
تباط االري كعضو حضور التدريب وتعيين"

ي أضاف للمساواة النوع االجتماعي والتنوع

ر أكثوالطاقةة يبالتأكيد المزيد من المهن

امةالعإنني أرصد السياساتف. من ذي قبل

تلبي بمزيد من الفعالية هالضمان أن

االحتياجات المختلفة للنساء والرجال 

لقة المتعاألعمالوالفتيات والفتيان في 

".باأللغام

(ARCP)برنامج التعاون اإلقليمي العربي

ع ضمين اعتبارات النوع االجتماعي والتنوتإنجازاتك في مجال أهم ما هي 

منذ مشاركتك في التدريب ؟

المتعلقة باألعمالالمعنيةمنظمات لأوالً، لقد جعلنا من المتطلبات األساسية ل

.  سياسات نوع اجتماعي وتنوعباأللغام في السودان أن يكون لديها 

 ً زرق وشمال في والية النيل األالنوع االجتماعي والتنوع تحليل، أجرينا ثانيا

ونيحظأن النساء والرجال ال هذه التحليالتأظهرت نتائجو. وغرب دارفور

.  لغامالمتعلقة باألاألعمالبفرص متساوية في التوظيف في معظم منظمات 

فيحتى اآلنالرجالمن 21من النساء و32ذلك، قمنا بتدريب بناًء على و

-(EOD)المتفجرةوالموادلتخلص من الذخائراوالية النيل األزرق على 

تعذركان يكانت والية النيل األزرق أكثر المناطق تلوثًا و. المستوى األول

أمر من النساء32حقيقة أننا دربنا . الوصول إليها في الماضي القريب

ائرعدد النساء الالئي سبق تدريبهن على التخلص من الذخحيث أن مذهل، 

اص فتحنا المجال أمام األشخلقد وأخيرا، . المتفجرة كان واحدًا فقطوالمواد

.امالمتعلقة باأللغاألعمالللمشاركة في أنشطة ذوي االحتياجات الخاصة 

لوظيفة أعضاء االرتباط دور ومسؤوليات واضحة مناقشة هل تمكنت من 

؟منظمتكفي لمساواة النوع االجتماعي والتنوع

وعاالرتباط لمساواة النوع االجتماعي والتنعضووظيفة أشغل أنا اآلن ونعم، 

.في المركز القومي لمكافحة األلغام في السودان

ل كانت خطتنا العام الماضي طموحة للغاية، حيث كنا نعتزم إجراء تحلي

بات التي نظًرا لبعض العقلكن و. والتنوع في سبع والياتالنوع االجتماعي 

، لم نتمكن اللزمةنقص الميزانية كذلك و COVID 19فرضها علينا فيروس

لى الواليات عتدريب نحن اآلن نستهدف و. المنشودالعمل الضخم إتماممن 

ل شمولية النوع االجتماعي والتنوع حيث سنقوم بتدريب مجموعة في ك

كما . قبل نهاية العامونطمح في إتمام ذلك منطقة من المحليات الثالث 

لتأكد توجيهات المركز القومي لمكافحة األلغام في السودان لنراجع أيًضا س

.ةالمساوامراعية العتباراتمن أنها 

ة ل ب ا ق م

؟ ة ي ل ا ت ل ا ت  ا و ط خ ل ا ي  ه ا  م

يعمل عز الدين في المركز 

القومي لمكافحة األلغام في 

الخرطوم في السودان كمدير 

للتخطيط وعضو االرتباط 

لمساواة النوع االجتماعي 

.والتنوع

عز الدين حسن

االرتباط لمساواة النوع عضو

GFPاالجتماعي والتنوع

ى ل ع ا  و ف ر ع ت

(GFP)األلغام القدرات عن بعد لتضمين ومساواة النوع االجتماعي في األعمال المتعلقة بلتنميةالدورة التدريبية

ساعدت على بناء قدرات مستدامة GICHD2020-2022التعاون اإلقليمي العربي لمركز جنيف برنامجل

ن والمشاركات اكتسب المشاركو. لتضمين اعتبارات النوع االجتماعي والتنوع في قطاع األعمال المتعلقة باأللغام

.ظمتهمالمعرفة والمهارات ليصبحوا منسقين ومنسقات فعالين للشؤون المتعلقة بالنوع االجتماعي داخل من

’


