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جامعة  من  خريجاً   500 من  أكرث 

يتعهدون  دارفور  شامل  والية  الفارش 

التعايش  ودعم   تشجيع  عىل  العمل 

ومعارفهم  مهاراتهم  وتسخري  دارفور  ىف   السلمي 

لخدمة وتحسني مجتمعاتهم. 

حصاد شهر فبراير مع  بالتعاون  اليونسيف  استكامل 

مضخة  تركيب  عىل  العمل  اليوناميد 

موقع  من  بالقرب  الطاقة  عالية  مياه 

البعثة امليداين يف شنغل توباي، والية شامل دارفور. 

الذين  النازحني  آالف  خدمة  عىل  املضخة  ستعمل 

استقروا خارج موقع البعثة امليداين يف أعقاب القتال 

الذي دار يف املنطقة يف ديسمرب 2010.

واألمم  االفريقي  واالتحاد  السودان  حكومة  ممثلو 

لآللية  العارش  التنسيقي  اللقاء  يحرضون   املتحدة 

عىل  االجتامع  هذا  يركز  اليوناميد.  حول  الثالثية 

التنقل  وحرية  واألمن  دارفور  يف  السياسية  العملية 

وتنمية اإلنعاش املبكر واملياه ومنح الرتخيص إلذاعة 

اليوناميد ملبارشة أعاملها.

املتحدة  ال��والي��ات  مبعوث  يختتم 

الخاص اىل السودان، سكوت غرايشن، 

عىل  دارفور  وغرب  شامل  إىل  زيارة 

املحليني  املسؤولني  مع  التقى  حيث  يومني  مدى 

فيها  مبا  التطورات،  آخر  ملناقشة  اليوناميد  وقيادات 

العملية السياسية يف دارفور. ويف وقت الحق رافقه 

إىل  نيامفومبا،  باتريك  الفريق  البعثة،  قوات  قائد 

تكامرا حيث تحدثا مع املواطنني. قصدت املجموعة 

وتندوسو  قسمينو  وق��رى  والجنينة  كتم  أيضاً 

وفوربرنقا.

لليوناميد،  املشرتك  الخاص  املمثل 

الربوفيسور إبراهيم غمباري، يستقبل 

الدكتور  برئاسة  املستوى  رفيع  وفداً 

الجمهورية  رئيس  مستشار  الدين،  صالح  غ��ازي 

واملسؤول عن ملف دارفور، يف مقر البعثة يف الفارش، 

والية شامل دارفور، حيث اطّلع الوفد عىل نشاطات 

ومتّت  تواجهها.  التي  والتحديات  وإنجازاتها  البعثة 

مناقشة سبل تعزيز التعاون بني البعثة والحكومة.

النيجريية  السالم  حفظ  قوات  قيام   
من  ألكرث  الطبية  املساعدة  بتقديم 

اليوناميد  معسكر  يف  مريضاً   30
من  كجزء  دارفور،  جنوب  والية  قريضة،  يف  امليداين 

برنامج تواصلها مع املجتمع.

الربوفيسور  املشرتك،  الخاص  املمثل 

عىل  االع��الم  وسائل  يطلع  غمباري، 

سيام  وال  دارف��ور  يف  التطورات  آخر 

دارفور  يف  السياسية  والعملية  باألمن  املتعلقة  تلك 

ونتائج آلية التنسيق الثالثية العارشة.

ملتقى  يرتأس  املشرتك  الخاص  املمثل 

الخاصني  للمبعوثني  الثالث  البعثة 

جنوب  والية  نياال،  يف  السودان  إىل 

خاصاً  مبعوثاً  من21  أكرث  امللتقى  حرض  دارفور.  

إىل  باالضافة  املتحدة  األمم  يف  األعضاء  الدول  من 

املمثل الخاص لألمني العام لألمم املتحدة رئيس بعثة 

هاييل  السيد  )يومنيس(  السودان  يف  املتحدة  األمم 

منكاريوس. يتيح امللتقى الفرصة لنقاشات مستفيضة 

حول آخر التطورات يف املنطقة وسبل زيادة وتحسني 

يف  السياسية  والعملية  السالم  لجهود  الدويل  الدعم 

دارفور .

 
استقبال اليوناميد يف مقرها يف الفارش، والية شامل 

من  السودان  إىل  سفرياً   12 من  وف��داً  دارف��ور، 

الذي  الوفد  إجتمع  املساهمة.  البلدان   مختلف 

الحامدي  حسن  بن  عيل  القطري  السفري  ترأسه 

املتحدة  األمم  فريق  وممثيل  اليوناميد  ب��إدارة 

السالم  حفظ  وقوات  الوالية  ومسؤويل  القطري 

وقيادات النازحني يف طويلة، والية شامل دارفور . 

املجالس  من  برملانياً   64 من  أك��رث  مشاركة 

واملجلس  الثالث  دارف��ور  لواليات  الترشيعية 

الوطني السوداين يف افتتاح تجمع املرأة الترشيعي 

اإلقليمي يف دارفور.  

اوليفر شاسو

الربت كونزالس فاران

سيني كويل
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مجتمعات دارفور تحتفل باليوم العالمي للمرأة
بقلم غيومار باو سوليه وعماد الدين ريجال

نساء زالنجي

ليوم  املئوية  كان الثامن من مارس 2011، الذكرى 

يف  كبكابية  محلية   يف  تاريخياً  يوماً  العاملي،  املرأة 

والية شامل دارفور، إذ احتفلت املنطقة بهذا التاريخ 

البلدة  مواطنو  انضم  حيث  األوىل  للمّرة  املميز 

والقرى املجاورة إىل املاليني حول العامل إشادة منهم 

مبا حققته املرأة.

إجتمع أكرث من 3 آالف من النساء والرجال واألطفال 

التي تبعد قرابة  من مختلف املجموعات يف املحلية 

135كلم غرب الفارش، شامل دارفور. وكانت الفرحة 
يف  للمشاركة  ح��رضوا  وق��د  وجوههم  عىل  بادية 

الرقص والفنون واملوسيقى.  التي شملت  النشاطات 

ويف هذا اإلطار قدمت اليوناميد الجوائز لعرش نساء 

تقديراً ملساهمتهّن  املهنية يف مجتمعاتهن. 

عّدة بلدات أخرى يف واليات دارفور الثالث احتلفت 

املحلية  السطات  رعاية  تحت  وذلك  املانسبة  بهذه 

الشعار  وكان  واليوناميد.  املتحدة  األمم  ووكاالت 

عىل  الحصول  فرص  تكافؤ    ” العام  لهذا  املشرتك 

التعليم والتدريب والعلوم والتكنولوجيا، مدخل إىل 

عمل يليق باملرأة”.

من  أكرث  إجتمع  عاصف،  يوم  ويف  عينه،  الوقت  يف 

300 من النساء واألطفال والشباب يف جو احتفايل 
لحضور افتتاح مركز املرأة الجديد يف معسكر أبو ذر 

وكان  دارفور.  غرب  والية  يف  الجنينة،  يف  للنازحني 

املركز  وغايات  أهداف  إيضاح  هو  اليوم  ذلك  شعار 

بصورة جليّة. 

تّم تأسيس املركز يف اطار مبادرة املشاريع ذات  األثر 

الرسيع يف اليوناميد، مبساعدة جمعية تنمية املجتمع 

كرشيك منفذ يف والية غرب دارفور.  وسيعمل املركز 

كمرفق للخدمات االجتامعية واملجتمعيّة، ومن ضمن 

الجنيس والعنف  العنف  ارتكاب  أعامله كذلك رصد 

املساعدة  وتقديم  الجنس،  نوع  أساس  عىل  القائم 

اإلنجليزية  اللغة  يف  دروس  إىل  إضافة  للضحايا، 

ومهارات التدريب ونرش الوعي يف املجاالت األخرى. 

تقول خديجة عمر ببساطة “ إنّنا سعداء اليوم”. وقد 

وعمرها  املعسكر  يف  تسكن  التي  املرأة  هذه  ظلت 

55 عاماً  ترقص يف بداية الربنامج االفتتاحي. 

وخالل الكلمة االفتتاحية أكّدت السيدة صفاء العاقب 

آدم، األمني العام لجمعية تنمية املجتمع نضال النساء 
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ميني. احتفال بيوم املرأة العاملي – مسرية تضامن يف الفارش

اعىل. مدرسة اطفال يف عرض زاهي اثناء االحتفال يف كبكابيا 

تصوير اوليفيه شاسو

تصوير روبن ايناجو

الفتاة  بتعليم  االهتامم  ال��رضوري  “من  النازحات 

تنمية  تجاه  القيمة  املساهمة  عىل  قدرتها  لضامن  

دارفور” .

يف  مبسرية  االحتفال  يوم  بدأ  فقد  الفارش  يف  أّم��ا 

ذلك  يف  مبا  املواطنني  مئات   فيها  تحرك  املدينة 

النازحون  وممثلو الحكومة املحلية واملجتمع املدين 

واملدنيون  الدينيون  والزعامء  الطبية  واملؤسسات 

والرشطة السودانية والجيش السوداين جنباً اىل جنب 

مع موظفي اليوناميد ووكاالت األمم املتحدة. وسار 

تضامنهم  عن  التعبري  بهدف  الطرقات  يف  الجميع 

والتزامهم من أجل ضامن الحقوق املتساوية للمرأة. 

توقفت املسرية عند ميدان النقعة حيث غّنى االطفال 

ومثلوا يف فقرات درامية تعكس  التساوي يف الفرص 

بني الرجال والنساء يف مختلف الوظائف. 

تخلل االحتفال سلسلة من املقابالت أجرتها طالبات 

من املرحلة الثانوية حيث تحدثن مع مناذج من نساء 

يحتذى بهّن  يف دارفور - أكادمية من جامعة الفارش 

يف  ومسؤولة  للنازحني  السالم  معسكر  يف  وزعيمة 

الحكومة السودانية وسيدة أعامل محلية.

وقد شارك يف االحتفال كّل من املمثل الخاص املشرتك 

لليوناميد، الربوفيسور إبراهيم غمباري، ووزير املالية 

الوايل  ومستشارة  سليامن،  داوود  عبدو  الوالية،  يف 

إىل  باإلضافة  تنب،  حليمة  والطفل،  امل��رأة  لشؤون 

مسؤولني آخرين من الحكومة واليوناميد. 

وخالل الحفل ألقى الربوفيسور غمباري  رسالة األمني 

الذكرى  يف  قائال:    اليوم   لهذا  املتحدة  لألمم  العام 

بفضل  أحرز  الذي  الكبري  بالتقدم  نحتفل  املئوية، 

والسياسات  العملية  واإلج��راءات  الدؤوبة  الدعوة 

بلدان  يف  امل��رأة  ت��زال  ال  ذل��ك،  وم��ع  املستنرية. 

ومجتمعات كثرية مواطنة من الدرجة الثانية.

قدم  وعىل  كاملة  مشاركة  امل��رأة  مشاركة  فبدون 

العامة  الحياة  نواحي  جميع  يف  الرجل  مع  املساواة 

وعد  الذي  املجتمع  تحقيق  يف  لنا  أمل  ال  والخاصة، 

باالستقرار  ينعم  مجتمع  املتحدة،  األمم  ميثاق  به 

والسالم والعدل.

الضوء  املتحدة  لألمم  العام  األمني  رسالة  ألقت  وقد 

عىل أهّمية زيادة فرص املرأة يف الحصول عىل التعليم 

والصحة ومجاالت صنع القرار والتكنولوجيا.
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رأي: نشر الوعي 
لزيادة فرص المرأة

بقلم مارغريتا زوين

“ نساء دارفور يصنعن التاريخ ويحدثن تحوالً يف مجتمعاتهن

“
يف 8 مارس، إحتفلت اليوناميد باليوم العاملي للمرأة 

املجتمع  يف  امل��رأة  دور  تعاظم  حيث  دارف��ور  يف 

األخرية  السنوات  يف  كبري  بشكل  السياسية  والحياة 

وحيث تحمل املرأة مفتاح  السالم.

العامل  أنحاء  جميع  يف  للمرأة  العاملي  باليوم  يُحتفل 

التزام  لصالح  لنشهد  فرصة  اليوم  هذا  ومُيثّّل  سنوياً 

املرأة ومساهمتها يف تعزيز املساواة والعدالة والسالم 

والتنمية. وهو أيضاً مناسبة لالعرتاف بحقوق املرأة 

ونرش الوعي بشأنها وهو إىل ذلك يوم غالباً ما يقدم 

فيه الرجال األزهار للنساء يف حياتهم.

اليوم النور يف مطلع تسعينيّات  أبرص االحتفال بهذا 

يف  االشرتاكية  الحركات  من  وب��دأ  امل��ايض   القرن 

النساء  هبّت  عندما  وأوروب���ا  املتحدة  ال��والي��ات 

التغيري  إىل  باحتياجاتّهن وحقوقهّن وسعني  للمطالبة 

بشكل ناشط. ويف العام 1908، تظاهرت 15 ألف 

بساعات  مطالبات  املتحدة  الواليات  ُمدن  يف  أمراة 

وأقيم  االقرتاع.  يف  وبالحق  أفضل  وأجور  أقّل  عمل 

أّول احتفال باليوم العاملي للمرأة يف الواليات املتحدة 

ألول مرة يف يوم 28 فرباير 1909.
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لقد كان ذاك االحتفال األول بني عدد من االحتفاالت 

واملطالبة  املرأة  تقدم  مراعاة  يتم  العامل حيث  حول 

باملزيد من التغيري وتعزيز حقوق املرأة ومساهمتها 

الفاعلة يف الُحكم وُصنع القرار.

الدويل  االشرتايك  االجتامع  اعتمد   ،1910 العام  يف 

للمرأة وذلك يف  العاملي  اليوم  فكرة  باإلجامع  الثاين 

كوبنهاغن يف الدمنارك.  ويف 19 مارس 1911، شمل 

النمسا  مرة  ألول  للمرأة  العاملي  باليوم  االحتفال 

من  أكرث  طالبت  حيث  وسويرسا  وأملانيا  والدمنارك 

مليون إمرأة بحق املرأة يف العمل واالقرتاع والتعليم 

وتقلّد الوظائف العامة وإنهاء التمييز.

تّم االحتفال باليوم العاملي للمرأة يف روسيا يف فرباير 

مع  ظهرت  حركة  من  كجزء  وذلك   1913 العام 

رد   ومبثابة   .1913 األوىل  العاملية  الحرب  إندالع 

عىل مقتل أكرث من مليوين جندي رويس  يف الحرب، 

“الخبز والسالم” مام  أرضبت نساء روسيا من أجل 

انتقالية  حكومة  وتشكيل  القيرص  تنحي  إىل  أّدى 

منحت املرأة حق االقرتاع.

وقد عمدت األمم املتحدة منذ تأسيسها إىل االحتفال 

وأثناء  والنشاطات.  املؤمترات  خالل  من  اليوم  بهذا 

 ،1975 العام  يف  للمرأة  العاملية  بالسنة  االحتفال 

من  الثامن  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  أعلنت 

العاملي. وأصبح  املرأة والسالم  مارس  يوما لحقوق 

البلدان  من  عدد  يف  رسمية  عطلة  حالياً  اليوم  هذا 

أوغندا  أريرتيا،  فاسو،  بوركينا  أفغانستان،  فيها  مبا 

وزامبيا.

يف  املرأة  فرص  بزيادة  يرتافق  للمرأة  العاملي  اليوم 

دارفور

حدثت تغريات إيجابية لصالح املرأة يف جميع أرجاء 

العامل يف السنوات األخرية من حيث الحقوق والحامية 

والتمكني وذلك عرب التعديالت يف الترشيعات وزيادة 

الوعي  وزيادة  السياسية  الحياة  يف  املرأة  مشاركة 

الجنساين  املنظور  املرأة وتزايد استخدام  باحتياجات 

الجميع،  احتياجات  أخذ  لضامن  العمليات  يف جميع 

نساءاً ورجاالً بنيناً وبناتاً، بعني االعتبار.

كرشيحة  باملرأة  متزايد  اعرتاف  هناك  دارفور،  ويف 

أساسية وفاعلة يف املجتمع، وياُلحظ التغيري والتطور 

حكم  سيادة  إيل  الحكم  من  بدءاً  املجاالت  شتى  يف 

إىل  السياسية  الحياة  املرأة يف  القانون ومن مشاركة 

اإلنعاش املبكر من الكوارث اإلنسانية.

دارفور  والي��ات  يف  السودان  حكومة  أنشأت  لقد 

الثالث آليات لدعم املساواة وتلبية احتياجات املرأة 

وأبرزها تعيني مستشارة الوايل لشؤون املرأة والطفل 

وإنشاء وحدات حامية األرسة والطفل، باإلضافة إىل 

لجان محاربة العنف القائم عىل أساس نوع الجنس.

باإلضافة إىل ذلك، تضافرت جهود حكومات واليات 

وجامعات  املدين  املجتمع  ومنظامت  دارفورالثالث 

آليات  لتنظيم  اليوناميد  جهود  مع  والشباب  املرأة 

املرأة  متكني  ضامن  عىل  تعمل  ونشاطات  وهيئات 

وكذلك عىل تعزيز وحامية حقوقها. ومثال عىل ذلك 

تخصيص  يضمن  االنتقايل  الدستور  يف  نص  تضمني 

واملجالس  الوطني  املجلس  مقاعد  من   %25
اليوناميد  أطلقت  وقد  للمرأة.  الوالئية  الترشيعية 

وقد  للمرأة  اإلقليمي  التجمع  فرباير2011   21 يف 

ضّم جميع املرّشعات حيث تقع عىل عاتقهّن منارصة 

املستويني  عىل  الترشيعية  املجالس  يف  املرأة  قضايا 

يف  الجنسني  بني  ما  الفجوة  لسّد  واالتحادي  الوالىئ 

إدخال  أجل  من  والضغط  الوالية  وسياسات  قوانني 

إصالحات يف تنفيذ السياسات وهياكل الحكم.

لألمم  التابع  األمن  مجلس  قرار  لتنفيذ  لجان  توجد 

هذه  وتضّم  والي��ة  كّل  يف   1325 رقم  املتحدة 

املجتمع  ومنظامت  الحكومة  عن  ممثلني  اللجان 

تّم  وقد  والناشطات.  واألكادمييات  والنازحات  املدىن 

ومبشاركة  والتدريب  القدرات  لبناء  نشاطات  تنفيذ 

السجون  إدارات  الفاعلة ضمت  الجهات  واسعة من 

والطفل  األرسة  حامية  وحدة  من  وأفراد  والقضاء 

ولجان محاربة العنف القائم عىل أساس نوع الجنس 

اجتامعات  خالل  من  القدرات  تقوية  إىل  هدفت 

مشاورات  الفنية  اليوناميد  أقسام  وأجرت  دورية. 

إىل  هدفت  والدوحة  دارف��ور  محليات  مختلف  يف 

مشاورات  وُعقدت  املرأة،  احتياجات  إىل  االستجابة 

عكس  إىل  هدفت  النزوح  معسكرات  يف  ومداوالت 

آرائهن ومناقشة أمر مشاركتهن يف صنع القرارات يف 

املجتمع. وإىل ذلك متت استشارة نساء من مختلف 

لتحديد  واسع  نطاق  عىل  املدين  املجتمع  قطاعات 

أولوياتهن وإعطائها األولوية يف عملية السالم.

سبعة  وأنشئت  نسائية  مراكز  أربعة  تأهيل  تّم  وقد 

التي  املراكز  وتنظم هذه  دارفور.  نطاق  أخرى عىل 

تٌديرها املنظامت املحلية وجامعات املرأة  نشاطات 

بدءاً  املستويات  جميع  عىل  املرأة  متكني  إىل  تهدف 

من دروس محو األمية إىل نشاطات التدريب مروراً 

بناء  مبداوالت  وانتهاًءً  للدخل   املدّرة  بالنشاطات 

املساجد  أمئة  مع  ح��وارات  أيضاً  وأجريت  السالم. 

والحكامات.

مساهمة  أهمية  للحكامات  الجديد  الدور  يعكس 

إحالل  مجال  يف  سيّام  وال  دارفور  مجتمع  يف  املرأة 

السالم، إذ كانت الحكامات يف املايض يحرضن الرجال 

أغانيهن  فيستخدمن  اآلن  أّما  الحرب  عىل  والشباب 

التقليدية لتشجيع السالم.

تحوالً  ويحدثن  التاريخ  يصنعن  دارف��ور  نساء  إّن 

مبساهمتهن  االعرتاف  فان  وبالتايل  مجتمعاتهن  يف 

السالم  لتحقيق  أساسية  خطوة  هو  وحقوقهن 

لسنة  للمرأة  العاملي  اليوم  دارفور.  يف  والتنمية 

أصواتهن  دارفور فرصة إلسامع  لنساء  أتاح   2011
واملطالبة بحقوقهن واحتياجاتهن ... وما تجربة نساء 

دارفور إالّ داللة عىل قدرة املرأة عىل إحداث فرق.
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حياة مكرّسة لمساعدة المحتاجين
 قصة وتصوير شارون لوكونكا

قصة املٌمّرضة مارغريت شنكل

منذ  دارف��ور  يف  ممرضة  شنكل  مارغريت  تعمل 

تسع سنوات، وهي تساعد عىل تأهيل املستشفيات 

املرأة والطفل. إنّها معروفة ليس  وتعمل يف مراكز 

فقط يف مسقط رأسها سويرسا  بل كذلك وسط القرى 

كثريين،  إىل  وبالنسبة  دارفور.  شامل  يف  والبوادي 

وقتها  معظم  تكرس  إذ  لألمل...  رم��زاً  أصبحت 

ملساعدة املجتمع. وهي معروفة باألخت مارغريت.

سويرسا  لبلدها  مغادرتها  سبب  عن  ُسئلت  وعندما 

وقدومها إىل السودان، قالت ببساطة ”أحب مساعدة 

الناس وال سيّام النساء واألطفال، فهم يف أمس الحاجة 

إىل املساعدة”.

حرضت مارغريت إىل السودان منذ أربعني سنة، يف 

السنوات  وأمضت  املايض،  القرن  سبعينيات  أوائل 

درمان  أم  يف  نهاية  بال  تبدو  التي  إقامتها  من  األوىل 

عملت  الح��ق،  وقت  ويف  الخرطوم.  من  القريبة 

دنقال  يف  الصحة  وزارة  لدى  للممرضات  كرئيسة 

بشامل  عطربة  يف  الُرحل  البدو  جامعات  مع  وأيضاً 

قّدمها  العام 2010  األي��ام، ويف  السودان. مّرت 

فرح  أحمد  ال��دك��ت��ور  أرست��ه��ا  وص��دي��ق  زميلها 
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مارغريت إىل طريق أخرى”.

الصحة  بوزارة  زمالئها  أحد  منري  الدكتور  قال  وقد 

لألخت  الحقيقية  الصورة  يرسم  وحده  إّن املجتمع 

ذلك  الجميع، مبن يف  لدى  معروفة  مارغريت وهى 

وهي خري  قلبها  وطيبة  السوق، بصربها  يف  األطفال 

وقد  داف��ور  يف  اإلنساين  الحقل  ىف  للعاملني  مثال 

دراية  عىل  وأصبحت  املحيل  املجتمع  يف  إندمجت 

بالجانبني الثقايف واالجتامعي  للحياة الدارفورية، مبا 

يف ذلك املجتمع النويب. ويضيف  الدكتور منري ”إنّها 

إيجاد  عىل  أو  ما  مرشوع  عىل  إّما  باستمرار  تعمل 

طرق ملساعدة الناس”.

ترُص األخت مارغريت عىل االستمرار بعملها وطاملا 

املايل ستستمّر مبساعدة أكرب عدد  الدعم  تتلقى  أنّها 

ُممِكن من أهايل دافور.

WOMEN

ميني. املمرضة مارغريت مع احدى مريضاتها يف مستشفى كتم الريفي

أعىل. أم مع طفلتها يف مستشفى كتم الريفي

شامل  بوالية  للصحة  وزير  كأّول  ُعني  الذي  شادول 

املحلية. وعندما  واملجتمعات  السلطات  إىل  دارفور 

فرح  الدكتور  اندلعت الحرب يف العام 2003 غادر 

ملواصلة  مارغريت  األخت  بقيت  ولكن  السودان 

عملها كممرضة.

قبل  من  والحامية  باألمان  مارغريت  شعرت  لطاملا 

املجتمع وتتذكر حادثة أثناء الحرب،  حيث غادرت 

منزلها يف دارفور لرشاء بعض الخبز من الجانب اآلخر 

الطريق،  تسد  كانت عربة مدرعة  الشارع. وإذ  من 

والتي قد يعتربها البعض  مخاطرة،  طلبت األخت 

مارغريت  من الجندي تحريك سيارته... ولدهشتها 

رغيفاً  له  قّدمت  عودتها  طريق  لها. ويف  استجاب 

ألنّك  لك  الخبز  وامتنانها، “هذا  شكرها  تعبرياً عن 

أفسحت يل الطريق” .

الذين  األطفال  لعالج  العالجية  التغذية  مركز  يعترب 

يعانون سوء التغذية بالفارش واحداً من عّدة إشارات 

تدل  عىل حضور  األخت مارغريت يف دارفور، إذ 

الصدد،  هذ  يف  تقول  وهي  تشييده.  يف  ساهمت 

“يقدم املركز مساعادت كبرية ال سيّام أثناء النزاعات 

وهي  كان سؤء التغذية مشكلة شائعة حينئٍذ”.  إذ 

الفارش  القابالت يف  املساعدة ملدرسة  تقدم  ذلك  إىل 

حيث شيدت وحدة للتوليد،  كام تقوم بعقد  دورات 

النساء  تدريبية طبية وتقدم مساعدات مالية إلعانة 

عىل االلتحاق باملدرسة.

وتساعد األخت مارغريت كذلك  السجينات يف سجن 

هؤالء   “تحتاج  املتفائل  قولها  حّد  فعىل  الفارش. 

النسوة إىل الكثري من الدعم ليواصلن حياتهن”.

حالياً متيض هذه العاملة اإلنسانية املعطاءة وقتاً كثرياً 

يف مستشفى مدينة كتم، حيث تعمل  النوايا الطيبة 

ألصدقائها وأرستها يف قرية ريفية صغرية يف سويرسا  

عىل دعم  مساهامتها ملساعدة أهايل دارفور،  إضافة 

إىل الدعم الكبري الذي القته من الحكومة السويرسية.

السودان  لدى  املايض،  قام سفري سويرسا  فرباير  يف 

لريى  كتم  يف  مارغريت  األخت  بزيارة  موتل  أندريه 

السفري  الدعم. وقد رّصح  املزيد من  عملها وتقديم 

أهايل  ملساعدة  الطرق  من  املزيد  إيجاد  بُّد من  ”ال 
األخت  أرشدتنا  وق��د  ال��س��الم،  لتحقيق  دارف���ور 
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أول عمدة امرأة في دارفور
بقلم لويس ماثيسن و حليمة محمد

قصة جناحها

فاطمة محمد الفضل

مبثابة  للمرأة  العاملي  اليوم  كان  السنني،   مّر  عىل 

فتيل  وإشعال  الشوارع  إىل  للنزول  للنساء   الهام 

والحفالت،  املآدب  اجتامعات خالل  وعقد  الثورات، 

ورؤساء  الوزراء  ورؤساء  الدول  برؤساء  واالختالط 

البلديات، والتظاهر أمام أبواب الصحف ومؤسسات 

مأوى  عىل  للحصول  الخالية  املنازل  وشغل  الرعاية، 

للمرشدات، وسّن ترشيعات لإلصالح. 

والحركة  الغريب  العامل  إىل  اليوم  هذا  جذور  تعود 

االقرتاع   يف  بحقها  املرأة  طالبت  عندما  اإلشرتاكية 

مكتوفة  الوقوف  ورفضت  العامة  الوظائف  وتقلد 

أهمية  ازدادت  لكن  العمل.  يف  التمييز  أمام  األيدي 

هذا اليوم بالنسبة إىل املرأة عرب العامل يف حني تواصل 

نضالها من أجل تحقيق املساواة.

ننتهز الفرصة يف هذا السياق لنلقي نظرة إىل إحدى 

كن  سواء   كثريات،  من  واحدة  وهي  دارفور  نساء 

مرّشعات أو أمهات أو بنات أو خاالت أو جدات أو 

موظفات أو سيدات أعامل.

والجدير بالذكر أن شعار اليوم العاملي للمرأة لسنة 

التعليم  عىل  الحصول  فرص  ”تكافؤ   هو   2011
عمل  إىل  مدخل  والتكنولوجيا  والعلوم  والتدريب 

يليق باملرأة”. 

أتاح التعليم لفاطمة محمد الفضل، وهي أول عمدة 

الترشيعى  املجلس  يف  وعضو  دارفور  يف  النساء  من 

قريب  إىل وقت  كان  ولوج مجال  بالخرطوم، فرصة 

حكراً عىل الرجال، وهي بذلك أنارت الطريق لنساء 

أخريات يرغنب يف السري عىل ُخطاها.

بجنوب  نياال  ىف  املولودة  الفضل  السيدة  حصلت 

الريفية  التنمية  يف  البكالريوس  درجة  عىل  دارفور 

املاجستري  درجة  ونالت  للبنات  األحفاد  جامعة  من 

يف التنمية الريفية املستدامة من الجامعة عينها وعىل 

وهي  الخرطوم.  جامعة  من  الرتبية  يف  عالية  شهادة 

املستدام  السالم  حول  دكتوراة  لرسالة  اآلن  تعد 

أّن  إىل  فاطمة  السيدة  وتشري  السودان.  جامعة  يف 

امرأة  أي  بنت وال يجوز حرمان  لكل  ”التعليم حّق 
من حقوقها كإنسان”.

من  تخُل  مل  فاطمة  مسرية   فإّن  متوقع  هو  وكام 

العقبات. فقد عملت أرستها يف اإلدارة األهلية )نظام 

األعراف  بحسب  القبلية  املجموعات  شؤون  يدير 

يف  األخرى  القبائل  مع  عالقاتها  ويُؤطر  والتقاليد 

استفادت  لرمّبا  وبالتايل  والحرب(  السلم  أوق��ات 

فاطمة من عالقات أرستها، لكن نظراً إىل كونها امرأة 

فقد واجهت تحديات كثرية يف مسرية نجاحها .

تُدّرس  كمعلمة  لها  مهنة  أول  يف  اهتاممها  ركزت 

17فصالً يف الثانوية وتتعامل مع طالبات من خلفيات 
ريفية، هن  بأّمس الحاجة إىل التعليم، النساء والبنات.

عملت  التدريس،  خالل  خرباتها  من  ومستلهمة 

الفرتة،  تلك  يف  تعلميها.  تعزيز  عىل  الفضل  السيدة 

يف  تسهم  افكار  إىل  للتوّصل  عمل  ورشة  شاركت يف 

القوانني  إلصالح  توصيات  ذلك  يف  مبا  املرأة،  تعليم 

والسياسات. ونارصت السيدة الفضل فكرة تخصيص 

الحكم،  للمرأة عىل كل مستويات  املقاعد  نسبة من 

مبا يف ذلك اإلدارة األهلية. وقد لقي إقرتاحها قبوالً 

واسعاً وأفىض إىل إقرار وايل جنوب دارفور بقدراتها 

نياال.  محلية  املقدومية يف  عمودية  فعينها عمدة يف 

وهذه سابقة يف دارفور.

التفكري يف ما حصل، أشارت السيدة الفضل إىل  عند 

أّن تعليمها والتزامها ومستوى مساهمتها يف حقوق 

املرأة يف العمل العام أمور مّكنتها من الحصول عىل 

ذلك اإلقرار.

من  الرغم  وعىل  أنّه  أدرك��ت  تعيينها،  عند  ولكن 

كمرأة  وضعها  زال  ما  وجدارتها،  وخربتها  مؤهالتها 

عامالً أساسياً ملقاومة زمالئها من الرجال لها. وعندما 

السيدة  اكتشفت  كعمدة،  مهامها  مبامرسة  بدأت 

الفضل أّن الشيوخ مل يتقبلوها كعمدة وتساءلوا عاّم 

الرجال يف  إىل نقص يف  يعزى  تعيينها  إذا كان سبب 

مجال ظل تقليدياً حكراً عليهم.

إىل  الشيوخ  ودعت  تستسلم  مل  الفضل  السيدة  لكّن 

اجتامع. وعىل الرغم من عدم حضور جميع الشيوخ 

تحلّت بالشجاعة وأطلعت الحضور عىل ماهية دورها 

وأهميته ورشحت لهم عن مؤهالتها لشغل املنصب 

وقد رّحب معظم الحارضين مببادرتها وتقبلوا فكرة 

وجود عمدة من النساء.

عىل  أكرب  عقبة  شّكل  لرمبا  الذي  اآلخر  التحدي  أّما 

طريقها فهو استقطاب الدعم املايل لعموديتها. وتقول 

عىل  أساساً  األهلية  اإلدارة  ”تعتمد  املجال  هذا  يف 

الدعم  استقطاب  الذايت وقد يكون  التمويل  مشاريع 

والتمكني  والحوافز  امل��رأة  مشاريع  لتمويل  املايل 

الرجال. لكن  واإلرشاك صعباً يف مجال يسيطر عليه 

لتمويل  مالية  ملخصصات  أولوية  إعطاء  دون  ومن 

إرشاك املرأة ومتكينها فأي حديث عن تكافؤ الفرص

”  يذهب أدراج الرياح”.

األولوية  الفضل  السيدة  تعطي  الصدد  هذا  ويف 

يف  السلطات  ”عىل  دارفور.  يف  املستدامة  للتنمية 

من  البنات  لتمكني  تنموية  مشاريع  إنشاء  دارفور 

لحقوق  أولوية   إعطاء  يجب  و  باملدارس.  االلتحاق 

املرأة، فال ينبغي إخراج البنات من املدارس للزواج 

أياً كانت األسباب” .

أرستها  من  القته  ال��ذي  بالدعم  تستشهد  وه��ي 

وتقول ”يجب تشجيع األمهات من خالل السياسات 

نهاية  ففي  بناتهن”.  لدعم  والتعليم  واملشاريع 

املساواة  إليها،  بالنسبة  الحال  هي  وكام  املطاف 

وتكافؤ الفرص يبدآن يف املنزل.

 تعمل ُمعدات التقرير ضابطات يف شؤون نوع الجنس مع اليوناميد
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أصداء من دارفور

إطالق التجمع التشريعي النسائي اإلقليمي في دارفور
بقلم مارغريت زوين

املمثل الخاص املشرتك لليوناميد، غمباري، يخاطب النساء املرشعات اثناء اطالق التجمع الترشيعي

تصوير ديفد مانيوا

باليوناميد يف  الجنس  نوع  استشارية  وحدة  أطلقت 

عىل الصعيد اإلقليمي،   نسائياً  ترشيعياً  فرباير تجمعاً 

الثالث وذلك  دارفور  مرّشعة من واليات  يضم 64 

بغية معالجة عدم املساواة بني الجنسني  والتمييز يف 

ما يتعلّق بالقوانني والسياسات. 

ملرّشعات  ج��دي��دة  ببداية  امل��ب��ادرة  ه��ذه  تبرش 

أثناء  واضحاً  واهتامماً  أظهرن حامساً  اللوايت  دارفور 

فعاليات  إبان  جرت  التي  النقاشات  يف  مشاركتهن 

يف  الجنس  نوع  استشارية  وحدة  تؤكد  فرباير.   21
نوعها  من  فريدة  فرصة  ميثل  التجمع  أّن  اليوناميد 

دارف��ور  يف  الجنسني  بني  املساواة  وتعزيز  لدعم 

معالجة  إىل  التشكيل  الحديثة  الهيئة  هذه  وتهدف 

القوانني،  والتمييز عىل صعيد  الجنسني  بني  التفاوت 

من  االميان الراسخ بأنّه  لن تتاح للمرأة يف  انطالقاً 

دارفور فرص حقيقية وفعالة لتحقيق املساواة اال عرب 

تغيري السياسات والقوانني.

إّن نظام املحاصصة الحايل الذي ينّص عليه الدستور 

القومي املؤقت 2005 وقانون االنتخابات 2008

املجلس  يف  املقاعد  من   %25 نسبة  امل��رأة  منح 

الوطني واملجالس الترشيعية الوالئية يف جميع أنحاء 

دارفور. لكن وعىل الرغم من أّن ضامن وجود املرأة 

عىل املستوى الترشيعي أمر رضوري فهو ليس كافياً 

عمل   يف  الجنس  نوع  ملفهوم  فعال   ادماج  لضامن  

األجهزة الترشيعية. 

رشيف  محمود  بشاير  أم  السيدة  تعبري  حّد  وعىل 

يف  الوطني  للمجلس  املنتخبة  الدارفورية  وهي 

الخرطوم، ”سيعمل التجمع عىل املساعدة يف تطوير 

ذلك،   عىل  عالوة  بحقوقها،  للمطالبة  املرأة  قدرات 

الفعيل  الوجود  تعكس  ال  الحالية  املرأة  حصة  فإّن 

املرأة  قدرات  بناء  فإّن  وعليه  املجتمع،  يف  للمرأة 

سيكون الضامن يف املشاركة الكاملة والعادلة للمرأة 

عىل جميع مستويات املجتمع”.  

دارفور  يف  النسايئ  الترشيعي  التجمع  تشكيل  يأيت 

ترشيعية   استجابة  إىل  وسيدعو  املنطلق  هذا  من 

بالقوانني  يتعلّق  ما  يف  الجنسني  بني  الصدع  لرأب 

والسياسات الوالئية. كام وسيعزز عمل هذا التجمع 

بفاعلية  واملشاركة  االنخراط  املرشعات عىل  قدرات 

يف عمليات صنع القرار،  وسيقوم  املنظور الجنساين 

مناقشة  لضامن  الترشيعي  العمل  برفد  املضاف 

الربملان.  مستوى  عىل  وأولوياتها  املرأة  احتياجات 

االسرتاتيجيات  صياغة   عىل  أيضاً  التجمع  وسيعمل 

ومراقبة اآلليات لتثبيت دور املرأة يف تطبيق القانون 

السوداين والدويل وتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.

إبّان إطالق التجمع يف 21 فرباير، حرضت املرشعات 

دورات تدريبية زودتهن مبعارف أساسية حول كيفية 

الوطني  املجلس  عمل  يف  الجنساين  املنظور  تضمني 

كام  الثالث.  دارفور  الترشيعية يف واليات  واملجالس 

وتخطط وحدة استشارية نوع الجنس ملبادرات بناء 

قدرات أخرى يف املستقبل القريب.

ويف هذا السياق، أكد  الربوفيسور إبراهيم غمباري، 

إطالق  خالل  لليوناميد،  املشرتك  الخاص  املمثل 

الحديثة  الهيئة  هذه  لدعم  البعثة  استعداد  التجمع، 

التكوين وأهدافها قائالً: أهنئ املرأة التي لبت النداء 

املناصب  النساء  من  املزيد  تقلد  إىل   يدعو  الذي 

القيادية، سواء أكانت منتخبة أم ال.

إىل ذلك أعرب غمباري عن التزام اليوناميد مبساعدة 

القرارات  واتخاذ  الخطط  لوضع  السودان  حكومة 

وفاعلة  متساوية  مشاركة  فرص  وضامن  لتشجيع 

للرجال والنساء يف عملية اتخاذ القرار لضامن تقاسم 

والتنمية،  السالم  عن جهود  الناجمة  للفوائد  متساو 

وحامية النساء والرجال والبنني والبنات من املخاطر 

والتهديدات التي يتعرضون لها يف دارفور. 

محمد  عثامن  السيد  دارفور  شامل  وايل  وأشاد  كام 

باملبادرة والرشاكة بني حكومة السودان  يوسف كرب 

النسايئ  الترشيعي  التجمع  تكوين  يف  واليوناميد 

هام  والطفل  امل��رأة  أّن  ومبا  دارف��ور،  يف  اإلقليمي 

املرشعات  الوايل  حّث  بالرصاع،  املتأثرة  أكرثالرشائح 

الهيئة  هذه  تتيحها  التي  الفرص  من  االستفادة  عىل 

يف  نهايئ  سالم  حول  بتوصيات  للخروج  الجديدة 

دارفور.

املرأة  لشؤون  ال��وايل  مستشار  االفتتاح  حرض  وقد 

والطفل ورؤساء املجالس الترشيعية لواليات دارفور 

ومسؤويل  الفارش  معتمد  إىل  باإلضافة  ال��ث��الث، 

اليوناميد وممثيل املجتمع املدين. كام ووافق التجمع 

التي  األولية  العمل  خطة  م��رشوع  عىل  الجديد 

املقبلة  األسابيع  ستعمل املرشعات عىل تطويرها يف 

والتصديق عليها كخطوة أوىل قبل بدء النشاطات  يف 

إطار التجمع.

يف  الجنس  نوع  استشارية  وحدة  رئيسة  وخاطبت 

:أننّت  قائلة  املشاركات  أنغاغاو،  يغرياورك  اليوناميد، 

اليوم تصنعن التاريخ، إنّنا نعمل معاً ونحن ملتزمون 

بجعل دارفور والسودان مكاناً تعمل فيه املرأة عىل 

متكني نفسها للميض قدماً نحو دارفور مستقرة حيث 

الشباب  وتعليم  والتنمية  الشامل  االستقرار  يزدهر 

ويتّم يف الوقت عينه القضاء عىل الفقر.

تعمل مارغريت زوين ضابطة يف شؤون نوع الجنس مع اليوناميد
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أصداء من دارفور

مقتطفات حديث مع مشّرعتين 
من دارفور

قصة وتصوير شارون لوكونكا

من  مرّشعة   64 من  أكرث  املايض  فرباير  يف  شاركت 

تدشني  يف  الوطني  واملجلس  الثالث  دارفور  واليات 

يف  دارف��ور  يف  اإلقليمي  النسايئ  الترشيعي  التجمع 

البعثة   نظّمت   وقد  دارفور.  شامل  بوالية  الفارش، 

املشرتكة لالتحاد االفريقي واالمم املتحدة )اليوناميد( 

املساواة  تعزيز  لدعم  هامة  خطوة  إطار  يف  التجمع 

بني الجنسني يف اإلقليم، والدعوة الستجابة ترشيعية 

والسياسات   القوانني  الجنسني يف  بني  الفوارق  تعالج 

الوالئية. 

التجمع كذلك إىل العمل عىل مصلحة نساء  ويهدف 

دارفور لضامن التزام الحكومة بأحكام اتفاقية سالم 

املسائل  تعالج  التي  الالحقة  واالتفاقيات  دارف��ور 

املتعلقة باملساواة بني الجنسني يف االقليم. 

بتول عيل دكني وسعاد عبدالله كانتا من بني املرّشعات 

اللوايت حرضن إطالق التجّمع. 

لوالية  الترشيعي  املجلس  عضو  دكني،  عيل  بتول 

شامل دارفور 

السيدة بتول عيل دكني هي املديرة السابقة ملدرسة 

تتبوأ منصب  الفارشو حالياً  للبنات يف  الثانوية  املنار 
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أصداء من دارفور

الطرق كلّها”.

اآلن  صوتها  وأصبح  ملجتمعها  قوية  منارصة  سعاد 

مدوياً يف املجلس الترشيعي للمطالبة بحقوق املرأة. 

الستضعاف  حّد  وضع  إىل  نسعى  ”إنّنا  تؤكّد  وهي 

واملوارد  املطلوبة  باملهارات  تزويدهّن  وإىل  النساء 

حتى يبارشن مبشاريعهن ونشاطاتهن الخاّصة”.

الطالب   اتحاد  عضوايف  الجامعة  أيّام   سعاد  كانت 

يف  املدين  املجتمع  منظامت  من  عدد  إىل  وانضمت 

العاّمة،  شؤون  مجال  يف  خرباتها  إىل  ونظراً  الفارش. 

تعزيز  عىل  وتعمل  مفيداً  دوراً  تلعب  أن  ق��ّررت 

الخدمات يف مجتمعها. 

وتقول سعاد: إنتخبني الناس لخدمة املجتمع. أمتّنى 

أن أمتكن يف املقابل من أن أقّدم لهم ما يتوقّعونه مّني 

ال سيّام يف ما يتعلق ببناء قدرات املرأة. عن طريقي 

من  األخريات  دارفور  ونساء  بنايت  تتمّكن  أن  يجب 

اكتساب املزيد من املهارات وخدمة دارفور.

   

WOMEN

 ميني. بتول عيل دكن                     اعىل. سعاد عبدالله حامد

األمني العام التحاد املرأة يف والية شامل دارفور.

أصبحت  الوالية.  يف  ال�12  املرّشعات  إحدى  وهي 

عضواً يف اتحاد املراة يف العام 1992 وانخرطت يف 

السياسة عندما كانت طالبة يف الجامعة. وقد مهدت 

الحايل عىل  الطريق ملزاولة عملها  الخربات  لها هذه 

اللجنة  يف  عضواً  اختيارها  ومنذ  السياسية.  الساحة 

دكني   السيدة  تعمل  الترشيعي  باملجلس  الزراعية 

يداً بيد مع زميالتها حرصاً عىل أن تجد قضايا املرأة 

املجلس.  م��داوالت  خالل  الكافية  العناية  والطفل 

املشاكل  نستبق  ”إنّنا  الصدد  هذا  يف  بتول  وتقول 

ونعالجها ونضع السياسات وننفذها”. 

وتعمل لجنتها مع الكثري من السلطات املحلية مبا يف 

الوايل لشؤون املرأة والطفل ووزارة  ذلك مستشارة 

ووزارة  والتعليم  الرتبية  ووزارة  االجتامعية  الرعاية 

الصحة. وقد ساهمت بتول يف إعداد مسودة مقرتح 

لتطوير نساء دارفور وتعزيز قدرتهّن االقتصادية عن 

بتول  العمل والتدريب. وتضيف  طريق توفري فرص 

”إنّنا نعمل من أجل هدف واحد وهو االرتقاء باملرأة 

يف الوالية، فالنساء قويات مبا يكفي لتغييري املجتمع 

والوضع وعيش حياة أفضل”.

عىل الرغم من أّن السيدة دكني مل تتزوج فإنّها متثل 

املدرسة  ارتياد  أنسباءها عىل  تساعد   ، أرستها  عامد 

الوقت  وتخصص  كام  املدرسية  بواجباتهم  والقيام 

ملقابلة أرستها املمتدة بانتظام. 

سعاد عبدالله حامد ، عضو املجلس الترشيعي لوالية 

شامل دارفور

سعاد طبيبة بيطريّة وهي عضو يف املجلس الترشيعي 

تشغل  وكانت  أشهر   9 منذ  دارف��ور  شامل  لوالية 

سابقاً وظيفة املديرة العامة لوزارة الرثوة الحيوانية 

املرأة  الشاغل فمعالجة قضايا  الفارش وأما شغلها  يف 

وتعزيز حقوق االنسان.

توضح سعاد يف هذا السياق ”مبا أنّني عضو يف املجلس 

بالطموح  التحيّل  النساء عىل  الترشيعي أحث جميع 

وتحقيق أهدافهن عرب التعلّم والعمل الجاد. ما من 

أمر مستحيل بل علينا أن نكون  مستعدات لتجربة 
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أصداء من دارفور

نساء رائدات في غرب دارفور
اعداد رودا سوبيه و زانغرغ هونغ

منرية – من مهنة التعليم إىل صناعة الطوب 

كلثوم – صانعة أحذية

تعمل معدات التقرير يف الوحدة االستشارية لنوع الجنس التابع 

لليوناميد غرب دارفور 

كلثوم أبكر يعقوب من منطقة أم دوينة يف الجنينة،  

تتلّق  ومل  بنات  الربع  أّم  وهي  العمر  من  ال�24  يف 

أّن كلثوم تعلّمت القرآن  سوى التعليم االسايس. إالّ 

ومتارس  مجتمعها.  لنساء  اآلن  تعاليمه  تدرس  وهي 

إىل ذلك صناعة االحذية بغرض التجارة. وتقول كلثوم 

يف هذا الصدد ”أصنع األحذية الدارفورية املحلية أو 

”املركوب” للرجال والنساء كوسيلة لكسب العيش. 

من  التاسعة  يف  كانت  عندما  والدها  كلثوم  فقدت 

عمرها وكانت قد بدأت مّذاك بتعلّم صناعة االحذية 

لكن  مدرستها،  رس��وم  دف��ع  عىل  املساعدة  بغية 

ولألسف، أخرجتها أرستها من املدرسة لتتزوج برجل 

تركها  قليلة  سنوات  بعد  أحذية.  صانع  أيضاً  كان 

املدرسية  والرسوم  الغذاء  توفري  إذ عجز عن  زوجها 

ألطفالهام. تزوجت كلثوم مرة أخرى وعندما حملت 

تركها زوجها الثاين ايضاً. مذاك وكلثوم تعيل ارستها 

عن طريق تجارتها. وقد استطاعت من خالل األرباح 

التي حّققتها تجارتها رشاء قطعتي أرض تسكن اآلن 

يف إحداهام. 

قيمتها  نقدية  بجائزة  كلثوم  فازت  العام 2000  يف 

1500 جنيه سوداين يف معرض للمصنوعات اليدوية  
األحمر  الهالل  منظمة  دعتها  وق��د  الخرطوم  يف 

فن  عىل  النساء  لتدريب  املايض  نوفمرب  يف  السوداين 

تقديراً  كلثوم  مبادرات  لقيت  وقد  األحذية.  صناعة 

والقومي وهي  الواليئ  الصعيدين  الحكومة عىل  من 

تدعى باستمرار للمشاركة يف املعارض.

ومعظم  للرجال  مهنة  تقليدياً  املراكيب  صناعة  تعد 

النساء  أن  دارفور ال يصدقون  الناس يف والية غرب 

أيضاً يصنعن مثل هذه االحذية. وحالياً تسعى كلثوم 

لحشد التأييد من السلطات الحكومية لدعم صانعات 

األحذية األخريات. 

العام  يف  الجنينة  يف  الدين  بحر  محمد  منرية  ولدت 

سلطان  ساللة  من  مبارشة  متحّدرة  وهي   1936
املساليت بحر الدين، وهو زعيم مجموعة املساليت. 

اثنتني  برفقة  حفيدته  منرية  جد  السطان  أرس��ل 

العام  يف  والحقاً  الفارش.  يف  للدراسة  قريباتها  من 

الدلنج  يف  التعليم  معهد  يف  منرية  1952تسجلت 
جنوب كردفان وكانت أّول شخص يتّم قبوله من دار 

عملها  مبامرسة  بدأت   1956 العام  يف  مساليت.  

كمعلمة حتّى أصبحت مديرة مدرسة بنات مرموقة 

الصحة  ووزيرة  البارزات.  النساء  الكثري من  خّرجت 

تلك  خريجات  من  هي  دارف��ور  غرب  يف  الحالية 

املدرسة. 

عاماً   40 مل��ّدة  التدريس  منرية  امتهنت  أن  بعد 

مامرسة  إىل  وانتقلت   1993 العام  يف  تقاعدت 

األعامل الحّرة.

يف  إداري��اً  ضابطاً  الدين  بحر  محمد  والدها  كان 

الحكومة ويف الوقت عينه كان بناًء وصانع طوب وقد 

ورثت منرية هذه املهارة وهي سعيدة جداً يف مهنتها 

بأنّها تساهم بدفع عجلة  الجديدة ألنّها تشعر فعلياً 

االقتصاد املحيل ً وتستخدم مهاراتها يف التدريس لنقل 

معرفتها بالحرفة إىل شباب املجتمع. وتقول منرية يف 

هذا الصدد ”صناعة الطوب مهنة شاقّة إالّ أّن الشباب 

يتمتع بروح االعتامد عىل النفس للتغلب عىل الفقر”.

منرية أّم لولدين وبنت، أحد الولدين طبيب واآلخر 

زالت  ما  لكن  بيطرية.  فطبيبة  البنت  وأما  مهندس 

منرية  تستمتع بعملها يف صناعة الطوب. وإىل ذلك 

بحر  أنشأت منرية يف العام 2003 ”جمعية محمد 

لرياض  مركز  وفيها  األيتام”  لرعاية  الخريية  الدين 

االطفال. وتدرب الجمعية النساء عىل كيفية استخدام 

املواقد االقتصاديّة وتقدم املساعدة إىل املحتاجني.
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منذ مائة عام خلت، ملّا احتفل العامل للمّرة األوىل باليوم 

الجنسني  بني  املساواة  إىل  ينظر  كان  للمرأة،  العاملي 

األفكار  من  بعيد  حّد  إىل  أنّهام  عىل  امل��رأة  ومتكني 

الراديكالية. أّما اآلن وقد حلّت الذكرى املئوية األوىل، 

ها نحن نحتفل بالتقدم الكبري الذي أحرز بفضل الدعوة 

املستنرية.  والسياسات  العملية  واإلج��راءات  الدؤوبة 

كثرية  ومجتمعات  بلدان  يف  املرأة  تزال  ال  ذلك،  ومع 

مواطنة من الدرجة الثانية.

وعىل الرغم من أّن الفجوة القامئة بني الجنسني يف مجال 

بون شاسع يف  أوجه  هناك  التقلص،  ماضية يف  التعليم 

جداً  كبرية  أعداد  تزال  وال  البلدان،  وبني  الواحد  البلد 

من الفتيات اللوايت إّما يحرمن من التعليم املدريس، أو 

تعليمهن  األوان، أو يكملن  قبل  الدراسة  ينقطعن عن 

مبهارات ضئيلة وفرص أقل. وال تزال النساء والفتيات 

املرفوضة،  والعنف  التمييز  أعامل  من  أيضاً  يعانني 

وكثرياً ما يكون ذلك عىل أيدي رشكاء حياتهن الحميمة 

أو أقاربهن. واإلناث عرضة للخطر، سواء أكان ذلك يف 

أو يف معرتك  العمل  أو يف مكان  املدرسة  أو يف  املنزل 

املجتمع. ويف الكثري من مناطق النزاع، يستخدم العنف 

الجنيس عمداً وبصورة منهجية لزرع الخوف يف نفوس 

النساء ويف املجتمعات برمتها.

لذلك فإن حملة “متحدون من أجل إنهاء العنف ضد 

املرأة” التي أطلقتُها إىل جانب “شبكة القادة الرجال”، 

رسالة األمين العام لألمم المتحدة 
بمناسبة يوم المرأة العالمي

8 مارس 2011
العقاب وتغيري  تعمل من أجل وضع حد لإلفالت من 

الدويل  الصعيد  عىل  أيضاً  العزم  ويتزايد  العقليات. 

ومنع  النزاعات  يف  الجنيس  االعتداء  مرتكبي  ملعاقبة 

قرار مجلس  لتنفيذ  الجهود  من  املزيد  ولبذل  وقوعه، 

واألمن،  والسالم  املرأة  حول   1325 التاريخي  األمن 

بناء  جوانب  جميع  يف  املرأة  إرشاك  أهمية  يربز  الذي 

السالم وحفظه.

وأّما املجال اآلخر حيث نشعر بالحاجة املاسة إىل رؤية 

اعرتف  فلقد  والطفل.  املرأة  فهو صحة  ملموس  تقدم 

 2010 أيلول/سبتمرب  يف  عقد  ال��ذي  القمة  مؤمتر 

املسألة،  هذه  بأهمية  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  حول 

لألعامل  املتربعني  وأوساط  األعضاء  الدول  وتعهدت 

التي  العاملية  لالسرتاتيجية  قوي  دعم  بتقديم  الخريية 

النساء  صحة  وتحسني  األرواح  إنقاذ  أجل  من  أعلنتها 

واألطفال عىل مدى السنوات األربع القادمة.

النساء يتبوأن املكانة  القرار، ما فتئت  ويف مجال صنع 

ويف  متزايدة  بأعداد  الربملانية  املجالس  يف  بهن  الالئقة 

املرأة  تتوىل  ال  ذلك،  ومع  البلدان.  من  متزايد  عدد 

أقل  يف  إال  الحكومة  رئاسة  أو  الدولة  رئاسة  منصب 

تكون  عندما  وحتى  البلدان.  من  املائة  يف   10 من 

يكون  ما  فغالباً  السياسية،  الساحة  عىل  بارزة  املرأة 

أخرى  مجاالت  يف  املطلوب  املستوى  دون  ما  متثيلها 

من مجاالت صنع القرار وال سيام يف املراتب العليا يف 

قطاعي األعامل والصناعة. وتهدف مبادرة حديثة لألمم 

املتحدة إىل تصحيح هذا الخلل، وهي مبادرة “مبادئ 

من  ما يفوق 130  اآلن  بها  املرأة” التي يعمل  متكني 

كربيات الرشكات.

إّن االحتفال باليوم العاملي للمرأة هذا العام يركز عىل 

والعلم  والتدريب  التعليم  عىل  الحصول  يف  املساواة 

واإلنرتنت،  املحمولة  الهواتف  فبوجود  والتكنولوجيا. 

عىل سبيل املثال، تستطيع املرأة أن تحسن صحة أرستها 

الكسب،  فرص  من  تستفيد  وأن  الرفاه،  من  وحظها 

املخاطر.  أمام  والضعف  االستغالل  نفسها من  وتحمي 

ما  مع  القبيل،  هذا  من  أدوات  عىل  الحصول  وبفضل 

ينبغي من التعليم والتدريب، تستطيع املرأة أن تكرس 

حلقة الفقر وتجابه الظلم ومتارس حقوقها.

املتحدة  األم��م  بهيئة  العام  هذا  العمل  انطالق  إّن 

املعنية باملساواة بني الجنسني ومتكني املرأة لدليل عىل 

عزمنا امليض قدماً يف العمل يف هذا املجال من مجاالت 

وعىل  كاملة  مشاركة  املرأة  مشاركة  فبدون  االهتامم. 

قدم املساواة مع الرجل يف جميع نواحي الحياة العامة 

الذي وعد به  املجتمع  لنا يف تحقيق  أمل  والخاصة، ال 

ميثاق األمم املتحدة، مجتمع ينعم باالستقرار والسالم 

والعدل.

يوناميد
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