوم النـوع االجتماعـي و املواثيـق الدولية 

لحقـوق اإلنسـان و املسـؤولية االجتماعيـة لإلعـام 
2. دورات تدريبيـة يف التثقيـف االنتخابي و املشـاركة السياسـية للمرأة 

 ) )الكوتا 
3. دورات  تدريبية  حول مفهوم النوع االجتماعي والربامج اإلذاعية 

4.  دورات تدريبية حول التغطية الصحفية من منظور حقوقي 

كما عمل المركز على إعداد :
دليل تدريبي  لتعزيز مفاهيم حقوق اإلنسان يف اإلعام 

دليـل تدريبـي نحـو صحافـة حساسـة تجـاه قضايـا املجتمـع وأكثر 
نية  نسا إ

فيلم وثائقي حول تجربة املراسلن الشعبين
واملركز اآلن بصدد إعداد مرشد تدريبي للمراسلن / ت الشعبين
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بأقالم قــــــــــادة 
الرأي المحلي 

هـذا هـو العدد )14( مـن إصدارة األلـق , تأتى مبرشة 

بأقـام جديـدة مـن واليتـي كسـا والجزيـرة ’ هـي 

أقام املراسـلن/ ت الشـعبين الذين تلقـوا تدريبا من 

قبـل مركز األلق حـول املهـارات الصحفيـة ومفاهيم 

حقـوق اإلنسـان ’ لقـد أثمـر التدريـب وتحقـق ظـن 

املركـز الطيـب يف املجتمعـات املحليـة التـي إذا وجدت 

االهتمـام ورفـع الوعـي بالحقـوق فإنهـا سـتصبح 

بـكل شـجاعة  التعبـر عـن قضاياهـا  قـادرة عـى 

ومهنيـة ، إن حريـة التعبـر والتنظيـم حق دسـتوري 

مـن حقـوق املواطنـة وهو حـق لـكل املواطنـن /ت 

وليـس فقـط للصحفيـن واإلعاميـن والنخـب مـن 

قـادة الـرأي ’ لذلـك عمـد مركـز األلـق إلتاحـة فرص 

التدريـب والتأهيـل للقيـادات املحليـة ,بهـدف رفـع 

قدراتهم حتى يتسـنى لهـم إثارة قضايـا مناطقهم يف 

وسـائل اإلعام خاصـة الصحف ’ وتأتى مسـاهماتهم 

واإلعـداد  التدريـب  مـن  كجـزء  اإلصـدارة  هـذه  يف 

ولتحقيـق هـدف إن تجـد املجتمعات املحليـة حقها يف 

نـرش قضاياها ومشـاكلها حتـى يتعرف عليهـا الرأي 

العـام ومتخـذي القرار .
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كتبت: غادة عيل 

المزارعات ...عمل واستغالل 
يف واليـة الجزيـرة كغريهـا مـن واليـات السـودان وأجـزاء 
واسـعة مـن العالم ، ال تجـد األنشـطة التي تقوم بهـا املرأة 
سـواء يف املنـزل أو يف قطاعـات االقتصـاد املختلفـة تقييـم 
افتصـادي سـليم وىف كثري من األحيـان بل  وال يتـم إدخالها 

يف حسـابات الدخـل القومي.
تعمـل أغلب النسـاء يف واليـة الجزيـرة يف القطـاع الزراعي 
حيـث يواجهـن صنوفاً متعـددة مـن االسـتغالل والتجاهل 
ألنشـطتهن االقتصاديـة ، فاملـرأة  ال تمثـل أكثـر من 13% 
مـن مالك األرايض يف مـروع الجزيرة ورغم أن مسـاهمتها 
يف العمليـات الزراعيـة تبلـغ  أكثـر مـن %50 يتم تسـجيل 
اإلنتـاج باسـم الرجـل باعتبـاره املالـك القانوني للحواشـة 
. وتؤجـر نسـاء الذنابـى البلـدات )الدانقـا( لزراعـة بعض 
املحاصيـل االسـتهالكية ، وإضافـة لتلك األعباء تقـوم املرأة  
بالـدور اإلنجابـي  وكل املهـام املنزليـة مـن طبـخ ونظافة 
وتوفـري املياه لالسـتخدام املنـزيل باإلضافة لرعايـة األطفال 

وكبـار السـن يف األرسة ورعايـة املرىض. 
وتواجـه املـرأة املشـاكل الناجمـة مـن  ضعـف الخدمـات 
االجتماعيـة )الصحـة ، التعليـم(’ وتتضاعف معاناة النسـاء 
يف الكنابـي الالئـي يتعـن عليهـن توفـري  امليـاه لـأرسة ، 
ويتطلـب ذلـك الذهـاب ملناطق بعيـدة ، و لكي نـدرك حجم 
معانـاة النسـاء يف الكنابـي يجـب أن نشـري إىل أن أغلـب 
مزارعـات الدانقـا هـن مـن النسـاء القاطنـات يف الكنابي.

التحريـر  سياسـة  تطبيـق  بعـد  النسـاء  معانـاة  وزادت 
االفتصـادي وتراجع الـدور االجتماعي للمـروع , وانعكس 
ذلـك سـلباً  عـى الخدمـات االجتماعيـة )صحـة وتعليـم (

والنقـص يف ميـاه الـرب ,كمـا تواجـه النسـاء التمييـز يف 
الحصـول عى مـوارد األرض واملعـدات الزراعيـة واالئتمان’ 

إضافـة لعـدم التقييـم لدورهـا يف العمليـات الزراعيـة .

المرأة في القطاع الصناعي:
ووفقـا لدراسـة اعدهـا الربملـان النسـائي بواليـة الجزيـرة 
ارتبطـت  فقـد  والتدريـب  والدراسـات  البحـوث  مكتـب 
الصناعـة يف واليـة الجزيـرة بالصناعـات التحويليـة التـي 
تعتمـد يف موادها الخـام عى مروع الجزيـرة )قمح ، قطن 
، بـذرة ، فـول سـوداني( ، بناء عـى ذلك أنشـأت العديد من 
الصناعـات يف صدارتها صناعـة الغزل والنسـيج .ولعل من 

أهـم مصانـع النسـيج التـي قامـت يف واليـة الجزيـرة نجد 
مصنـع النيـل األزرق، مصنـع نسـيج ود مدنـي، مصنـع 
نسـيج الهدى، مصنـع نسـيج الصداقة مصنع غـزل الحاج 

الله. عبـد 
وكان أغلـب العاملن يف هـذه املصانع من النسـاء، فمثالً، يف 
مصنـع نسـيج ود مدنـي مثلت العامـالت %69 مـن العدد 
الـكى للعمال، وىف مصنع نسـيج الهدى كان عـدد العامالت 
2.600 مـن مجمـوع 3.500 عامل بنسـبة %75 وكذلك يف 

الصداقـة بالحصاحيصا . مصنع 

مشاكل العامالت :
مـن  العديـد  املصانـع  هـذه  يف  عملهـا  يف  املـرأة  واجهـت 
اإلشـكاليات منهـا: العمـل اللييل، تدنـى األجور، عـدم توفر 
بيئـة عمل صحيـة، عـدم االلتزام بـروط الخدمـة وتوقف 
الخدمـات التـي كانـت مرتبطـة بالنقابـات خاصـة يف ظل 

املنشـأة. نقابة 
عـى الرغم مـن كل هذه املشـاكل التي واجهت املـرأة وعملها 
يف هـذه الصناعـات إال أنهـا كان لهـا العديـد مـن الجوانب 
تماسـك   ، الفنيـة  والخـربة  االسـتقالل   : منهـا  اإليجابيـة 

النسـيج األرسى ، التطـور الذهنـي واالجتماعـي ... الـخ .
حاليـاً توقفت كل هـذه املصانع وبيعت ليـس بغرض إعادة 

نساء الجزيرة ...
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التأهيـل بـل كخـردة تحـت سـتار سياسـات التحرير 
اإلقتصـادى، وعـى الرغـم مـن أنهـا كانـت تعانى من 
سياسـات  أن  إال  عليهـا  املقـدور  اإلشـكاالت  بعـض 
الدولـة مثـل )اسـتام القطـن مـن بورتسـودان ، عدم 
حمايـة الصناعـة املحليـة ، ارتفاع الرسـوم والرضائب 
أدت  أسـباب  الدولـة( كلهـا  وعـدم تسـديد مديونيـة 
لتوقـف املصانـع هـذه املصانـع وبالتـايل فقـدت آالف 

النسـاء العامـات مـورداً اقتصاديـا هاماً. 

المرأة في القطاع العام والخدمة المدنية
باعتبـار 2004 كسـنة أسـاس نجـد أن املـرأة مثلت 59% 
مـن مجمـوع العاملـن يف القطـاع العـام والخدمـة املدنية 
ذادت هـذه النسـبة إىل %61 يف عـام 2008، لكن يالحظ أن 
هـذه الفـرة شـهدت تباطؤ يف معـدالت زيادة النسـاء، ففي 
عام 2004 – 2005 كانت نسـبة الزيـادة 3.6 % انخفضت 

يف عـام 2007 – 2008 إىل 1.5% .
ومـع هـذا الوجـود الكبـري للنسـاء ، إال أنهـن يتمركـزن يف 
الدرجـات الدنيـا والوسـطى مـن السـلم الوظيفـي ، ففـي 
الدرجـات القياديـة )األوىل ومـا فـوق( نسـبتهن %0.1 وىف 

الدرجـات العماليـة تبلـغ نسـبتهن 22.3% . 
    يالحـظ مـن الجـدول األخـري أن %89.1 من قـوة العمل 
النسـائية تركـز يف قطاع الخدمـات ، أي التعليـم والصحة ، 
وهـى قطاعـات عى الرغـم مـن أهميتهـا إال أنها مـن جهة 
تعرب عـن اسـتمرار األدوار النوعيـة للمرأة فهـي مهن أقرب 
للمهـام املنزليـة ، كما أن هـذه القطاعات ومع تبنـى الدولة 
رسـمياً لسياسـات التحريـر اإلقتصـادى والتي مـن ضمنها 
خصخصـة خدمـات الصحـة والتعليـم تعد مـن القطاعات 
للتـآكل عاليـة، نتيجـة  ضعيفـة األجـر وقابليـة أجورهـا 
الرتفـاع نسـبة التضخـم. وهـى بالتـايل مجـاالت توظيـف 
حـق  بمصـادرة  تـزداد  والتـي  للمخاطـر  تعرضـاً  أكثـر 

التنظيـم النقابي املسـتقل .

المرأة في القطاع غير المنظم:
يرجـع  تضخـم القطـاع الهامـي يف واليـة الجزيـرة لعدة 
عوامـل منهـا الفقـر  الـذي  ارتفعـت معدالتـه بعـد انهيار 
مـروع الجزيـرة  مما دفـع عدد كبـري من النسـاء خاصة 
سـاكنات الكنابـي  للعمـل يف القطـاع غـري املنظـم، أضافه 
إلغالق اغلـب املصانع التحويليـة املرتبطة باإلنتـاج الزراعي  
حيـث تـم تريـد 15.580 عاملـة مـن عامـالت مصانـع 
الخـاص  القطـاع  يف  األجـور  .وضعـف  والنسـيج  الغـزل 
اتسـاع  مـدى  التاليـة  اإلحصائيـات  وتعكـس  والحكومـي 
ظاهـرة العمـل يف القطاع غري املنظم وسـط النسـاء يف والية 
الجزيـرة )ودمدنـى(: هنـاك 450 بائعـة شـاي بالسـوق 
العمومـي و590 باألسـواق التاليـة : الشـعبي ، املركـزي ، 
السـوق الجديـد ، مارنجـان ، اإلنقـاذ وامللكية .هنـاك 210 

مـن بائعـات األكل بالسـوق الكبـري، والشـعبي، املركـزي 
والسـوق الجديـد واملنطقـة الصناعيـة و 235 بائعة خضار 
بالسـوق الكبـري واألحيـاء واألسـواق الكبـرية يف املدينـة. يف 
مجـال رصيـد الهاتـف أو كروت الشـحن، تعمـل حوايل 75 
امـرأة يف مناطـق ود مدنـي املختلفـة وىف تركيـب العطـور 
تعمـل حـوايل 35 امـرأة باإلضافـة لعمل 150 امـرأة يف بيع 

التسـايل والفـول املدمس . 
يف أغلـب هـذه املهن تجنى النسـاء أجـوراً محـدودة خاصة 
يف ظـل خصخصـة الخدمـات الصحيـة والتعليميـة ، حيث 
يذهـب جـزء كبـري مـن هـذه األجـور لتغطيـة تكلفـة هذه 
الخدمـات  والباقي يخصـص لتوفـري األكل والراب لأرسة 
، عـى الرغـم مـن كل ذلك فمحليـة مدني تفـرض عى هؤالء 
النسـاء إتـاوات مـا أنـزل لهـا بهـا مـن سـلطان ، فبائعـة 
الشـاي تدفـع شـهرياً للمحليـة 15 جنيها رسـوم وبائعات 
األكل يدفعن 48 جنيها يف الشـهر كرسـوم وبائعات الرصيد 
يدفعـن 25 جنيهـا كرسـوم باإلضافـة للعتـب والرخصـة 

التجاريـة ورسـوم النفايات.

تدخالت مطلوبة :
و يتضـح مما سـبق أن وضعيـة النسـاء االقتصادية يف والية 
الجزيرة وضعية هشـة جداً, زاد من هذه الهشاشـة التطبيق 
املتـرع لسياسـات التحرير االفتصادي ، التـي ألقت بظالل 

سـالبة عى وضع النسـاء عى وجـه الخصوص .
هـذا الوضع يحتاج لسلسـلة مـن التدخـالت الهادفة لتمكن 
النسـاء ، وفقـاً للدراسـة الدقيقـة لوضع املـرأة يف كل قطاع 
وبمشـاركة النسـاء أنفسهن يف تحديد املشـاكل واالحتياجات 
وىف كل الحـاالت من املؤكد أن هناك رضورة لتقييم سياسـات 
التكيـف الهيـكيل وأثرها عـى املـرأة يف والية الجزيـرة ومن 

املرأة.  نظـر  وجهة 

 على وضع المزارعات  
ً
تدهور مشروع الجزيرة أثر سلبا
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املستشـفي يرتادهـا يوميـا أكثـر مـن 6
 250 ل  تتسـع  بينمـا  مريضـا   350
األرسة  عـدد  حسـب  فقـط  مريضـا  
املوجـودة بهـا و تشـمل العديـد مـن 
،جراحـه  )باطنيـة  الطبيـة  األقسـام 

وغريهـا(. ،أسـنان  ،أطفـال 

التعليمـي   كسـال  مستشـفي  يعتـرب 
الخيـار الوحيـد لثلثـي سـكان واليـة 
االقتصاديـة  للحالـة  نسـبة  كسـال 
لسـكان الواليـة الذين ال يملكـون ثمن 
العـالج يف العيـادات الخارجيـة لذلـك 

للمستشـفى. لهـذا   يلجئـون 

املستشـفي خدمـات طبيـة  تقـدم  و   
لجميـع املواطنـن مـن جميـع أرجـاء 
الواليـة و كذلـك لالجئـن مـن الـدول 
املستشـفي  تعمـل  حيـث  املجـاورة 
للكـوادر  بالنسـبة  الورديـات  بنظـام 
الصحية مـن أطباء وممرضـن وعمال 

نظافـة.

نقــــــــص فـي الخدمــــــــــــــــــــــات و الكوادر 
الطبيـــــــة :

 أفـادت احدي  طبيبـات الالئي  يعملن 
باملستشـفي بأن  األطباء يعملون طيلة 
اليوم باملستشـفي واملتابعـة يف العنابر 
و يمـر األخصائيـون صباحـا ومسـاًء 
باإلضافـة  لوجـود نـواب لأخصائين 
دائمـن، لكنها أشـارت لوجـود نقص 
وشـح كبـري يف  املمرضـن األمـر الذي 
أدي إيل عـدم انتظـام أخـذ الجرعـات 
بالنسـبة للمرىض  و املتابعـة اللصيقة 
لهـم عـيل مدار اليـوم ،  مع عـدم توفر 
األدويـة املنقـذة للحياة بشـكل منتظم  

بصيدلية املستشفى .

كما أشـار احدي العاملن باملستشـفي  
يف  املشـاكل  مـن  جملـة  وجـود  إيل 
مـن  للمستشـفي  التحتيـة  البنيـات 
ومكاتـب  للمـريض  إيـواء  عنابـر 
اإلداريـن واألخصائيـن ’مـع تدهـور  
 ، املبانـي  وقلـة  الصحـي  الـرف 
إضافـة إيل وجـود مشـاكل يف شـبكات 
التيـار  وانقطـاع  باملستشـفي  امليـاه 

مسـتمرة. بصـورة  الكهربائـي 

أن املستشـفى تعانـي مـن   وأوضـح 
يف  الطبـي   الـكادر  يف  حـاد  نقـص 
جميـع التخصصات مـن اختصاصين 
وأطباء عموميـن وممرضن إضافة إيل 
عـدم تأهيل الـكادر املوجـود بالصورة 
العاملـة  القـوى  أن  ,وقـال  املطلوبـة 

عمومـاً بهـا نقـص وخاصـة العمـال 
يمكـن  ال  سـن  كبـار  عمـال  ويوجـد 
االسـتغناء عنهـم ويف نفـس الوقـت ال 
املطلوبـة  يـؤدون واجبهـم بالصـورة 

نسـبة لكـرب سـنهم.

وقـال أن الدعم الحكومي للمستشـفي 
يف يتوفـر يف إطـار محـدود جـداً لهـذا 
تلجـأ  إدارة املستشـفي لسـد النقـص 
مـن االحتياجات مـن اإليـرادات الذاتية 
العيـادات  عليهـا  تتحصـل  التـي 
ووارد  العمليـات  ورسـوم  املحولـة 
البوابـة  لتحصيـل  باإلضافـة  املعامـل 
عـن طريق اإليصـال اإللكرونـي الذي 
يعانـي من مشـاكل كبـرية منهـا عدد 
أجهـزه التحصيل غري الـكايف وانقطاع 
الكهربائـي  اإلمـداد  يف  املتواصـل 

مستشفى كسال.... 
نقص في الكوادر الطبية وتدهور في البنيات التحتية 

كتبت: فاطمة اسماعيل 

مستشــفي كســا التعليمي الــذي تأســس يف 1905م 
ظــل يســتقبل الحــاالت مــن مختلــف أرجــاء الواليــة 
ولعــل اإلقبــال املتزايــد عليــه جعــل الخدمــات التــي 
يقدمهــا يف تراجــع مســتمر وذلك مــع التزايــد املطرد 

يف الســكان األمــر الــذي جعل مشــكات  املستشــفي 
مــن اكــرب التحديــات التــي تواجــه حكومــة الواليــة 
وهــذا مــا دفعنــا للوقــوف عــيل أبعــاد تلــك املشــكلة 
ــة  ــارش عــيل  مواطــن الوالي ــر بشــكل مب ــي تؤث الت
بصــوره عامــه ومواطــن كســا عــيل وجــه 

الخصــوص .
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والشـبكة العنكبوتيـة التـي ال تتوفـر 
أصـال ممـا أدي إيل فقـد الكثـري مـن 
باألسـاس  تشـكل  التـي  و  اإليـرادات 

عبئـا لكثـري مـن األرس .

تدهور مريع في الوضع الصحي: 

وتواجـه املستشـفى مشـكلة  النظافة ، 
و يـزداد الوضـع سـوءا نسـبة لتواجد 
املواطنن بشـكل مسـتمر باملستشـفي 
بشـكل يشـبه اإلقامـة ا  حيـث صارت 
املستشـفي عبـارة عن مقهـى ومطبخ 
إلعـداد جميـع الوجبـات  ، حيـث تجد 

الـزوار و مرافقـي املـريض منتريـن 
تتواجـد  و   ، املستشـفي  مسـاحات  يف 
واملجانـن  الضالـة  والـكالب  القطـط 
بشـكل مسـتمر باملستشـفي ، ،فضـال 
فاملستشـفي  الكريهـة   الرائحـة  عـن 

عبـارة عن بـرك ومسـتنقعات.

وحسـب رأي املواطنـة سـارة توفيـق 
سـليمة  غـري  الصحيـة  البيئـة  أن 
باملستشـفى ممـا يوفر سـلباً عى نوع 
الخدمـات الطبية املقدمـة للمرىض من 
حيـث التشـخيص والعـالج ممـا يقود 

لوفيـات ناتجـة مـن األخطـاء الطبية. 

مـن  أي  إيل  الوصـول  نسـتطع  ولـم 

املسـئولن باملستشـفي ألخـذ إفاداتهم  

و نقـل كل هذه املشـكالت التـي تواجه 

دائم. بشـكل  املواطـن 

عـيل كل حـال البـد مـن حلـول عاجلة 

حتـى  املـردي  املستشـفي  لوضـع 

بالرعايـة  التمتـع  املواطـن  يسـتطيع 

الصحيـة التـي هـي حـق أسـايس من 

حقوقـه.

إعداد: عوض مصطفي 

تقــع قريــة أم دغينــات يف محليــه املناقــل عــى بعــد عره 
ــة  ــر إحصائي ــرب أخ ــن مدينه)عبود(وتعت ــر م ــو م كيل
ــر وهــي  ــف مواطــن فأكث بالنســبة لســكان حــوايل 50ال
ــارة عــن تجمــع عــدد مــن القــرى و توجــد مدرســة  عب
ــوايل 2  ــة ح ــد املدرس ــاس ، و تبع ــة األس ــدة ملرحل واح

ــا. ــر عنه كيلوم

ــن  ــريا م ــددا كب ــة ع ــم باملنطق ــاكل التعلي ــرزت مش أف
ــن  ــي مل ــل األكاديم ــي التحصي ــوي و تدن ــد الرب الفاق
ــة  ــية املتعلق ــاكل األساس ــل املش ــم ، تتمث ــو تعليمه واصل
بالتعليــم يف بعــد مســافة املدرســة عــن القريــة و تعتــرب 
املســافة التــي يقطعهــا الطــالب يوميــا مــن و إيل املدرســة 
أمــرا مرهقــا خاصــة للفئــات األصغــر عمــرا، و زاد األمــر 
ــم و  ــة التعلي ــة بأهمي ــي القري ــي مواطن ــدم وع ــوءا ع س

ــم. ــة التعلي رضورة مواصل

كذلــك يتعلــق  األمــر باألوضــاع االقتصاديــة و عــدم قــدرة 
أوليــاء األمــور يف حــاالت كثــرية عــيل تغطيــة منرفــات 
ــا  ــكل عبئ ــوم و تش ــد ي ــوم  بع ــد ي ــي تتزاي ــم  الت التعلي
ثقيــال عليهــم ، ممــا اقعــد عــدد كبــريا مــن الطــالب عــن 

ــم .  التعلي

كمــا يتعلــق األمــر بازديــاد عــدد الســكان بصــورة كبــرية 
ممــا أدي إيل ازدحــام املدرســة و اكتظــاظ الفصــول 
ــل  ــكادر املؤه ــة يف ال ــل أزم ــق باملقاب ــية ، و خل الدراس
الــالزم للعمليــة التعليميــة و لتغطيــة هــذا العــدد الكبــري 

ــالب. ــن الط م

عــدم التــزام الجهــات الرســمية بتوفــري املعينــات التعليمية 
و تهيئــة البنيــة التحتيــة للمدرســة ، فعــدم وجــود كتــب 
كافيــة و فصــول تســع الطــالب باإلضافــة إيل مشــاكل يف 
اإلجــالس ، اثــر كل ذلــك عــيل ضعــف التحصيــل و زيــادة 

نســبة التــرب املــدريس.

بعــد أن نــر تقريــر أعددتــه بخصــوص مشــاكل التعليــم 
بقريــة أم دغينــات  بصحيفــة األيــام، أثــار التقريــر ردود 
ــة الشــعبية  ــد مــن اللجن ــام وف ــا قي ــة أهمه فعــل متباين
بزيــارة املدرســة، و نوقشــت املشــاكل التــي تصــل 
بالبيئــة التعليميــة و تدنــي التحصيــل األكاديمــي للطــالب 

ــة . ــه املدرس ــذي تحتاج ــم و ال ــكل الدع ، و ش

كمــا قــام وفــد مــن وحــدة اإلرشاف الربــوي بزيــارة غــري 
ــي  ــيبذل أق ــه س ــد بأن ــد الوف ــة و أك ــمية للمدرس رس

ــم. ــة التعلي الجهــود للنهــوض بعملي

مشكلة التعليم في مرحله األساس 
بقرية أم دغينات
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استطاع : أسمهان ادم زكريا 

أو  األنثويـة  األعضـاء  أو تشـويه  اإلنـاث  ختـان  عـادة   تعتبـر 
الخفـاض ممارسـة ضـارة جسـديا و نفسـيا و جنسـيا بصحـة 
العالميـة  الصحـة  تعريـف منظمـة  بحسـب  ، هـي   الفتـاة  
دون  األنثويـة  التناسـلية  لألعضـاء  كليـة  أو  جزئيـة  إزالـة  

لذلـك. طبـي  سـبب  وجـود 
الميـالد  قبـل   100 فـي مصـر سـنة  العـادة   هـذه  بـدأت     
يعتبـر  لذلـك  باإلضافـة    ، اآلن  إلـى  وتمـارس فيهـا  تقريبـا 
احـد الطقـوس الثقافيـة أو الدينيـة فـي أكثـر مـن 27 دولـه 
التـي  أو  فقـرا  األكثـر  الـدول  فـي  إفريقيـا  ،وتنتشـر  فـي 
ترتفـع فيهـا معـدالت األميـة ، ويوجـد بأعداد اقل في آسـيا 

. الشـرق األوسـط  وبقيـة مناطـق 
تختلـف عمليـة الختـان حسـب املـكان وحسـب التقاليـد 
لكنهـا تجـرى يف بعـض األماكـن دون أي تخديـر موضعي 
وقـد تسـتخدم  )املـوس أو السـكن ( بـدون أي تعقيـم أو 
تطهـري لتلـك األدوات املسـتخدمة يف هـذه العمليـة ،تختلف 
األعمـار التـي تجـرى لهـا عمليـه الختـان من أسـبوع بعد 
الـوالدة  وحتـى سـن البلـوغ حسـب تقريـر اليونيسـيف 
. اغلـب اإلنـاث التـي تجـرى عليهـن عمليـة الختـان لـم 

يتجـاوزن الخامسـة مـن العمـر.
عـدد اإلنـاث الالئـي أجريـت لهـن عمليـة الختـان يتجاوز 
125 مليـون أنثـى ، مـر هـي أكثـر الـدول مـن حيـث 
عـدد الفتيـات الالئـي أجريت عليهـم العملية حـول العالم ، 
الصومـال ، غينيا وجيبوتي األعى نسـبة يف عـدد املختونات.

 وكانـت األمـم املتحـدة قـد أعلنت السـادس مـن فرباير كل 
عـام  يومـا عامليـا لرفـض ختـان اإلنـاث حيـث تعـد هذه 
العـادة خطـرا عى صحـة الفتيات والنسـاء ، ويـؤدى ختان 
اإلنـاث للعديد من املشـاكل الصحية سـواء كانـت العضوية 
االجتماعيـة  املشـاكل  العديـد مـن  إىل جانـب  النفسـية  أو 
وتحتـوى هـذه األجزاء التـي يتـم إزالتها أثناء ختـان اإلناث 
عـى مجموعـه كبـريه مـن األعصـاب التـي تجعـل املـرأة 
تستشـعر الجنـس وتثـار جنسـيا  وتتجـاوب مـع رشيكها 
عنـد الجمـاع . يـؤدى ختـان اإلنـاث بـأي طريقه يتـم بها 
إىل إصابـة الفتـاه بالعجـز الجنـي ، إىل جانـب الكثـري من 
املشـاكل عنـد الـوالدة ، فالنسـبة للمـرأة املختونـة تزيـد 
احتمـاالت وفـاة املولود بـل احتمـاالت وفـاة األم  ذاتها عند 

الـوالدة عـن املـرأة الغـري مختونة. 
أخـر اإلحصائيـات تقـول أن السـودان   مـن الـدول ذات 
النسـب العاليـة يف ختـان اإلنـاث ،حيـث مـا زالـت هـذه 

املمارسـة منترة بشـكل واسـع يف مختلف أنحاء السـودان 
.

يف هـذا االسـتطالع أحـاول اسـتقصاء أراء بعـض النسـاء 
العامـالت يف مجـال القبالـة و بعـض األمهـات حـول هذه 

املمارسـة و رأيهـن فيهـا.
أمهات يعملن من أجل التغيير:

هنالـك أمهـات كثـريات اتخـذن موقفـا مـن هذه املمارسـة 
و يعملـن عـيل تغيـري مجتمعاتهـن للتخيل عن عـادة ختان 
اإلنـاث .منهـن فاطمة حمـزة معلمة باملعاش مـن ود مدني، 

تعي فاطمة أرضار الختان و أثاره .           
 سـألتها أن كانـت  تؤيـد ختـان انخنـاث، أجابـت بـكل 
حمـاس بأنهـا ال تؤيـده بـأي شـكل من األشـكال ، نسـبة 
لـأرضار الجسـيمة  الناتجـة عـن الختـان  بشـكل مبارش 

مبارش وغـري 
 و عـن  رأيها يف األمهـات الالئي يقمن بختـان بناتهم قالت: 
يجـب أن تكـون هنالـك عقوبـات رادعـة لكل مـن يمارس 

هـذه العادة 
 ونصحـت كل األمهـات بعـدم إجـراء عمليـة الختـان لبناتهـم 

حفاظا على سـالمتهم الجسـدية والنفسـية .   
نمـوذج أخر هو سـعاد عبـد اللـه الخليفة و هـي ربة منزل 
، فهـي ترفـض ختـان اإلنـاث ، ألنهـا تعتقـد أن لـه مضار 
كثـرية جـدا ، و قـد عايشـت  قصة مؤملـة معه حيـث كادت 
ابنتهـا تمـوت جراء النزيـف بعـد أن قامت بختنهـا وعانت 
لتسـعة أيـام مـن النزيـف و كادت أن تفارق الحيـاة لو لم 

يتم إسـعافها إيل املستشـفي يف اللحظة  املناسـبة.  
 سـعاد تشـكر اللـه أنهـا لـم تفقـد ابنتهـا بسـبب الختان 
املمارسـة    هـذه  عـن  يتوقفـن  أن  األمهـات  كل  وتناشـد 

الخـــتان...
يهدد فتيات اليوم وأمهات المستقبل

سـليمة  مبـادرة  جـاءت  ذلـك   أجـل  ...مـن   
تحـت  .. سـليمة  بنـت  كل  لـرتك  للتغيـر، 

شـعار كل بنـت تولـد سـليمة.. دعـوا كل بنت 
... سـليمة  تنمو 
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وقالـت: يجب عـى القابالت أن يقمـن بعملية الـوالدة فقط، 
وهـي أالن تحـاول أن تتقنع األمهات يف داخـل األرسة املمتدة 

واملجتمـع بالتوقف عن ممارسـة عادة ختـان اإلناث.
  فطـن محمـود حسـن أيضـا نمـوذج مـرف لأمهـات 
الواعيـات بمضـار الختـان ، هـي ال تؤيـد هـذه املمارسـة 
و تقـول أن أرضارهـا آنيـة ومسـتقبلية ويجـب أن تمتنـع 
النسـاء عن ختـن بناتهـن لضمان سـالمتهن ، وقالـت : كل 

أنـواع الختـان ضـارة و مؤذيـة .
   قابالت  بين التأييد و المعارضة:

خديجـة إدريـس قابلـة قانونيـة بمستشـفى الرطـة بود 
مدنـي، مارسـت املهنـة 25 سـنه واآلن باملعـاش ،  تقـول 
أنهـا تركـت املهنـة بعـد أن اقتنعـت بـرر ختـان اإلناث 

كممارسـة و ملشـاكله و أثـاره السـالبة عـيل النسـاء.
 سـألتها إن كانـت تؤيـد ختـان اإلنـاث ، أجابـت مطلقا وال 

أؤيـد أن  تفكـر بأجرائـه لبناتها،
و عن إشـكال الختان التي كانت تمارسـها يف السـابق تقول 
خديجـة أنهـا يف البدايـة  كانت تمـارس الختـان الفرعوني 
وندمـت عـى ذلـك ، لكـن  كان هـو السـائد يف ذلـك الوقت 
ومطلـوب من قبـل األمهات حتـى تحافظ الفتاة عـى عفتها 

حسـب املفاهيـم الخاطئة  التـي كانت سـائدة يف املايض.
 يف الختـام أكـدت أهمية االمتناع عن ممارسـة ختـان اإلناث، 
و هـي اآلن تعمـل عـيل رفـع وعـي النسـاء بمضـار هـذه 

العادة.
و عـيل العكس منهـا فان قابـالت أخريات يدافعـن عن هذه 

املمارسـة الضـارة و يمتهنها كمهنـة للعيش أيضا.
النسـيم عبـد القـادر قابلـة قانونية تمـارس مهنـة القبالة 

منذ 18 عاما. 
 تقـول بأنهـا تؤيـد ختـان اإلنـاث ، و تدافع عن ممارسـته 
بحجـة انـه صحيا يقـي الفتيـات  و يحميهن  مـن اإلمراض 
و مـن اإلصابـة بأكيـاس صديديـة يف منطقـة )الشـفرين 

الصغرييـن ( و يعتـرب نظافـة للفتاة.
تعتقـد النسـيم أن الختـان السـنة غـري ضـار للفتيـات و 
ليسـت لـه مضاعفـات بعكـس الختـان الفرعونـي الـذي 
يسـبب الكثري مـن املخاطر اآلنيـة و الالحقـة، و هي تنصح 

القابـالت بالتوقـف عـن إجـراء الختـان الفرعونـي.
دفاعا عن تقاليد بالية:

ويف اتجـاه أخـر مـا زالت هنالـك أصـوات مؤيـدة ومدافعة 
عـن هذه املمارسـة بحجة العـادات و التقاليـد أو بحجة  أن 
املجتمـع ال يقبـل الفتيـات غـري املختونـات، وأصحـاب هذا 
االتجـاه يحاولـون تجاهـل ما أثبتـة الطب عـن أرضار هذه 

املمارسـة بمختلف مسـمياتها.
مـن هـذه األصـوات كوثـر كمـال ربـة منـزل، أم البنتن 4 
سـنه وسـنتن، و هـي تنـوي ختـن بناتهـا وهـي تعـرف 
أرضار الختـان الفرعونـي لكنهـا تقـول أن ختـان السـنة 

ليـس لـه أرضار.
و هـي تـر عـيل هـذه املمارسـة ألنهـا تعتقـد أن املجتمع 
ال يقبـل الفتيـات غـري املختونـات و كـر العـادات عمليـة 

 . صعبة 
كذلـك حنـان محمـود وظفه فنـي تحصن ، و هـي تري أن 
عـادة ختـان اإلناث عـادة ضـارة و لها أثـار مسـتقبلية قد 
تسـتمر مـدي العمـر ، لكنها تؤيـده ألنها ال تسـتطيع تغيري 

املجتمـع لوحدها ، كمـا تقول.
تؤكـد حنان عـيل أهمية تغيـري هذه العـادات و املمارسـات 
السـالبة عيل مسـتوي كل املجتمـع حتى يتم ضمان سـالمة 

الفتيات. كل 
حـواء آدم عبـد الرحمن ربـة منزل ،تقـول أن ختـان اإلناث 
مهـم للبنـت ألنهن سـيعانن مـن وصمـة اجتماعيـة إذا لم 
يكـن مختونـات ، باإلضافـة إيل مخاوفهـا مـن أن ال يتـم 
تزويـج بنتهـا إذا لم تختـن  ،و للحفاظ عـيل "رشف" الفتاة  
قالـت نعـم أوافـق عـى ممارسـته لكـن رشطا يكون سـنه 

ليـس غـري ذلك .
مـن املؤسـف أن دعـاوي الحفـاظ عـيل الـرف و غريها ما 
زالـت مـربرات مقبولـة لكثري من األمهـات الالتـي ال يملكن 
الشـجاعة الكافيـة لحماية بناتهـن ،  والخطري أن السـودان 
مـن أكثـر الـدول التـي تمـارس الختـان بنسـبة تقـدر ب 
%89  و بحسـب مالحظـات القابـالت فإن ختـان اإلناث يف 
تزايـد خاصـة يف )4( سـنن املاضيـة وىف فره اإلجـازات  و 

تتـم بعض عمليـات الختـان دون علـم اآلباء .
آفاق الحل:

البد مـن تضافر جهـود منظمـات املجتمع املدنـي واألمهات 
الرافضـات لختـان اإلنـاث بحملـة توعيـه واسـعة وسـط 
املجتمعـات املحليـة للتعريـف بمخاطـر الختـان و أثـاره 
السـالبة ، كمـا أن عـى منظمـات املجتمـع املدنـي املهتمـة 
بحقـوق الطفـل وحمايتـه وكل الجهـات املختصـة أن تقدم 
مـروع قانـون ملنـع ختـان اإلنـاث ويكـون فيـه عقوبات 
واضحـة وصارمـة، و بالطبـع البـد مـن قانـون يجـرم و 

يعاقـب عيل هـذه املمارسـة.
وواجبنا نحـن يف املجتمعات املحلية نقـوم بالتوعية بمخاطر 
ختـان اإلنـاث وسـط األمهات ألننا نحـن نـواة املجتمع و أي 

تغيري يبدأ من األرسة ثم املجتمع.           
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إعداد: منصور محمود 

شـكل تدفق الاجئن للسـودان من 
السـودان  رشق  إيل  إفريقيـا  رشق 
االجتماعيـة  أثارهـا  لهـا  ظاهـرة 
يتأثـر  حيـث   ، اإلطـراف  كل  عـيل 
الاجئن   بتبعـات رحلتهم الصعبة  
السـودان  يتأثـر   كمـا  للسـودان، 
األفـراد  مـن  كبـر  عـدد  بقـدوم 
مهيـأة  األوضـاع  تكـون   أن  دون 
السـتقبالهم و تلبيـة احتياجاتهـم 

املختلفـة.

و ُيقدر عدد الالجئـن اللذين يتوافدون 
بحـوايل)1500(  السـودان  رشق  إىل 
الجئ يف الشـهر الواحد حسـب سـجل 
 )2000( وعـدد  الالجئـن  معتمديـة 
قسـم  معلومـات  حسـب  الجـئ  
الالجئـن  الحمايـة معتمديـة شـؤون 
 )2200( وعـدد  الشـجراب  معسـكر 
الجئ حسـب املعلومـات املتوفـرة  من 
للوافديـن  الجاهـزة  الوجبـة  مقدمـي 
الـذي  الشـجراب  معسـكر  يف  الجـدد 
يعتـرب اكـرب معسـكر مـن حيـث عدد 
الالجئـن ,  فمعسـكر  الشـجراب هـو 
معسـكر اسـتقبال الالجئـن مـن كل 
النقـاط الحدوديـة املتاخمـة لـكل من 

إرترييـا وإثيوبيـا .

رحلة من اجل حياة افضل :

تشــــــــكل األســـباب السياسية 
واالقتصاديـة اهـم العوامـل التي تدفع 
الالجئـن لخوض غمـار تلـك التجربة 
بالدهـم  يف  الدكتاتـوري  فالحكـم   ,
والقمـع والتجنيـد اإلجبـاري يدفعهـم 
للبحـث عن فـرص حيـاة افضل خارج 
أوطانهم , إضافـة للعوامل االقتصادية 
التـي  القاسـية   املعيشـية  والظـروف 
يواجهونهـا وارسهـم , مـع قلـة فرص 
معـدالت  الرتفـاع  أدى  .ممـا  العمـل 

٫ لفقر ا

رحلة شاقة عبر الحدود :

وتواجـه الالجئـن مخاطـر جمـة وهم 
يعـربون الحـدود بن الـدول ,قد تصل 
مرحلـة تعرضهـم للمـوت , او عى اقل 
تقديـر االبتزاز مـن قبل تجـار تهريب 
الحبـس  او  االختطـاف  او  البـر 
عـى  الحصـول  بغـرض  والتجويـع  
فديـة من أهـل الضحايا او االسـتغالل 

الجنـى وتجـارة االعضـاء .

يحكـي احـد الالجئـن الناجـن الذين 
إيل  الطريـق  يف  وهـم  اختطافهـم  تـم 
معسـكر  الشـجراب عـيل الحـدود مع 
السـودان ، يقـول "تـم اختطافنـا  من 
الشـجراب ومـن  إيل  القرقـف  طريـق 
ثـم  تـم تحويلنـا إىل منطقـه مجهولة 
وتعرضنـا للتعذيب بالـرب والتقييد 
وإرغامنـا  يومـا   15 ملـدة  بالسالسـل 
عـيل االتصـال بذوينـا بغـرض الفدية 
جنيـه  الـف   32 بمبلـغ  تقـدر  التـي 
أن   وبعـد   , الواحـد  للفـرد  سـوداني 
تمـت االسـتجابة  وتـم تحويـل املبلـغ 
و  رصاحنـا  أطلـق  بعدهـا  بالرصيـد 
قامـوا بركنـا بالقـرب مـن معسـكر 
االسـتقبال الشـجراب وبعـد وصولنـا  
للمعسـكر تـم تحويلنـا إيل مستشـفى 
الشـجراب بغـرض العـالج مـن أثـار 
الـرب والتقييد بالسالسـل ، وأجريت 

عمليـة جراحيـة ألحدنـا "

مخاطر داخل المعسكر :

والبعـض يتعـرض ملخاطـر حتى بعد 
الالجئـن،  معسـكرات  إيل  وصولهـم 
حيـث تحكـي احـدي الفتيـات الالتي  
الشـجراب  معسـكر  بسـوق  يعملـن 
يف  تسـكن  وهـي  شـاي  كبائعـة 
للمعسـكر، تحكي  الطرفيـة  النواحـي 
عندمـا   مسـاء  ذات  اختطافهـا  عـن 
ذهبت  لقضـاء حاجتهـا يف  الخالء، تم 
اختطافها و نقلهـا  إىل منطقه مجهولة 
بعيدة عن املعسـكر الـذي كانت تقطن 

بجـواره ، تـم حبسـها يف املنـزل ومن 
ثم تـم تعذيبهـا و رضبهـا و تعرضت 
السـتغالل الجنـي ملدة شـهرين، ومن 
ثـم  تـم االتصـال بذويها لدفـع الفدية 
بمبلـغ وقـدره 45 الف جنيه سـوداني 
وتـم تحويـل املبلـغ كرصيـد وبعدهـا 
املعسـكر  طـرف  إيل  توصيلهـا  تـم 
وتهديدهـا اذا قامـت بتبليـغ الرطة .

هـذه القصـص و غريها ترسـم صورة 
قاتمـة عـن أوضـاع الالجئـن و عـن 
االنتهـاكات  و  املسـتمرة   معاناتهـم 
التـي يتعرضون ، و تؤكد عـيل األهمية 
مـن  لهـم  حمايـة  لتدابـري  العاجلـة 

التعـرض ملزيـد مـن االنتهـاكات.

كيف تتوفر الحماية لالجئين؟

لالجئـن  حمايـة  تدابـري  مـن  البـد 
يتعرضـون  التـي  االنتهـاكات  مـن 
لهـا، فقـد أصبـح االتجـار بالبـر و 
تجـارة األعضـاء يشـكالن جـزءا كبريا 
مـن هـذه االنتهـاكات ,ويشـكل  نقـل 
إىل  الحدوديـة  النقـاط  الحراسـة مـن 
معسـكر االسـتقبال الشـجراب  احـد 
أشـكال  الحماية  لهم, إضافـة للتوعية 
سـمارسة  مـع  االتفـاق  خاطـر  مـن 
يسـتغلون  صـاروا  الذيـن  التهريـب 
أوضـاع الالجئن الصعبة حتى يُسـهل 

. ابتزازهـم 

وقصص معاناة 
ال حد لها



اصدارة توزع مجانا    •
ية

حف
ص

ت ال
دما

لخ
ق ل

ألل
ز ا

رك
م

11

إعداد: نجاة محمود 

بـدأت مواسـم هجـرة العمـال من 
الشـمال إىل الجنوب بحثا عن العمل 
يف مـرشوع الجزيـرة منذ تأسـيس 
مـرشوع الجزيـرة , وأصبحـت من 
اكـرب مناطق جـذب العمالة من كل 
أنحـاء  السـودان ومـن دول الجوار  
الزراعية  وذلـك للقيـام بالعمليـات 
وجنـي القطـن و اصبـح املـرشوع 
العمـال  العمـل اآلف  يوفـر فـرص 

واملوظفـن مـن نسـاء ورجال.                                                                     

كيف انهار المشروع ؟

واملوظفـن  العمـال  معانـاة  بـدأت 
الجزيـرة  مـروع  يف  واملزارعـن 
التـي  التحريـر  سياسـات  بتطبيـق 
انتهجتهـا الحكومة وأثـرت عى القطاع 
مـروع  لتدهـور  وادت  الزراعـي  
الجزيـرة ,ونتج عن ذلـك إضعاف دور 
املزارعـن يف تجويد العمليـات الزراعية 
ورفـع اإلنتاجيـة ,وتراجـع املسـاحات 
مشـكلة  لتفاقـم  نسـبة  املزروعـة 
املـروع’  أقسـام  بمختلـف  العطـش 
وانعكـس كل ذلك سـلباً عـى األوضاع 
االقتصاديـة للمزارعن وبـدأت معدالت 
الفقـر يف االرتفاع ’ وتفاقمـت األوضاع 
بعد صـدور قانـون 2005 والذي أدى 
نظـراً  املـروع  يف  سـلبية  لتطـورات 
لخصخصـة األصول وتريـد العاملن 
يف املحالـج والبحوث الزراعية والسـكة 
حديد والـري’ وانعكس ذلك سـلباً عى 
األوضـاع املعيشـية للعاملـن وارسهم 
الداخليـة  الهجـرة  معـدالت  .وزادت 
للعاصمـة وغريهـا من املـدن للعمل يف 
القطـاع غـري املنظـم إضافـة للهجـرة 

خـارج السـودان.

تأثير قانون 2005

الزراعيـن  املهندسـن  احـد  ويقـول   

مـروع  أن  تريـده(  تـم  )الـذي 
قانـون  بسـبب  تحطـم  الجزيـرة 
2005م الذي حـول الجزيرة إىل خراب 
ورشد الكفـاءات والخـربات و انعكـس 
عـى  مبـارشة  وبصـورة  سـلباً  ذلـك 
أداء املـروع فتمـت تصفيـة األصول 
والخـربات وتحولـت القنـوات الفرعية 
بعـض   ودخلـت   , امليـاه  روابـط  إىل 
الـركات الخاصـة دون درايـة فنيـة 
ممـا أدى إىل التدهـور املريـع يف عمـل 
املـروع  وأصبحت الخزانـات والرع 
وباتـت  ودرايـة  معرفـة  دون  ُتحفـر 
عميقـة جـدا نتيجة السـتخراج الطمي 
بصـورة عشـوائية وتراكمـه يف الـرع 
بصورة أشـبه بالتـالل األمر الـذي اثر  
عـى الحيوانـات وأصبحت غـري قادرة 
عـى الـرب من هـذه الـرع بعـد أن 
أصبحـت امليـاه بعيدة وعميقة بسـبب 

الحفـر الجائـر وأشـار إىل أن املروع 
ألول مـرة يف تاريخه يـروى بالطلمبات 
التـي انترت كمـا النار يف الهشـيم يف 
املواجـر والخزانات والـرع بعد أن كان 
املـروع يـروى بالـري االنسـيابي ما 
أدى إىل مضاعفـة التكلفة عـى املزارع 
وذلك بدخـول الجاز يف تكلفـة اإلنتاج، 
الغذائيـة  الصناعـات  تدهـورت  كمـا 
التـي كانت قائمـة يف منطقـة الجزيرة 
ممـا  أدى إىل تريـد العديـد من األرس 
العمـل  عـى  دخلهـا  تعتمـد يف  التـي 

 . املصانع  بتلـك 

الفقـر  املـروع  تدهـور  افـرز  كمـا 
ممـا  املنطقـة  مجتمـع  يف  والبطالـة 
سـاعد يف تفـى الظواهـر السـالبة يف 
الجريمـة  معـدالت  وازديـاد  املجتمـع 
وهـذا ممـا  ُيعد مهـددا ألمـن  املجتمع 

. املـروع  يف 

مشروع الجزيرة من منطقة جذب إلى منطقة طاردة 

قانون 2005 أدى إلى تدهور المشروع 
وتشريد العاملين وتزايد معدالت الفقر 
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إعـداد: محمـد عبـد املجيـد و عبـد 
الرحيـم إدريـس

املـدريس  التـرب  ظاهـرة  تشـكل 
هاجسـا للربويـن و كل العاملـن يف 
قطـاع التعليـم بواليـة كسـال، خاصة 
مـع ارتفـاع نسـبة التـرب املـدريس 
مـن  املتربـن  تحـول  و  سـنويا 
املـدارس إيل فاقـد تربـوي و عجزهـم 
عـن وضع حد لهـذه الظاهـرة، حاولنا 
البحـث وراء أسـباب و جذور املشـكلة 

الراهنـة. وتأثرياتهـا 

الفقر و قلة اإلمكانات :

بمرحلـة  معلـم  عافـه  أحمـد  يقـول 
األسـاس بمحليـة ريفـي كسـال أن من 
أسـباب الترب اإلمكانـات االقتصادية 
ألوليـاء األمـور حيـث يشـارك الطفـل 
يف دخـل األرسة، وهنـاك مجموعـة من 
التالميـذ يعملون مع مواصلة الدراسـة 
لكـن بمـرور الزمـن يركون الدراسـة 

نسـبة لتزايـد الضغـوط االقتصادية.

السـيئة  املدرسـية  البيئـة  أن  كمـا 
وتكـدس الفصـول حيـث تجـد فصل 
بـه 99 تلميـذ، ممـا يجعـل املعلم غري 
قـادر عـيل املتابعـة التامـة للتالميـذ،  
يعتـرب هذا سـببا أخر ،نحـاول وبعض 
املعلمـن نحـاول احتواء املشـكلة لكن 

إمكاناتنا. أكـرب مـن  املشـكلة 

هـي  و  الزيـن  خديجـة  أ.  توافقـه  و 
مديرة مدرسـة الرأي و تعزي املشـكلة 
ألسـباب اقتصاديـة يف املقـام األول ثم 
اجتماعيـة كجهـل األرس بأهميـة تعليم 
البنـت تحديـدا ووجـود زواج الطفالت 
املجتمعـات  هـذه  يف  عاليـة  بنسـبة 
ممـا يؤثـر بشـكل مبـارش عـيل إكمال 

الفتيـات لتعليمهـن.

الخاصـة  العوامـل  تلـك  إيل  إضافـة 
بالبيئـة املدرسـية غـري املهيـأة أصـاًل 
مـن ناحيـة البنيـة التحتيـة املتمثلة يف 

عـدم وجـود فصـول كافيـة و إجالس 
و مـن ناحية املعلمـن و عددهم أيضا.

عثمان همـد -مديـر مدرسـة- )دعانا 
إيل مكتبـه تحـت ظـل شـجرة(، يقول 
أن نسـبة التـرب قد تصـل إيل 50% 
لأسـف  لكـن  و  األحيـان،  بعـض 
ليـس لدينـا إحصائيـات دقيقـة لهذه 

الظاهـرة.

فالبيئـة  تـرب  وجـود  مـن  البـد 
املدرسـية غري صالحـة تمامـاً للعملية 
وال  كهربـاء  وال  ميـاه  فـال  التعليميـة 
دورات ميـاه كافية للتالميـذ وأيضا تم 
إيقـاف الوجبـة املدرسـية يف مـدارس 
ريفـي كسـال التـي كان تشـكل عامل 
جـذب للتالميـذ، كمـا أن عـدم وجـود 
األنشـطة الـاّل صفيـة يجعل املدرسـة 

جاذبة. غـري 

و يـري أ. عثمـان أن السـبب الجوهري 
هـو عـدم اسـتقرار املعلـم يف املنطقـة 
لصيـق  يجعلـه  املعلـم  اسـتقرار  الن 
يجـب  لذلـك  ومشـكالتهم  بالتالميـذ 
تعين أبنـاء املنطقة كمـا يجب تجميع 
داخليـات  وعمـل  الريـف  مـدارس 
السـتقرار املـدارس واملعلمـن، و هـذا 
سـيؤثر بشـكل مبـارشة عـيل التالميذ 
و يخلـق شـكال مـن العالقـات القوية 
بن الطرفن و يسـاهم يف غـرس القيم 

الربويـة .

دور األرسة الغائب:

كمـال طـه معلـم و ناشـط يقـول أن 
الظـروف االقتصاديـة هـي املتحكم يف 
بقـاء التالميـذ و مواصلتهـم للتعليـم 
أو تربهـم و عـدم إكمالهـم للعمليـة 
التعليميـة، باإلضافة للمشـاكل األرسية 
الناتجة مـن الظـرف االقتصادي حيث 
نجـد بعـض التالميـذ األب منفصل عن 
األم أو غائـب بشـكل دائـم عـن أرسته 

مشاكلها. و 

و  للتعليـم  األرسة  إهمـال  يشـكل  و 

متابعـة األبناء و تشـجيعهم عيل إكمال 
تعليمهم سـببا مبـارش يف تزايد نسـب 

سـنويا. املدريس  التـرب 

كما أن املـدارس قد تحولت ملؤسسـات 
لجمـع الجبايات رسـمية وغري رسـمية 
و التـي أثقلت كاهـل األرس ذات الوضع 

االقتصـادي املتدني.

 عبـد الوهـاب محمـد مديـر مدرسـة 
يقـول أنهم اسـتطاعوا تفـادي ظاهرة 
التـرب بنسـبة كبـرية ، بالركيز عيل 
املناشـط املختلفـة و التي تلبـي ميول 
تجعـل  بالتـايل  و  املختلفـة  الطـالب 
التعليـم و االسـتمرار فيـه أمـرا جاذبا 

. لهم

أحـد  مليحـي  سـعيد  محمـود  العـم 
أعيـان منطقة ورئيس مجلـس آباء ود 

رشيفـي بريفـي كسـال

يقـول أن أهـم الدوافع  للتـرب الفقر 
وغيـاب  النشـاط يف املـدارس يجعـل 
التالميـذ يلجئـون ألنديـة املشـاهدة يف 
السـوق،وأيضاً توقف الوجبة املدرسـية 
وغيـاب األب ألسـباب مختلفـة واألمية 
وسـط األمهـات وغيـاب دور املجتمـع 
املحـيل. واملحليـة غـري مهتمـة باألمـر 

يعنيها. ال  كأنـه 

وفـاء إبراهيـم ناشـطة يف مجـال املرأة 
والطفـل، تعتقـد بـأن األسـباب تعود 
مـن  كثـري  يف  االقتصاديـة  للعوامـل 
املناطـق يف الرق األم ربـة منزل واألب 
يحتطـب أو يعمل بعيدا عـن األرسة، و 
نسـبة للضغـوط االقتصاديـة يضطـر 
الطفـل لرك املدرسـة ملسـاعدة والده، 
وأيضـاً العـادات والتقاليـد وخاصة يف 
تعليـم البنت. كمـا أن طـرق التدريس 
يف الريـف وإهمـال اللغـات املحلية من 

العوامـل املؤثـرة يف الترب. 

وأمر آخر يتعلق بالتقويم الدرايس الذي 
ال يتناسب مع مواسم الزراعة والحصاد 

التي تشارك فيها كل األرسة.

التسرب المدرسي..... مزيد من الفاقد 
التربوي إلي الشارع 



اصدارة توزع مجانا    •
ية

حف
ص

ت ال
دما

لخ
ق ل

ألل
ز ا

رك
م

13

بانتظــــــار  حكوميـة  وعـود 
: التنفيـذ 

يف  ووضعنـاه  سـبق  مـا  كل  حملنـا 
مجلـس  يف  الدائـرة  نائـب  منضـدة 
تريعي الوالية الـذي كان رده واضحا 
أي  لديهـا  ليسـت  الحكومـة   " بـأن 

خطـة أو أدوات عمـل إال عرب املنظمات، 

الوجبـة  إلعـادة  نسـعى  وسـوف 

للمـدارس يف برنامـج التعليـم مقابـل 

الغـذاء. وسـوف نقابل لجنـة االختيار 

للخدمـة املدنية لتكـون 150 وظيفة يف 

التعليم من حملة الشـهادة السـودانية 

مـن أبنـاء الريـف يف مناطقهـم".

املـدريس  كالتـرب  ظاهـرة  أن  البـد 

لهـا آثارهـا اآلنيـة و املسـتقبلية عـيل 

املجتمـع و أفـراده، و يجـب عيل جميع 

األطـراف الحكوميـة و املجتمـع املدني 

العمـل بجـد للحد مـن هـذه الظاهرة.

رموز من المجتمع المحلي :
االسم : مبارك كول كيوك

املولد: بانتيو 1943 

املراحل التعليمية : معلم بحلفا الشمالية –بانتيو االبتدائية

* أسـس عـددا من املدارس األساسـية ، وهـو موجه و مرف 
تربـوي بإقليم أعايل النيـل الكربى.

* عضو الربملان القومي 1975

* مدير عام الربية و التعليم والية الوحدة 1997-1994

* رئيس املجلس التريعي والية الوحدة 1997

* رئيس مجلس الشورى باملجلس التريعي 1997

* وزير الربية و التعليم بوالية الوحدة 2000-1998 

الجوانب االجتماعية:

* مؤسـس الجمعيـة الخرييـة بـدار السـالم م 6 احـد كبـار 
مجالـس اآلباء بدار السـالم –و مؤسـس لعدد مـن الجمعيات 

األخرى.

الوجه اآلخر:

* شـاعر و كاتـب و ملحـن و مغـن ، عـازف عـود وله شـعر 
باللغـة العربيـة و االنجليزيـة و اللهجـة املحليـة )نوير(

* حاصـل عـيل دبلـوم بكليـة الدرامـا و املوسـيقي جامعـة 
السـودان 

املعهد العايل للدراسات االسراتيجية.

* الحـاج يوسـف )الوحـدة الوطنيـة( مـن املـدن التـي تقـع 
بمحليـة رشق النيـل  نشـأت يف العهـد املايـوي إبـان حكـم 
الرئيـس األسـبق جعفـر نمـريي يف العـام 1968م و يرجـع 
الفضـل إيل عـدد من الرجـال قدمـوا الجهد و الوقـت من اجل 
تقـدم و ترقيـة املنطقة يف شـتي املجـاالت و من هـؤالء الراحل 

رحمة  مادبـو 

مادبو رحمة شحاتة من1934 إلي 1994 

املياد و النشأة:

* ولـد مادبـو رحمة شـحاتة بغـرب كردفـان بمدينـة لقاوة 
عـام 1934 و تلقـي تعلميـه بالخلـوة و األوليـة و انتقـل إيل 

الخرطـوم يف العـام 1962 

محطات يف حياته:

* كان عضوا بارزا يف نقابة عمال النسيج السوداني

* سـافر إيل بلغاريـا و شـارك يف مؤتمـر العمـال العاملي عام 
1967

* من مؤسي مدينة الحاج يوسف الوحدة 

* عمـل عـيل إنشـاء عدد مـن املـدارس ، و ترأس مجلـس أباء 
عـدد منها.

* مـن مؤسـي سـوق سـتة الحـاج يوسـف ورئيـس لجنـة 
السـوق يف الفـرة مـن 1986 إيل 1989 

* رئيس شبكة مياه الحاج يوسف بالعون الذاتي 

* سـاهم يف إنشـاء شـفخانه الوحدة الوطنيـة وأصبحت الحقا 
مركـز صحي 

* أمن وحدة األساس باالتحاد االشراكي عام 1983

* له عدد من األبناء و البنات

ماذا قالوا عن العم مادبو : 

كباشي هارون بشرية / موظف بإدارة التعليم:

هـو أول مـن وضـع اللبنـات األويل يف منطقة الوحـدة الوطنية 
ولـه القـدح املعـيل يف تطويـر املنطقـة بمـا يحمله مـن أفكار 
وإرادة ولـه إسـهامات يف التعليم و الخدمـات باملنطقة، وتعترب 
بمختلـف  املنطقـة  أبنـاء  الطيـف  ألـوان  لـكل  ملتقـي  داره 

السياسـية.  انتماءاتهم 

علي محمد احمد/من أعيان المنطقة:

* عمنـا مادبو كان قـدوة لآلخريـن عندما كنا صغـارا تعلمنا 
منـه فعل الخـري و خدمـة اآلخرين هو ورفقـاء دربه 

عثمان محمد عثمان/ حكم قومي سابق:

* عمنـا مادبـو رجـل فاهم و لـه نظـرة ثاقبة نحو املسـتقبل 
، يعـود لـه املفضـل يف تخطيط املنطقـة و إدخـال الكهرباء و 
الخدمـات األساسـية و لـه الفضـل يف بناء سـوق سـتة باملواد 

الثابتـة و ربـط املنطقة بشـبكة املياه.

ضحي كثريا من اجل املنطقة.

بروفـــــــايل
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تقرير: حذيفة عامر 

  تعـد منطقـة ود رشيفـي من اكرب 

مناطـق ريفـي كسـا وتعانـى من 

الريـف  قـرى  كمعظـم  مشـكات 

بالتنميـة  يتعلـق  فيمـا  الشـمايل 

تتعلـق  التـي  املجـاالت  جميـع  يف 

بالصحـة والتعليـم والطرق وغرها  

و تشـكل البنيـة التحتية هما أساسـيا 
مـن هموم  املواطن يف هـذه املنطقة ، و 
الـذي ظل يحلـم بطريق معبـد يربطه 
بمدينـة كسـال ، يسـهل عليـه عمليـة 
التنقـل و الوصـول إيل عاصمـة الوالية 
التـي توجد بهـا كل املرافـق الحيوية.

 تطاولـت املـدة التـي اسـتجابت فيها 

حكومـة الوالية ملطالب سـكان املنطقة 
بـن  الرابـط  بالطريـق  يتعلـق  فيمـا 
الوعـود  وكانـت  رشيفـي  وود  كسـال 
تقـال يف كل فـرة االنتخابـات وهذا ما 
يدعـو للتعجـب وكأن حقـوق املواطن 
مرتبطـة بانتخابـات تزول بـزوال تلك 

. لفرة ا

  تـم الروع يف تنفيذ الطريق و ُحددت 
الطريق،تجـاوز  لتنفيـذ  معينـة  مـدة 
التنفيـذ املـدة املحـددة لـه بمـا يزيـد 
عـى عام ، ومـن ضمن خطـة املروع 
وجـود طـرق داخليـة بعد خـالف بن 
الطريـق  تـم تحديـد  املنطقـة  لجـان 
وكانـت  عليـه،   العمـل  سـيتم  الـذي 
هنـاك مماطلـة يف التنفيـذ’ وبعد فرة 

مـن الزمـان تـم ردم الشـارع بالراب 
فقـط  ممـا أعـاق الحركـة  خاصـة يف 
فـرة الخريـف  ممـا زاد مـن معانـاة 

ملواطنن. ا

 مـع مجـيء فصـل الخريـف و تعقـد 
و صعوبـة الحركـة أكثـر فأكثـر فإن 
سـكان املنطقة تزداد حوجتهم املاسـة 

إلتمـام الطريـق الداخيل.                  

املواطـن  حقـوق  تؤخـذ  أن  نأمـل  و 
االعتبـار  بعـن  األساسـية  مطالبـه  و 
ألنـه  التنميـة  خطـط  و  مشـاريع  يف 
املتأثـر األول بهـا ، و البد مـن أن يصل 
صوتـه إيل الجهات املسـؤولة وملتخذي 
القـرار باعتبـاره رشيـكا يف صنع هذه 

القـرارات .

طريق كسال ود شريفي ... حلم لم يتحقق 

كتب :عبد الرحيم محمد نور 

األلغام تهديد للحياة والتنمية :

بـن  السـودان  رشق  سـام  اتفاقيـة  توقيـع  بعـد 
الحكومة السـودانية و جبهة الرشق يف اسـمرا 2005م 
و الـذي اقتـي وفقـاً لبنـوده وقـف إطـاق النـار و 
توزيـع السـلطة و الثـروة و إدمـاج املرسحـن و قيام 

صنـدوق الـرشق لتنميـة رشق السـودان.

بعـد توقف القتـال ظهـرت أخطار مـا بعد الحـرب و التي 
مـن ضمنهـا  األلغـام التـي تـم زرعهـا بطريقة عشـوائية 
يف فـرة الحـروب عـيل طـول الريـط الحـدودي  يف بعض 
املناطـق مثـل اللغة ،عـواض ، قلسـا ،همشـكوريب ، تلكوك 
،هالديـت ، ماهـان  و غريها مـن املناطق يف رشق السـودان.

وبعـد توقيـع االتفاقيـة عملت عـدد مـن املنظمـات املعنية 
بإزالـة األلغـام مثـل منظمة رامكـو ومنظمة مـاك و عملت 
بجـد و جهد يف هـذا اإلطار مناطـق عديدة، لكن تـم إيقافها 
مـن العمـل  بعد صدور قـرار من مفوضية العون اإلنسـاني 
بمنعهـا مـن العمـل  بحجـة أنهـا تعمـل يف التجسـس ، و 
أنشـئ عـيل اثر ذلـك املركـز القومـي ملكافحة األلغـام الذي 

ينقصـه الدعـم  الحكومـي واملدنـي حتى يقـوم بعمله .

، حيـث  السـودان  التنميـة يف رشق  يهـدد  األلغـام خطـر 
أصابـت األلغـام العديد مـن املواطنن و املوايش مما تسـبب 

يف مـوت بعضهـم و أصابـت البعـض بـاألرضار ثـم جاءت 

العديـد من الـركات للعمل يف مجـال التنقيب عـن  الذهب 

و عمـل مصانـع السـرياميك و االسـمنت لكن بسـبب وجود 

األلغـام توقفـت عـن العمـل يف هـذه املناطـق ، و تسـببت 

األلغـام يف عـدم مقـدرة املواطنـن عـيل الزراعة ممـا يعيق 

. التنمية  مشـاريع 

و لكـن بحسـب إفـادة املركـز القومـي ملكافحـة األلغـام 

سـيكون  الـرق بنهايـة عـام 2015  خـايل مـن األلغـام.

الشرق...توقف القتال وما زالت مخاطر األلغام قائمة !
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Inside the newsletter 
* Refugees Crisis in Eastern of Sudan.
* Report about Kassla main hospital: lack of services 
and challenges to reach them.
* School dropout.
* FGM and harmful practices.
* Mines dangerous.
* Recent social and economic transformation in 
Aljazeera.

Reporting of events news by members of community 
add a lot  to media and to Human Rights movements. 
They can find out what is going on the ground, where 
they are living, they can speak out about lack of basic 
resources and needs and reflect the real situation on 
the ground.

 Aalalag center and as part of its project  “the community 
correspondents” that aims to train and build the capacity 
of  communities leaders so as to enhance their ability to 
address the local issues , we launch this publication to 
raise their voices and reflect  the crucial and important  
concerns.
In this edition, the community voices come from two 
states, kassala, and Aljazeera, states that have a lot in 
common, starting from the high rate of poverty and not 
ending with the poor access to the basic services like 
education and health care.

Kassala:- poor health services and high rate of school 
dropout 

From kassala state, a report about kassala educational 
hospital, which is the biggest and most crowded hospital, 
the report reveal a lot about the kassala’s citizens suffering 
to access the health services, an investigation about the 
refugees/ illegal migrant crisis in the east of Sudan, focus 
on their distress , sharing with us their stories about 
how did they survive and reach Sudan safely after all that 
challenges they have face, the real cost of that trip.
About the educational challenges, an investigation covers 
all its aspects, addressing the problems related to the high 
rate of the drop out, the low qualified teachers and the 

crowded classes’. 
Another investigation about school dropout and the poor 
access to the educational process in the east and especially 
in kassala and the reasons behind these challenges.  
And a report on the existing danger of mines after years 
and years of east peace agreement that end the war in the 
east , but it seems that wars have its thumbprint that insists  
to appear and trouble  the daily life of those innocent  
citizens.

Al Jazeera:-Violence against women.
Economic crisis as result of Al jazera scheme collapse  

From Aljazeera state, our community correspondents 
have concentrated on the societal and social factors that 
built this reality in their state, reflecting a lot about its 
nature, challenges, and concerns.
An investigation about FGM aim to mirror different 
points of view about this harmful practice, which is still 
exist and widely spread all over Sudan.
Another interesting report about the social and economic 
transformations that has occurred after the collapse of 
algazira scheme, which was the major agricultural project 
in Sudan and even in the Middle East. 

Reveal: - Women’s economic participations

About women and their participation in the economic 
sector , a very informative report show the status of women 
and their achievement economically in the organized 
and non organized sector , and their participation in the 
political pulse in algazira state.
Moreover, as an attempt to reflect alalag activities, two 
short report viewing trainings conducted by the center to 
build the capacity of the national radio programmers, local 
correspondent and community leaders  on the resolution 
1325 , in addition to another training on the social media 
skills for the community activist.

Abstract
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Alalag activities

Citizen Journalists: equipping community activists 
with media skills;
25 existing community correspondents in Khartoum 
state are trained in new media
Al Alag conducted 7 days technical training with 
25 community correspondents from Khartoum on 
September 2015. The training discussed the issues 
of freedom of expression and right of access to 
information, social media; (WhatsApp, facebook, 
blogging) and protection of information with a basic 
session in digital security. 
Furthermore they introduced to samples of photos 
and discussed the messages sent by the photos from 
human rights perspective, Mohammed Noureldien 
“the trainer” photographer with Reuter’s agency 
discussed with the community correspondents the 
power of the pictures and what should be considered 
in the journalism photos with practical exercises.

Strengthening the Role of Media to Promote 
Peace building  

Resolution 1325

The UN Security Council unanimously adopted Security 
Council resolution 1325 on 31 October 2000. 
Proceeded by numerous resolutions, treaties, conventions, 
statements, and reports.
Part of a larger gender equality framework including:
•The Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women (CEDAW)
•Beijing Declaration and Platform for Action.
SCR 1325 recognizes that men and women experience 
security differently and that to build sustainable peace 
women need to be fully involved.
Alalag took the initiative of raising awareness of 
professionals in radio stations on the UN Resolution, 1324 
and other related resolutions in collaboration between 
Friedrich-Ebert-Stiftung, and training unite in national 
radio of Omdurman.
 A workshop was organized for three days, 22-23-25 
/8/2015 attended by the national radio programmers 
and some Alalag partners including community leaders 
and correspondents, The results of the initiative were 
the programs relayed on the resolution, Some of Alalag 
correspondents and partners were encouraged to listen to 
the programs. 
ALalag Press Center is planning to build up on the initiative 
to strengthen the role of national radio in dissemination 
of information on the resolutions, As preliminary step a 
follow up workshop is suggested to be hold for 2 days to 
evaluate, and follow up the results of the previous activity. 
The session specifically aims to engage the programmers 
and listeners in a discussion in evaluate the programs 
relayed and plan way forward, The outcome of the session 
is a plan of action for joint efforts between Alalag and 
the national radio to continue on raising awareness on 
the resolution of 1325 and contribute to peace building 
processes.


