
 

 

 

اع   ز ي مناطق النز
ز

ي اليوم العالمي لمناهضة العنف الجنسي ف
ز

 ف
وس كورونا المستجد  والعنف المنظم و غياب حكم القانون ، دارفور  ز  انتشار فنر  ما بير

 2020يونيو،  20

 

 

 

 الالئي النازحات والفتيات النساء األولى بالدرجة استهدفت الجنسي العنف حوادث بأن التقارير تفيد دارفور، في األزمة سياق في "

 عن( UNAMID) دارفور في المتحدة واألمم األفريقي لالتحاد المشتركة  البعثة أشارتوالمدن  واطراف النزوح معسكرات  في يعشن

 "..1(أوالد  9منهم طفال، 52)ضحية  99فيها  الضحايا مجموع يبلغ موثقة حالة  72بينها من جنسي، عنف حالة  121وقوع

ي  اندالع الحرب امنذ  
ي العام  إقليم  الهلية  ف 

 و   2003دارفور ف 
 
بقرار المحكمة الجنائية بادانة البشير وعدد من المتورطير     مرورا

ي  
ي اإلامعه ف 

ي   القتل الجماعي   والتي شملتقليم  رتكاب جرائم الحرب المريعة ف 
  وبعد مرور   االغتصاب المنظم   إىل  والتطهير العرف 

 
 .األمن مجلس  إلى  والمقدم  2013مسيرة  14في  ، الصادر S-2012 (A/67/792  /2013 /149)لعام العام األمين تقرير  1



 

ء في اندالع ثورة ديسمير المجيدة    عام عىل  أكير من  ي
اع  والمواطنير  ممن النساء  أ  ما يخصلم يتغير ش  ي مناطق الي  

ن دارفور ف 

 .  المسلح

ي نفس الدائرة الش  يز   حيث ال 
ي دارفور قابعير  ف 

 ،الفقر و   ،و العنف الجنسي ،  من وغياب حكم القانونانعدام ال ن  ، ميرةال مواطن 

 ثم أ
 
ا وس كوفيانتشار  خير  قليم. عير مدن وقرى اإل 19-دوباء فير

  بالتصديق عىل  خطوات  اخذها  أيضا  .صوى  بادرة حسنة  ملف السالم أولوية ق   يالءإقالية حول  خطاب  الحكومة االنتيظل  

 خير أو   ،1325  مجلس المن   قرار 
 
 خطة    ها نش    ا

 
 إ.  ومرحب بها كلها  بوادر ونوايا طيبة    تنفيذ القرار محليا

ّ
ي آ ن  أ  ال

الم النساء ف 

اع   ر أمتزال  ال مناطق الي  
 
  ا واقع ا

ا
  واالستجابة.   االهتماميستحق  وعاجال

ي بدورها تضمنت الحللحد من إنشار جائحالن عن إجراءات الوقاية القومية وباإلع
ي جة كورونا والن 

ر القومي الذي تم فرضه ف 

ي سياق    واليات دارفور   تضعو      السودانيجيا ليطال جميع واليات  تدر     عىل والية الخرطوم، ثم تطبيقه   2020مارس    23
ف 

 
 
 . مختلف تماما

ا من حيث أن   ي لسكان اإلقليم اليو التكوين الديم  جزءأ كبير
اعات القبلية  زال من النازحير    غراف  وي    ع واستمرار الي   جراء الحرب والي 

ي مناطق  دارفور  المسلحة.  و بذلك رسعان ما تحول الحظر ا
عن  مزيد    إىللصحي ف  طه المليشيات  لسل  ةمن العسكرة وتثبيت ورس 

ي الغاشمة بصورة عامة و
 دارفور خاصة.  ف 

ي    ممعسكر السال و   معسكرات  ابو شوكبإن النساء   
ي    طويلة   محليةو معسكر رواندا  و ف 

القطاع غير الرسمي معظمهن يعملن ف 

وبات، أأو  أطعمة،  كبائعات   وقد أثر الحظر    . يمتهن الزراعة  أو   ،ء يصنعن الطوب البلدي أو كعمالة بنا   ، منتجات زراعية  و مش 

ضعف الموسم الزراعي نسبة عار المواد الخام لصناعة الطوب و أو باالرتفاع الكبير لس  ،عن العمل  وقفهن الكاملتعىل عملهن ب

 لغالء التقاوي.  

ي  و
ي الد  ضعفظل  ف 

االنسان  والوالئية،  عم  الفدرالية  والحكومة  ي 
المدن  المجتمع   ت  من 

 
بحثا للخروج  النساء  لقمة    ضطر  عن 

ي تجوب مدن وقر عنف المليشيات وقطاعات القوات ال مما يعرضهن ل  ،العيش
ي االقليم دون محاسبية او منية المسلحة الن 

 بالفارس  و ازدادت  حاالت الناسور سعودي  % وفقا لبيانات المستشف  ال 50حيث ارتفعت حاالت االغتصاب بنسبة  مراقبة.  

ي ظل تعتيم  . بير  الطفالت جراء العنف الجنسي  البوىلي 
 تام.  إعالمي يحدث كل ذلك ف 

ي   ،ذلك  إىلضافة  إ
النشطير  ف  العديد من االشخاص  والتهديد  البطش  بحملة من   اإلنسان والمرأةمجاالت حقوق    استهدف 

التعسفية   اإلاالعتقاالت  ي 
ف  العسكر  قبل  تحصلهن عىل  قليم من  ي 

ف  و  للعدالة  النساء  قضايا  امتثال  هذا عىل  أثر كل  قد  و   .

 .  الخدمات الصحية الالزمة و الدعم النفسي

ي اإل  واقعما بير   
وس كورونا ف  ة الحجر    ،معي و الذعر المجت  ،المسنير    بير  بارتفاع عدد الوفيات    قليم انتشار فير وحتمية تمديد في 

ي ال 
ي ، حسن النوايا ابداء السودانية  تتجاوز  ليات واضحة من قبل الدولةآلدولة القانون و غياب واضح وبير   ،من 

ز
نحن نقول ف

اعاليوم العالمي لمناه ز ي مناطق النز
ز

 : ضة العنف الجنسي ف



 

  في   السابقة  الدروس  من  تعلمنا  وكما  ،معروف  هو  كما  الدولية  القوى  بواسطة  يتم  ولن  ال  قراطية وديمال  لدولة  السلمي  االنتقال  إن

 . للسالم آليات فرض في قدرات أو سحرية عصا لديها ليس الدولية البعثات فإن ،والساحل فريقياأل القرن بمنطقة الشقيقة الدول

  من   القانون  حكم  مؤسسات  تمكينو  علي  الصرف  بازدياد  لكوذ  الدولة  هيبة  لفرض  واضحة  داخلية  آليات  بإيجاد  السالم  يأتي 

  المدنية   والواليات  االقاليم  حكومات  ،وانشاءالجناة  على  المحاسبية  وفرض  التحتية  لبنيةا  في   واالستثمار   ،ونيابات  وبوليس  محاكم

 المدن  داخل  العسكرية  السمة  انتشار   من  والحد  الدولة  بتمدين   الحقيقي  االلتزام  إلى  إضافة  وقت  بأسرع  التشريعية  ومجالسها

 .   السالح نزع وبرامج منيةاأل للترتيبات واضحه تصورات  ووضع

  لن   الحروب  من  المتضررات  الحقيقيات  المصلحة  صاحبات  للنساء  حقيقي   إشراك  دون  السالم  مفاوضات  نأ  على  نؤكد   كما

  و   الشباب  و   للنساء  اشراك  بدون  تتم   ن أ  يمكن ال  االنتقالية   العدالة   بأن علما  .  واالتفاقيات األوراق  يتجاوز  فعلي  سالم  إلى   تؤدى

 .  منها القاعدية وخصوصا المختلفة المدني المجتمع مؤسسات

  طاوالت  من  بعيدا  مستدام  سالم  لبناء   كوسيلة  سياسيات  كفاعالت   الحروب  ويالت  من  الناجيات  النازحات  تضمين  من  البدو

 . النخب ومنصات

  لحقوق   االفريقي  برتوكولوال  سيداو  اتفاقية  على  التصديقو  النزاع  مناطق  في  الجنسي  فالعن  لتجريم  داخلية  آليات  خلق  من  البد 

  . نصافواإل العدالة بدون يتم ال السالم نأل 1325 بقرار  االلتزامو النساء

 .  قادمة كثيرة لعقود الشنيعة العنف دوائر ل أسرى سنظل ،ذلك غير 

 صيحه -المبادرة االستراتيجية لنساء القرن األفريقي 

 


