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Abstract
This study tries to investigate the dimensions of street-girls’ problems and to
suggest practical solutions thereof. After citing the bibliographical information
on street-girls in Khartoum State, it proceeds to describe how such girls spend
their everyday lives, gives the main causes for their vagrancy, points out the
educational, hygienic and security problems they face and finally suggests
practical solutions to their problems.
For the study, analytical and survey methods were adopted. Namely,
1. Data about street-girls, from different previous studies, was viewed and
used.
2. A survey among 24 street-girls was conducted, to find out what forced
them to leave their homes, how they led their daily-lives and what sort of
vagrancy lives they had, etc.
The most important results can be summarized as follows:
1. Street-girls’ families and tribes are generally permissive in letting their
children lead premature working-lives. They themselves have already
suffered from many natural and human-made problems.
2. The main causes for leading a vagrancy life are economical, social and
cultural in general.
3. Street-girls are generally active all the day’s night. They spend all
daylong sleeping under the supervision of a stronger street-boy, who
plays the role of a boy-friend.
4. They face many educational, hygienic and security problems.
Certain Suggestions for the solution of the street-girls’ problem were
made in the paper.
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يعتقد عدد كبير مف عامة الناس وخاصتيـ أف األطفاؿ المشرديف ىـ الذيف

وبناء عمى ذلؾ تكونت اتجاىات
الينتموف ألسر معروفة ،وأنيـ أساس كؿ شر وبالء.
ً
سمبية نحوىـ .يجد المرء أف المسميات التي أعطيت ليـ تدؿ عمى ىذا االتجاه السالب،

مثؿ" :شماسة" و "أطفاؿ شوارع"ُ .يقصد بالوصؼ األوؿ كؿ مف يعيش تحت الشمس وال
مأوى لو يقيو حر الشمس .ىذا عمى األقؿ في السوداف.
وقد لقبوا بألفاظ تحمؿ مضاميف مشابية لبعض األلفاظ في األقطار األخرى.
ٍ
ٍ
سموؾ آخر يصفو بأنو أسموب شوارع أو تصرفات
أللفاظ أو
وعندما يريد فرد ما اإلساءة
شماسة .وربما يجد الفرد المبررات ليؤالء األفراد فيما يتعمؽ بيذه االتجاىات السالبة .وذلؾ
ّ
ألف ىؤالء األطفاؿ تصدرعنيـ – في الغالب األعـ – أنماط سموكية شاذة ال ألنيـ سيئوف
بالفطرة ،ولكف لنقص الرعاية الوالدية التي ال ينكر أحد أىميتيا لمف في مثؿ سنيـ مف

الناس .يمكف ألي أحد أف يأتي بتصرفاتيـ نفسيا إف تعرض لظروفيـ نفسيا .لذا ينبغي

النظر ليؤالء األطفاؿ عمى أنيـ يعيشوف ظروفاً استثنائية ضاغطة ،يحتاجوف فييا لرعاية

وليستفاد مف قدراتيـ في البناء
المجتمع وحمايتو ،ليأمنوا شر تصرفاتيـ السيئة مستقبالً،
َ
والتعمير.

تعود المجتمع عمى رؤية األطفاؿ المشرديف الذكور في الشوارع ،إال أ ّف رؤية البنات
وى ّف يجبف الشوارع مف األمور غير المألوفة .وذلؾ ألسباب كثيرة .ربما أىميا
المشردات ُ

أف المشردات يدركف بصورة أو بأخرى أنيف لسف كالذكور حتى يتحركف بحرية تامة ،وذلؾ

ربما ألف المجتمع الرسمي والشعبي ال يسمح بذلؾ باعتبار أف ظيور الفتيات بيذا الشكؿ

يدلؿ عمى تيتؾ المجتمع وتفسخو .وىو أمر ال يرتضيو الديف وال العرؼ .كما أف البنات

ليست لدييف القدرة عمى سرعة الحركة والتخفي كما لمذكور .ولكف عدـ رؤية البنت المشردة

ال يعني عدـ وجود ىذه الظاىرة.

تُعتبر ظاىرة تشرد األطفاؿ بصورة عامة ،وتشرد البنات بصورة خاصة ،ظاىرةً
حضرية معاصرة .وىي لذلؾ أكثر انتشا اًر في المدف الكبرى عنيا في المجتمعات الريفية
التي تحكميا األعراؼ والتقاليد الصارمة والقيـ المتعمقة بكفالة اليتيـ واعانة المحتاج،

ومساندة المكموـ.
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ال يعتقد الباحث أف أسباب التشرد نفسية .فقد أثبتت نتائج الدراسة التي أجراىا

سمات شخصية معينة تدفع الطفؿ التخاذ قرار
عبدالباقي دفع اهلل (  ) 9777أنو ليست ثػمةَ
ٌ
اليروب مف المنزؿ وتفضيؿ حياة الشارع عميو .وانما تتمثؿ أسباب تشرد األطفاؿ في
العوامؿ االقتصادية واالجتماعية والثقافية .وبما أف أغمبية أسر األطفاؿ المشرديف ىي

النازحة لممدف ،فإنيـ غير مؤىميف لمعيش فييا .لذلؾ يجدىـ المرء يعيشوف في أطرافيا.
وغالباً ما تمارس أسر ىؤالء األطفاؿ أعماليا بعيداً عف مكاف إقامتيا .ويتغيب اآلباء

ويطمَب مف األطفاؿ المساىمة في دعـ دخؿ
واألميات ألكثر مف ثمثي ساعات اليوـُ ،
األسرة ،أو القياـ برعاية إخوتيـ الصغار وتنشئتيـ في غياب األـ .وبذلؾ تتفتّح لمطفؿ

بعض األبواب المغمقة ،ويفر مف كنؼ األسرة ،التي غالباً ما تعاقبو بالضرب لعدـ
العامؿ
ُ
إنجازه المياـ الموكمة إليو عمى الوجو الصحيح ،ويمجأ إلى الشارع ليبدأ حياة "الالعودة" إف
لـ يجد مف يأخذ بيده ويرعاه.

 .2مشكمة الدراسـة وحمولها

تتمثؿ مشكمة الدراسة في اإلجابة عف األسئمة التالية:

 1.2ما وضع المشردات في والية الخرطوـ وذلؾ مف حيث العدد ،والتوزيع الجغرافي،
وأماكف الوجود والبعد العرقي؟

 2.2ما أسباب تشرد البنات بوالية الخرطوـ؟
 3.2كيؼ تقضي المشردةُ حياتيا اليومية؟
 4.2ما أبرز مشاكؿ المشردات ( التعميمية ،الصحية ،األمنية )؟
 5.2ما أبرز الحموؿ لمعالجة ىذه المشكمة؟

 .3أهداف الدراسـة

تيدؼ الدارسة إلى:

 1.3التعرؼ عمى مظاىر مشكمة تشرد البنات بوالية الخرطوـ ومقارنتيػا بغيرىػا مػف المػدف
والبمداف.

 2.3توضيح أىـ أسباب تشرد البنات بوالية الخرطوـ وذلؾ لمتبصر بيا والعمؿ عمى
التقميؿ مف آثارىا المستقبمية.
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 3.3التوصؿ لبعض مقترحات الحموؿ التي ربما تسيـ في تحسيف الوضع القائـ لتشرد
البنات ،واحتماؿ توليد ىذه الد ارسة لبعض األفكار لمعالجة ما تطرحو مف مشاكؿ.

 .4أهمية الدراسـة

تتمثؿ أىمية الد ار سة في أنيا

 1.4تمقػي الضػػوء عمػى أىػػـ األسػباب التػػي تعمػػؿ عمػى تفػرير البنػات المشػػردات ،وبالتػػالي
االنتباه ليا والعمؿ عمى معالجتيا.

 2.4تزويد العامميف في ىذا المجاؿ بآلية عممية فاعمة ربما تساعد في معالجة بعض
جوانب القصور في مجاؿ تشرد البنات.

 3.4إثراء أدب الدراسات السابقة وبخاصة أف مثؿ ىذا النوع مف الدراسات ال زالت قميمة
في األدب المحمي.

 4.4تعتبر ىذه الدراسة مف الدراسات النادرة التي قارنت بيف ما يحدث في السوداف
وبعض األقطار العربية والعالمية ،وربما يساعد ذلؾ في إيجاد خصوصية لتناوؿ ىذه

القضية في السوداف.

 .5منهج الدراسة

تقوـ ىذه الدراسة عمى استخداـ المنيج التحميمي (  .) Analytical Methodوذلؾ

بتحميؿ البيانات ونتائج البحوث والدراسات المتصمة بموضوع التشرد واستخالص المعمومات
ِ
األسئمة الساب ِ
عرضيا .وذلؾ إلى جانب
ؽ
الالزمة لموصوؿ إلى اإلجابات المناسبة عف
ُ
المنيج المسحي ،إذ قاـ الباحث بإجراء دراسة مسحية وسط أربع وعشريف (  ) 72مف
البنات المشردات بوالية الخرطوـ .تظير أسئمة ىذا االستبياف ونتائجو مف خالؿ اإلجابات
عف كؿ سؤاؿ مف أسئمة الدراسة.

 1.5ما وضع المشردات في والية الخرطوم؟
يتعمؽ ىذا السؤاؿ ببحث الصورة العامة لوضع المشردات بوالية الخرطوـ .وذلؾ

مف حيث العدد ،والتوزيع الجغرافي ،وأماكف الوجود والبعد العرقي.
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لإلجابة عف ىذا السؤاؿ ينبغي استعراض اإلحصاءات اإلقميمية والعالمية وذلؾ

حتي يتمكف الناظر ليذه األمر مف إيجاد خمفية ربما تمكنو مف اإلجابة عف كثير
مف التساؤالت المرتبطة بيا.

 1.1.5تقوؿ بعض اإلحصاءات المبالغ فييا إف مايقدر بمائة مميوف ()900.000.000

ْفرٍد يعيشوف ويعمموف في شوارع العالـ ،حيث يتسولوف أو يبيعوف الفاكية
والسجائر والحمي الرخيصة ،أو يمسحوف األحذية ،ويمجأوف أحياناً كثيرة إلى
السرقة أو البغاء حتي يعيشوا ،وأف مف بيف ىؤالء ثالثيف مميوف
( ٍ ) 10.000.000
طفؿ .إال أف اإلحصاءات التي ُذكرت في مؤتمر ىامبورغ
الذي عقد في يوليو  7007تحت شعار "األطفاؿ ضحايا الحرب والفقر" تقوؿ
إف في العالـ نحو ثالثة عشر (  ) 91مميوف ٍ
ٍ
مشرد ،منيـ أربعةُ مالييف
طفؿ
يعانوف مف الشمؿ الدائـ بسبب جروح سببتيا الحروب ،وأربعة مالييف طفؿ

آخر يعيشوف الجئيف في المخيمات والبقية في األسواؽ .ويعتقد الباحث
بصحة ىذا الرقـ.
2.1.5

ذك ػ ػ ػػر حم ػ ػ ػػد العق ػ ػ ػػال ( ( http://:www.alriyadh.com.sa/contnt/17-11

)(2002

 ،Mainpage/locali-3332أم ػ ػػيف ع ػ ػػاـ المجم ػ ػػس العرب ػ ػػي لمطفول ػ ػػة

والتنميػػة" :أف المجمػػس بػػدأ بد ارسػػة ظػػاىرة أطفػػاؿ الش ػوارع فػػي المنطقػػة العربيػػة

ومعالجتي ػػا ،والتص ػػدي لي ػػا ف ػػي خم ػػس دوؿ ىػ ػي :مص ػػر والس ػػوداف والمغ ػػرب
ولبناف واليمف ،وأف ىناؾ مابيف  5إلى  90مالييف مف أطفاؿ الشوارع في عشر

دوؿ عربيػػة" .واذا تسػػاءؿ المػػرء لمػػاذا ىػػذه الػػدوؿ بالػػذات؟ اتض ػح أف المشػػكمة
لدى ىذه الدوؿ متأزمنة ،فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ،تشير إحصاءات غير

رسمية في مصر إلي وجود أكثر مف مميوف ونصؼ المميوف (  ) 9.3طفؿ في
الشوارع تتراوح أعمارىـ بيف  90إلى  93عاماً .وفي السوداف نحػو ثمػانيف ألػؼ

(  ) 60.000طف ػػؿ متش ػػرد ( شماس ػػي ) ،أغم ػػبيًـ م ػػف إفػ ػ ارزات ح ػػرب الجن ػػوب
النازف ػػة والصػ ػراعات القبمي ػػة .أم ػػا ف ػػي ال ػػيمف فيص ػػؿ ع ػػدد أطف ػػاؿ الشػ ػوارع إل ػػى
ثمانية وعشريف ألؼ (  ) 76.000طفؿ .وفي المغرب بحسػب د ارسػة إحصػائية
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أجريػػت ع ػػاـ  ،9776ف ػػإف عػػدد أطف ػػاؿ الشػ ػوارع بم ػػغ فػػي األق ػػاليـ الت ػػي ش ػػممتيا

الد ارسػػة ثمانيػػة آالؼ وسػػبعمائة وثمػػانيف (  ) 6560طف ػالً فػػي الػػدار البيضػػاء
وحدىا.

 3.1.5يالحظ مف اإلحصاءات السابقة أف الظاىرة ليست سودانية ،كما أف كؿ ىذه

اإلحصاءات لـ تشر لنوع المتشرديف ،وانما اكتفت فقط بإصدار األرقاـ الكمية.

فقد وضح تقرير بحثي (  ) Children of the Sug 7009أعدتو مجموعة مف
حصر عدد
الباحثيف ،في دراسة أجريت في الخرطوـ ،أنو مف الصعب
ُ
األطفاؿ المشرديف .وذلؾ لسرعة تحركاتيـ وعدـ وجود جية مركزية لحصر

أعدادىـ وتسجيميا .فقد أوضح التقرير أنو في عاـ ُ ،9740سجمت ثالثمائة
وتسع وتسعوف (  ) 177حالة تشرد ،وفي عاـ  9752نحو ألؼ ( ) 9000
العدد بنحو خمسة وعشريف ألؼ ( 73.000
حالة تشرد .وفي عاـ  9760قُدر
ُ

) ٍ
ٍ
مشرد .وفي آخر اإلحصاءات في عاـ  9766قُ ّدر عدد األطفاؿ
طفؿ
المشرديف بستة عشر ألؼ وسبعمائة ( ٍ ) 94.500
طفؿ في الخرطوـ وحدىا.

وفي دراسة أخرى أجريت عاـ  9770وضحت أف ىنالؾ أربعة عشر ألفاً

وثالثمائة وستة وثالثيف (  ) 92.114طفالً مشرداً ذك اًر ،وأ ّف ىنالؾ نحو
سبعمائة واحدى وسبعيف (  ) 559بنتػًا مشردة ،يعيشوف في الخرطوـ وحدىا.
أوضح التقرير )  ( Children of the Sug 2001أف عدد البنات المشردات
ٍ
في الخرطوـ يقدر بنحو أربع آالؼ ( ٍ ) 2.000
مشردة %70 ،مف ىؤالء
بنت

البنات يعشف حياة تشرد كاممة .أما البقية (  ) %80منيف فيعشف تشرداً

جزئيػًّا ،فيف يعممف بالصباح ويعدف لممنزؿ ليالً ،بمعنى أف ىنالؾ نحو
ثمانمائة ( ٍ ) 600
بنت يعشف حياة تشرد كاممة في الشوارع.

 4.1.5ال توجػد إحصاءات دقيقة لعدد البنات المشردات في المدف السودانية الكبرى.
إف بعض الدراسات ذات الصمة (  ،) Soha O.A. Eltai 2002التي
استعرضيا الباحث ،أوضحت صاحبتيا أف ىنالؾ نحو سبعمائة ( ٍ ) 500
بنت
ٍ
مشردة في الخرطوـ وحدىا ،وأنيا لـ تستطع إال مقابمػة ٍّ
ست وثالثيف ( ) 14
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منيف ،ذلؾ لمنع الحكومة ليف مف إعطاء معمومات لمباحثيف ،حسب قوؿ

الباحثة .كما أف عدد البنات المشػردات الالتي أجريت عمييف دراسة خمؼ اهلل
إسمػاعيؿ (  ) 7007لـ يزدف عف خمس وخمسيف (  ) 33بنتػًا مشردةً .ولـ
يتمكف التقرير األسبؽ ) ( Children of the Sug 2001مف جمع المعمومات

ٍ
خمس وثالثيف (  ) 13بنتػًا مشردةً .كما لـ يستطع الباحث في ىذه
إال مف
بع وعشريف (  ) 72منيف.
الدراسة إال مقابمة أر ٍ

يخمص الباحث إلى أف عدد البنات المشردات كما أوضحتو تمؾ الدراسات
يقدر بنحو سبعمائة ( ٍ ) 500
بنت .لكف ىنالؾ بعض المآخذ عمى ىذا

التقرير ،تتمثؿ في اآلتي:

(أ) إف عدداً كبي اًر مف ىؤالء المشردات يعممف في األسواؽ والمنازؿ
وي ُعدف في المساء لبيوتيف .فيؤالء الفتيات عمى حسب تعريؼ
َ
اليونيسيؼ يصنفف كمشردات.

(ب) إف ىذه اإلحصائية – بغض النظر عف صحتيا – تناسب حجـ
ٍ
عندئذ
الكوارث التي تسببت فييا ،وبمعالجة أسباب عمالة األطفاؿ
يصبح الرقـ المتبقي غير مقمؽ ،ويمكف السيطرة عميو بسيولة.

 5.1.5أمػ ا فيما يتعمؽ بأماكف وجود البنات المشردات فيعتمد ذلؾ بدرجة كبيرة عمى

نوعية التشرد .فغالبية المشردات تشرداً جزئيػًّا يذىبف لمنازليف الموجودة في

ثالث عشرةَ (  ) 91مف البنات الالئي يمثمف
أطراؼ العاصمة ليالً .فقد ذكرت
َ
عينة الدراسة الحالية (  ) %32.95أنيف يقمف بمنازليف .أما البقية الباقية (
 ) %23.61فإنيف يقمف بمنازؿ أصدقائيف أو بالشػارع ( تحت حماية أحد

األصدقاء ) وبعض مراكز الشرطة ،أو إي مكػاف آخر مناسب لمنوـ ( حسب

ما ذكره بعضيف ) .ويالحظ أف كؿ األوضاع األخيرة لمبيت البنات شاذة.
وربما تعرضيف لكثير مف األخطار.

ُ 6....يستخمَص مف إجابة ىذا السؤاؿ أف ىذه القبائؿ النازحة عموماً تتسامح ثقافتيا

مع خروج الفتاة لمعمؿ وتشجعو .وذلؾ لدعـ اقتصاد األسرة بػأي صػورة كانػت.
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ى ػػذا إض ػػافةً لمظ ػػروؼ القاس ػػية الت ػػي عاش ػػتيا بع ػػض ى ػػذه األس ػػر فق ػػد ى ػػددت
نسػػيجيا االجتمػػاعيد وأدى النييػػار القػػيـد وفقػػداف الوالػػديف والػػدعـ االجتمػػاعي

مما جعؿ خروج الفتيات لمعمؿ ىو البديؿ االكثر جاذبية لمفتاة ولألسرة.

تؤك ػ ػػد البيان ػ ػػات الم ػ ػػذكورة م ػ ػػف حي ػ ػػث األرق ػ ػػاـ والتوزي ػ ػػع الجغ ارف ػ ػػي عم ػ ػػى

موضػػوعية حػػدوث التشػػرد .وىػػي عوامػػؿ تمثػػؿ مؤشػرات واضػػحة لمػػا ينبغػػي أف
تكوف عميو طبيعة المعالجات لمحد مػف انتشػار تشػرد الفتيػات .وذلػؾ بػأف يأخػذ

المػ ػ ػػرء فػ ػ ػػي االعتبػ ػ ػػار خمفيػ ػ ػػة المشػ ػ ػػردات  ،وكػ ػ ػػذلؾ الخصوصػ ػ ػػيات الثقافيػ ػ ػػة
واالجتماعيػػة والبنيػػات الفكريػػة لمقبائػػؿ النازحػػة ،وتوظيػػؼ فمكمورىػػا وتراثيػػا ،وأال

يمؿ معالجةُ اقتصاديات ىذه القبائؿ وبنياتيا األمنية األساسية.
تُ َ
 2.5ما أسباب تشرد البنات بوالية الخرطوم؟

ُوجيػػت أسػػئمةٌ مباشػ ػرة لممشػػردات حػػوؿ األس ػػباب المحتممػػة التػػي أدت لتش ػػردىف.

وقُسػ ػمت ى ػػذه األس ػػباب إل ػػى أس ػػباب اقتص ػػادية ،اجتماعي ػػة ،وثقافي ػػة ،وأخيػ ػ اًر التقمي ػػد
والمحاكػػاة .وممػػا تجػػدر اإلشػػارة إليػػو ومالحظتػػو ىػػو أف المجتمػػع السػػوداني التقميػػدي

المحػػافظ قػػد تعػػرض ليػزات عنيفػػة بسػػبب الحػػرب األىميػػة الػػدائرة فػػي جنػػوب السػػوداف
وفػػي غربػػو وشػرقو ،والص ػراعات القبميػػة فػػي بعػػض منػػاطؽ التمػػاس القبمػػي ،وموجػػات

الجفاؼ والتصحر .كؿ ىذه أدت إلى ىجرة ريفية كبيػرة نحػو المػدف الرئيسػة ،التػي لػـ
تسػػتعد السػػتقباؿ أمػواج الميػػاجريف الجػػدد الػػذيف لػػـ يتعػػودوا سػػكف المػػدف ،ولػػـ يتػػأقمموا
مع شروط المدينة ،األمر الذي نتج عنػو ارتفػاع معػدالت البطالػة وت ازيػد نسػبة الفقػراء

ممػػف فقػػدوا مصػػادر دخميػػـ التقميديػػة فػػي الريػػؼ دوف أف تػػوفر ليػػـ الحيػػاة الحض ػرية

بػػديالً عنيػػا .وىػػو مػػا أنعكػػس عمػػى الن ػواحي االجتماعيػػة .فت ازيػػدت معػػدالت الطػػالؽ،
وتكاثرت نسب التفكؾ األسري ،وتناقص التكافؿ االجتماعي القبمي التقميدي.

وتأكيػػداً عمػػى مػػا سػػبؽ ،تتفػػؽ معظػػـ الد ارسػػات التػػي أجريػػت فػػي موضػػوع تشػػرد

البنػات ( مثػؿ خمػؼ اهلل إسػماعيؿ  7007و ،Soha Eltai 7009وتقريػر Children

 ) of the Sug 2001والمسػح الميػداني الػذي أجػري ليػذه الد ارسػة ،أف أسػباب تشػرد
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البنات ىي نفسيا أسباب تشرد الذكور .وعميو يمكف إجماؿ أسباب تشػرد البنػات فػي

النقاط التالية.

 1.2.5أسباب اقتصادية
إف الحالػػة االقتصػػادية لمػػبالد ،بعػػد موجػػات الجفػػاؼ والحػػرب المسػػتمرة فػػي
الجن ػػوب ،وبع ػػض الصػ ػراعات القبيم ػػة ،وتبن ػػي سياس ػ ٍػة ليبرالي ػ ٍػة ال تعيػ ػر كثي ػػر
اىتمػػاـ لمجانيػػة الخػػدمات الضػػرورية ،والظػػروؼ الماديػػة الصػػعبة التػػي تعػػيش

فييػ ػػا أسػ ػػر بعػػػض األطفػ ػػاؿ فػ ػػي أط ػ ػراؼ الم ػػدف ،وانتشػ ػػار البطال ػػة وانخفػ ػػاض
مسػػتويات األجػػور فػػي الوقػػت الػػذي تتضػػاعؼ فيػػو األسػػعار بػػوتيرة متسػػارعة،
كميا أسباب دفعػت الكثيػر مػف البنػات إلػى التمػرد عمػى حيػاة الفقػر التػي تعػيش

فييػػا أسػػرىف والبحػػث عػػف بػػدائؿ أخػػرى ميمػػا كانػػت صػػعبة ،ليسػػت مػػف بينيػػا

المدرسة أو الدراسة.

 2.2..أسباب اجتماعية

تتمثػ ػػؿ األسػ ػػباب االجتماعيػ ػػة فػ ػػي مظػ ػػاىر التحمػ ػػؿ مػ ػػف الت ازمػ ػػات التكافػ ػػؿ

االجتماعي التي ورثيا المجتمع مػف حيػاة الريػؼ ومسػتمزمات العصػبية القبميػة،

وتخم ػػي الكثي ػػر م ػػف اآلب ػػاء عػ ػػف مس ػػئولياتيـ األسػ ػرية .ى ػػذا إض ػػافةً لمظػ ػػروؼ

األسرية السيئة نتيجة الطالؽ ،أو اليجر والعػيش فػي كنػؼ زوج األـ أو زوجػة
األب ،والفقر ،واألمية واالنحطاط األخالقي لموالػديف .فيػذه كميػا كثيػ اًر مػا تػدفع

الفتاة إلى اليروب والخروج إلى الشارع ،حيث تتعرض لكافة أشكاؿ االستغالؿ
المػػادي والجنسػػي والبػػدني ،وتعػػاني مػػف سػػوء المعاممػػة والحرمػػاف النفسػػي .فمػػف

أجػػؿ تػػوفير لقمػػة العػػيش تمػػارس مجموع ػةً مػػف األعمػػاؿ غيػػر الرسػػمية ،مثػػؿ

الخدمػة فػي المنػازؿ ،والتسػوؿ ،بيػع السػمع التافيػة ،والعمػؿ فػي المحػاؿ العامػة،
وممارسة أعماؿ غير قانونية.

 3.2.5أسباب ثقافية

شكمت ظروؼ الحيػاة فػي المػدف وانتشػار محػالت اليػامبرغر والسندوتشػات

ودور الس ػ ػػينما الت ػ ػػي تب ػ ػػث أف ػ ػػالـ العن ػ ػػؼ وأش ػ ػػرطة الموس ػ ػػيقي الص ػ ػػاخبة وم ػ ػػا
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يصاحبيا مف تشبو بنجوـ السينما تحدياً كبيػ اًر أمػاـ فئػة البنػات الالئػي لػـ تػوفر

ليػػف األسػرة التربيػػة التػػي تخمػػؽ عنػػدىف مناعػػة ضػػد ىػػذه المػػؤثرات ،ولػػـ تػػوفر
ليػػف فػػرص الحصػػوؿ عمػػى مسػػتويات تعميميػػة مػػف المدرسػػة تػػوجييف التوجيػػو

السميـ .وىو مايجعميف عرضة لتمؾ التأثيرات المغرية.

 4.2..التقميد أو المحاكاة

إف التقميػ ػ َػد أو المحاكػ ػػاة ( تقميػ ػػد البنػ ػػات لمبائعػ ػػات األخريػ ػػات فػ ػػي الش ػ ػوارع
ومحاكاتيف ) ،وصحبةً السػوء ،وذلػؾ بحضػور إحػدى البنػات المشػردات والبػدء
في سرد مجازفاتيا وقصصيا التػي عاشػتيا أثنػاء وجودىػا فػي الشػارع ،والحريػة
التػػي تتمتػػع بيػػا مػػع صػػديقيا ،ومشػػاىدة السػػينما ،واألكػػؿ الجيػػد ،والتحمػػؿ مػػف

المسػػئوليات الكبيػرة مثػػؿ رعايػػة األخػػوة الصػػغار ومػػا إلػػى ذلػػؾ ،كمػو ممػػا يغػػري
البنت لمخروج ومحاولة تقميد ىذه التجربة المثيرة بصحبة بنت الحي أو الحمة.

 5.2.5يتضح مما تقدـ أف أكثػر العوامػؿ التػي تفسػر تشػرد الفتيػات يمكػف حصػرىا فػي
الظ ػػروؼ الطبيعي ػػة م ػػف مجاع ػػة وجف ػػاؼ وتص ػػحر أدت إل ػػى التفك ػػؾ األس ػػري
والفقػ ػػر والتنػ ػػازؿ غيػ ػػر الطػ ػػوعي عػ ػػف بعػ ػػض الق ػ ػيـ األص ػ ػيمة المتعمقػ ػػة بػ ػػالمرأة

ووضعيتيا .لذلؾ أفرزت الحرب وفترات الجفاؼ والتصحر وضعاً غير طبيعي

إلنسػػاف ىػػذه المنػػاطؽ ،خاصػػة وأنػػو أصػػبح يعػػيش فػػي منطقػػة ال يعػػرؼ الكثيػػر
عف جغرافيتيا وكيفية التعامؿ معيا لتأميف المأكؿ والمسكف لو وألوالده .ىذا لو

وضع المرء في االعتبار عػدـ رغبػة ذلػؾ اإلنسػاف فػي الحػرب وقابميتػو كإنسػاف
لمتأثر بالضغوط التي مػف أىميػا الحرمػاف ممػا تعػود عميػو مػف طعػاـ ومصػادر

لمميػػاه والممػػبس والمػػأوى واألمػػف واالنتمػػاء .لػػذلؾ تفػػرؽ األبنػػاء فػػي المدينػػة لعػػدـ
مقدرة األسرة عمى رعايتيـ فييا.

 3.5كيف تقضي المشردة حياتها اليومية؟
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ينص ىذا السؤاؿ عمى كيفية قضاء المشردة لحياتيا اليوميػة .تختمػؼ اإلجابػة عػف

الس ػؤاؿ حسػػب نػػوع التشػػرد وعمػػر الفتػػاة الزمنػػي .فقػػد أوضػػحت نتػػائج الد ارسػػة المسػػحية
التي قاـ بيا الباحث أف عمػر ىػؤالء الفتيػات يتػرواح مػا بػيف أربػع عشػرة وتسػع عشػرة (

 ) 97 -92سنة .ويمكف أف تتكوف بعد ذلؾ صورة واضحة لما يمكف أف يبدر مف بنػت
في ىذا العمر .فالبنات المشردات تشرداً كامالً ،الالئي يقضػيف الميػؿ فػي مكػاف مػا مػف

الشػػارع -مػػع صػػديقيا -غالبػاً مػػا يػػنمف فػػي وقػػت متػػأخر مػػف الميػػؿ ،ويػػنمف كػػؿ النيػػار.
وأخريات يستيقظف في وقت مبكر جداً حسب شكؿ الحمايػة المتػوفر .يبػدأ يػوـ المشػردة
بالغسيؿ في البحر أو المجػاري أو المنػزؿ الػذي تعمػؿ فيػو وقضػاء حاجتيػا ىنالػؾ .أمػا

فيما يتعمؽ باألكػؿ ،فيكػوف الحصػوؿ عميػو بعػدة طػرؽ :إمػا بواسػطة الصػديؽ أو تػذىب

ىي لمكافتيريا ،تشتريو مف المطعـ مف النقود التي تحصمت عمييا مف ممارسة البغػاء (

ع الد ارسػة الحاليػة مارسػف
إذ أوضحت الدراسة أف  %44.4مف البنات المشردات موضو َ
الجػػنس مػػع شػػخص بػػالغ ) ،ألنػػو مصػػدر الػػدخؿ األساسػػي لمعظػػـ البنػػات المشػػردات
تشرداً كامالً .أما البنات المشػردات جزئيػًّا فيحصػمف عمػى الطعػاـ عػادة مػف النقػود التػي
يكتسبنيا مف أجرة العمؿ أو العمؿ التجاري البسيط الذي ُيِد ْرَنوُ.
ُي َع ػد تنػػاوؿ المخػػدرات أو الم ػواد المخػػدرة مػػف النشػػاطات اليوميػػة لمبنػػت المشػػردة.
لذلؾ يعتبػر ذلػؾ مػف النشػاطات األساسػية ليػؤالء المشػردات ،أو يقمػف بػبعض األعمػاؿ

البسػػيطة المتمثمػػة فػػي بيػػع الفػػوؿ السػػوداني ( المػػدمس ) والمػػب ( التسػػالي ) أو مسػػاعدة
بائعات الشاي والكسرة في غسيؿ الصحوف ومناولة الطعاـ والشراب.

يػػتمخص ممػػا سػػبؽ أنػػو لتػػأميف سػػالمة ى ػؤالء الفتيػػات ينبغػػي التأكي ػد عمػػى أىميػػة

إعػػداد الػػدور المناسػػبة لي ػؤالء الفتيػػات ،والعمػػؿ عمػػى تػػوفير كػػؿ مػػا يمكػػف أف يضػػمف
استقرارىف ،وتزويد الدور بالمتخصصيف النفسييف واالجتماعييف الذيف يمكف أف يسيموا

فػي وضػػع البيئػػة االجتماعيػػة اآلمنػػة ليػؤالء الفتيػػات وتخطيطيػػا ،منطمقػػيف مػػف المعػػايير
والقيـ االجتماعية والعادات والتقاليد التي تميز خمفيات الفتيات القبمية.

 4.5ما أبرز مشاكل المشردات التعميمية والصحية واألمنية؟
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ي ػػتمخص ى ػػذا السػ ػؤاؿ ف ػػي محاولت ػػو معرف ػػة أب ػػرز مش ػػاكؿ البن ػػات المش ػػردات .فم ػػف

خالؿ المسح الميداني ليذه الدراسة يمكف إيجاز أىـ المشاكؿ التػي تتعػرض ليػا البنػات
المشردات في النقاط التالية.
 1.4.5مشاكل التعميم

مم ػػا الش ػػؾ في ػػو أف أكث ػػر اآلث ػػار وض ػػوحاً الت ػػي تق ػػع عم ػػى ىػ ػؤالء البن ػػات

بػػاختالؼ أعمػػارىف ىػػي حصػػرىف فػػي مجػػاؿ األميػػة أو التعمػػيـ المػػنخفضد إذ
عادةً ما تفتقد ىؤالء البنات الرعاية األسرية المشػجعة لالسػتمرار فػي التعمػيـ أو
االلتحاؽ بو .منيف عادة مف ينتميف إلى أسر مفككة فقيرة غير سوية .وىو مػا
يسػػاعدىف عمػػى اليػػروب أو عػػدـ االلتحػػاؽ بالمػػدارس نيائي ػًّا وبػػذلؾ يجػػد المػػرء

أف ىػؤالء البنػػات غالبػاً مػػا يمجػػأف إلػػى الشػػارع بػػدالً مػػف التعمػػيـ .وُيح َكػػـ عمػػييف
بالحرمػػاف مػػف حقيػػف األساسػػي فػػي التعمػػيـ والترقػػي فػػي المسػػتوى االجتمػػاعي
واالقتصادي عمى المدى البعيد.

 2.4.5المشاكل الصحية

تتعرض ىؤالء البنات لألمراض .كؿ واحدة منيمف حسػب مجػاؿ عمميػا أو

احتكاكيا .وبمػا أف البيئػة التػي يقمػف بيػا غيػر صػحية بعامػة ،لػذلؾ يجػد المػرء
أنيف يتعرضف لكثير مف المخػاطر الصػحية خاصػة التمػوث اليػوائي أو المػائي

والغذائي .كما أنيف ُيصبف بالعديد مف أمراض األغذيػة المموثػة ،كمػا يتعرضػف
ألمػ ػ ػراض مث ػ ػػؿ الج ػ ػػرب ،التيفوئيػ ػ ػد ،المالري ػ ػػا ،البميارس ػ ػػيا ،األنيمي ػ ػػا ،الس ػ ػػعاؿ

المسػػتمر ،وتقيحػػات الجػػروح ،إذ تػػؤدى الممارسػػات الجنسػػية التػػي تتعػػرض ليػػا

البنػ ػػات المشػ ػػردات لمعديػ ػػد مػ ػػف المخػ ػػاطر الصػ ػػحية ،بمػ ػػا فػ ػػي ذلػ ػػؾ األم ػ ػراض
النفسية ،واإلصابة بػنقص المناعػة المكتسػب ( اإليػدز ) ،واألمػراض التناسػمية،

وحػ ػاالت الحم ػػؿ غي ػػر الش ػػرعي ،وادم ػػاف المخ ػػدرات .إض ػػافةً إل ػػى ذل ػػؾ تص ػػبح
ى ػؤالء البنػػات رىػػائف لواقػػع مشػػوه يسػػود فيػػو الضػػعؼ ،وفقػػداف الثقػػة بػػاآلخريف،

واإلحسػػاس بالعػػار ،والنبػػذ مػػف قبػػؿ المجتمػػع .وربمػػا يتعػػرض كثيػػر مػػف البنػػات

المش ػػردات لعممي ػػة اإلجي ػػاض الت ػػي تي ػػدد ف ػػي الغال ػػب حي ػػاة ىػ ػؤالء الطفػ ػالت،
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وكذلؾ اآلثار الناجمػة عػف استنشػاؽ السمسػيوف ،وتنػاوؿ الخمػور وبعػض أنػواع

المواد المخدرة األخرى.

 3.4.5المشاكل األمنية

مػػف أكثػػر العوامػػؿ التػػي تمثػػؿ خطػػورة بالغػػة عمػػى البنػػات المشػػردات بوجػػو

خاص والمجتمع بأسره بوجو عاـ ىو استقطاب المجموعات اإلجرامية ليفد إذ

تتخذ ىذه المجموعات مف ىؤالء الصغار أدوات سيمة ورخيصة لألنشطة غير
اء أك ػػاف باس ػػتخداميف ك ػػأدوات مس ػػاعدة ف ػػي الت ػػرويج والتوزي ػػع
المش ػػروعة ،سػ ػو ً
لمممنوعػ ػػات ،أو بإحػ ػػداث االضػ ػػطرابات والعنػ ػػؼ أو اسػ ػػتغالليف فػ ػػي األعمػ ػػاؿ
المتصػػمة بالػػدعارة والفسػػؽ .كمػػا أف ىػؤالء البنػػات ربمػػا يتعرضػف ألنػواع جديػػدة

مػػف المخػػاطر ارتبطػػت بػػالتطورات المجتمعيػػة الحديثػػة كاسػػتغالليف لمتػػرويح عػػف
األجانب في المعسكرات أو أماكف السكف ،خاصة وأف ىنالؾ شركات كثيرة لػدييا

عماؿ مف البمد نفسو الذي تمثمو المشردات األجنبيات.

يعتبر بروز ىػذه المشػاكؿ نتيجػة طبيعيػة لممشػاكؿ التػي تعػاني منيػا ىػؤالء

الفتيػػات .فغيػػاب الػػدور األسػػري والػػدور الرسػػمي نجػػـ عنػػو كػػؿ ىػػذه المشػػاكؿ.
لذلؾ فإف تفعيؿ قوانيف عمالة األطفاؿ ،وحماية الطفولة ،وقوانيف التشػرد يمكػف

أف تسيـ في التقميؿ مف حدة ىذه المشاكؿ مستقبالً.

 .6التوصيات والمقترحات

بمػػا أف ىػػذه الظػػاىرة عالميػػة ،ت ػؤدي العوامػػؿ السياسػػية واالقتصػػادية دو اًر بػػار اًز فػػي

نشوئيا ،فإف النظر ألسباب ىذه الظاىرة يمثػؿ حمقػات الحػؿ ليػذه المشػكمة مػف جػذورىا .لػذا
فإف الحؿ في األساس يكمف في الجوانب التالية:

 1.6العمػػؿ بكافػػة الطػػرؽ والوسػػائؿ إليقػػاؼ الحػػرب السياسػػية فػػي الجنػػوب وبعػػض منػػاطؽ

السػػوداف األخػػرى ،ود ارسػػة األسػػباب التػػي تػػؤدي لمصػراع القبمػػي فػػي منػػاطؽ التمػػاس،
حتػػى يضػػمف المػػرء فػػي األقػػؿ تجفيػػؼ منبػػع النػػزوح مػػف الريػػؼ لممػػدف ،والعمػػؿ عمػػى
تنمية ىذه المناطؽ وبالتالي ضماف استقرار األسر.
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 2.6ضرورة توفير التعميـ األساسي ذي النوعية الجيدة مجاناً  ،باعتباره حقاً وشاغالً رئيساً
لألطفػػاؿ فػػي "مرحمػػة الطفولػػة الوسػػطى" وعػػامالً ميمػًّا آخػػر يػػتحكـ فػػي حيػػاة األطفػػاؿ

في مرحمتي المراىقة والرشػد .ويتعػيف أال ُي ْنظػر لممػدارس باعتبارىػا مؤسسػات تعميميػة
تسػػاعد األطفػػاؿ عمػػى تعمػػـ مػػا يحتػػاجوف إلػػى تعممػػو فحسػػب ،بػػؿ باعتبارىػػا وسػػائؿ

لحمايػة األطفػاؿ ولحفػػظ حقػوقيـ كػذلؾ .وعنػػد القيػاـ بػذلؾ ،بنبغػي أف تصػؿ لألطفػػاؿ
المسػػتبعديف وأف تكػػوف ليػػا صػػفة الديمقراطيػػة والمشػػاركة والرحمػػة والخمػػو مػػف العنػػؼ.

ويجب أف تودي ىذه المدارس – وغيرىا مف البيئات الخاصة باألطفػاؿ -إلػى مػنحيـ
مزيػػداً مػػف "الػػدعـ" ،وتعزيػػز قػػدرتيـ الفرديػػة عمػػى التصػػرؼ ومسػػاعدتيـ عمػػى تػػوفير
أوسع نطاؽ ممكف مف الخيارات في المستقبؿ.

 3.6ضرورة إيجاد تشريعات ممزمة لمجميع ،تمنع األسر وغيرىا مف استخداـ األطفاؿ دوف
سف الخامسة عشرة في أي شكؿ مف أشكاؿ العمؿ المنزلي أو ترويج السمع ،أو غير

دعـ أي أسرة
ذلؾ .عمى أف يعمـ ىذا األمر عبر وسائؿ اإلعالـ .كذلؾ ينبغي أف تُ َ
ال تستطيع تعميـ أبنائيا ،وأف يكوف ذلؾ عبر المحميات التي تسكف بيا أسر ىؤالء
األطفاؿ ،وأف تفعؿ ىذه التشريعات إف كانت موجودة.

 4.6تشػييد المراكز والمعاىد المتخصصة التي تمكف البنات الالئي في الشارع مف المجوء
إلييا ،عمى أف تتوفر الثقة بيف اإلدارة والبنات ،وتبني سياسة الباب المفتوح ،بمعنى
أف يشعرف أنيف يتعاممف مع المجتمع بكؿ فئاتود ألف سياسة الباب المغمؽ حوؿ

ص ْبف بصدمة
األطفاؿ – كما في مراكز األطفاؿ التقميدية – تنتج فتيات غريباتُ ،ي َ
عندما يبدأف في التعامؿ مع المجتمع .لكف تجب متابعة ىؤالء البنات كما لو كف في

أعضاء المركز أو المعيد أولياء
أسرة سوية .فمف تمتحؽ منيف بالمدرسة يصبح
ُ
أمرىا .وىي فترة تأىيؿ لالنفصاؿ التاـ عف المراكز المتخصصة .ويعتقد الباحث أف

كثير مف كفالء البنات الذيف يتبرعوف بوقتيـ وأمواليـ لممساعدة في رعايتيف،
ىنالؾ اً

عمماً بأف المجمس العربي لمطفولة والتنمية ومنظمة اليونيسيؼ ،ومنظمة اليونسكو،

ومنظمة العمؿ الدولية ،وو ازرة الشئوف االجتماعية ،وو ازرة الداخمية ،كؿ ىذه الجيات

تقدـ الكثير مف الدعـ الفني كما يمكف أف تقدـ الخبراء ،كؿ في مجاؿ تخصصو.
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وبالتالي تتوفر ضمانات كثيرة بوجود ىؤالء الفتيات في جيات محددة ،فيعمؿ ذلؾ
عمى حمايتيف مف االستغالؿ.

إيجاد طريقة عممية وعممية لتعريؼ مصطمح "البنت المشردة" ،وذلؾ تجنباً لمتصادـ
5.6
ُ
الثقافي مع األمـ األخرى ،باعتبار أف المجتمع السوداني مجتمع زراعي ورعوي ،وأف
وبناء عمى ذلؾ يجب
عمؿ الطفؿ يشكؿ دعامة أساسية لألسرة خاصة في اإلجازة.
َ
ً
القياـ بعمؿ مسحي جاد بمشاركة كؿ العامميف في قطاع التشرد بحصر عدد البنات

المشردات  -بالتعريؼ السوداني – ومف ثـ العمؿ عمى معالجة الموضوع مف ىذه
الزاوية.

التنسيؽ ما بيف المنظمات العاممة في مجاؿ تأىيؿ البنات المشردات ورعايتيف .ذلؾ
6.6
ُ
ألف ىؤالء البنات يعرفف بصورة أو بأخرى ما تمنحو أي جية مف مساعدات ،وذلؾ
وييف مجرد التمتع بما يقدـ ليف بدالً مف االستفادة مف ىذه اإلمكانات
ستي ُ
حتى ال ي ْ
لمتأىيؿ ول ّـ الشمؿ.
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