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العنف الواقع ضد النساء السودانيات لم يتووقوف 

ابون  توتو    منو  نونووات ا تا وتود تاخداد  و وو   

حكم نظام االنقاذ البائدا تمثل ذلك في نن قانوو  

الونووظووام الووعووام الوو ا مووا ع تسوو وو ووا  وونوويووف  وو وو  

الوونووسوواء نوووف توون مووواوواووات ات نووا وو ووات ات 

 امالت ا ات مداتعات  ن حقوو  االنسوا ا حويو  

 صوودت  وودد موون الووتووقوواميوو  تاال ووبووا  موومووا نوو  

مخت ف ا كال العنف ا المجتمعي ات نياني , 

ات بسووبووح الوو وو تال ا ات االتضوواة االقووتوو وواديوو  ا 

تأ  ا  اص  بالبني الت تيو  لو ودتلو  ا تانوعوكو  

ه ا العنف  ن اداء الم أ  فوي توثويو  مون الومو اتو  

ا تاصب ت حقوقها مهضوومو  ا  ت تي المجاالت 

فووي اوول قوووانوويوون ضووعوويوواوو  ا تتاقووع مووجووتوومووعووي 

مج ف في احاييون توثويو ي تدويو  دا وم لودت هوا فوي 

 التغيي  .

تانووتووبوونوو ت الوونووسوواء  وويوو ا بووعوود  ووو   ديسوومووبوو  

م تالوتوي لوعوبوت تويوهوا دت ا  مو ووميوا اواهو ا 8102

ا بتت تويور  دوبوتوهوا فوي الوتوغويويو  الو وقويوقوي الو ا 

يووكوواوول لوو وونووسوواء الووموونووا توو  الوواووعوو وويوو  فووي اال ووهوو   

الووتوونوواوويوو يوو ا اال أ  الووتوووقووعووات  وواءت  ووكوو  مووا 

ت و ي الوجومويوع تومواموا ا تفوي اتل انوتوهوا  صو يو  

ل مج و  الوعوسوكو ا ابوا  حوادت تو  ا وتو وام 

القياد  العام  اذ اتقوع موتوات الوقوتو و  تالوجو حو  

 . تالماقودين 

تتووعوو ضووت الوونووسوواء تالوواووتوويووات لوو ووواد الووعوونووف 

تاالدوتو واال حويوو  ا وا ات ت و يو ووات صو واويوو  

نقال  ن  اديو دبقنا تص يا  الج يد   ب  اتادات 

لنقيح نوقوابو  االءوبواء النو  ويو  د. أحومود النويو  

( نيدات ت وابويون لوالدوتو واال 01تايد بتع ض )

 3ا نواء احودات تو  ا وتو وام الوقواد  الوعوامو  فوي 

 م.8102يونيو 

تفوي تووقواميوو  صوو واوويوو  ا وو ا تبوو وسووح الوتوو ووالووف 

االق يمي ل مداتعات  ون حوقوو  االنسوا  تنوف 

 ون تقووة أمبوع حواالت  ونوف فوي الواوتوو   موا بويوون 

م مون ضومونوهوا 8188_ حتي ينايو   8180نوتمب  

نووتوموبو ا تضو ال  2ت  ا ت ام الوموعو وموات فوي 

 تا تداءات   ي  

  

تا وا ت د. احسوا  توقويو ا فوي اتوادات لوو)لومو توو  

يوم لمناهض  العنف  01االل ( بمنانب  حم   ال

ضد الم أ  بن  ال م   تتيو  لوهوم تسو ويوء الضووء 

    قضايا العنف ضد الم أ ا معاناتها ابا  حوكوم 

االنقاذ ال ا انتم  لوثوال ويون  واموا مو دتور تءووال 

ه ي المد  تانت هنالك قوانين موجو واو  بو وقوو  

النساء تضد انسانيتهن تضد   ووصويو  الونوسواءا 

تمواخالووت الووقوووانوويون مووو ووود  بووالوو دوم موون الوواووتوو   

 االنتقالي  الق ي  

تا دتت النساء بكات  اتكا هن السيوانويو  دتوعون 

القوانين الوموو وود ا ت وادت تتوالوت  باتجاي تغيي 

 تلكن لألنف ال كوم  االنتقالي  لم ت ا ي ذلك

تلوواووتووت احسووا  الوو   وونووف الووقوووانوويوون تتصوواووتوور 

بعنف الدتل  المنظما المتمثل في القانو  الجنائي 

)الوو ووبوو   051_  053. _ 058الوووا د فووي الوومووواد 

الااض  تالعمل الاواضو (ا تالوتونوويور تالوونومو  

اال تما ي  التي ت يح النسواءا تلويو   ونود هو ا 

ال د تقءا تقد ت ولت ه ي المواد إلدان  بائوعوات 

االءووعووموو  تالنوواا تهوون نسوواء تووقوويوو ات ا د  أ  

يعنن حيا  ت يم  تءبوقوت  و ويوهون هو ي الوموواد 

بال دم أنهن ال ي تدين لبوسوا تواضو وا تانوتوهودتوت 

لب  ) الوبونو و وو  ( بوالو دوم مون انور  ه ي المواد 

   لب  نات  ل نساء 

ت وو  ووت الوو  قووانووو  االنوو   تقووالووت  بوون  هوونووالووك 

 نف في قوانوو  االنو   ال  نون الوتومويويو  حوددت 

 ن   ننوات ته ا يجافي المعاهدات ات القوانين 

%
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 دتتو   احسا  تقي ا 

الدتلي  تيجافي ت ه  نظ نا تنءوبواء مووضو ور بون  

ننوات لويوسوت تواتويو  لو و واول حوتو  يومويو ا  01

مني ي ال  ا  ذلك ياتو  الوبواال لو تاط الو واوالت 

بووا ووتووبووا  ا  السوويوود  ووائنوو  توو ت ووت فووي  ووموو  

التانع ا تلكن ن ن في مباد   ال لقه  النساء تونوا 

بوو تاط السوويوود    نووهووتوودا ايضووا  نووقووول لووموواذا ال 

  ديج  ت ت ت في نن االمبعين تانجبت .

تتاص ت تبالنسب  لقانو  االن   هنالوك حووادت 

تثي   لنساء تقد  حياتهن بسبح )الغبن( ت دم 

 السماح لهن باص  اال اءاالهن.

تم ت فوي ذات السويوا  بون  هونوالوك مونوظوومو   تا

ت و ءو   ل نظام العام مكون  من م اتوم تقضوا  

ت و بووات تحوو انووات ا تهووي تووعووموول  وو وو  الوومووواد 

الوجونوائوي ا تتوا  قود صو ح  المو ود  في القوانوو  

ن و الوديون  وبود الوبوا ا بون   تزي  العدل الساب  

العام لي  لر ض ت   تاصوبو  دويو   قانو  النظام 

ا تلووكوون لووألوونووف بووعوود انووقووالال الووبوو هووا   موو ووود 

 ووادت النوو ءوو  الوومووجووتوومووعوويوو  تهووو تووقوونوويوون  ا 

لمنظوم  النظام العام تقانو  النظام تيور  تا اد  

بووعوو  اال وويوواء لوويووسووت نوويووتوو  تتوونووظوويووم حوو توو  

النووا ة تدوويوو ي ووو تلووكوون ايضووا توويوور  وونووف ضوود 

ا تمثال ل لك بن  ال يسم  ل م أ  بواوتو   النساء 

 ووام لوموواذاا تهوو ا  35تووتوويوو  اال اذا توا   وومو هووا 

يووعووكوو  بوون  ذهوونوويوو  الووو ووي الووتوونووانوو ووي دوو يووبوو  

تمدهن  تهي ذهني  ال  ال ذلك م و  تاكيو يا 

 تلكن النساء لهن هموم تثي  تنغ هن.

تلواوتوت الو  أ  الوعونوف ضود الومو أ  ا و  ا وكووال 

د وومووهووا الوواووكوو  السوو وواووي تد وومووتووهووا نووظووام  ا و ا 

ا مووثوول تووقوونوويوون الووخووتووا  ا ت  االنووقوواذ بووالوواووتوواتا 

ت نيف ذلك بن  هنالك  وتوا  نونو  تتو  وو وي ا 

تو و يوكوا   ته ا يعد  تابدتا تنييدهم لختا  السن  

تووبوو   لووموونووا وو  الوونوواع بووالووديوون ال  الووديوون موون ا

مكونات الثقات  السوداني  تاالنتدالل ب دي  ام 

  ويو  تهوو فوي االصول ضوعويوف تلوو توانوت اصوال 

مووو ووود  فووي الوومووديوونوو  الووموونووو   لووو وود  ووتووا  فووي 

المم ك  الع بيو  السوعووديو  تال يوو ود فوي الودتل 

تووثوو  موون تووونووهووا  الووعوو بوويوو   تهووي  وواد  اتوو يووقوويوو  ا

  بي  تهي مجتمعي  لي  لوهوا  والقو  بوالوديون ا 

نوونووتووبوور الوو  ا  حووكوووموو  االنووقوواذ حوواتلووت  البوود ا  

الوو وو يوو  امووام الووموونووا توو   بنووتووي الوو وو   نوود 

المجوتوموعويو  لو ومو أ  تالسويوانويو  ا تاالقوتو واديو  

% موون الوونووسوواء فووي  85بووالوو دووم موون ا  لووديووهووا 

تتن  با    ن ديكو  ألنر  ونودموا توانوت  الب لما  

تيووعوتووقو وون ت توو وور  الونوسوواء تضوو ال فووي النوووا ة 

اتووظووع االلوواوواض ا توون  ضوووات الووبوو لوومووا   لووهوون 

 أا موقف ات تن ي  . مو ودات دت  اتخاذ 

 01د. احسووا   وو وو  ا  حووموو وو  ال ت ووددت 

لتسو ويوء الضووء  و و  قضويو  الوعونوف ضود  يوم

المو أ ا تمواذا  و ويونوا أ  نواوعول لووقوف الوعونوف 

ضدهاا تاضاتت مؤتد هو ء ي  ءويلا تيوجوح 

ايضا تس يء الضوء     العنف المنزلي الوواقوع 

    ال ت   المتمثول فوي اهوانوت الو ت و  نواتويو  

ت د قانو  ي د من العنف المنوزلوي تقوالوت  أ  

الووعوونووف تصوول فووي موو ات تووثوويوو   الوو  حوود قووتوول 

 ال ت ات.

 تانتدلت بالقانو  الجنائي تيما يت ل بالا   

 بين ال ناء تاالدت اال

بننر في حال  دم انت ا ت الم أ  ا بات “ تقالت  

بن  ما حدت لها لي  ب ضهاا تت ول ال  موجو مو  

 من ض ي  تيقام   يها ال د ".

تانووتوونووهوودت بووواقووعوو  حوود ووت بوو وو وويوو  أم د مووا  

لاتا  لعدم ايوموا  الومو وكومو  بوالوبو ومو  الوو ا ويو  

تتصاتها بالمهم  لمع ت  تالد الو واولا تقوالوت" 

ننا د ت  ت  نسائي  تنساء نا  ات تمناضالت 

من ا ل حقو  الومو أ  بون  توكوو  هونوالوك ا وبوات 

 ل ب م  الو ا ي "

تحول االنتهاتات التي ت تكح ب   النساء قوالوت 

" ب سح بالدات الن ء  بالدات الن ء  تهنا  

حوالو   111حال  يوميا بوموعودل  81ال   05حوالي 

فوي  وهو يواا مونوهووا الضو ال تاالدوتو واالا تاالنوواء  

بوال  مونوهوا  111ال اظي  " ا تما نج ت حوالي الوو

تاضواتوت  حال  في مناء  الن ا ات  51حوالي ال 

تتقع حاالت االدت اال في الس م تال  ال تيمثول 

% توموا توخوضوع حووالوي 13ختاط القاص ات حوالي 

 % من السودانيات الختا  .23
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تدت اال ت اصي  اال تموا ويو  أ.  و يوا  من  هتها ا

يووم تنومول حوتو   01اب اهيم ال اط بن  حم و  الوو

الاتيات تال االت معني المو أ  فوي تول مو احو وهوا 

ا تتويوموا يوخوا اال وا   العم ي  تتوعو ض لو وعونوف 

الناوسويو  ات الووضوع الونواوسوي بوالونوسوبو  لو ومو أ  ا 

قالت   أ   ونوف الوجوسودا يوخو و  نووة مون  ودم 

الثق  ا تتل االض  ابات الناسي  ت ب  موعو ضو  

لها تهي توخوتو وف مون مو أ  أل و ف حسوح د  و  

ا  الوعونوف الوجوسودا تويور  العونوف ا منويو ي الوي 

احساع باإلهان  ت دم الك ام  تياقدها الثقو  فوي 

ناسها تاالحساع بالدتني  تانها اقل من ال  ول ا 

تالتعنيف الجنسي ا تهو ا    انوة العونوف ضود 

الوموو أ  تم وونووف  ووالووموويووا ت يووتوومووثوول فووي الووتوو وو   

تاالدت اال تلور مو دتد نواوسوي قوانوي  ودا تقود 

تتتاال حاد  تاذا حدت حمل بوعود  يؤدا ال  حال  ا

االدوتوو واال تود وول الضوو ويوو  فوي منواتوول نوواوسوويوو  

تاضوو وو ابوووات حووواد  فوووي حوووال لووم تووجووود تنووويوو ووو  

لوو ووتووخوو ووا موون الووجوونوويوون ات الوو وومووايوو  االخموو  بووعوود 

مو ودد   االدت اال مبا    ال  هنالك ب توتووالت 

 بعد االدت اال يجح اتبا ها .

مووؤتوود  بوون  الووعوونووف الووجوونووسووي موون ا وو وو  انووواة 

تانت ءا    العنف التي تتع ض لها الم أ  نواء 

ات مت ت   ات دي  مت ت   , تلر ا ا  نيت   ات تتا  

ا ت يووؤ و  فووي اتووجوواهواتووهووا الووجوونوسوويوو  اذا تووانوت دوويوو  

مووتوو ت وو  تقوود توو توو  الوو تاط ا مضوويوواوور تهوو ي 

ال اد   نتتواصل معها في تل م اح ها العم ي  ا 

تايضا قد تتع ض ل عنف االقت ادا المتمثل في 

ل اقو  تقود تو و م مون الوعومول  الموا د مما يؤدا 

بوالو و موا  ت ودم  تينع ها  تالموا د المتاح  لها 

الووقوود    وو وو  توووتوويوو  احووتوويووا وواتووهووا موومووا يووؤ وو   وو وو  

تضعها الناسي تيكو  هنالك  دم توواتو  بويونوهوا 

تاال وو يوون تيوومووتوود الووعوونووف لوويووؤ وو   وو وو  انوو تووهووا 

 تاءاالها .

تمضت   يا ب ديوثوهوا حوول الوعونوف التوتور الو  أ  

ختاط ال االت يخ   اض  ابات ناسي  تن وتويو  

و مني ي ال  أ  أا ءا   ت ت ت في  م  اقول مون 

نن  ت ب  العالق  الجونوسويو  نوبوح توعوانو   02

تتتاال مموا يوؤ و  فوي  بالنسب  لها  تتد ل في حال  ا

 ووالقوواتووهووا الووجوونووسوويوو  بووعوود الوو ووال  ا تفووي االءووا  

ال دي   ن اناليح الوعونوف ضود الومو أ   وددت 

تقووف بووتوو  تتنووويوور ا ضوواء االنووات   وو وو  ضوو ت   

بووووننوووور تاحوووودا موووون انووووواة الووووعوووونووووف  تتصوووواووووتوووور 

التي تتعو ض لوهوا الو واوالت تهوي  واد   القاني  

مستم  في السودا  من  خمن بعيد ا تلها ا ا  مونو  

تموا ي واحوبوهوا مون  ال  ظ  التي يتم تويوهوا الوبوتو  

ا تا دتووت الووخوووو النووديوود   وووو ت  ووح تتوووتوو  

تيكو  مستم  معها حت  لي   ال تاط االتلوي تلوهوا 

ا وا  نواوسوويو  توبوويو   تسوتوومو  موعووهوا ءووال حويواتوهووا 

تمضوت تنوالحول ذلوك  تلو وظوات الووالد   ال ت   

من  الل ال  اخ العالي  دا ا ناء ل وظوات الووالد  

ت اد  موا يوتوم الوبوتو  فوي الوخوموسو  نونووات االتلوي 

تهي تعتب  تت   تكوين النخ يو  تلو وظو  الوبوتو  

ت ب   الق  ب هنها تيستم  معها الوخووو حوتو  

 ت كل حياتها . تت ات متقدم  من  م ها 

 01تاص ت حديثها في ذات االتوجواي بون  حومو و  الوو 

يوم تع خ تتمكن النساء من ال ديو   ون الوعونوف 

ال ا يقع   يهن بقو  ت جا  ا التتر ال  أ   دم 

حووديوو  الوونووسوواء  وون الووعوونووف يووزيوود موون الووعوونووف 

الوموو ور بووتوجواهوهون تتسوتومو  الووموعوانوا  الوونواوسويوو  

تالووجووسووديوو  تاال ووتوومووا وويوو  تاالقووتوو وواديوو  تتوواووقوود 

حقوقها في اماتن تثي   تضيواة الو وقوو  يوؤ و  فوي 

تضووعووهووا الوونوواووسووي مووتوومووثوول فووي الوو وو مووا  موون 

تالتع يم تا تويوا هوا لنو يوك حويواتوهوا تول  العمل 

 يء لور  والقو  بو وقووقوهوا تتضوعوهوا اال وتوموا وي 

 تال  ي .
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من  هتر قال   الم امي تالقانو ي م مد يونف 

ال د من العونوف موو وود  فوي الومووا ويو   قال بن  

الدتلي  ا تاضاو نيدات هوي نومووذط تقود صواد  

فوي  لدير ت اظات تيموا يوتوعو و     يها السودا  ت

فوي قوانوو  االحووال النوخو ويو  و  بالمواد الومو ودد 

توثو  انوتوثونواء مون الودتل االتوثو   تالسودا  لويو  ا

تخ اا تالمنتهك  ل قو  الم أ  تهو ا يوتوجوسود فوي 

الووواووو وووسووواووو  الوووتوووي قووواموووت  ووو ووويوووهوووا الوووقووووانووويووون 

قوائوم  تهوو قوانوو   0222بعد العوام  السوداني  .ا 

    الدين االنالمي تهي ت سا  متونودد  توجواي 

توقوانوو  االحووال  الم أ  تهنالوك نومواذط موو وود  

النخ ي  تي توا     مواد تيها توعونويوف توبويو  

ل م أ  السوداني  تيما يتع   بالع م  ا تال تاط ا 

 تال ال  ا ال ضان  ا تالمي ات .

تاضوواو ا ووتووقوود انووهووا قوووانوويوون توو نووت بنووكوول   

انووانووي الضوو ووهوواد الووموو أ ا تهوونووالووك الووقوووانوويوون 

الووجوونووائوويوو  تتووتوو وودت  وون الوو اا تموومووا نوو   ووموول 

التجميل تتوا د النساء تالو  وال فوي موكوا  تاحود 

دت  مباط    ي تهوي موجوموو و  مون الوقووانويون 

ت ساتها مبني      الوعونوف ضود الومو أ ا بوجوانوح 

قوانوو  اال وبوات تويوموا يووتوعو و  بوالنوهواد  تهوو بوون  

الم أ  ال تنهد منواو د  تنوهود موعوهوا امو أ  ا و ا 

نواو   تالا سواو  انوهوا تو تو هوا ألنوهوا تونوسوي تفوي 

الوووقوووت ينوووهووودت  اموووام قوواضوووي اموو أ  موووعووتوووبووو ا 

   ل في ت تيب  القوانين السوداني  . ذلك

تمضي بقولر الات   االنتقالي  تاحد  من الاتو ات 

تووا  موون الووموومووكوون تسووهووم فووي تووعووديوول الووقوووانوويوون 

تتغي ها تتبدي ها بقوانيون تو ا وي حوقوو  االنسوا  

تحووقووو  الووموو أ  تتسوواتا بوويوون الووجوونووسوويوون امووام 

 القانو .

تتاصل حديثر " االناع في قضايا الم أ  القضايوا 

يتع   ب قوها االناني ا مثل ال   فوي الوتوعو ويوم 

تال   في العمل تالمساتا ا تت بي  االبونواء تدويو ي 

 من ال قو  التي يمكن أ  يناضل من ا  ها .

مؤتدا بن  ما تم فوي الواوتو   االنوتوقوالويو  هوو بوعو  

التعديالت المخ  ا التي ال ت تقي لمسنل  ت وسواو  

 ووديووود  موووبووونوويووو   ووو ووو  قووووانوويووونا مسووتوووموود  مووون 

االتااقيات تالمعاهدات الدتلي  التي تت ودت  ون 

 حقو  الم أ  ب ا   اص  .

مني ا ال  ا  قوانوو  االحووال النوخو ويو  توم تويور 

ب ل مجهود تبي  من الوموجوتوموع الومود وي تهونوالوك 

مسود  لقوانوو  االحووال النوخو ويو  بوديول تلوكون 

لووألوونووف تووم تووكووويوون لووجوونوو  فووي تووتوو   الوو ووكوووموو  

االنتقالي  تلوكون لوم توتوقودم فوي هو ا االتوجوايا تهو ا 

 ضعف بالنسب  لقضايا الم أ 

تفي السيا  تو ودت  ون تويواويو  ت ومويوم قووانويون 

التي ت مي تت و  الم أ  تفي مقودموتوهوا قووانويون 

تت  قضايا مو ودد  تقضوايوا الومو أ ا مونوهوا قضوايوا 

الووعووموول تاال وو  الوومووتووسوواتا توو ووقووهووا فووي الووتووعوو وويووم 

تال يا  النخ ي ا تيما يتع   بإ و اءات الو وال  

 تال تاط .

تاضاو يجح ا  يوكوو  هونوالوك  وقود ختاط مود وي 

تير حقو  ال  تويون موتوسواتيو  تالو و  فوي تو بويو  

هو ي حوقوو   االبناء تالو و  تويوموا بوعود االنواو وال 

مووقوودموو  اضووف الوو  ذلووك حوومووايوو  الووموو أ  دا وول 

توثو   المجتمع تح تتها اليومي  ت تاط ال  قوانين ا

تنددا لما تتع ض لر من انتهواتوات  واصو  تويوموا 

يخ  الت    لي  هنالك قانو  يج م الت و   

بنكل مبا   ته ا هو المسكو   نر ال  هونوالوك 

تمي  من حوادت الت    دا ل الموجوتوموع حوتو  

بالنسب  ل  االت تاالءاال ا بال دم من ا  قانوو  

ا تلكن يظل السويواط  ال ال اتقع  قوبات  اد   

ت وقواتو  تو ومويو   اال تما ي ي تاط لوقوانوو  يوعو خي

تا دو ل ا البد من صياد  قووانويون تو وموي الومو أ  

تت د من العنف توجواهوهوا اذا توا  دا ول ات  وا ط 

ا تفي ال يف تو وديودا توعوا وي الومو أ  مون  العاصم  

اض هاد تبي  تنا ات  مل ءوي   تتجاتخ قوانوو  

 العمل.

تلاتت ال  أ  العامالت بالم انع يتقاضين ا وو ا 

ضتي و   ودا تيوتوم انوتوغوالل حوا وتوهون لو ا يوجوح 

تضع قوانوو  تاضو  يوتوضومون الو وقوو  تنوا وات 

 العملا قانو  العمل منظم لكنر دي  منا .

ت وودد  وو وو  ا وواد  صوويووادوو  الووقوووانوويوون ابووتوودأ موون 

الدنتو  تتضع الو وقوو  تالو و يوات فوي الودنوتوو  

بنكل مبا   تالتميي  االيوجوا وي دا ول الوموجوتوموع 

حوتوو  تووعوووض تووتو   الوو و مووا  اضوو ووهواد تالوعوونووف 
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الوووو ووووقووووو  تالوووووا ووووبووووات تالووووعووووموووول  فووووي تاحوووود 
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بودايو     8102_ 8102العوام  بعد قائال  تانت د 

بال دم من تقديم الومو أ  لونوضواالت  م احل الثو   

انت ا ت ا  تونوتو ة حوقوو  توثويو   مونوهوا  ءوي   

ح  التع يم د ول الب لما  تم ت ا بالجويول الو ا 

ناهم في حقو  الم أ  في السودا  ا تلوكون يوظول 

 وويوول ديسوومووبوو  هووو الووجوويوول الوو ووانووم فووي الووثووو   

السوداني  تمنا ت  الم أ  تانت منا ت  حانمو  

في انجاخ  و   تماخالت تساهم في انت اة حوقووقوهوا ا 

ت اد تقال   الو وقوو  السويوانويو  لو ومو أ  مواخالوت 

دت  ال موح تهنوا ا ونوي الومونوا تو  الواوعو ويو  فوي 

الوو وويووا  السوويووانوويوو  تاتووخوواذ الووقوو ا  تلوويوو   وودد 

% تيوجوح أ  ال توكوو  هو ي مونو و  11الوو المقا د

تانوومووا حوو  اصوويوول لوو ووموو أ  تيوونووا  وو وويوور فووي توول 

الوقوووانوويون تهووو يوو وود موون الوونوظوو   الودتنوويوو  لوو ووموو أ  

  تيسا د في التق يل من العنف ضدها

تمول قوائوال  )يوجوح ا  نون تنو يوعوات تلووائو   تأ

موو وو وويوو  تدا وول الوومووؤنووسووات الووعوواموو  تالووخوواصوو  

لوتوعوموول  و و  تو و يوم الوعونوف ضود الوموو أ  بوكواتوو  

أنوووا وور تتووجوو م بنووكوول مووبووا وو  الووتوو وو   اذا تووا  

تتوقع  لويور  وقووبوات  اد و  تيوتوم  ات لاظيا ماديا

ايووداة لوووائوو  تيووتووم تضووعووهووا فووي مووكووا  بووا خ فووي 

المؤنسات تسا د  و و  الوتوقو ويول مون الوتو و   

مون الوعونوف ضود  تاالنتغالل ل م أ  تبداي  ل  د 

 الم أ  .

تلاتت ال  أ  القوانين السوداني   ميوعوهوا توعوا وي 

من مناتل اتجاي الم أ  نوف تا  بعنف موبوا و  

ات  وودم مسوواتا  ات  وودم احووتوو او لوو ا البوود موون 

ت سا   وديود توبونوي  و ويوهوا الوقووانويون السوودانويو  

 ووو ووو  الوووقووويوووم اال وووالقووويووو   تهوووي موووبووونووويووو  انوووانوووا

تالمجتمعي  التي تت دت  ن المساتا  تالتع يوم 

تا  الم أ  هي   ء اصويول تتوا ول فوي الوموجوتوموع 

تيوجوح أ  تو توبوء الوقووانويون الومو و ويو  بوالوقووانويوون 

الدتلي  تالو ويوا  الوقوانوونويو  دا ول السوودا  حوتو  

تسوتو ويوع الومو أ  ا  تونوال حوقووقوهوا بنوكول توبويوو  

 لتساهم في المجتمع.

تتيما يتع   باإلح ائيات قال انها دي  مضبوءو  

تاضوواو بوون  الووجوو ائووم الووبوودنوويوو  موواخالووت مووو ووود  

المتع ق  بالج د تهنالك حاالت منها حال   وقووبو  

بوو ووكووموو  بوونحوودا الووواليووات تلووكوون لووم توونوواوو     ووم 

تووعووموول بنووكوول  تموواخالووت موو وواتووم الوونووظووام الووعووام 

يومي تيما يتع   بالم اد   تالوموداهومو  تتووقوع 

 قوب  الوجو ود  و و  الومودانوات تهو ي مون الوجو ائوم 

 المهين  في ح  لم أ .

تفي تقامي  ا ي   لو    تع يمي  نظمها المجو و  

القومي ل  وايو  الو واوولو  بوالوتوعوات  موع صونودت  

األمم المت د  اإلنكا  اليونسيف ب نامج ال    

 العالمي 

ن  ا   تو ح حسيون ال اول  قضايا في الخبي  اتاد. 

لالنثي التنان ي العضو تتنوير بت  مما ن  نب 

_٥١ بين ما العم ي  الاتات في %٦٨   نسب  ب غ 

  %١٥  النسب  ب غت  ام ٥٩_٠ الات  تفي   ٩٤ 

التون العضو تتنوير بت  انتنا  معدل  ا  ال  التتا

 ١١_  % ٦٨ ب وغ المستويات أ    في  لالنثي ان ي

تبو وغ  ٥٩_٠ الات  في العم ي   الاتات مخت ف في

 السودا  أن اء  ميع في  ٢ا٢٨  حوالي 

 


