
ي سوق   دخلهمبائعو السوق إىل تجار الجملة، يعزز  وصول
 
   باالتساع والسالمةيتسم  ف

  ، يوفر سوق زني     
 
اء وبيع المنتجات الطازجة والسلع األخرى. صورة: هيئة األمم المتحدة   صحية وآمنة مساحة ، الذي تم تطويره مؤخرا للبائعات والمتسوقات لشر

 للمرأة/أحمد النقباس  

ا مرتبة بعناية مليئة بمجموعة متنوعة  عند 
 
ة، ستجد أقمشة وأكشاك   وسط محافظة الجي  

ا ف 
 
دخولك سوق زني   الذي تم تطويره حديث

وات الطازجة. يختلف المظهر الهيكل  للسوق و      عرض المنتجات عن األسواق األخرى طريقة  من الفواكه والخض 
  المنظمة بشكل عشوائ 

  تتسم باإلزدحام
 . بالمسارات الضيقة الت 

ه كسوق من قبل المارة، حت  قامت هيئة األمم المتحدة و سوق زني   يفتقر إىل األمان  ، كانتطويرهقبل  اكة مع  للمرأة صعوبة تميي   بالشر

ة  نهج تشارك  ُيراىع   باستخدام ه من خالل إعادة تصميم مساحة السوقالستعادة وتحديث المجلس القوم  للمرأة ومحافظة الجي  

  يمثلن اعتبارات النوع االجتماىع  
   65، لتوفي  بيئة عمل آمنة والئقة للنساء، اللوائ 

. ب بالبائعي    إجماىل  عدد من   المئةف     سوق زني  

  أكتوبر 
وات إحدى ت، كان2019منذ افتتاحه الرسم  ف    تواجه بائعات الفاكهة والخض 

القدرة عل   ه   بالسوق التحديات الرئيسية الت 

اء منتجاته ة وبأسعار مخفضة، مما أدى إىل انخفاض الدخل الشهري. لمعالجة هذ ن شر ، تعاونت هيئة األمم  ه المشكلة بكميات كبي 

كتي    كة البستانية للتنمية الزراعية  -لألعمال التجارية الزراعية  مضيتي    المتحدة للمرأة مع شر كة دالتكس وشر لتمكي     بلو نايل –شر

ا البائع  . ات اقتصادي 

  مارس، حصلت كل بائعة
وات بهدف:   350عل  بائع / ف    لمجموعة متنوعة من الفواكه والخض 

   كجم من المخزون المجائ 
المساعدة ف 

  إلعادة التخزين عن طريق  ال المالية من خالل استخدام أرباح مبيعات  م قدرته تحسي    و  البائعي   / زيادة دخل البائعات
مخزون المجائ 

اء الم     نتجات المستقبلية من تجار الجملة بأسعار مخفضة. شر

ا كيفية حساب رأس المال والرب  ح الخاص بهم، وا  اتالبائع تتعلم 
 
اء  عملهم  تيسيي  لخدام الرب  ح ست أيض منتجات جديدة  عن طريق شر

، دالتكس.  من سوق الجملة ومن   رأس  ل   ها جنيه مضي باإلضافة إىل امتالك  500بالفعل بنحو    ةزاد الدخل الشهري للبائع   ومنذ ذلك الحي  

 . ا مال خاص به



. "األول كنا بنجيب الحاجة غالية من سوق صفط ح جنات، إحدى البائعات بسوق زني   سوق )الجملة(  من يوم ما بدأنا نجيب من  "   ،" تشر
 ." كويس، الوضع اتحسن وبقا معانا رأس مال نقدر نشتغل بيه والدخل بقا  أكتوبر  6

 

كات األعمال الزراعية خطوة أساسية للسماح له  إن الشهرية ومستوى    نبمواصلة عملهم مع تعزيز دخوله     ن ربط النساء بسوق الجملة وشر

 . ، األمر الذي أثر بشكل إيجائ   عل أش بأكملها ن معيشته 

كتي   لألعمال التجارية الزراعية )من الل  جالنا الخضار أحنا أستفدنا ب"   وأبيع وأشيل    انا رأس مالمع ، و (شر
ي بيه خضار تائ  وبقيت أشي 

  كتي  أوي 
.   ،" المكسب وده ساعدئ  حت صباح، بائعة أخرى بسوق زني    شر

 

  كوفيد  وسط
 لألمن االقتصادي للبائع،  19-تفشر

 
 هاما

 
ون من مواصلة    اتيمثل السوق مصدرا   وقت ال يتمكن فيه الكثي 

 
. كما أنه  عملهمف

   ساهمي
 
ا النتشار  ضمان ف   العالمية اضطراب. نظر 

  وقت تواجه فيه سالسل اإلنتاج الغذائ 
 
  المحل  ف

،  19-كوفيد  جائحة األمن الغذائ 

  السوق وتنسق مع محافظة 
 
ة والمجلس القوم  للمرأة لمعالجة أي تحديات  تراقب هيئة األمم المتحدة للمرأة عن كثب الوضع ف الجي  

ا عل البائع ا بالتأكيد  جعلتهالسوق إعادة تصميم . ومع ذلك، فإن اإلجماع هو أن اتذات صلة يمكن أن تؤثر سلب 
 
ا أكير أمان  . اآلن خيار 

   تطوير  شمل من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية،  بدعم 
بطرق    السوق والتخلص من النفايات السوق ضمان وجود تهوية مناسبة ف 

. ضمان وجود ، باإلضافة إىل سليمة ات سمحتمرافق اإلضاءة والمياه الجارية والكهرباء والضف الصح  من   بجعل السوق هذه التغيي 

  المنطقة. كما تم توسيع  األماكن المفتوحةأكير 
اء المنتجات المحلية الطازجة ف  المساحة   ضاعف لسوق، مما ا مساحة الصحية لشر

  ضوء الحاجة إىل التباعد   - المتسوقات / المتاحة للمتسوقي   
. وهو تغيي  مهم ف    االجتماىع 

 

 

 


