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 موجهة لألوساطالبـد من تخصيص برامج مبتكرة     "

التـي ال يـزال الزواج المبكر منتشرا فيها من أجل

 وبناءاالحـد مـن هذه الظاهرة والعمل على إلغائه        

شراكات مع الهيئات الناشطة ومع الجهات الحكومية

 ."والقضائية من أجل فرض حد أدنى لسن الزواج
: يالعربية الثان تقرير تنمية المرأة                              

"واآلفاق الواقع: الفتاة العربية المراهقة                            "
                         2003 

 االفتتاحية
 نقطة سوداء

 فقد.سواداكثر أكثـيرة هـي النقاط السوداء في مجتمعنا ولكن هناك نقاط        

 والمراهقين فياتراهقا العدد الخاص بالم   هذعداد  في مرحلة إ  اتضـح لنا    

الموضوعو بحوث متخصصة في هذا      أالسـودان عدم وجود أي دراسات       

في هذاالتي أنجزت بحوثا     الدول   أول كان من  السودان   أنحالـيا رغـم     

 مما يعني عدم اهتمام الباحثين، لم تستمر  لألسف ولكنها   1969المجال منذ   

امة في حياة الفردبهذه الفترة العمرية اله   ككل  الدولـة   و بـل    ،والعلمـاء 

  . يشكلون نسبة عالية من المجتمع السودانينوبالمراهقين الذي

وأطفال الشوارع   أ عالم   ىلإعندما نزلنا    دااكثر سو ألالـنقطة ا  صـادفنا   و

مراهقين فقد اتضح لنا وجود      ،العامية السودانية كمـا تسمى ب    "الشماسـة "

1960(ي الفترة    ف أجريت التي   كما أن اإلحصائيات   .مشردين من الجنسين  

و مراهق) مشروع مراهق   (  ألف طفل    28 وجود   إلىتشـير   )  2002 -

اإلحصائيات، وهذه   . مراهقة 771بينهم  من   ،مشـرد في الخرطوم وحدها    

 كبيرة من المراهقينأعدادا أن فهي  تؤكدا ،بغـض الـنظر عـن صحتها      

ا مم ،يعيشون في الشوارع حياة كاملة دون رعاية اجتماعية       والمـراهقات   

 .ا وغيرهاإليدز الخطيرة مثل لألمراضيجعلهم عرضة 

أشارت فقد ،تشرد المراهقات ويصبح األمر أكثر قتامة عند الحديث عن         

 يكسبن قوتهنالمستجوباتمن المراهقات   % 66إحدى الدراسات إلى أن     

ممارسة الجنسوتعتبر   . غصبا عنهن  أو نمن ممارسة الجنس باختياره   

لمشردينإلى ا  البد منه بالنسبة     أمر ،عة التشرد  رئيس مجمو  ،"ورالميج"مع  

أمرالمخدرات  ن  دماإ ويعد .هت فروض طاع  أحد يمثل   فذلك ،من الجنسين 

 التأقلم مع هذهىلقدرة عل هذه األطر الكتساب ا   مثل  ضروري أيضا في    

           .الحياة القاسية

من الدراسات للمنظمات   هذا  يسير من جولة لم تكن طويلة وعدد          

 وسبب كل هذا الحروب.طوعية الوطنية والدولية العاملة بالسودان     ال

أدى مما   ، واليابس األخضر ى بالسودان التي قضت عل    األهليةوالنزاعات  

 هذه النقاطإلزالةوكل ما نقوله     . ..أخرى أكثر خطورة   كوارث   إلى

: هو  أو على األقل للحد منها      السوداء في السودان وفي وطننا العربي      

ج لكل الدولذن ما يحدث في السودان هو مجرد نمو        ألالحروب   أوقفوا"

 .التي تعاني من كارثة الحرب
هويدا سليم جابر، السودان
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 المحلية والدولية اهتمت بكل الفئات العمرية ماالقوانينن  إ 

 . المراهقينعدا 

 حيث ينظر للفتاة المراهقة،كـثر عرضة للعنف   أ المـراهقة    

وضع تحت الرقابةتلذلك  ،  سرةلألنهـا مصدر قلق     علـى أ  

 .تها مما يحد من حرك،المشددة

خالل هذهمن غياب التوعية     ينلمراهقات والمراهق ا  يشكو 

 . ساس  لبقية حياتهم أالمرحلة العمرية التي هي 

 .  االهتمام بتمكين الشباب والمراهقين نقص 

يدزإلصابة با لإلكثر الفئات عرضة    أن والمراهقات   والمراهق 

وأورغم ذلك ال يتم توفير التوعية الكافية لهم من المجتمع           

 . الدولة

ىدماج المراهقين في حمالت القضاء عل     إ غياب العمل على   

 . يقوموا بذلك عندما يكبرواىالعادات الضارة حت
مجموعة تقارير ودراسات أنجزتها منظمات األمم : المصدر

 . المراهقةمجالوالجمعيات السودانية العاملة في  المتحدة
 

 

 :تقرؤون في هذا العدد 
   ... 2ص  

    ... 3ص 



 
 

 مرصد يهتم بقضايا المجتمع في سورية
 عدة   مشروع مستقبلي يهدف إلى تحقيق     ، كما جاء في صفحاته التعريفية،      هو نساء سورية  مشروع

 توفير  ، اآلراء المختلفة في واقع الحال، وفي تصورات المستقبل        اللتقاءإيجاد أرض حّرة     من بينها    أهداف

، شرط لمختلف الهيئات والمؤسسات األهلية والرسمية لتعبر عن تصوراتها دون أي قيد أو               مستقلةنافذة  

 ثانياً، بهدف دراستها    والعالمية رصد ومتابعة بعض التغيرات المهمة في مختلف البلدان العربية أوالً،           

 .  وتصورات وحلول نظرية وميدانية وقانونيةتدريبية تقديم ما أمكن من برامج ،واالستفادة منها

من أبواب هذا الموقع الرئيسية، باب المراهقة والشباب ويحتوي على عدد من المقاالت حول مواضيع                 

ماذا يريد المجتمع من الشباب وماذا      "،  "صاحب قرار ؟  كيف يصبح المراهق    "المراهقين والشباب من بينها     

ويمكنكم زيارة هذا الموقع على     ". ، الزواج أثناء الدراسة بين الرفض والقبول      "يريد الشباب من المجتمع   

 .www.nesasy.comالعنوان التالي 
 

  

     ...      
 

الفتاة العربية المراهقة   "بعنوان  سبع دول عربية    في   "كوثر" الدراسة التي أنجزها  بين  سريعة  ة   مقارن إجراء

 بعنوان  1969جريت في السودان قبل ثالث عقود من الزمن أي في           أدراسة  وبيـن    " الواقـع واآلفـاق    :

راهقين السودانيين   مواقف الم  ، تبين أن  "رشاد النفسي في المدارس الثانوية بالسودان     اإل خدمات   ىلإالحاجة  "

 ولإلشارة  .2002 سنة الدراسة   شملتهم الذين مواقف المراهقين العرب     عنفـي تلك الفترة لم تختلف كثيرا        

تناولت و) اإلناث من   100و من الذكور  150( عينة عشوائية من المراهقين      فـإن الدراسة السودانية شملت    

 ".كوثر"هة بمحاور دراسة يمحاور شب

وصفهم تم  باء الذين   آل يجدون مشقة في الحوار مع ا      ، حسب هذه الدراسة،   ينن من الجنس  من المبحوثي % 79

 فيها  ىجرأغلب الدول العربية التي     أ في   المراهقين وهـو نفس رأي المبحوثين من        .بالشـدة والصـعوبة   

ـ كو"  وابجاأمن المراهقين من الجنسين     %) 85 (، فإن صدقاءألهل من ا  أل وفيما يتعلق بموقف ا    . دراسته "رث

ـ  فقدان الثقة وهذا هو نفس رأي غالبية المراهقين        بسبب  هم  ئصدقا أ  لهم حرية اختيار   نهل ال يتركو  ألن ا أب

ـ  ن الوالدين  أ ب  منهم %38جاب  أ ،ينتكوين عالقة بين الجنس   أما بخصوص الموقف من     ". رثكو"ي دراسة   ف

% 15 واعتبر.  هذه العالقات  ربط بعدم وجود الفرص التي تتيح       هذا األمر % 5وفسر   .والتقاليد تمنع ذلك  

 .خرآلعدم الثقة في الجنس امنهم ذلك إلى % 10 خر وردآلن الخجل يمنع من تكوين عالقة مع الجنس اأب

راء المراهقين في العقد    آ هاكثر من ثالثة عقود هي نفس     أراء المراهقين السودانيين قبل     وهكذا يالحظ أن آ    

   المراهقات والمراهقين إلى بعض المسائل على حالها ؟  نظرةبقيتلماذا : التالي  مما يثير السؤال ،الحالي

ن المراهقين  أم  أ ، ثالثة عقود  ذنوالتي لم تتغير م   منظومة القيم والتقاليد السائدة     أن سبب ذلك يعود إلى      ل  فه

ن المنظمات والجمعيات   ألم  أ ها، وبرامج هالـم يجـدوا االهـتمام الكافـي من قبل سياسات الدولة وخطط            

وضاع أبوابا للحوار الجاد حول     أ كلها تساؤالت تفتح     ؟... جندتها أ وعـية لـم تضـع المراهقيـن في        الط

صبحت مرجعا بحثيا   أ بتلك الدراسة الهامة التي      "رثكو"كتفي  سي هل: ولعل التساؤل األهم هو      .المراهقيـن 

 من الخروج من   الكل للعمل معه لوضع خطط وبرامج وسياسات تمكن المراهقين         سيدعوم  أهمية  ألشـديد ا  

  ؟... عزلتهم

 مهات مراهقاتأ
مـازال المجـتمع السوداني

خاصة في الريف يلعب دورا

ـ  الفتياتة  يئا فـي ته   يرئيس

.المـراهقات للزواج المبكر   

فهـو عرف وقيمة اجتماعية

 غرسهاىيعمـل المجتمع عل   

ــراهقات ــوس الم ــي نف ف

ىي ال تتعد  تالصـغيرات الال  

ـ   أي،ةة عشر ث الثال نأعماره

بعـد البلوغ مباشرة ليصبحن    

مهـات صـغيرات يواجهنأ

ــبكر ــزواج الم ــاكل ال مش

كـالوالدة المـبكرة ووفيات    

ــغيراتألا ــات الصـ مهـ

تشــارأ فقــد... القوالطــ

جرتهاأحـوث   بدراسـات و  

بعض الجمعيات والمنظمات

العاملة في مجالالسـودانية   

 كليةعلـى غـرار    ،المـرأة 

 الجامعــية للبــناتاألحفــاد

جمعـية محاربـة العاداتو

جمعية بابكر بدريوالضارة    

ىل إ  ،...للدراسـات النسوية  

مـن الفتيات في % 63 أن

متزوجات في ) 13-9(عمر  

مجلــة دراســات( الــريف 

أكتوبر/  أغسطسالسـكان     

نأيتم ذلك رغم    و  .)2003

سـن الـزواج في السودان

. عاما 18بـقانونيا  محـددة   

 تعملالظاهرةولمواجهة هذه   

مـنظمات المرأة والجمعيات

ــةالتطوعــي  التوعــيةى عل

ذلكبمخاطر الزواج المبكر و   

  خاصةللحد من تفشيه   اسعي

 .في الريف
      /2005 



 

  
ن المجـتمع الداخلـي للمشردين  يقوم        إ 

 هي الجماعة   "الشلة" و "الشلل" أساس ىعل

التي لها شكل   و المشرد   إليهاالتـي ينتمي    

:  طبقات هي    أربعهرمـي وتتكون من     

رئيس (يمـثل قمة الهرم       و" المـيجور "

       مجموعـة الفرد  و "الجوكـي "و) الشـلة 

 "الفارات"ثم  مجموعة    ) لمفـرد فردة    ا( 

إلى ن من ينتمي    أل "رأف"وهي مشتقة من    

 يكون سريع   أن المجموعـة البـد      ههـذ 

 ويتم توزيع االختصاصات وفقا     .الحركة

 هو الذي يحدد مقر     "الميجور"ـللطبقات ف 

 "جوكي"للـ األوامر الشلة ويوزع    إقامـة 

 التي تنقلها   "الفرد" إلىالذي ينقلها بدوره    

غلب المهام  أ الذين تقع عليهم     "اتللفـار "

 ويقوم  . مهارات عالية  إلىالتي ال تحتاج    

 لكل  "الجوكية" بمـنح درجة     "المـيجور "

 مهمة  إنجاز يتمكن من    "فردة" أو "فـار "

صـعبة مثل السرقات المعقدة كما يوقع        

 ما  إنجاز يفشل في    "فار" كل   ىالعقاب عل 

 وغالبا ما يتمثل العقاب في      .إليه أوكـل 

كثر أ هم   "الفارات" و .نسـي االعـتداء الج  

المجموعات عرضة لالعتداء الجنسي من     

 "الفارة" غالبا ما يلجأ     ا لذ .األعلىالرتـب   

 ممارسـة الجنس مع الميجور طلبا       إلـى 

 .اآلخرينلحمايته من 

التي و لغتها الخاصة بها     "شلة"ولكل  

 اآلخرينن شلل المشردين    عتمـيزها   

 بين  وغالـبا مـا يحـدث صراع دام       

 .ما أمر ى علأوطقة   من ى عل "الشـلل "

 ما تسعي الشلة الستقطاب     غالبا لذلك

مجموعات جديدة من المشردين الجدد     

 لتقوية  إليها باالنضـمام    همئإغـرا و  

  .موقفها
مجموعـــة دراســـات :  صـــدرالم
 . شخصيةإفاداتو

 

    
سلوك الطفل قبل دخوله    لتهذيب   فهو ، عالم الرجال  ىلإ عالم النساء والشاب     ىلإعالن لدخول الفتاة     إ الختان هو السودانية  تعتبر األسر   

  .عملية االستعداد للزواج   وجزء من    مراهقتهاخالقية خالل فترة    أل نوع من الحماية ا    ، فهو لمراهقةإلى ا بالنسبة  أما    . عالم الكبار  إلـى 

 مرحلة المراهقة التي    ها قبل دخول  القيام به  الشرعي البد من     اإلطار من ممارسة الجنس خارج      لها تخويف     ختان الفتاة يعتبر البعض   و

 تشارأ  حيث ،بحاث النفسية صحة هذا االتجاه التخويفي     ألكدت ا أ وقد   .حد الوسائل لكبتها   أ  والختان هو  ،تعتـبر مـرحلة ثورة جنسية     

ن معظم  أ ،1979 سنةوالعصبية  العقلية   النفسية و  األمراض أخصائي طه بعشر    .جراها د أ النفسية التي    الدراسـات واألبحاث  نـتائج   

 فالعملية انعكست عليهن سلبا في شكل       .ة الختان في الصغر   يهن عمل ي العيادات النفسية من النساء الالئي مورست عل       ىت عل االمـتردد 

ن الختان هو نوع من العنف المجتمعي ضد        أ مما يؤكد    ،شعور بالقهر والنقص  خجل و ة في النفس و   ثقحباط وعدم   إبـرود جنسـي و    

 .نه يتم بموافقة كل المجتمعألالمراهقات 

      
،لماذا ال تكون لي عالقات بصبيان     ... ؟!ألني أنا البنت فيجب أن أكون الخدامة      هل  ال أعلم لماذا وقعت مسؤولية البيت علي،

 ! أن الصداقة مرفوضة وال أدري لماذارأيتنها صداقة فقط ولكني خصوصا  أ

سنة البحرين 16 ،سارة

أعتقد أن أمي كانت األكثر تأثيراً في ربما ألنني نشأت داخل وسط عائلي يسود فيه االعتقاد بأن الفتيات ال بد أن يشبهن

 . أمهاتهن

 تونس-سنة17         فريدة، 

 ."الراجل راجل والست ست"أقول، الفرق واضح، الفرق؟ ال أعرف ماذا 

 مصر-سنة16عمرو، 

والذكور ال يتحملون المسؤولية في أسرتنا مثل. ليست لإلناث في أسرتنا حرية التعليم مثل الذكور وال شخصية مستقلة لهن            

  .اإلناث

 اليمن-سنة18     شذى، 

      /2005 



 

 
 

 

  : في السودان في قضايا الشباب والمراهقين خبير

         

مناء أسرة السودانية وعضو مجلس     ألمين العام لجمعية تنظيم ا    ألحفاد للبنات وا  أل علم النفس بجامعة ا    أستاذتاج السر دوليب    

 : ليناإ والمراهقين والشباب تحدث اتون المراهقؤ شيول بالسودان فألهلية والخبير األمدرمان اأجامعة 

 ؟ المراهق من هو :آفاق أون الين   

هو ذلك الشخص الذي انتقل من مرحلة       

 مرحلة البلوغ وهي مرحلة     إلىالطفولـة   

 التاسعة  إلىعمرية تبدأ من الثالثة عشر      

  .ينو بعده بعام أ قبل ذلكأوعشر 

جرت جمعية تنظيم   أ :آفـاق أون اليـن      

وام أع ةربعأسـرة السـودانية قـبل       ألا

ما  إشرافكدراسـة حول المراهقة تحت      

ي تميز بها   هـم الخصـائص الت    أ هـي 

 المراهق في هذه الدراسة ؟

في عدة محاور حاولنا     جريتأالدراسـة   

 اتجاهات  ىالـتعرف عل  مـن خاللهـا     

 ، همالمراهقيـن من الجنسين وخصائص    

 واكتمال  يالفيزيولوجن التغير   أفال شك   

والذكورية  نثويةألنمـو الغـدد الجنسية ا     

 سلوكهم بصفة عامة    ىعل وتأثـير ذلـك   

مرحلة هـم خصـائص     أيعتـبر مـن     

مـا مـن حيث االتجاهات      أ .المـراهقة 

ـ      كيد الذات  أ ت ىوالمواقـف فـالعمل عل

تي أنثوي ي ألوتحقـيق الدور الذكوري وا    

تي بعد ذلك   أفـي مقدمة االتجاهات ثم ي     

تحقـيق االستقالل العاطفي من الوالدين      

 تكوين عالقات مع من هم       إلىوالسعي    

 من الجنسين و تطوير     هافـي السن نفس   

نـية والمفاهـيم الالزمة     المهـارات الذه  

وتختلف هذه  ... للـتعامل مـع المجتمع    

  متفاوتة وزانأاالتجاهـات والمواقـف ب    

نـاث وفقا للعوامل الثقافية     إلللذكـور وا  

 . الفردىواالجتماعية المؤثرة عل

 هـل يوجـد تمـيز     :آفـاق أون اليـن   

 ؟  والمراهقاتالمراهقيناجتماعي بين 

الكثير من   الحاليةئة االجتماعية   ي الب تسود

 بثقافة  المليئةالمفاهـيم والقيم االجتماعية     

ـ التم فالمراهقة في  . بيـن الجنسـين    يزي

السـودان يطلـب مـنها دور اجتماعي        

يخـتلف عـن المراهق ليس في المنزل        

  نطاق المجتمع الذي يقيد    ى بل عل  ،فقـط 

،  بسالسـل من المفاهيم الخاطئة     الفـتاة 

ـ   نموها التدريجي ى الذي يؤثر عل  يءالش

 فنحن في مجتمعنا العربي في      .يعـي الطب

حاجــة شــديدة لنشــر مفهــوم الــنوع 

 .االجتماعي و المساواة 

هــل توجــد خطــط  :آفــاق أون اليــن 

  ضمن سياسات الدولة ؟للمراهقين

تسير الدولة في سياساتها العامة لالهتمام      

19( من المراهقين    اكبر عمر ألبالشباب ا 

ــنة ) 24 - ــاس ــن، أم ــتم المراهقي  في

امـا من برامج و سياسات       تم إقصـاؤهم 

هذه أخذ   من ال بد  هنوهكـذا فإ   .الدولـة 

بعين الهامـة فـي المجتمع         الشـريحة 

والبد من  االعتـبار في سياسات الدولة      

 التربية وعلم النفس والطب     ءإشراك علما 

 .للمساعدة في برامج تستهدف المراهقين 

باعتـبارك خبير في     : آفـاق أون اليـن    

هم أا هي   قضـايا الشـباب والمراهقة م     

الدراسـات والـبحوث العلمية في هذا        

 المجال ؟

ـ ألقـد    دد من الدراسات حول    ع تجري

مشـاكل المراهقيـن والشـباب وكيفية       

سرية والجنسية في   ألالتربية ا وعالجهـا   

الصحة والثانوية  والمـناهج المدرسـية     

بحــاث أل اهــذه  وتهــدف...نجابــيةإلا

لتعريف إلى ا جريتها    أوالدراسـات التي    

لشـباب والمراهقيـن وتوفير     بمشـاكل ا  

 واألسرةالمعلومات للباحثين والمراهقين    

 واألسرة يستطيع المراهق    حتىحولهـا   

المجـتمع اجتياز هذه المرحلة العمرية      و

 وفي ختام حديثي    .يسر و بأمانالصـعبة   

 في هذا   "رثكو"شـيد بجهود    أن  أالبـد و  

 تفعيل شبكة المراهقين    ىتمنأالمجـال و  

شد أننا في   ألا  علـن المركز عنه   أالتـي   

في الوطن   جل المراهقين أجة لها من    االح

 .العربي

  هويدا سليم جابر: حاورته
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