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1. ABSTRACT 
The study presented here reviews activities of NGOs in Sudan by surveying and 
studying the activities of Save the Children of United Kingdom. Activities of NGOs 
in Sudan were always a controversial issue that resulted in the expulsion of many in 
2009. There were also precedents of such expulsions in previous and following years. 
The paper discusses humanitarian work in Sudan, positive and negative sides. The 
case study's activities of the Save the Children efforts in Jebel Aulia Internally 
Displaced People, specially their efforts in education were investigated. It is 
concluded that introduce invaluable help in educational field, building classes and 
facilities. However, they also face financial restraining because governmental efforts 
in improving facilities are minimized. With the increasing loads of children vying to 
join education, lack of books and writing materials, impoverished and destitute 
parents, they cannot pay the small fees required of them. Many children leave 
education and search for working opportunities to support their families. It is basically 
required from the government to step in and provide more funds to education. The 
results data of the Jebel Aulia camp is not different from hundreds spread all over 
Sudan. The country is faced with increasing numbers of children diverted from 
education to juvenile works or becoming social outsiders with all the expected 
consequences.  

  المقدمة . 2
ي  ت ھ وف وطن أو خارج ل حدود ال شریة داخ ن الھجرات الب واع م ان ألن دیم الزم ذ ق ة من عرضت القارة اإلفریقی

ع  شار مری اف وانت ً لدورات متصلة من الجف ً وغربا األعوام الماضیة تعرضت كل مناطق الساحل اإلفریقي شرقا
سبب سوء استغالل .للتصحر ة وب ن ناحی ار م ة األمط سبب قل ك ب ة  وذل ائر وإزال الرعي الج ة ك وارد المتاح  الم

الغطاء النباتي العشبي والشجري وسوء إستغالل الماء ونتیجة لذلك قل إنتاج األرض وھبط إنتاج الحبوب وانعدم 
 عرف السودان النزوح من قدیم الزمان وفي داخل أفریقیاالمرعى وإنتشرت المجاعة وفتكت باإلنسان والحیوان، 

ً أو ً سواء كان فردیا ل  جماعیا ة مث سبب كوارث الحروب أو للكوارث الطبیعی ة ب اع األمنی دھور األوض ك لت وذل
ا حاجة  الجفاف د دونم سودان الواح ار ال ي إط ً لكارثة طبیعیة ولكن كان ذلك یتم ف ً عن الكأل والماء أو تفادیا بحثا

ً وینتھي بإنتھاء األسباب التي  ً وموسمیا ات و. 1أدت إلیھلعون أجنبي ولذلك كان النزوح مؤقتا ت المجتمع قد تعاون
ل  ث تنتق داوة حی ي الب ل إل السودانیة على النزوح والھجرة واإلنتقال من مكان إلي آخر لطبیعة تكویناتھا التي تمی

ً عن الماء والكأل زوح والھجرة . القبائل من الشمال إلي الجنوب ومن الغرب إلي الشرق بحثا إن أمر الن وكذلك ف
سو صل فیما یتصل بفھم ال ي ف زح ف ة تن ل البدوی زال القبائ ي، وال ت ھ أمر طبیع ازحین فأن ع الن املھم م دانیین وتع

ى  رة عل زوح والھج سودانیون للن الي ینظر ال شائش وبالت اء والح الصیف نحو المناطق النیلیة التي یوجد فیھا الم
  .أساس أنھ أمر مشروع ویتوافق مع ثقافة وقیم وتقالید وأعراف مجتمعھم

دین  مبادئ اإلسالمفإذا كانت  ھي السائدة في المجتمعات السودانیة باعتباره دین األغلبیة الساحقة، فیحض ھذا ال
ن أ م أو الھروب م رزق أو العل ً لل ا رة طلب ى الھج یم عل ر واالالعظ اكن الخط ر اإلم ضعاف ویعتب ي ست سان إل ح

 كنا مستضعفین في األرض قالوا الم قالوا: (المھاجر الضعیف داللة على صالح المجتمع وفعل الخیر بقولھ تعالي
ساء) تكن أرض هللا واسعة فتھاجروا فیھا أنھ ) 97(الن ل ش ھ ج ي األرض (وقول ي سبیل هللا یجد ف اجر ف ن یھ وم

ً وسعة ً كثیرا ً سھل هللا لھ : (وكذلك قولھ صلى هللا علیھ وسلم) 100(النساء) مراغما ً یلتمس بھ علما من سلك طریقا
ً إللي الجنة ث اإلسالمو ).طریقا ي یح یھم ا عل سان إل ازحین واإلح اجرین والن دار (ستقبال المھ وءوا ال ذین تب وال

و  سھم ول ى أنف ؤثرون عل وا وی ا أوت واإلیمان من قبلھم یحبون من ھاجر إلیھم وال یجدون في صدورھم حاجة مم
إبن ال/وأعتبر الدین اإلسالمي النازح) 9(الحشر) كان بھم خصاصة ھ ك ذالمھاجر في سبیل ال ستحق سبیل ال ي ی

ازح زكاة المسلمین لظروفھ اال ین الن ضطراریة وحاجتھ للعون والمساعدة وال یوجد تمییز في األدب اإلسالمي ب
ً وحواجز بین المجتمعات وألن أرض هللا واسعة وال حجز  والمھاجر والالجئ ألن الدین اإلسالمي ال یضع حدودا

ة  ار أي الطاق اء والن ین على أحد وأن األرض والم شتركة ب م هللا الم ن نع ر م سیة تعتب ة الرئی وھي عناصر البیئ
دین اإلسالمي ) الناس شركاء في ثالثة الماء والكأل والنار: ( العباد، لقولھ صلى هللا علیھ وسلم ل ال د كف وعلیھ فق

                                                         
امش  – عبد العظیم سلیمان المھل، وأمین حسن عمر 1 ي الھ سودان شعبة  –الھروب ال ي ال ازحین ف زوح والن قضایا الن
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ي آدم وح: ( حریة اإلنسان مكرم ومعزز من خالقھ ومنفصل من باقي المخلوقات قال تعالي ا بن اھم ولقد كرمن ملن
وھو خلیفة هللا في ) 70(اإلسراء) في البر والبحر ورزقناھم من الطیبات وفضلناھم على كثیر ممن خلقنا تفضیالً 

ھ  رم وحمایت ز مك ازح عزی إن الن ھ ف ھ وعلی ى حرمت أرضھ، ولذلك البد من حفظ حقوق اإلنسان وعدم التعدي عل
ھ، ولھذ ھ وعرض ة واجبة بأمر هللا وحرمتھ مصانة في دمھ ومال سانیة برعای ة أو اإلن ات التطوعی ت المنظم ا قام

  .1النازحین وحمایتھم
  النزوح مفھوم . 3
ً بعدت فھي نازحة: لغةً  ً ونزوحا ویقال نزحت البئر فھي نازح ونزح القوم نزحت . نزحت الدار تنزح وتنزح نزحا

اره . آبارھم دَ عن دیاره غیبة بعیدة وأنتزح عن دی َعُ ابتاونُزح بفالن على المجھول ب د عنھ ازح أي . ع ر ن ال بئ ویق
ازح انھمأ ینأنفذ ماؤھا أو قل ویقال قوم ن ن أوط دون ع زح و.  2ي بعی زح أي ن ازح ن ً فھو ن ا ً ونزوح ا زح نزح ین
دة  وھناك .3نزح الشخص عن دیاره) نزح من الریف الي المدینة(الشخص عن داره أو أرضھ بعد  ات عدی تعریف

ة  على ترك مساكنھم  الذین أكرھوا باألشخاصعرف النازحونفي النازحین حیث  امتھم العادی اكن إق ك و أم وذل
زالزل(الطبیعیة  الكوارثبفعل  ة وال ات واألوبئ اف والمجاع خ…مثل الجف ن صنع ). ال ي م ي ھ وارث الت أو الك

سان  صراعات(اإلن روب وال ل الح سلحمث خ…ة الم دھور المراف، و)ال ي ت ة وھ ا معروف وارث نتیجتھ ق ھذه الك
ة المعیشیة واإل دمات اإلجتماعی شة والخ ً للمعی ا زوح طلب ر الن امھم غی جتماعیة واألمنیة، فال یجد المتضررون أم

ً لألمن) الخ…مثل التعلیم والصحة ومیاه الشرب( أما إذا عبر  ،كل ذلك الحراك یكون داخل حدود الدولةو. وطلبا
شتھ یكون أن یترك داره والنازح بعد . دولة أخرى فھم حینئذ الجئون إلى ھؤالء المتضررون الحدود ان معی ومك

ا  .العون والمواساة إلى فھو الشك في حاجة،  قد فقد موارده ومصادر رزقھ ن كلھ زوح ولك وتتعدد التعریفات للن
ھ.المعنى ذات تصب في  ي خلق سھم "   النزوح ظاھرة كونیة توافق سنن هللا ف المي أنف ة ظ اھم المالئك ذین تتوف ال

ُواقالوا فیم كنتم  َاكُ  قَال ِیھ وا ف رُ ِ َاج ُھ َت ً ف ة َ ع ِ اس َ ِ و َّ ُ هللا ض َرْ ْ أ ن ُ ْ تَك َم ل َ ُوا أ َال ِ ق ض ْ َ فِي األر ِین ف َ ع ْ تَض سْ ُ َّا م وقد  )  97النساء، (  "ن
اء  أل والم ى الك ن المرع ً ع ا ر بحث ان ألخ ن مك سان م زح األن ث ین رون حی ذ الق ي السودان من زوح ف دأ الن ب

ة واإلستقرار، وھي ذات الظواھر التي بدأت تتكرر اد إجتماعی ة ذات أبع رات دولی ة ومتغی روف طبیعی  نتیجة لظ
ة : النازحھو أن الھجرة  والفرق بین النزوح واللجوء و.4وإقتصادیة وسیاسیة ف لجن سب تعری ھ ح كما تقدم تعریف

حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة فقد عرفت بأنھ شخص أو مجموعة أشخاص أجبروا علي مغادرة منازلھم أو 
وارث مناطق ة أو الك سان العام صاب حقوق األن سلحة وإغت  إقامتھم المعتادة بھدف تجنب أماكن الصراعات الم

ً ) البشریة(الطبیعیة أو اإلنسانیة  ساعد األمین العام مأما فرانسیس دینق . 5 ولم یعبروا حدود دولتھم المعروفة دولیا
ن إقامتھم المعتادة أو ك أو ترك منازلھم أو أماالخاص لشؤن النازحین بأنھم األشخاص الذین أكرھوا علي الھرب

ام  ً لتفادي آثار النزاع المسلح أو نتیجة إلندالع حاالت العنف الع إضطروا الي ذلك خاصة عندما یكون ذلك سعیا
ات أو  الزالزل والمجاع ة ك وارث الطبیعی االت الك ي ح والنھب المسلح أو في حاالت إنتھاك حقوق اإلنسان أو ف

ي ر الكوارث الت دون أن یعب ذذكورة وب الظروف الم أثرة ب ة المت ك داخل حدود الدول سان وذل ن صنع األن ي م  ھ
 .النازحون الحدود الدولیة لدولة أخري

ً علي حیاتھ بسبب دینھ أو جنسھ او لونھ أو عقیدتھ  فالالجئأما  ً من اإلضطھاد أو خوفا ھو من الذ بغیر وطنھ فارا
ً من المجاعة والحروب والصراعات المختلفةالي دولة أخري توفر لھ المساعدة وا   .ألمن واإلستقرار وكذلك خوفا

ھ أو  ھ أو دین سبب عرق رره من التعرض لإلضطھاد ب ا یب ھ م أو كل شخص ترك وطنھ األصلي بسبب خوف، ل
سب د ب ب جنسھ أو إنتمائھ الي إجتماعیة معینة أو بسبب رأیھ السیاسي وال یستطیع أو ال یرغب في حمایة ذلك البل

ي  ھذا الخوف أو كل من ال جنسیة لھ وھو خارج بلد إقامتھ السابقة وال یستطیع أو ال یرغب بسبب ذلك الخوف ف
وھي ھجرة األشخاص ) Immigration(األولي الھجرة الوافدة  الھجرة نوعان ، الھجرة و.6العودة الي ذلك البلد

ة من دولة أجنبیة الي دولة أخري، أما الھجرة الخارجیة ھي عكس ي دول تھم ال ن دول خاص م  ذلك اي ھجرة أش
تیاریة، ھو الشخص الذي یھاجر من دولتھ الي دولة أخري وتتم الھجرة بصورة طوعیة وإخ فالمھاجر أما . أخري

ات اسبابھا أوغالبا ما تكون  ي أوق قتصادیة، أي بغرض البحث عن فرصة عمل أفضل أو عن التعلیم ویتم ذلك ف
ة سلم العادی باب وورد تعری. ال ر ألس د ألخ ن بل سیاسیة م دود ال رون الح ذین یعب خاص ال أنھم األش دین ب ف الواف

                                                         
 – مركز البحوث والدراسات اإلفریقیة – وفرص السالم بالتركیز على تجربة والیة الخرطوم  النازحون–شرف الدین إبراھیم بانقا /  د1

  .16قیا العالمیة صیجامعة إفر
  .887 ص–م 1977 بیروت لبنان –محیط المحیط  – بطرس البستاني 2
 .1184 ص–م 1988 –طباعة تونس  –المعجم العربي األساسي  – المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم 3
 النزوح وإفرازاتھ األمنیة على والیة الخرطوم – معھد البحوث والدراسات الجنائیة واإلجتماعیة – مجلة العلوم الجنائیة واإلجتماعیة 4
  .31 ص–م 2005 – جامعة الرباط الوطني –
 .1ین ص محاضرات لمعھد دراسات الكوارث والالجئ–الالجئون في السودان   محمد البربري محمد زین ،5
 معھد االبحاث – بخیت عبد هللا یعقوب ، احمد الشیخ عووضة، منى حسن عثمان ، الجھد الرسمي والشعبي في معالجة قضایا النزوح 6

   م2006 الطبعة االولى – مركز دراسات المجتمع –االقتصادیة واالجتماعیة وادارة العلوم والتكنولوجیا 
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ً من عناصرھا ومن التعریفات السابقة  .إقتصادیة أو شخصیة، وال یشكل الخوف المؤسس من اإلضطھاد عنصرا
اجر ئ والمھ ازح والالج صطلح الن ین م ر ب رق كبی اك ف ا أن ھن ضح لن ا، یت زوح  و.ذكرھ صطلح الن ف م یختل

Displacement صطلح ن م رة  ع تمعن Migrationالھج املة وب ة ش ة إرادی ون طواعی رة تك ث أن الھج  حی
كل  ي ش ك ف ار، ویكون ذل ھ، أن یخت رد فی ال للف ً المج سرا ً وق ا زوح یكون مفاجئ ن الن سبق، ولك دبیر م وتفكیر وت

ً فردیة وتتم عبر مراحل عدة مما ی  سھل اإلمتصاص واإلستیعابموجات بشریة جماعیة، بینما تكون الھجرة غالبا
ً حیث ترحل األسرة  للعناصر المھاجرة في بلد اإلستقبال وإحاللھا وتعویضھا في بلد المنشأ، والنزوح یكون شامال
ا  ل إال م ر والتحم ا للغی ا وأرضھا وزرعھ ة دیارھ ً تارك ارا وة واجب أو القریة أو القبیلة أو المدینة عن دیارھا عن

زوح تستطیع حملھ في رحلة المجھ ول مما غال ثمنھ وخف وزنھ لكن الیعوق ذلك في رحلتھا نحو المجھول، ولن
اطق  دى من ً ل سا ً وتوج ا شكل خوف ذلك ت ة ول ر االختاری ة وغی ة الالارادی سریة اإلجباری نزع من أنواع الھجرة الق

اطق اإلستقبال إستیعاب ن األستقبال بعدم تنظیمھا وترتیبھا وسرعة تدفقھا وتلھفھا، ویصعب على من م م ذا الك  ھ
ي . 1البشر في وقت واحد مھما كانت اإلمكانیات كما یصعب على مناطق الطرد أن تعوض ھذا الفاقد البشري وف

والھم  سین اح ي تح ون ف راد یرغب دة أف ن ع اري م ول إختی ال وتح ي إنتق رة ھ سیكولوجیة، أن الھج ة ال الطبیع
ن  علنزوح فیحدث بصورةاالمعیشیة، ویعملون بوعي وإدراك، أما  ر، وم م األم ذین یھمھ ك ال امة ضد إدارة أولئ

دا بعض  ا ع ً من السكان م ً تتم الھجرة بصورة تدریجیة والتمس إال جزءا أجل ھدف واحد ھو إنقاذ حیاتھم، أیضا
  .الحاالت اإلستثنائیة وعلى العكس من ذلك یتم النزوح بصورة مباغتة 

الھجرة إستجابة لواقع طبیعي یفرض بعض التحدیت وتأتي  .2وعلى شكل فئات متضامنة تؤثر على نسبة السكان
ً ما تكون لدوافع إقتصادیة ً عن 3التي یواجھھا البدو وغالبا  والھجرة إنتقال السكان على شكل جماعات أو أفراد بحثا

 ً األمن، وتحسین مستوى المعیشة ورغم اإلختالف حول تعریف الھجرة بین العلماء الجغارفیین إال أن ھناك إتفاقا
 أن الھجرة یقصد بھا إنتقال اإلنسان ونقل مقر إقامتھ من مكان جغرافي الي مكان آخر والھجرة الداخلیة ھي على

 حدود دولتھ یبقي داخل النازح حسب التعریف السابق و.إنتقال السكان من منطقة الي آخرى داخل الدولة الواحدة
دة األصلیة وال یغادرھا و ة (تظل عالقة النازح بدولتھ جی لدول ساعدتھا) األص اج لم ا .وھو محت زوح  أم تم فالن ی

س ً وق ار جبرا ھ لإلختی رد فی ال للف ال مج ً ف سابقو. را ف ال سب التعری ئ ح ھ  الالج دود دولت ارج ح ة (یوجد خ دول
ة أووال تربطھ بھا عالقة و) األصل ة الفعلی ن الناحی انون وال یتمتع بحمایة دولتھ األصلیة سواء م تم  الق اللجوء ی

ً وقسر ً فال مجال للفرد فیھ لإلختیارجبرا  .ا
ن منط ، نوعینفھو أما المھاجر  سكان م ال ال ة النوع األول الھجرة الداخلیة وھي إنتق ل الدول ي أخري داخ ة ال ق

النوع الثاني الھجرة الدولیة، وھي الھجرة الخارجیة وتحركات السكان عبر الحدود السیاسیة الدولیة إلي الواحدة و
ال وتختل .مسافات كبیرة م أن اإلنتق ة بحك ن الھجرة الدولی ا أسھل م ة كونھ رة الدولی ف الھجرة الداخلیة عن الھج

اجر  ي أخري ال تعترض المھ ة ال ن دول دخول والخروج م شاكل ال یكون عادة لمسافات قصیرة فضالً عن أن م
ً في الغالب األعم بینما تواجھ الھجرة الدول شأ وعقبات من إجراء العالقیة عدة مصاعب داخلیا ات الجدیدة التي تن

ھي ھجرة األشخاص من دولة أجنبیة إلي دولة أخري، فالھجرة الوافدة و. 4بین القادمین الجدد والسكان األصلیین
صورة  تم ب رات ت ل ھذه الھج ري، وك ة أخ أما الھجرة الخارجیة ھي ھجرة أشخاص من دولتھم األصلیة إلي دول

  .طوعیة أو اختیاریة
اج أو غالبدوافع ھذه الھجرات  اطق اإلنت ي من ن العمل ف ً ھي البحث ع دول یكا ض ال ي بع صناعات ف ام ال ون قی

ً من عناصر جذب للعاملین والبحث عن التعلم  ً نستطیع القول أن اللجوء والنزوح یتفقان في أن . عنصرا وعموما
ء یكون من بلد أخر، الھجرتین إجباریتین قسریتین، ولكن یختلفان في أن النزوح یكون داخل القطر الواحد واللجو

فالنازحون ال یغادرون بلدانھم وإنما من مناطق النزاع والكوارث إلي المناطق األمنة بینما یضطر الالجئون إلي 
عبور حدود دولتھم إلي بلد أخر وبالتالي تصبح حمایتھم ومساعدتھم مسؤولیة الجھات التي تم اللجوء إلیھا أو بلد 

ق مع أما المھاجر فیختلف عن . الملجأ سریة، وتتف یس ق ة ول ة أو اختیاری النزوح واللجوء في كون ھجرتھ طوعی
النزوح في أن المھاجر تكون عالقتھ جیدة مع دولتھ األصلیة ویظل مھتما بحمایتھا، ویتفق مع اللجوء في كونھما 

  .خارج دولة األصل
   الكبرى الخرطوم إلي للنزوح التاریخیة الخلفیة . 4

إلي الخرطوم الكبرى النزوح من المظاھر اإلجتماعیة الحدیثة التي طرأت على مجتمع الخرطوم الخلفیة التاریخیة للنزوح 
الكبرى، ولعل بدایتھ ترجع إلي مطلع الثمانینات حیث ضربت موجات من التصحر والجفاف معظم أرجاء األقالیم خاصة 

                                                         
ایو  النزوح وأثر–نجالء ھاشم محمد حجازي  1 ة م وم(ه في التغیر اإلجتماعي في منطق ة الخرط ن ) والی رة م  –م 2000 – 1984الفت

 . 25 ص–م 2007 – معھد دراسات الكوارث والالجئین –قیا العالمیة یجامعة إفر
  .352 ص– منشأة المعارف باالسكندریة –م 2000 – السودان دراسة جغرافیة – صالح الدین على الشامي 2
نار –حمد بلولھ  إبراھیم محمد أ3 ة س وي بوالی م التنم ا ودورھ ة من غرب إفریقی سداد– ھجرة الفالت سات   دار ال ة احدى مؤس للطباع

  . 18 ص–م 2005 – الطبعة األولي –مصحف إفریقیا 
 .3 معھد دراسات الكوارث واالجئین، جامعة افریقیا العالمیة ص– محاضرات في مادة النازحین –حسان عطیة  4
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ا ة منھ اط. الغربی ة من المن ت وراء الموجات العارمة من الھجرة الداخلی دن وخاصة وكان ي أطراف الم ق المتضررة إل
الخرطوم الكبرى بعد أن فقدوا ما كانوا یمتلكون من ماشیة وزراعة وإستحالة علیھم الحیاة في مناطقھم وقد إستفحلت ھذه 
ة  ي تشكیل لجن ا ألدى بالسلطات إل رى مم الظاھرة حتى أصبحت تشكل خطورة على أمن وسالمة مجتمع الخرطوم الكب

م برئاسة وزارة الصحة والرعایة اإلجتماعیة في ذلك الحین لعالج األثار المترتبة على ھذه الظاھرة 1984قومیة في عام 
وفي منتصف الثمانینات ازدادت حدة موجات النزوح من األقالیم الجنوبیة إلي  .والعمل على إعادة النازحین إلي مناطقھم

ً من الحروب األھلیة وال ً أطراف مدن الخرطوم الكبرى ھروبا تي اكتوى بلظى نیرانھا معظم سكان األقالیم الجنوبیة وبعضا
تیعاب الموجات القادمة . من سكانھا محافظة جنوب كردفان سع باستمرار إلس وأقام ھؤالء النازحون معسكرات أخذت تت

ي یضم م مجلس قومي لشؤون النازحین بقرار من مجلس الوزراء الذ1988وكون في عام . من المناطق المتأثرة بالحرب
غ عددھا أربعة وثالث ازحین وبل وزارات والوحدات ذات اإلتصال المباشر بشؤون الن دة وحددت في عضویتھ ال ون وح

بفي أن إختصاصاتھ  دى القری ى الم وع تو تنفذ عل د ن ة وتحدی التھم اإلجتماعی ان ح ازحین وبی صر الن ى ح ل عل تمث
ة وتكثیف الن م ووضع الخطط األمنی ة لھ ة الالزم سیاسة وحجم اإلغاث ربطھم ب ازحین ل ة وسط الن ة اإلعالمی احی

د  سیاسات تنفذ على المدى البعید أو أن تكون .الدولة التي تعالج مشكلة النزوح ي تحدی وتنحصر ھذه السیاسات ف
م  مناطق اإلستقرار المقترحة للنازحین وتحدید نوع العمل الذي سیقومون بأدائھ والخدمات التي یجب أن توفر لھ

ذي وتقدیر تكلفت ي واإلداري ال شكل األمن د ال ة وتحدی ات المختلف ن الجھ ھا المالیة والعمل على إستقطاب الدعم م
یستنفذ في مناطق اإلستقرار من لعمل على التوفیر الخدمات الضروریة باألقالیم الجنوبیة للحد من موجة النزوح 

اة وشؤون ال1988وأنشأت في عام  ة والزك ازحین م وزارة تضم الرعایة اإلجتماعی ع الن ل م تم التعام ازحین لی ن
  .1الشكل المتكامل في مجاالت التخطیط والتنفیذ واإلشراف

اعي  سدي واإلجتم ذاب الج ن الع الت م سیمة ووی اطر ج ا لمخ رض فیھ ازح یتع اویة ألن الن زوح مأس ة الن عملی
ذه والنفسي، وھنا باإلضافة إلي اإلذالل واإلھانة التي یتلقاھا النازح رغم براءتھ وعدم  قدرتھ على مجابھة مثل ھ

سیرة  ل ویوقف م ن العم ضائھا ویحرمھم م شتت أع ث ی الظروف العصیبة، فللنزوح تأثیر شدید على األسرة حی
كما یعرض أعضائھا  . 2تعلیمھا ویھز قناعتھا ویضعف ثقافتھا ویدخلھا في حاالت من عدم األستقرار والطمأنینة

 وھي خطاء اإلنسان مثل الكوارث البشریة النزوح نتیجة مالزمة ألإلي شتى أنواع العنف والصراع وتأتى عملیة
ي واإلضطربات وظروف القھر  الب األمن ا، كظروف الحرب، واإلنق ي خلقھ سان ف شارك اإلن الظروف التي ی

ً لألمن واألمن والحیاة المستقرة، أو الظروف . السیاسي واإلقتصادي التي تجبر اإلنسان إلي الحراك السكاني طلبا
بیعیة، كظروف الجفاف والتصحر وفقدان الغطاء النباتي، وبالتالي إنعدام كل مظاھر الحیاة في البیئة مما یؤثر الط

ضل ً لظروف أف ا سكاني طلب ى الحراك ال ره عل الي یجب سان والحیوان وبالت اة اإلن ى حی روف و .  3عل نتیجة لظ
ة الحرب األھلیة التي كانت مشتعلة بجنوب ال ت قبل سكانھا، وكان سودان أصبحت معظم مناطق الجنوب طاردة ل

الیم  ة باألق اطق الزراعی ض المن ة وبع مة القومی دن العاص راف م ة أط رى وخاص دن الكب راف الم ازحین أط الن
ـ  ر بـــ ل القط ازحین داخ داد الن درت أع د ق شمالیة فق شمالیة ) 4,104,970(ال الیم ال ى األق وزعین عل سمة م ن

  :ومیة وبعض المناطق اآلمنة باألقالیم الجنوبیة حسب البیانات أدناهوالعاصمة الق
   .یبین العدد التقریبي للنازحین من األقالیم الجنوبیة بسبب الحرب األھلیة) 2(جدول رقم 

  عدد النازحین بسبب تردي األوضاع األمنیة   عدد السكان  األقلیم
  80,000  1,139,000  الشمالي

  1,800,000  3,111,000  العاصمة القومیة
  320,000  4,090,000  األوسط
  -  3,338,000  الشرقي
  60,000  3,180,000  دارفور
  70,000  3,594,000  كردفان

  413,500  3,689,000  بحرالغزال
  800,000  1,748,000  االستوائیة

  563,470  3,041,000  أعالي النیل
ة العدد النازح إلي المناطق األضخامة من الجدول السابق یظھر  سبتھم المئوی غ ن ة وتبل ة ) ٪10,24(من ن جمل م

لعاصمة القومیة في مقدمة المناطق المستقبلة للنازحین إذ یقدر عددھم لالسكان بالمناطق التي ترحلوا إلیھا، وتأتي 
ً ویمثلون نسبة 1,800,000بھا  ً ٪ من جمل10,24 نسمة تقریبا رغم أن األرقام و. ة سكان العاصمة القومیة تقریبا

رى المشا الخرطوم الكب ة ب زوح خاص ً ألستفحال ماھیة الن ر إلیھا أرقام تقریبیة إلي حد كبیر إال أنھا تعتبر مؤشرا
                                                         

  .31 ص– مصدر سابق -  النازحون وفرص السالم–براھیم بانقا شرف الدین إ 1
  .33 ص –م 2005 – جامعة الرباط الوطني – النزوح وإفرازا تھ األمنیة على والیة الخرطوم –مجلة العلوم الجنائیة واإلجتماعیة  2
ازحین بمعسكر–سلمى محمد إبراھیم  3 دى الن اعي ل ق النفسي واإلجتم ى التواف ا – السالم  أثر النزوح عل ة إفریقی  جامع

  .8 ص–م 1998 – معھد دراسات الكوارث والالجئین –العالمیة 
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صادیة ة و إقت ن و . وإختالل التوازن السكاني وما یترتب على ذلك من مشكالت إجتماعی زوح م شكلة الن اك م ھن
ل االدارفور و ا قب ي م ور إل شكلة دارف سبب ستقالل، إال أنتعود جذور الم سبعینات ب ع ال ذ مطل اقم من دأت تتف ا ب ھ

تبع ذلك التنافس علي الماء والمراعي . موجات الجفاف والزحف الصحراوي وتناقص معدالت الموارد الطبیعیة
وزاد من حدة األزمة ضعف مشروعات التنمیة وانتشار . والزراعة وحیازة األرض والزعامة اإلداریة والسیاسیة

وكرد فعل لذلك ظھرت الملیشیات القبلیة للدفاع عن النفس . نتشار عملیات النھب المسلحالبطالة وتوفر السالح وا
وتزامنت مع ھذه األوضاع المحلیة عوامل إقلیمیة ودولیة أھمھا تدفق األسلحة ومحاولة بعض دول . والممتلكات 

 للدولة ودعم بعض العناصر الجوار إستغالل مناخ التوتر القبلي بالتحریض والتشجیع علي العمل المسلح المناوئ
  .المتمردة بالتدریب والتسلیح

ي  دما.م 2003مارس تفجر الصراع الحالي بدارفور ف رات  عن تن والنع ارة الف ي إث سلحة ف ات الم دأت الحرك  ب
ائناوتقوم بقطع الطرق ونھب المواشي والقبلیة  ة كرھ ات الدولی ة والمنظم ال اإلغاث ي مج املین ف اف الع . ختط

ذا ي ھ ب عل ا ترت وم بھ ت تق ي كان سلحة الت ات الم ة للھجم ة حتمی د وكنتیج ة التعقی سانیة بالغ اع إن زاع أوض  الن
یم الحركات المسلحة علي المدن والقري في اال ة ع. قل ل ردت القوات الحكومی ي المقاب دم وف ة ع ادة حال ا زی لیھ

اآلازدیاد حدة المواجھات واستقرار واال ا حدا ب ل، مم دمار والقت رة ال اع وتی ات دارفور الرتف ن سكان والی ف م
ة أوقد . للنزوح عن قراھم وأماكن إقامتھم المعتادة ة وبالغ سانیة سیئة للغای ً إن اعا فرزت ظاھرة النزوح ھذه أوض

سريوبدأ اإلعالم الغربي في التدخل والتروی. التعقید ل الق ن الترحی ة ج لوجود حاالت م ادة الجماعی  وحرب األب
ي شرسة وخ . وجرائم التطھیر العرق ة ال ة الغربی ة اإلعالمی صت الحمل يل ین إل صریة ب ول بوجود حرب عن  الق

 الرأي العام داخل الدول الغربیة، إليذه الجھود بالفعل في تسریب القضیة  العربیة واألفریقیة وقد أفلحت ھالقبائل
رجیة والبرلمانات  أروقة العمل الحزبي والتعاطي الیومي مع القضیة في أضابیر وزارات الخاإليومن ثم جرھا 

ك  د ذل ث مھ ة، حی دول الغربی ف ال ي مختل يف اإل ددة، منھ اوي متع أمین وصول   دع رض ت دخل بغ رورة الت ض
ة بإسماعدات اإلنسانیة وحمایة المدنیین والمس ة المعروف شیات العربی د وحل الملی ادة وقف حمالت ا الجنجوی إلب

رأي  .ي األقلیموقف انتھاك حقوق اإلنسان فالجماعیة والتطھیر العرقي و ات ال صدر اھتمام وأصبحت القضیة تت
دول  ي كثیر من ال العام العالمي ومختلف أجھزة اإلعالم، بل وأصبحت واحدة من بطاقات الحمالت االنتخابیة ف

ً الوالیات المتحدة األمریكیة وبدأ التدخل الدولي یظھر للعیان عبر الزیارات التي قام بھا العدید  .1الغربیة وتحدیدا
لین الدولیین والغربیین بكثافة لم یعرفھا تاریخ السودان، حیث زاره علي سبیل المثال ال الحصر وزیر مسئو المن

 اإلنسانیة االیطالي، وزیر الدولة بالخارجیة الفرنسیة، وزیر الخارجیة للشؤونالخارجیة األمریكیة، وزیر الدولة 
ر الدو سري، وزی ة السوی ة للخارجی ر الدول سیة، وزی یة الفرن یس المفوض سویدیة، رئ ة وال ة األلمانی ة بالخارجی ل

اء البریطاني ثم كوندلیزا لألتحاد اإلفریقي، وزیر الخارجیة المصري، األمین العام لألمم المتحدة، ورئیس الوزر
س م ذاكرای ي أن ومي األمریك ن الق شارة األم ات  .ست ي وھیئ ة اإلعالم الغرب ا آل ي قادتھ ة الت ي الحمل ب عل وترت

 عالمیة، مثل منظمة العفو الدولیة، التي أتھمت الحكومة بإرتكاب جرائم ضد اإلنسانیة، ومجلس النواب ومنظمات
ا ران م رارین یعتب اء ذكري  والكونغرس األمریكي اللذان أصدرا ق ة إحی ة، وھیئ ادة جماعی ور إب ي دارف دث ف ح

ك . لمحرقة الیھود في أورباالھولوكوست اإلسرائیلیة التي وصفت ما یحدث في دارفور بأنھ صورة جدیدة  كل ذل
ة أدى لخروج قضیة دارفور من نطاقھا الداخلي واإلقلیمي لتصبح قضیة دولیة،  ات األمریكی ت الوالی حیث حرك

رار وأل ي وإصدار الق ھ لتبن ن ودفعت س األم ا مجل ا وبریطانی ة  .1556مانی ة للمراقب وات اإلفریقی دأ دخول الق وب
ك والحمایة في إقلیم دارفور وتبع  سؤولیةذلك تحریك إجراءات الدعوي الجنائیة الدولیة وذلك بتحری ة الم  الجنائی

ر العرقي51في مواجھة  ة والتطھی ادة الجماعی اب جرائم اإلب تھم ارتك ً ب ضیة .  شخصا ك أن ق ا من ذل ضح لن یت
دولیة وترتب دارفور قدیمة ومتجددة ومعقدة ومركبة لھا أسباب ومضاعفات داخلیة ولھا أسباب وعوامل إقلیمیة و

ضیة وعلیھا الكثیر من العوام دویل الق ا ت ا وأخطرھ ن أھمھ ل م ن المواطنین ل السالبة ولع رة م داد كبی زوح أع ن
ً من جحیم الحرباآلمنة المناطق باتجاه ن  ولكن ل. وذلك ھربا دارفور، ولك ازحین ب ي للن دد الكل د الع تم تحدی م ی

   .300.0002 وعدد النازحین 1700.000لمتأثرین  أن عدد اإلياألرقام المتداولة تشیر 
ً من المعسكرات في والیة جنوب دارفور)3 (جدول   . عددا

  عدد النازحین  الموقع 
  10,826  فور عمر
  05,619  أبو جابره
  02,864  أبو كارنكا
  02,060  جاد السید

  02,732  فرروب

                                                         
  .عالجة قضایا النزوح  بخیت عبدهللا یعقوب ، أحمد الشیخ عووضة ، منى حسین عثمان ، الجھد الرسمي والشعبي في م1
  م 20009المجلس السوداني للمنظمات التطوعیة ،   إفادة2
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  06,144  عدیلة
  02,146  القوز

  03,185  شریف
  00,332  سنام الناقة

  01,779  ةجوغان
  02,561  سبیل

  03,433  سانیة دلبیة
  02,299  مھاجریة

  02399  أبو عجورة
  00,826  أبو صالتھ

  49,205  الجملة
   .مفوضیة العون اإلنساني والیة جنوب دارفور: المصدر

ة  ي ذلك ظروف الطبیع ساعدھم ف صابات، وت ام حرب الع سودان نظ ار الحرب بجنوب ال شعلون لن ستخدم الم ی
ة ذات اكتوىة للمنطقة وقد والمناخی اطق النائی كان المن صفة خاصة س  بنیران ھذه الحرب معظم السكان ھنالك ب

 مما یجر 1 عقد األمن وأصبح اإلنسان غیر آمن على سالمتھ وسالمة أسرتھ وممتلكاتھأنفرطالطرق الوعرة حیث 
ةإلياإلنسان الھرب  اعھا األمنی ً أوض ة  المناطق اآلمنة فھناك والیات غالبا ات الغربی ل الوالی ا تكون سیئة مث  م

ً ألوضاعھا المتردیة نزح منھا آالف السكان   المناطق اآلمنة، وبعض األحیاء، إليكوالیات دارفور الكبرى نظرا
  .والیة كردفان یحصل فیھا حالة من التوتر وعدم األمن مما یسبب نزوح أعداد ھائلة من البشر

  الطبیعیة الكوارث أثر . 5
ؤثر التصحر ظاھرة ع ة وی دھور الترب ي ت صحر ف سبب الت شار، یت شاسعة اإلنت المیة تؤثر على األرض الجافة ال

اف  اھرة الجف ي ظ ؤدي ال ذا ی إلرض، وھ د ل ر مرش اخ واإلستغالل الغی ذب المن على التوازن الحیوى نتیجة تذب
ام  دث ع ا ح سودان1984والمجاعة التي یتبعھا النزوح والھجرة الجماعیة كم سب .م بال ى ح  تعریف األمم وعل

ة 1977المتحدة  ي النھای ألرض ف وجي ل اج البیول درة اإلنت دھور ق يم مؤتمر نیروبي فإن التصحر ھو ت  خلف إل
األكثر  شبھ ب ضة ت نسبة بالصحراء وتتمدد وتنكمش بصفة دوریة مع تقلبات المناخ واألمطار، فالتصحر كلمة بغی

ً إذ تظھر بقع منفصلة من األرض متردیة قد ً جلدیا ً على بعد اآلف الكیلومترات وبالتدریج تنتشر مرضا  تكون أحینا
وتحد القارة السمراء تأتي في مقدمة قارات العالم من حیث  البقع وتلتحم بعضھا البعض لتكون ما یشبھ الصحراء

ث أن  شكلة حی أثیر بالم ارة 32الت ودة بالق الم الموج ي الع ن أراض ة٪ م ة 73 و ألإلفریقی ي الجاف ن األراض ٪ م
ً في القارة ألأكثر اھي  والتى كانت صالحة للزراعة وقد أصابھا التآكل أو التعریة، وبأفریقیاة موجود راضي تأثرا

اتیعد الجفاف الذي اجتاح أجزاء واسعة من السودان مع بقیة بلدان و. 2اإلفریقیة  الساحل اإلفریقي خالل الثمانین
اه وفق ص المی ة ونق شل الزراع ي ف ً ف ً مباشرا ا ً طبیعی ببا سان س اة اإلن ى حی ً عل لبا ر س ا أث اتي، مم اء النب دان الغط

 كردفان ودارفور والیتي نزوح أعداد كبیرة من المواطنین السیما من إليوالحیوان على السواء األمر الذي أدي 
ً بالجفاف من والیات السودان األخرى مثل الجزیرة  ً والخرطوم والشمالیة والشرقیة، وذاألكثر تأثرا ُ وسعیا  لك بحثا

   3وراء حیاة أفضل لإلستقرار وحمایة أنفسھم وحیوانتھم من كارثة الجفاف والتصحر
ین  اف والتصحر ب د الجف ة بع ة الثانی ي المرتب أتي ف یعاني السودان من اآلثار التدمیریة لفیضانات األنھار والسیول وھي ت

نات والسیول المدمرة خالل القرن العشرین وقد تعرضت السودان لعدد من الفیضا. الكوارث الطبیعیة المؤثرة على السكان
ا . القاشفي م 2003 – 2001 – 1987-1988– 1925 ي واجھھ وتعتبر كوارث الفیضانات والسیول من أھم الكوارث الت

 ھذه 4السیول الناتجة عن ھطول األمطار فیضان نھر النیل وروافده والسودان حیث تعرض لنوعین من الفیضانات وھي
ؤدي نزوح لى  إالفیضانات تؤدي ا ی ازل مم اني والمن دمیر المب ات وخاصة ت خسائر فادحة في األرواح والممتلك

الحرب  .أعداد ھائلة من السكان الي المناطق اآلمنة من أخطار الفیضانات یعاني سكان بعض المناطق المتأثرة ب
اة األ ة أودت بحی ة طاحن ن مجاع ة م ي األھلی رب ال نھم أو أدت الح رق االف م اع الط ا نقط ت تربطھ ي كان الت

ن  ي م اج المحل ف اإلنت ا توق ساء كم دواء والك بالمناطق المجاورة خاصة الشمالیة منھا حیث كان یأتي الغذاء وال
سانیة غیر مسبوقة،  ة إن شكل أزم ا ت ي إفریقی زراعة وتربیة حیوان وصناعة وتعدین ومشاریع صید والمجاعة ف

دز إليانات والعنف الطائفي والعرقي،  سوء األحوال الجویة، والفیضإليوأسبابھا ترجع  اء األی شار وب  جانب إنت

                                                         
 .7 ص– مصدر سابق – النازحون بالمعسكرات حول العاصمة القومیة –عایة اإلجتماعیة وزارة الصحة والر 1
ایو –نجالء ھاشم محمد  2 ة حى م ي منطق اعي ف ة الخرطوم( النزوح وأثره في التغیر اإلجتم ن –) والی ا –م 2000 – 1984 م  إفریقی

  . ماجستیر–م 2007 – كوارث –العالمیة 
  .3 ص–م 1991 عام –كردفان  في أفاق التنمیة –حسن محمد نور  3
  .36 مصدر سابق ص–) والیة الخرطوم( النزوح وأثره في التغیر اإلجتماعي في منطقة حي مایو –نجالء ھاشم محمد  4
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إن المجاعات ھي كوارث إقتصادیة تسبب في تصدع إجتماعي، ویسبب الخوف من المجاعة یخشي البشر العوز 
 ً   .1والفاقة بقدر خوفھم من الموت جوعا

  االقتصادیة العوامل . 6
تماعیة بأن العوامل التي ساعدت ظروف الحرب في أوضحت الدراسة التي أجرتھا وزارة الصحة والرعایة اإلج

ً حیث  ً مباشرا الجنوب ظھور البطالة على مستوى األقالیم الجنوبیة المختلفة خاصة تلك التي تأثرت بالحرب تأثیرا
ي 1,7 مصادر الدخل وإرتفعت تكالیف الحیاة وأكد انعدمت زوحھم ترجع ال أن أسباب ن وثین ب ٪ من جملة المبع

اء بالدراسة التفرالحصول على  ضل، وج ل أف سوداني أن ص عم ائس ال س الكن ا مجل ة 23ي أجراھ ن جمل ٪ م
ل ن فرص العم ث ع ي البح زوحھم ال باب ن ع أس وثین ترج ازحین . المبع ا الن ل أم رص العم ة ف ن قل الرغم م وب

 حتى ولو  أن الذین یجدون فرص العملإالبالعاصمة القومیة ألختالف نوع وأسلوب العمل وإفتقارھم الي الخبرة 
اتھم  ر نمط حی ى تغیی ك عل ساعد ذل ا ی صبح أقوى وربم د ی ة الجدی ر اإلقام اطھم بمق إن إرتب ً ف شیا ً ھام ال كان عم

رة 2وأسلوب عالقاتھم اإلجتماعیة واإلقتصادیة  وبالرغم من أن نسبة العاطلین عن العمل في والیة الخرطوم كبی
ً ولكن توجد فیھا میزة تفضیلیة مقارنة بالوالیات ال جدا ال األعم ي مج ل ف ً للعم ا  األخرى حیث یجد النازح فرص

   والقطاع اإلقتصادي األھلي كما تجد النساء العمل في مجال خدمة المنازل وإطعام المارة الھامشیة
   النزوح مناطق . 7

 ومنطقة شمال واألوسط الشرقي واإلقلیم الشمالي اإلقلیم: ھي  المناطق التي یقع تتعرض للجفاف والتصحرأكثر 
ع وھي ألف 650كردفان وشمال دارفور وتبلغ مساحة ھذه المناطق المتأثرة بالجفاف والتصحر حوالي   كلم مرب

سیول وع ومنھا . للمحاصیل الزراعیةإنتاجا مناطق السودان أكثر ضانات وال اطق الفی ل ونھر لمن ي ضفاف النی
وروالقاش  افة إ.مناطق الحرب مثل الوالیات الجنوبیة ودارف ذا باإلض ي  ھ ین ل اس ب اطق التم ان إقلیميمن  كردف

 . المناطق التي تتدفق منھا النازحون بسبب ھذه الكوارث أكثرھذه ھي . 3ودارفور
صادیة و زوح اقت ة الن ى عملی ة عل ث اآلثار المترتب اھرة حی ا بظ أثرا بالغ سودان ت ي ال صادي ف اع االقت أثر القط ت

اج النزوح وذلك نسبة لنزوح موجات عارمة من النازحین بص أثرت . ورة فجائیة من مناطق اإلنت ذلك ت ة ل ونتیج
ث أن معظم . مناطق المنشأة كما تأثرت مناطق االستقبال  ازحین حی ة للن ة العمری ن التركیب ا م ذا یتضح جلی وھ

ً 50 – 20من الفئة العمریة %) 82(النازحین  تركوا مزارعھم ومراعیھم  .  سنة أي أكثر الفئات النشطة اقتصادیا
سودان األخرى ومتاجرھم  دن ال . ومصانعھم وبیوتھم في الریف واتو مجبرین لیستقروا في العاصمة القومیة وم
شأ واالستقبال إلى وھذا أدى شب . 4االختالل السكاني في منطقتي المن م ال اطق وتركز معظ ي المن اب المنتجین ف
دم فتدھورت ال.  بینما ترك القرى واألریاف خالیة من األیدي العاملة الحضریة ي ع ا أدى إل صادیة مم حالة االقت

سبة  التوازن ونزیف الریف ي بن اج الزراع ض اإلنت صت األرض المزروعة وانخف ذلك تقل ة ل ا  %.15ونتیج كم
م 1990  –  1989 ملیون فدان من الزراعة اآللیة في غرب السودان والوالیات الشرقیة في عام 4نقصت أكثر من 

 المدن الكبیرة مما أدى إلى وازدادت الھجرة والنزوح .5 كردفان ودارفورمن الزراعة فيوتقلص تبعا لذلك العائد 
عوبة  إلى نقص األیدي العاملة المدربة في مناطق اإلنتاج ، وأدى الجفافإلى  شرب وص صالحة لل نقص المیاه ال

رى اطق األخ أثرت المن ذلك ت ة ك أثرت األسواق المحلی ي والرعوي وت اج الزراع اطق اإلنت ي من  المواصالت ف
ھ  اج ل المنتجة للصمغ العربي في دارفور والوالیة الشرقیة والوسطى وغیرھا وقد سجل الصمغ العربي أسوا إنت

رة من 11.313 حیث بلغ اإلنتاج 85 /84في العام  ات كبی زوح مجموع اف والتصحر ون  طنا ولذلك نتیجة للجف
افة الغلب مشاریع التنمیأوفي الجنوب تعطلت . مناطق اإلنتاج في تلك السنة  ك نتیجة للحرب والجف ة وذل  قائم

شروع أومشروع األرز بیارھم فتوقف مشروع قناة جونقلي وترك المواطنون د شاریع اإلعاشة وم بن وم ویل وال
ة  ة اآللی شاریع الزراع توائیة وم شاي باالس زال وال ر الغ ان بح رولألب ا بی ھم . وغیرھ ون أرض رك المواطن  وت

سودانوزرعھم وماءھم وحیواناتھم وممتلكا ل ال دن األخرى داخ ة والم مة القومی ا .  تھم واتجھوا نحو العاص كم
تعرضت مناطق االستقبال في العاصمة والمدن الرئیسیة األخرى بالسودان ألثار تلك الموجات البشریة المتتابعة 

ن اغلب  ھذا أل.دن والتي رغم أنھا من الفئات العمریة المنتجة إال أنھا لم تسھم في دفع عجلة اإلنتاج والتنمیة للم
وال .  النازحین من األمیین وذوي الخبرة اإلنتاجیة الضعیفة والمكتسبة من المناشط الزراعیة والرعویة في الریف

ازحین أو. 6تؤھلھم ھذه الخبرات البسیطة لمواكبة حیاة المدینة التي تحتاج لمؤھالت فنیة وتدریبیة عالیة  غلب الن

                                                         
 .38 ص– مصدر سابق – النزوح وأثره في التغیر اإلجتماعي في منطقة حي مایو –نجالء ھاشم محمد  1
  .10 ص– مصدر سابق –النازحون بالمعسكرات حول العاصمة القومیة  –وزارة الصحة والرعایة اإلجتماعیة  2
   .الجة قضایا النزوح والنازحینبخیت عبد هللا ، وعمر الشیخ عووضة ، منى حسن عمان منتدى الجھد الرسمي والشعبي في مع 3
 .46مصدر سابق ص .  الھروب الى الھامش –عبد العظیم سلیمان المھل ، امین حسن عمر  4
ام – عبد هللا على احمد محمد 5 وم ع ة الخرط التركیز على والی  اثر النزوح على االعراف االجتماعیة لدى نازحي الوالیات الجنوبیة ب

 43 ماجستیر ص – معھد دراسات الكوارث والالجئین –م ، جامعة افریقیا العالمیة 2001
 47 صعبد العظیم المھل ، امین حسن عمر الھروب الى الھامش ، مرجع سابق، 6
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ات من األمیین ولیس لھم أي مؤھالت  م األسواق والمنتزھ ة واكتظت بھ اقم العطال ى تف للعمل ولذلك ساعدوا عل
اج  نظم اإلنت ر الم اع غی  .العامة وأطراف المدن وبدال أن یساھموا في اإلنتاج ، ساھموا وبقدر كبیر في نمو القط

ولوج أعداد  إلى نساھموا بقدر كبیر في نمو القطاع غیر المنتظم وأدى االرتفاع المستمر لألسعار في السوداوقد 
ب نكبیرة م اع اغل ذا القط ال واستقطب ھ ساء واألطف ة الن  المواطنین القطاع غیر المنظم في االقتصاد ، وخاص

اع  ذا القط ضخم ھ زوح ت سبب الن ف وب ن الری ازحین م ذلك . الن سوداني ب صاد ال ي االقت سائد ف اع ال بح القط أص
ادي سوق الع ن ال ر م ة . 1وأصبح السوق األسود اكب ازحون یھجرون عملی ة مدمرة لالقتصاد فالن زوح عملی  الن

أرضھم خاصة الوالیات الجنوبیة حیث أن األرض معظمھا ارض خصبة ولو استقلت لكانت كافیة لغذاء اإلنسان 
وفي معظم األحیان ینزح سكان الریف بأعداد كبیرة ویتم إخالء أقالیم بأكملھا كما حدث في  .والحیوان في السودان

دان . ع الدموي بالجنوب مناطق الصرا ري نتیجة لفق وات ال دمر قن ة وت ة تھجر األرض الزراعی وفي ھذه الحال
ة  ذه األسباب كافی را إن ھ ا سكانیا كبی ة تكون فراغ ح ھذه األرض والنتیج القوى البشریة التي كانت ترعى وتفل

ذي ي ال ي تحریك النھیار مقومات الحیاة في الریف وكافیة لتدمیر االقتصاد الزراعي الریف ة ف ھ الدول د علی  تعتم
ؤدي ة ی اة الریفی ار الحی ذلك دروب الحیاة في المجتمع وان انھی ى ك ة  إل ات البری ن الحیوان ات اآلالف م موت مئ

من المنتجین في الریف بإنتاج الصادرات النازحین  تحول .2عیش حول بیئة اإلنسان وداخلھا والمائیة التي كانت ت
مستھلكین معتمدین على غیرھم بكل ما یحتاجون وھذا مما یزید  إلى ید الدخل القوميالزراعیة والحیوانیة مما یز

  .العطالة ، والتسكع في الشوارع والتسول
  االجتماعیة اآلثار . 8

ر  ل الكبی نسبة لما تتمتع بھ العاصمة القومیة من خدمات اجتماعیة تفتقر إلیھا المجتمعات الریفیة ، كما لھذا العام
ین في جذب الھجرات ال ن ب داخلیة وموجات النزوح إلیھا خاصة الموجات القادمة من مختلف األقالیم الجنوبیة م

تھم  ة وعالق اتھم المحلی ات مجتمع ى معطی ك عل ي ذل دین ف اة معتم ن الحی سیطا م لوبا ب انوا یمارسون أس ذین ك ال
 الن عند انتقال النازح .  3تاألسریة والمتداخلة ومن ثم تأقلمھم على متطلبات الحیاة الجدیدة تشویھ بعض الصعوبا

ة إلى  ة الھادئ ة الودیع اة القری رك حی د أن ت ھ فبع د إلی المدینة یشعر بالفرق بین مجتمعھ والمجتمع الجدید الذي وف
ات  إلى الحمیمة جاء ن عالق د تختلف كل االختالف ع ن نوع جدی ات م سود عالق ث ت حیاة المدینة الصاخبة حی

ادات المجتمع فظھرت ظواھر لم. القریة وقیمتھا  د وع یم وتقالی الف ق ل تخ  تكن موجودة في المجتمع السوداني ب
. من الظواھر التي افرزھا النزوح في معظم المدن السودانیة خاصة العاصمة القومیة ظاھرة التسول  و.السوداني

شیة وت ات المعی سول واالستجداء لالحتیاج ة الت سودان قل ي ال ھ ف ارف علی م وقد كان الموروثات المتع ر معظ عتب
القبائل السودانیة التسول من العیوب الكبیرة ولذلك تحاول كل قبیلة منع أفرادھا من التسول وتعطیھم ما یحتاجون 

ساء  و.4من غذاء حتى ال یسألوا الناس  تشتت أفراد األسرة الواحدة واضمحالل القیم األخالقیة وسط الشباب والن
وفي ظل ھذا الوضع  .لزم أن یطلع بھ كل فرد من أفراد ھذه األسرتفكیك األسر ویضعف الدور الذي ی إلى یؤدي

ا األسر  ي تتولھ ة الت اد والتربی صح واإلرش م الن دم لھ ن یق یضعف الرابط األسري فیتشرد األطفال وال یجدون م
د عن صغار ویبتع ث تفقد ھؤالء ال ل ، حی ن العم ھم وعائلھا ، ثم أن المرأة التي یتغیب عن بیتھا وأطفالھا بحثا ع

م  ت بھ ي لحق طراریة الت روف االض د زوال الظ ى بع رة حت ام األس ك التئ د ذل صعب بع ن  .وی ر م ك الكثی وھنال
شردینفرازات إالظواھر االجتماعیة والتي جاءت كإفراز من  صبیة المت اھرة ال ل ظ زوح مث ذین یمارسون الن  ال

ال. سلوكا شاذا فیتجولون في الطرقات سالكین جمیع طرق االنحراف  شقون األطف شوارع ، ویستن سكعون بال  یت
ھ  ذارة وتحف سوده الق ي جو ت أكوالت ف شاي والم بعن ال رى ی ي المدن الكب البنزین ویسرقون ، وانتشرت النساء ف

ك  ن ذل ر م ات الھوى . المخاطر وبعضھن انحراف أكث شوارع وظھرت بائع ي ال سوالت ف ات الخمر والمت بائع
ة الوبرزت ف.  بالنازحین وظھرت في المدن الكبرى أحیاء بكاملھا تعج وءات جأة في العاصمة القومیة مجموع نت

  .ومناطق السكن العشوائي
  الصحیة اآلثار . 9

اطق  العاصمة القومیة واستیطانھم في شكل تجمعات سكنیة إلى نتیجة لتدفق أعداد كبیرة من النازحین ي من ، وف
ب  ي الغال ازحین ف ات الن سم مجمع ات الراحة ، وتت مة تفتقر لألدنى مقوم شر حول العاص سكانیة وتنت ة ال بالكثاف
دة ارات الجدی اني والعم ط المب رة وس شوائیة كثی ساكن ع ي م ة ف ون  .القومی ن الكرت ازحین م ساكن الن م م ومعظ

والصفیح والزنك ،الخشب ،الطین والجوالت وبعضھم یسكن العراء ویتعرضون ھم وأطفالھم ونساءھم وشیوخھم 
ات لشتى الظروف المناخیة طول العام  صریف النفای صة لت اكن مخص ي أم اري أو ف ل المج وبعضھم یسكن داخ

حة  والقمامة كمعسكر شوك بالخرطوم ومعسكري كوشیة الجبل بمنطقة امدرمان ومنطقة بحري وقد اثر على ص
                                                         

  .44 اثر النزوح على االعراف االجتماعیة لدى نازحي الوالیات الجنوبیة مصدر سابق ص –محمد عبد هللا علي  1
  .48النازحون وفرص السالم ، مرجع سابق ص . شرف الدین ابراھیم بانقا  2
  11بق ص مصدر سا– النازحون بالمسكرات حول العاصمة القومیة –وزارة الصحة والرعایة االجتماعیة  3
  50لى الھامش ، مرجع سابق ص عبد العظیم المھل ، امین حسن عمر الھروب ا 4
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رحیلھمالنازحین وبقیة المواطنین على حد سواء و ى قد تم ت اء إل ل أولی ستقبل . جب رى الم دن الكب ت الم د عان ة وق
صحیةللنا دمات ال دیم الخ ق تق ى مراف واطنین عل ن الم د م   .زحین وخاصة الخرطوم الكبرى من الضغط المتزای

ة  إلى إضافة اة العام سرح الحی ى م ل عل ن قب ة م ن معروف م تك دة ل ل أمراض جدی ى نق اعدوا عل ازحین س أن الن
ل . بالعاصمة القومیة مما یستوجب بذل جھود مضاعفة للقضاء علیھا  ذا تعم ى ھ دیم وعل ى تق صحة عل وزارة ال

ف األمراض بابھا الخدمات الطبیة الضروریة للنازحین الذین یعانون من مختل ي ترجع أس ة تلك الت ى وخاص  إل
سوء التغذیة وتدھور صحة البیئة ،وقد عملت معتمدیھ الشؤون الصحیة بالعاصمة على محاربة بعض األمراض 

ذلت مجھودات كب. نتاریا  الدس– التایفود –ان المستوطنة بمناطق إقامة النازحین مثل مرض الیرق رةوب اه  ی لحمی
السبب الرئیسي النتشار األمراض أن األوضاع قد تدھورت في مستوطنات النازحین  ویبدو أن .1البیئة من التلوث

افة ة ، إض اة البیئ دم مراع سبب ع ى ب ة  إل ا األوبئ شرت فیھ یقة انت غیرة ض واخ ص ي أك ام ف دس واالزدح التك
  . المتناقلة التي ینقلھا الذباب وااللتصاق المباشر وساعد على ذلك سوء التغذیة وضعف المناعةواألمراض

   التعلیم على المترتبة آلثار . 10
ة . أكثر النازحین ھم الشباب واألطفال في سن التعلیم  ومن ھنا تبرز مشكالت التعلیم ، لذا تشھد المرافق التعلیمی

نخفض درجة ) ام وجدت ( المرافق التعلیمة في أوطان النازحین ضغوطا شدیدة وكثافة عالیة بینا نجد  ة وت خالی
لقد تأثر التعلیم بالعاصمة القومیة الستضافة مرافقھ لكل أبناء . األداء فیھا ، فضال عن تلك التي دمرت أو ھجرت 

ذي ت ر ال د الكبی افة للجھ ة إض ة والغربی ات الجنوبی ة الوالی ات وخاص ف الوالی ن مختل ازحین م ة الن ھ والی وم ب ق
اء باحتیاج الزم لإلیف ال ال وفیر اإلعاشة والم نالخرطوم لت ل م م الھائ ال  و.2 الطالبات ھذا الك ن األطف ر م كثی

ومنھم من التحق بھ ثم تركھ قبل إكمال مرحلة . النازحین اآلن خارج الدورة التعلیمیة فمنھم من فاتھ ركب التعلیم
وم داد معدلھ في الفاقد التربوي الذي یز إلى األساس لیضم ي .3الشرائح النازحة یوما بعد ی ة ف سبة األھمی غ ن وتبل

% 74وقي دارفور   % 78وقي والیات جنوب السودان % 78 إلى بینما تصل في كردفان% 42العاصمة القومیة 
ة 84/1985ففي العام الدراسي .   م نجد أن مجموع الطالب المسجلین في المدارس الثانویة في العاصمة القومی

توائیة 10,573 طالبا وفي دارفور 14,783 إلى  وفي كردفان یقل العدد47,642 ي االس ا 8340 طالبا وف  طالب
زال  ر الغ ي بح ل 4301وف الي النی ي أع ا وف و 3144 طالب ى یونی ا وحت ات 1989 طالب م الجامع ت معظ م وكان

لعاصمة القومیة ولكن بعد ھذا التاریخ والمعاھد العلیا تركز في العاصمة القومیة ، وكان التعلیم العالي وفقا على ا
د .أصبحت لكل والیة جامعتھا الخاصة بھا  یم وق ال التعل ي مج النزوح ف أثرا ب ر ت وقد كانت العاصمة القومیة اكب

ات  ة الوالی دارس لطلب شر م تح حوالي ع م ف ة ، وت دارس العاصمة القومی یم بم اء اإلقل ن أبن ر م انخرط عدد كبی
في األطراف البعیدة من العاصمة  نفقات اإلعاشة والترحیل ویسكن معظم ھؤالء الطلبةالجنوبیة ، ویعطي الطالب 

ب  ة أن اغل انون صعوبة المواصالت خاص ذلك یع واغلبھم بمناطق السكن العشوائي ومعسكرات النازحین ، ول
ا ا أن الوسط االجتم صیل كم ة والتح أة للدراس ر مھی ساعد المدارس مسائیة ، والمناخ في مناطق السكن غی عي ی

اج. الطالب على االنحراف  ا إدم صریة بینم رة العن وي النظ ازحین یق ة بالن دارس خاص ي وان وجود م  ھؤالء ف
د أن النظام التعلیمي العام و ة بع یصھر النازحین ویدعمھم للتوجھ القومي ویعمقھ ویتشرب الطالب بالثقافة القومی

 تلمیذ وھو فوق 75 إلى  عدد التالمیذ في الفصل الواحدوقد ارتفع. كان یسمع مشبوھة في الوسط الذي یعیش فیھ
العدد المقرر بكثیر ، وقد شكل ھذا العدد ضغطا على احتیاجات المدارس من الكتب واألدوات المدرسیة واألثاثات 
دروس  لبا على درجة استیعاب ال ك س أثر ذل م ف ن العل اف م ت ك ى وق صول عل ي الح ذ ف وقلل من فرصة التلمی

ى درجة وانتشار ظاھرة نھم عل راء م  الدروس الخصوصیة على كل المستویات مما یشكل عبئا على اآلباء والفق
  .4 الخصوص

   النفسیة اآلثار . 11
ان  ث ك لیة حی اطق األص ازحون المن د الن عبة ، اذ فق ن ظروف ص ھ م تأثرت الحالة النفسیة للنازحین لما مروا ب

 الكثیر ، فأصبحوا عرضة للمعاناة، مما یسبب ارتفاع االستقرار والعمل واألمن فوصل والى مناطق یجھلون فیھا
 ویساعد في مضاعفة األمراض النفسیة اعتقاد المواطنین من األقالیم 5صابة باألمراض النفسیة والعصبیةنسبة اإل

شفى  المریض للمست ذھبون ب الجنوبیة في السحر ، ویفضلون العالج بواسطتھ بدال عن العالج بالمستشفیات وال ی
رب .  أن یصل المرض مرحلة متأخرة من الخطورة األمر الذي یصعب عالجھ بالمستشفیات أال بعد كما أن الح

                                                         
  .17 النازحون بالمعسكرات حول العاصمة القومیة ، مصدر سابق ص –وزارة الصحة والرعایة االجتماعیة  1
 معھد –السالم ، جامعة افریقیا العالمیة  اثر النزوح على التوافق النفسي واالجتماعي لدى النازحون بمعسكرات –سلمى محمد ابراھیم  2

  60الكوارث والالجئین ص
  49 مصدر سابق ص – النازحون وفرص السالم –شرف الدین ابراھیم بانقا  3
  58عبد العظیم المھل ، امین حسن عمر الھروب الى الھامش ، مرجع سابق، ص 4

ة الخرطوم  انتصار عبد الوھاب ، الحالة النفسیة واالجتماعیة للنازحین م5 ة ، جامع د الدراسات –ن االقلیم الجنوبی  معھ
 31م ص 1994االسیویة واالفریقیة ، بحث دبلوم عالي غیر منشور 
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االحتكاك داخل المدینة ، فانتشرت روح الحقد واالعتداء بین األفراد ولقد زادت  إلى أحیت النعرات القبیلة وأدت
  .مستشفى التجاني م حسب سجالت 1987 – 1983نسبة األمراض النفسیة والعصبیة خالل الفترة 

   األمنیة اآلثار . 12
اكتظاظ العاصمة والمدن الكبرى بشتى أنواع البشر  إلى أدى نزوح موجات متتالیة تجاه العاصمة والمدن الكبرى

شائر  اس والع ن األجن یط م م خل اتھم ، وھ اتھم ومناخ دد بیئ ائلھم وتتع اوت قب دھم وتتف الذین تختلف عاداتھم وتقالی
زعزعة  إلى معظم ھذه القبائل اإلزاحة للعاصمة والمدن الكبرى صراعاتھا القبیلة مما أدىالمتنافسة ولذلك نقلت 

إن مشكلة النازحین لمواطني المدن في حصونھم التموینیة والمواصالت والخدمات . االستقرار وترویع المواطنین
ك أن أعداء اإلخالل باألمن ، وھذا نظرا للظروف الضاغطة التي یعاني منھا ا إلى الصحیة أدت ازحون ، وذل لن

الوطن في الداخل والخارج یغرون بالبسطاء منھم بتقدیم اإلغراءات المادیة والوعود المضللة للعمل على خلخلة 
ا  إلى األمن في المنطقة مما یقود ي جمیع دد . عدم استقرار الوضع السیاسي واالجتماعي واألمن ا أن تزاید ع كم

  1مضاعفة الخدمات األمنیة بمناطق وجودھم لمنع الجریمة  إلى ىالنازحین بالعاصمة القومیة قد أد
معلوم أن معظم النازحین من الفئات التي ال تجید حرفة ولذلك فان البطالة بینھم وسوء أحوالھم المعیشیة والسكنیة 

عمر أن ضروریات الحیاة تجعل بعضھم عرضة للتأثیرات الخارجیة التي تزین لل إلى والنفسیة وحاجاتھم الشدیدة
ي  اجرة ف اء والمت ان البغ ب وامتھ سلب والنھ رائم ال وا ج ة لیرتكب رق الجریم ي ط سھلة وھ رق ال سلكوا الط ی
ازحین تحت  ن الن سطاء م ستغلن الب ارج ی المحظورات والمفاسد األخالقیة كما أن أعداء الوطن في الداخل والخ

أجیج الترسبات  رض ت ة بغ ة والوعود الكاذب راءات المادی ى تأثیر اإلغ ل عل ضا للعم دفع أی ة وال ة والطائفی القبلی
دیرھا  ي ی ة والت ة المنظم ا الجریم سیاسي ، أم تقرار ال دم االس تن وع اعة الف بالد وإش ن ال ة ام ب مغلغل التخری
الساقطون في المجتمع فیتخذون من مستوطنات النازحین أوكارا لھا وأماكن الختفاء المجرمین وتجار المخدرات 

ة والخمور كذلك یخل أمن اتھم لطبیع أتي نتیجة الختالف طبق ي ت ازحین والت ین الن ة ب صراعات الفرعی  البالد ال
ؤدي  ي ت سلح والت أعمالھم التي تؤدیھا كل شریحة منھم فھي متكررة وفي بعض األحیان تتفاقم حتى االشتباك الم

  .ترویع المواطنین المستقرین وتشعرھم بعدم األمن والطمأنینة إلى في نھایتھ األمر
م عند وفاة قرنق قائد التمرد ، فقد سیطر النازحون 2005ن اآلثار األمنیة للنازحین ما حدث في الخرطوم عام وم

تدركت  على العاصمة القومیة بساعات طوال ، وكانت عملیة تشبھ بانقالب عسكري ، إال أن القوات المسلحة اس
  .األمور فاستعادت األمن واالستقرار

   السیاسیة اآلثار . 13
سیاسي  إلى  مجموعات بشریة بمشایخھا في الشمال وسالطینھا في الجنوبأدى نزوح حدوث خلل في التكوین ال

القاعدي بالمناطق األصلیة وارتكاب في التكوین السیاسي بمناطق االستقبال ، لعدم قدرة مناطق األصلیة لتعریض 
تفسیر السیاسي عن الواقع الجدید صعب ھذا الفاقد البشري ، ومع ارتباك زعامة ھذه القیادات وعدم قدرتھا على ال

ة  ي المدین ا ف ي الریف عنھ دة ف ادة للقاع علیھا ممارسة نفوذھا داخل المدینة لالختالف الجذري بین متطلبات القی
حد ما  إلى فبعد أن كانوا مواطنو الریف یتفادون قیادة عمیاء والء القبائل أصبح لھم رأي سیاسي مستقل وتحرروا

ا سبق من النعرات القبل رھم مم ي تفكی ة ف ر قومی ازحون 2یة والعنصریة واإلقلیمیة وأصبحوا أكث د أصبح الن  وق
یؤثرون بصورة فعالة في الحیاة السیاسیة في العاصمة القومیة وأصبحت األحزاب السیاسیة والحكومات المختلفة 

ستطیع أ ى ت دن حت كان الم ن س راء م ب الریف والفق ارھم وتنحاز لجان رة تعطي ھؤالء اعتب سب شعبیة كبی ن تك
ر  شاركة اكب ضمن م ل . وت شوائي داخ سكن الع اطق ال ي من م ف ازحین وتجمعھ تیطان الن ائج اس ن نت ان م د ك ولق

ل  ز ثق ى أصبح وجودھم مرك ین حت ي مع ان سیاس ي لكی دا ال ینتم ا سیاسیا جدی روز واقع ة ، وب العاصمة القومی
مة  ات بالعاص ام وكانت المفاجأة أن فاز احدھم في االنتخاب سیة ع ة التأسی ل الجمعی ة ودخ األب ( م 1986القومی

   .3ولیس لھ سند سواء النازحین والوافدین) فیلب غبوش
  التعلیم يف البریطانیة الطفولة إنقاذ منظمة دور . 14

أما .ینقسم التعلیم في السودان إلي قسمین وھما التعلیم العام والتعلیم العاليالتعلیم ھو أھم أدوات التنمیة البشریة و
ي الت ل ھ ة مراح ي ثالث ع ف ى ویق ل المدرسى : علیم العام فیشمل التعلیم الحكومي والتعلیم األھل یم قب ة التعل مرحل
ة ) ثماني سنوات(، مرحلة األساس ) ریاض األطفال( ة الثانوی الي فھو  ).ثالث سنوات(والمرحل یم الع ا التعل أم

ة(لیم األھلي التعلیم الجامعي ویقع في قطاعي ، ھما التعلیم الحكومي والتع ة واألھلی ات الحكومی در ). الجامع وتق

                                                         
 رسالة ماجستیر منشورة – كلیة الدفاع الوطني – االكادیمیة العسكریة – ظاھرة السكن العشوائي –عفاف احمد عثمان  1

  19م ص 1993م عا
 62روب الى الھامش ، مرجع سابق، ص حسن عمر الھعبد العظیم المھل ، امین 2
 25 بخیت عبدهللا یعقوب ، أحمد عووضة ، مني حسن ، الجھد الرسمي والشعبي في معالجة قضایا النزوح ، مصادر سابق ، ص3
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ن% 6.4حوالي ) م2001-2000إحصائیة (النسبة المئویة لإلنفاق علي التعلیم من إجمالي اإلنفاق العام للعام   م
   . اإلنفاق العام بمیزانیة الدولةجملة

ً وم ا ة عموم دان النامی ي البل یم ف سین التعل ن أجل تح سودانتعمل المنظمات التطوعیة م ا ال اب .نھ د أورد الكت وق
من إجمالي عدد األطفال في  %50اإلحصائي السنوي أن عدد األطفال الذین لم یلتحقوا بمدارس األساس یقدر بـ 

ـ اوز ال اس تج یم األس وا بتعل م یلتحق ذین ل ال ال وأن % 50شمال السودان، أما في جنوب السودان فإن عدد األطف
أن غالبیة أطفال النازحین الذین  إلى  كذلك فإن الكتاب اإلحصائي السنوى یشیر.نصف من یلتحق بالتعلیم ال یكملھ

ین ة مالی ة یقدر عددھم بحوالي أربع ون بالمدرس ً ال یلتحق ا دم  . نازح صعبة وع شیة ال سبة للظروف المعی ك ن ذل
% 10إلي أقل من أما في مجال تعلیم البنات في الجنوب فتنخفض معدالت االلتحاق . اإلستقرار في حیاة النازحین

ات ین الوالی ً ب عا ً واس ا دارس تباین ات بالم اق البن ات . و یتباین معدل إلتح سبة البن شكل ن شمالیة ت ات ال ي الوالی فف
اق خاصة في مرحلة األساس% 80حوالي  إذ  أما في الوالیات الجنوبیة وبعض أجزاء دارفور یقل معدل اإللتح

اق األولي للبنات علي المستوى الوطني بالمدارس األساسیة البالغ ومن معدل اإللتح. من البنات% 25تبلغ حوالي 
سبب % 47 ذلك ب یم وك ات التعل ة إلتزام ى مقابل رھن عل درة أس دم ق سبب ع ن المدارس ب نھن م یتسرب الكثیر م

  .1الزواج المبكر أسرھم
   أولیاء بجبل النازحین معسكر حالة دراسة . 15

ھو یقع على بعد أربعین كلم جنوب الخرطوم حیث تبلغ مساحتھ م و1991أنشئ معسكر جبل أولیاء للنازحین عام 
ى ینقسم المعسكرو.  متر مربع وھو شرق منطقة تفتیش جبل أولیاء ویقع بمحلیة جبل أولیاء294,962 زئین  إل ج

انتیو شمال انتیو غرب وبب سكان و. أحدھما بانتیو واآلخر یسمى معسكر السوق المركزي ویعرف بب غ عدد ال یبل
.  أفراد8-6حیث تتكون كل أسرة من ) مفوضیة العمل الطوعي واإلنساني(ألف أسرة حسب إحصائیة 80حوالي 

نوعیة المساكن بالمعسكر عند نشأتھ كانت عبارة عن مجموعة من الخیام وخططت من قبل المعنیین إلستیعاب و
الطین ومعروشة بالحصیر بیوت مبنیة ب إلى النازحین بسبب الكوارث، وبعد فترة قصیرة وبصورة تدریجیة تحول

ائس  ساجد وكن الوي وم غیرة وخ حیة ص ز ص ن مراك ة م ق العام طھا المراف ي وس شر ف اك وتنت ا وھن شر ھن تنت
ة ومدرستین 12ومدارس األساس وھي  ات غیرالحكومی ة للمنظم اقي تابع ة والب ع للحكوم ا تتب  مدرسة ثالثة منھ

وب منھا تابعة لمنظمة إنقاذ الطفولة البریطانیة ھما مدرس ي جن اطق اإلستوائیة ف ن المن ا م ة جوبا ومعظم طالبھ
  :السودان أما المدرسة الثانیة فھي مدرسة كودرا وھي مدرسة للمجتمع المدني وتابعة لقبائل الدینكا وتسمى 

) Kowi Organization for Development and Relief KODRA  ( ویتم التنسیق بین المنظمات العاملة
وفیما یختص بالخدمات فتوجد للمیاه النقیة . تربیة والتعلیم وتقوم باإلشراف ومراقبة المناھج بالمعسكر ووزارة ال

ضخة ، و112فھناك  ة ، ومركز لمرضى 7 مرحاض ، 4700 م ة عالجی ز تغذی ة مراك حیة ، أربع  مراكز ص
سل ع. ال سكر یرج زوح بالمع بب الن ى وس شر ا إل ة وتنت ة الطاحن روب األھلی صحر والح اف والت ین الجف ة ب ألمی

سبة  اطھم بن سلمي % 85أوس ین م دیانات ب وع ال ساء وتتن ال والن سن واألطف ار ال ً كب ا ات نزوح ر الفئ ن أكث وم
   .ومسیحي وأخرى داخل المعسكر

رب العالمیة األولى بسنة  وذلك بعد انتھاء الح(Eglantyne Jebb) بواسطة 1919أسست ھذه المنظمة في عام 
ام  .واحدة ـ وكان الھدف من تأسیسھا ھو رعایة األطفال المتشردین واألیتام ة ع ة الثانی ام الحرب العالمی وبعد قی

اذ   و. العمل الخیري والتنمیة األسریة توسع عمل المنظمة لیشمل العدید من أوجھ 1945 ة إنق ل منظم تعم
سین ةالطفولة البریطانیة في أكثر من خم ة   دول ة افریقی ة وعشرون دول ا ثالث ا ، منھ ا بریطانی ا فیھ الم بم ي الع ف

ة ا إن المنظم ة ، كم الم المختلف ارات الع ي ق اقي ف اذ(والب ات إنق دولي لمنظم اد ال ي االتح ضو ف ة   ع الطفول
(International Save The Children Alliance).ام  و سودان ع ي ال ا ف ة عملھ دأت المنظم  – 1950ب

ذاك  ولم1954 ة آن روف الحرب األھلی ك لظ سودان ،وذل وب ال ا بجن ل الالتوك ة قبائ ي منطق ة سنوات ف دة أربع
م في 1984ومنھا لم تعد إال في عام . م 1971 – 1959العمل في الفترة من  إلى (SCUK)وبعدھا عادت المنظمة
ل التختلف أھداف المنظمة سواء كانت في السودان أو في فروعھا. دارفور غرب السودان  االخري بالعالم وتعم

ة  من أھم 2.لمساعدة األطفال وتأخذ أشكال أوسع تنمویة ة البریطانی ل مجاالت عمل لمنظمة إنقاذ الطفول ھو العم
سودان ي بورت ع ف ة المجتم ة البحر األحمر( في مجال تنمی ي الخرطوم ،  )والی صحة ف یم وال امج التعل ي برن وف
ولكن یعتبر مجال التعلیم قبل .3ف ولھا برنامج إنمائي واغاثي في دارفوروبرنامج التعلیم ومجال المیاه في القضار
ي التع :أھم أنشطة المنظمة في مجال التعلیم و.الجامعي ھو أھم مجاالت عمل المنظمة  ل المدرس اض ( لیم قب ری

م مرحلة تعلی وفي .في مجال التعلیم والتعامل مع ریاض األطفال) متطوعات(یتم تدریب مرشدات  حیث )األطفال
امج األساس ضمان یتم دعم المدارس من خالل برن دویره ل تم ت ال ی ة كرأس الم دعم بمعدات أولی ي ال د عل  یعتم

                                                         
  .3ص -م2002الخرطوم،-التعلیم األساسي، دیفید قوودمان، یونسیف السودان 1
  م1997تابع لمنظمة إنقاذ الطفولة البریطانیة ، الخرطوم " رامج التعلیم األساسي للنازحین تقویم ب"  عبد المنعم محمد عثمان ، 2
  .م ـ سلسلة منشورات المنظمة1997 – 95 نشاط منظمة إنقاذ الطفولة البریطانیة بالسودان ) 3
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ً مثل السبورات والطباشیر وغیرھا سبة لت.انسیاب المعدات، كما أن ھنالك بعض المعدات تقدم مجانا ا بالن یم  أم عل
اون مع  فارالكب ك بالتع دریب مرشدات ومرشدین وذل تم ت بعض األدوات ی م ب تم دعمھ ا ی ار، كم یم الكب إدارة تعل

المكتبات  وتؤسس كذلك ).كمعسكرات النازحین(التعلیمیة المساعدة بعد فتح الفصول بالمناطق الطرفیة والقرویة 
حوالي مائة كتاب في مختلف مجاالت المعرفة  إلى قد تصل محتویاتھا(یتم تزوید كل قریة بمكتبة ثقافیة : الثقافیة

 ).ولمختلف الفئات العمریة
  أولیاء بجبل النازحین أطفال علیمت مجال في المنظمة دور . 16

قد إستفادت ف  ال النازحین في معسكر جبل أولیاءألطف ستعرض إنجازات المنظمة في مجال تعلیم مرحلة األساسن
ذة  عشر ألفخمسة  مدرسة تضم حوالي24 من خدمات المنظمة ً وتلمی ذا اء . تلمی ملت بن دعم ش االت ال وأھم مج

تحسین بیئة العمل  والكراسات وخدمات تعلیمیة أخرى والفصول وتأثیثھا ودعم مدارس األساس الموجودة بالكتب
شربخدمات صحیة وت( خ...رفیھیة وتوفیر میاه ال ة للطالبو) ال وفیر الحمای اء مدرستین و. ت ة ببن ت المنظم قام

طفل ) 15,000(ذلك قامت بدعم أربعة عشر مدرسة في الخرطوم تضم حوالي  إلى طالب ، وباإلضافةأساس لل
ً بالمعدات في ) 90(زود كما ت)  بنت6080 ولد و 9,368(نازح  وفر  .1مدرسة )15(فصال ة ت إن المنظم كذلك ف

ي وذل یم األساس ً دراسیة بدیلة لألطفال الذین تجاوزت أعمارھم سن بدایة التعل ن خالفرصا ادة ك م امج زی ل برن
یم ي .  1سرعة التعل ة لك اتتھم الدراس ذین ف ازحین ال ال الن ساعدة األطف امج لم ذا البرن دف ھ وایھ ال  یلتحق باألطف

اس . اآلخرین في أعمارھم والذین تقدموا في فصول الدراسة ة األس ي مرحل ة ف صار سني الدراس ویتم ذلك بإخت
تم . وذلك لكي یتم تجاوز جزء من الحقبة الدراسیة لھموذلك بتكثیف التدریس لھؤالء المتخلفین  وفي ھذا اإلطار ی

ستویات  ة م ي أربع ة ف اس الثمانی ة األس صول مرحل ررات ف ج مق ي:دم دمج ف ث ت ررات  حی ستوى األول مق الم
صل واحد ي ف ع ف اني .الفصول األول والثانى والثالث والراب ستوى الث ي الم امس  وف صل الخ ررات الف دمج مق ت

دمج الجزء.  السادسوجزء من ث فی ستوى الثال ي الم ا ف سابع أم صل ال سادس مع الف صل ال ن الف ر م ا . اآلخی أم
دخول  ائي لل ذ لإلمتحان النھ ھ التالمی المستوى الرابع واآلخیر فھوخاص بمقررات الفصل الثامن والذي یؤھل فی

ً و 355(طفل نازح ) 600(وقد استفاد من ھذا البرنامج أكثر من  . 2للمرحلة الثانویة ً 253 بنتا كذلك فإن . )  ولدا
ام % 14من انجازات المنظمة ھو إدراج البنات في مراكز زیادة سرعة التعلیم الذي زاد من  ى م2003في ع  إل

ي . م2006في عام % 45 ً ھناك زیادة في عدد المدرسات في المدارس االبتدائیة التي تدعمھا المنظمة والت ایضا
شاباتیمكن أن تكون نماذج ممتازة  ات ال یم 3لدور البن ي التعل اء  و. ف ازحین وأولی ال الن ة إن لألطف د المنظم تعتق

أمورھم لھم رأي عن كیفیة تسییر المدارس، لذلك ساعدت المنظمة في قیام جمعیات ممثلي أولیاء أمور الطالب 
ھم المنظمة في تدریب كذلك تسا .في المدارس من أجل المساھمة في إیجاد وسائل ترقیة التعلیم وتنمیة المھارات
م عند إنشاء مشروع التعلیم 1990المعلمین وذلك من خالل الدعم المادي لدورات تدریب المعلمین وذلك منذ عام 

ً لرواتب المعلمین أستمر لمدة سنت قدمت وفي ھذا اإلطار فإن المنظمة. م1996األساسي حتى عام  ً مالیا ین دعما
 ً ً وتلمیذه و 15,000 مدرسة بھا أكثر من 24ساعدات مادیة لـقدمت م ولحوالي تمانیة وعشرین معلما  321 تلمیذا

ً و23قامت ببناء  وقد .معلم ومعلمة صال اطق المخططة و11 ف ي المن ً ف ا ً و53 مكتب یا ً دراس صال ي 11 ف ً ف ا  مكتب
ً و90 مدرسة فیھا 15صیانة  ھذا باإلضافة إلي .معسكرات النازحین بالمواد األولیة مدارس  3 مكاتب و3 فصال

ل 320توزیع  و تربیزة204 كرسي و 321 سبورة و136 درج و 1,854 كتب و 1,584توزیع  وحكومیة  برمی
 وقد . مرشد للمعلمین1300 كتاب و 50,000 كرسي و 1500توزیع  وك للمیاه بواقع برامیل لكل مدرسةبالستی

 . معلم بالتعاون مع وزارة التربیة والتعلیم2180قامت بتأھیل 
سودان(لسودان في جنوب ا ي ال اة ف اذ ) م 2005-1989" ومن خالل عملیة شریان الحی ة إنق د شاركت منظم فق

ل  صیانة وتأھی ت ب ث قام ة حی ة البریطانی یة 11الطفول ات واألدوات المدرس ا األثاث دمت لھ ي واو وق ة ف  مدرس
ست المستقبل  ةحملة إعادة صیاغكما قامت بتأھیل المعلمین وقد شملت ھذه الجھود ما یعرف ب. والكتب  التي أس

دارسرفعم وتھدف ل2006سنة  ي الم یم و أستیعاب عدد األطفال ف ة التعل سین نوعی ة و.  4تح دم المنظم ة تق نوعی
دائي و یم ابت ن التعل دة م ـ جی ضل ل اكن أف دارس أم ل الم ب  39000تجع ات% 45(طال ن البن ن ا) م ال م ألطف

ا  . حمر بالسودانالمستضعفین والفقراء في والیتي الخرطوم و البحر األ وفیر كم یم بت ة والتعل دعم وزارة التربی ت
ي ي .المباني واالستقرار واالستمراریة لألطفال في التعلیم األساس شاط ملموس ف ا ن ال  ولھ ة األطف سین حمای تح

  .تحسین بیئة العمللوذلك یتمثل في دفع حوافز للمعلمین  رفع دعم الدولة من الناحیة المادیةوداخل المدارس 

                                                         
1 (Accelerated learning programme ALP) 

  م 3/3/2009 في منظمة أنقاذ الطفولة البریطانیة ، مقابلة بتاریخ  إفادة األستاذة نانجور أبراھیم ، مسؤلة التعلیم2
  .م ، سلسلة منشورات المنظمة2008 نشاط منظمة إنقاذ الطفولة البریطانیة بالسودان ) 3
الیة الخرطوم  في و(SCUK) عبد المنعم محمد عثمان ، تقییم برنامج التعلیم األساسي للنازحین التابع للمنظمة إنقاذ الطفولة البریطانیة4

  . م1997، فبرایر 
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ى اإلستقرار،إو ً من المنظمة ألھمیة تحسین بیئة الدراسة مما یشجع على حسن اإلستیعاب وعل دمت  دراكا د ق فق
ل مع  ي تعم ة الت ة الوطنی ات الطوعی دواء للمنظم وفیر ال ة بت وم المنظم صحیة تق دمات ال ال الخ ي مج المنظمة ف

ك  اء، وذل ل أولی سكر جب ة مع ي منطق ً ف ة راف الخرطوم خاص صحي النازحین في أط امج التثقیف ال ب برن بجان
دارس1.(AIDS)وخاصة التوعیة ضد مرض االیدز  ي الم ذلك  . كذلك تقوم المنظمة بحفر وبناء المراحیض ف ك

ازحین ن یتو. شمل برنامج تحسین بیئة العمل مجھودات في مجال تقلیل سوء التغذیة لألطفال الن د م ین أن العدی ب
ة الم اد أطفال النازحین یعانون سوء التغذی ا  . (Acute or chronic malnutrition)زمن او الح ن م وھذا م

ال تحت  ات وسط األطف دالت الوفی ع مع ذي یرف ة المزمن ال " 5"حمل المنظمة على العمل لمعالجة سوء التغذی
ة مع. سنوات دمت المنظم د ق ار فق ذا اإلط سیف  وفي ھ ـ"UNICEF"الیونی افیة ل ة إض ي ) 3850( تغذی ل ف طف

 المدارس أماكن مفضلة ومحببة خدمات مشجعة تھدف منھا المنظمة بأن تجعلكذلك وتقدم  . ینمعسكرات النازح
دم مواد . لألطفال حتى یبقوا فیھا وذلك لكي ال یتسرب التالمیذ خارج المدرسة ة تق إن المنظم ار ف ي ھذا اإلط وف

در . مدرسة47اللعب والتسلیة والترفیھ لـ  شمل ت شجعة لت د الخدمات الم ذلك تمت ة یك ضاء لجن ب المدرسین وأع
نحیث تمثیل الطالب  ً م دال ابي ب ضباط االیج ة االن  یقدم لھم التدریب في مجال أسالیب تربویة أفضل تعنى بترقی

وھي   ,( "Parent Thachers Assocation " PTA)إنشاء مجالس التعلیم  وساھمت في دعم .العقاب الجسدي
ن مجالس األباء أو المجلس التربوي كما تسمیة و سئول ع و الم ام وھ ل ع زارة التربیة والتعلیم یجتمع في بدایة ك

ف  م والكی ة الك ن ناحی یة م ھ كرسوم دراس غ المفترض دفع د المبل ذین ال . تحدی ال ال شاكل األطف ل م اول ح ویح
ً المساعدة في التسییر  یستطیعون دفع رسوم اإلمتحانات كما یقومون في المساعدة ببناء المدارس وصیانتھا وأیضا

ات . یقوم بمناصرة التعلیم بالتعاون مع مكاتب التعلیم بالمحلیةو. الیومي للمدرسة  ً یساعدون في إلتحاق البن أیضا
ة . في المدارس شاكل بعنای ل الم ة لح اك .أما في حالة الطوارئ فینظمون أنفسھم في المشاركة الفعلی ة  وھن اللجن

تتكون ھذه اللجنة من طالب الفصل و "Students Representative Committees " SRCالممثلة لألطفال 
ائي ان النھ ي األستعداد لإلمتح شغالھم ف سبة إلن اق  الرابع وحتى السابع وال یشترك طالب الفصل الثامن ن لإللتح

ار  الغرض من ھذه اللجنة ھو تنمیة قدرات التالمیذو. بالمرحلة الثانویة تم إختی سؤلیة وی ل الم وتدریبھم على تحم
  . دون تدخل من اإلدارة وذلك لمنحھم الشعور بالثقة في النفس وذلك بإختیار ممثلیھم  بواسطة التالمیذھذه اللجان 

ذ صباح للتالمی ابور ال ي تنظیم ط درء الكوارثو أما أھم األنشطة فھ ث یقومون اإلشتراك ب ضانات حی ل الفی  مث
ن ارة م ا الم سقط فیھ اه وی ا المی ع فیھ ي تتجم ر الت ول الحف ات ح ع عالم اسبوض ة  و. الن ات المرجعی الجماع

Community Based Organization CBOs  د واإلداراة ھي جماعات تتكون من الشیوخ والسالطین والعم
ة ظاألھلیة المختلفة ویقومون بتوعیة المجتمع بأھمیة البرامج التى تقدمھا المن یم وحمای ازحین من تعل اه الن مة تج

سینات  وقد. وصحة وغیره  ذأوجدت ھذه التح اظ بالتالمی دالت االحتف ت مع ة إذ بلغ ائج إیجابی امج % (85 نت برن
من البنات الالئي تم تسجیلھن في % 60كذلك فإن . في الخرطوم% 67في بورتسودان، و ) زیادة سرعة التعلیم 

  .الصفوف من الخامس وحتى الثامن ما زلن یواصلن تعلیمھن
  الحمایة . 17

اءة تعرف منظمة إنقاذ الطفولة البریطانیة مع ن اإلس ة م ة الالزمة للوقای ى التنظیمی نى الحمایة بأنھا التدابیر والبن
واإلھمال واإلستغالل والعنف التي تؤثر على األطفال والھدف منھا ھو نشر وحمایة وإستیفاء حقوق األطفال من 

ً متعدد وحمایة الطفل ت. اإلساءة واإلھمال والعنف كما عبرت عنھا معاھدة األمم المتحدة لحقوق الطفل تطلب نھجا
ً بالعمل في مجاالت التعلیم والصحة والعدالة الجنائیة مع جھات واسعة من الھیئات  ً وثیقا القطاعات یرتبط إرتباطا
الرسمیة وغیر الرسمیة بما فیھا الحكومات والوكاالت المتعددة مثل الجھات المانحة والمجتمعات المحلیة ومقدمي 

شراكة وثیقة مع األطفال ویشمل مبادرات لتقویة قدراتھم على حمایة أنفسھم كما الرعایة واألمن كما أنھا تتطلب 
شطة . تقویة قدرات كل ھذه األطراف الفاعلة على حمایة األطفال  إلى یھدف ن ضمن أن ل م ة الطف وتكون حمای

دف ى حمایة أوسع تھ سن واأل إل ار ال ل كب سكان مث ات الضعیفة من ال ة للجماع ة والحمای أمین الرعای خاص ت ش
ة  ل ممارسو حمای ث یعم ف الطوارئ حی ك مواق ضمن ذل ال ویت ن األطف ة م أمراض مزمن المعاقین والمرضى ب

  . 2الطفل مع فریق لتوفیر مكون متخصص من مكونات الحمایة اإلنسانیة الشاملة للسكان النازحین والالجئین
د خمس من أجل ضمان مستوى أعلى للحمایة أثناء حاالت الطوارئ قامت ھیئة إنقاو ة بتحدی ذ الطفولة البریطانی

اء حیث أولویات لرسم برنامج الحمایة وھي اإلنفصال عن األسرة  ن أولی صال ع یتعرض األطفال لمخاطر اإلنف
أمورھم في أوقات الطوارئ أو كنتیجة لما یعقبھا من تداعیات تحدید ھویة األطفال المفصولین عن أسرھم وتعقبھ 

ي و.  عادة توحید األسرة والوقایة من حدوث إنفصال جدید بین األطفال وذویھمآثار أسرھم وما یعقب ذلك من إ ف
ك  ان ذل ات المسلحة سواء ك ال في صفوف الجماع أوقات النزاعات المسلحة یجري بصفة منتظمة تجنید األطف

                                                         
ة1 ة البریطانی وم ، (SCUK) عبد المنعم عثمان ، تقییم برنامج التعلیم االساسي للنازحین التابع للمنظمة انقاذ الطفول ة الخرط  في والی

  . م1997فبرایر 
 6 ھیئة إنقاذ الطفولة البریطانیة وحمایة الطفل ، ص2
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ً أو كراھیة ویقوم األطفال بأدوار واسعة من بذل القتال والعمل كجواسیس أو سعاة لنقل الرسائل  أو طھاة أو طوعا
سدیة  الجروح الج ابة ب الموت واإلص اطر ك ن المخ د م ال لعدی حمالین أو أغراض جنسیة والتجنید یعرض األطف

ا إلى واألذى وعودتھم ي ینتمون إلیھ ات الت ال والمجتمع ن األطف . الحیاة المدنیة یطرح تحدیات كثیرة على كل م
یعتبر العنف واإلستغال الجنسي من بین و. اإلجتماعي اإلستغالل والعنف على أساس النوع ولھا نشاط في تقلیل 

فر لھم ة عندما تتراجع الھیاكل التي توالمخاطر المزمنة التي یتعرض لھا األوالد والبنات في األزمات اإلجتماعی
غتصاب والزنا والتحرش والتجارة في الدعم والحمایة فیصبح األطفال خاصة النازحون منھم عرضة لإلساءة كاال

في كل حالة و.  التي تتصاعد مع النزوح األذى الجسدي  ھذا باإلضافة إلي التوعیة بآثار .ال والزواج المبكراألطف
طارئة یتعرض األطفال لمخاطر األذي الجسماني فمع تطور النزاع المسلح أو الكوارث الطبیعیة یصبح المدنیون 

ً للعنف سواء كان ذلك القتل أو اإلصابة بالعجز، بھذا فإن  الرعایة لألطفال ا الضغوط التي یعیش تحتھا مقدموھدفا
تحسین السالمة الجسمانیة  إلى ویجعل من الضرورى في جمیع حاالت الطوارئ اإلھتمام بوضع البرامج الھادفة

ن و. لألطفال  ر م ضھا أكب ي یكون بع صوى الت روف الق ن الظ ال لمجموعة م في أثناء الطوارئ یتعرض األطف
تلبیة الحاجات األساسیة كالطعام والمأوى البد من مراعاة  إلى ن المعروف أنھ باإلضافةقدراتھم على التحمل وم

ر  ضاغطة أسرع كثی المساندة العاطفیة والوجدانیة والتنمویة لألطفال، البد لألطفال أن یتعافون من قوة المحن ال
   1. عندما یقدم إلیھم الدعم من أسرھم ومجتمعاتھم في ظل بیئة صدیقة للطفل

  المنظمة عمل تواجھ التي معوقاتال . 18
بعد النازحین عن األماكن التي  و عمل المنظمة ھي عدم وجود التمویل الكافي للمنظمةھأھم المعوقات التي تواجھ

لطرق واإلتصاالت مثل التعلیم والصحة ومیاه الشرب النقیة وخدمات الكھرباء وا تتوفر فیھا الخدمات اإلجتماعیة
ل ل والترحی ل و والنق یمتقل دمات التعل ن خ تفادة م رص اإلستقرارواإلس ن ف ع . م ذا م دى ھ ة ل ارة الیدوی ة المھ قل

ذي ساعدة ، األمر ال ى  النازحین تقلل من فرص العمل وبالتالي الحصول على دخول م ادرین عل ر ق م غی یجعلھ
ّ لوفي حاالت كثیرة . االعتماد على أنفسھم  ل،تترك األمھات البنات لرعایة البیوت عندما یذھبن ن العم  لبحث ع

سكرات  و.األمر الذي یحرم البنات من فرص التعلیم ل مع ط داخ م حوافز فق دم لھ ین متطوعین وتق معظم المعلم
 .  2النازحین مما جعل بعضھم یترك العمل وال ینتظم فیھ

ة في  ة البریطانی اذ الطفول ة إنق ي إدارة منظم  –م ا الخرطوبمقرھ" SCUK"المقابالت الرسمیة مع المسئولین ف
ي بذلت إنقاذ الطفولة البریطانیة  اتضح أن منظمة السودان ازحین ف مزیدا من الجھود في مجال تعلیم األطفال الن

ازحین ولكن ). كمعسكر جبل أولیاء للنازحین(معسكرات النزوح في الخرطوم وما حولھا  ال الن احتیاجات األطف
 حیث ودھا خاصة في التعلیم األساسي وحمایة الطفلجھتكثیف  إلى كثیرة ومتعددة األبعاد ، مما اضطر المنظمة

سیة دیات الرئی ازات والتح ى اإلنج ا یل ول فیم ة الق دف  وال.أن الفجوة ما زالت كبیرة في ھذه المناطق، وخالص ھ
ازحین یمك اء للن ل أولی نھم الرئیسي ھو التأكد من أن جمیع األطفال النازحین بمعسكرات النزوح مثل معسكر جب

یمالحصول على ا ضمنت ولجودة والتعل سیة ت ازات الرئی سنت  أاإلنج ة تح یم والمعرف ي التعل دریس ف ن طرق الت
بشكل ملحوظ نتیجة لجھودنا المكثفة لتدریب المعلمین حیث كانت نتیجة الطالب في داخل الصفوف الدراسیة وفي 

ً إنشاء وتعزیز لجنة ا وتم . ٪ نجاح95االمتحانات القومیة لمرحلة األساس أكثر من  لتعلیم المحلیة التي تضم عددا
ً رئیسیا في تنظیم وإدارة المدارس وتقدیم  من الرجال والنساء وأولیاء األمور والمدرسین وقد أدت ھذه اللجنة دورا

 ومن. بتضمین وإشراك آراء األطفال مما أدي إلي خلق الوعي بحقوق الطفل كما قامت المنظمة .الدعم للمعلمین
ترون ن  اآلن س ة م ات مجموع ومیین مرتب سئولین الحك ن الم ب م سكرات تطل ذه المع ي ھ ازحین ف ال الن األطف

منظمة (  كمنظمة تطوعیة ا من أولویاتتكان و.الخ...المعلمین ، المستلزمات والمواد التعلیمیة ، والمرافق الترفیھیة
ً من حكومة السودان) إنقاذ الطفولة البریطانیة صول   التي أیدتتشیید الفصول الدراسیة والذي وجد دعما إنشاء ف
ن . دراسیة بتكلفة منخفضة اد األم ى إیج ومن خالل تحسین ھذا العمل وحمایة األطفال النازحین سوف نعمل عل

ن  النتیجة أ.وحمایة وتحسین البیئة المدرسیة وا م ي یتمكن ة حت واد التعلیمی ي الم صلوا عل د تح ن معظم األطفال ق
  .وتحسین أدائھم ة، وتقویة رغباتھم في التعلیمالقیام بأنشطتھم التعلیمیة بصورة منتظم

ى فھي ) إنقاذ الطفولة البریطانیة(أما التحدیات التي تواجھ المنظمة  ؤثران عل ب ی ع الروات توظیف المعلمین و دف
نظام التعلیم في معسكرات النازحین، وإدارة التعلیم الحكومیة لم تتحمل مسئولیتھا تجاه إدارة وتنظیم التعلیم بمأخذ 

ذلك لحفاظ على النظام التعلیمي  كافي لعدم وجود تمویل ھذا مع .الجد ة ول ة البریطانی اذ الطفول ة إنق قامت منظم
ذه  ل ھ ة بتحم یم الحكومی وم إدارة التعل ھ أن تق ق علی ن المتف ان م ث ك نتین، حی دة س وافز لم ب والح دفع الروات ب

دث ي .المسؤولیة ولكن ھذا لم یح ات ھ ر العقب ن أكب دم وجود وم ي ع شتركة ف شطة الریاضیة الم اھج واألن  المن
دعم ت منظمة إنقاذ الطفولة البریطانیة المدارس والتي تعتبر إذا وجدت أكثر جاذبیة لألطفال و التالمیذ، وقد حاول

م دراتمعظ وق ق ا أمر یف دارس ولكنھ ة الم ة المنظم ن .  المادی ال  ولك یة لألطف ة المدرس امج للتغذی د برن ال یوج
                                                         

 . م2007 ،11 ھیئة إنقاذ الطفولة وحمایة الطفل،ص1
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ؤثران  وعظم األطفال یتسربون من المدرسةا فإن مالفقراء، ولھذ ث ی ات حی ھناك رسوم شھریة وأخري لالمتحان
ل  ة لتفعی ب للحكوم دیم طل اء بتق ال واآلب على معظم األطفال النازحین الفقراء في المدارس، وقد قام بعض األطف

  .نظام االستثناء الذي لم یطبق حتي اآلن
  : ھي كالتالي الخطة المستقبلیةو
سكرات  - 1 ي مع ل للمدارس ف ن التموی د م اد مزی ساعیھا إلیج ة م ة البریطانی سوف تواصل منظمة إنقاذ الطفول

  .إدارة التعلیم الحكومیة، یشتمل علي دفع مرتبات المعلمینالنازحین من 
سكرا– 2 ازحین بالمع ال الن ذ لمدارس األطف ة لتالمی دیم التغذی المي بتق ذاء الع امج الغ ت  سوف نحاول إقناع برن
   ).كمعسكر جبل أولیاء للنازحین(
ستخدم المنھج الوصفي التحلیلي في تحلیل بیانات اإلستبیان الذي وزع على تالمیذ المعسكر لمعرفة آرائھم حول أ

وزعت على األطفال  معسكر جبل أولیاء فيو. البریطانیة في خدمات التعلیم المقدمة لھم آداء منظمة إنقاذ الطفولة
ً ولكن الذین أستجابوا 150رس البالغ عددھم النازحین في المدا ً من الجنسین94 تلمیذا   .  تلمیذا

  االستبانة
ة  صول األربع ذ الف ى تالمی صرت عل سكر ، أقت دارس المع ي م ذ ف تحتوي اإلستبانة على عدد من األسئلة للتالمی

اتھم بإعتبار أنھم في أعمار تمكنھم من فھم ا) الخامس والسادس والسابع والثامن(اآلخیرة  ألسئلة واإل دالء بإجاب
ً، وقد بلغ عدد الذكور 94 وعددھم وفي %.  43واإلناث بنسبة % 57، أي أن الذكور بنسبة 40 واإلناث 54 تلمیذا

سیحیون % 76ھذا اإلختیار مثل المسلمون  ات و. % 24والم ع البیان ي جمی صین ف ن المخت دد م م االستعانة بع ت
تم تصمیم موضوعات اإلستبیان على شكل أسئلة مغلقة، حیث تم تحدید عدة  وقد  .وتحلیلھا قبل تصمیم اإلستبانة

إجابات لكل سؤال لیختار المجاوب علیھا منھا ما یعبر عن وجھة نظره، كما حصرت كل الجوانب المتعلقة بتعلیم 
ال ال یم أطف ة لتعل ة البریطانی اذ الطفول ة إنق ي أطفال النازحین في معسكر جبل أولیاء وكذلك دور منظم ازحین ف ن

  . وأستخدم التحلیل اإلحصائي معسكر جبل أولیاء
  البیانات تحلیل . 19

  یبین أسباب الوجود في المعسكر) 4(جدول رقم 
%) 64.89( بنسبة مئویة بلغت )  61( نجد أن عدد النازحین بسبب الحرب قد بلغ ) 4رقم(من خالل بیانات الجدول 

) 12( وبلغ عدد النازحین بسبب المجاعة %) 8.51(بنسبة مئویة بلغت ) 8(بینما بلغ عدد النازحین بسبب الجفاف 
 %) 13.83( بنسبة مئویة بلغت ) 13(ین بسبب اللحاق بأفراد األسرة وعدد النازح%) 12.77(بنسبة مئویة بلغت 

ي أن  ا وھ لت إلیھ ي توص بما أن نسبة النازحین بسبب الحرب أكبر مقارنة بالنسب األخرى فھذا یؤكد النتیجة الت
  .الحرب تمثل سبب رئیسي للنزوح

  یبین الموطن األصلي لألطفال النازحین ) 5(جدول رقم 
ي  ة الت الجھ

  نھانزحت م
وب  / الجن

  جبال النوبة
  المجموع  أخري  الشرق  الشمال  الغرب

  94  8  6  -  6  74  التكرار
  %100  %8.52  %6.38  -  %6.38  %78.72  النسبة

دول  ات الج م(من خالل بیان وب) 5رق ن الجن زوح م غ  ونجد أن الن د بل ة ق ال النوب ة بلغت ) 74( جب سبة مئوی بن
شرق %) 6.38(بنسبة مئویة بلغت ) 6(بینما بلغ النزوح من الغرب %) 78.72( ن ال زوح م سبة ) 6(وبلغ الن بن

شمال أي %) 8.52(بنسبة مئویة بلغت ) 8(وبلغ النزوح من مناطق أخرى %) 6.38(مئویة بلغت  سجل ال ولم ی
  .وھذا یؤكد أن معظم النازحین أتو من مناطق الحربنزوح 

  األسرةنزوح ) 6(جدول رقم 
  المجموع  ال  نعم  الفئة

  94  36  58  التكرار

  %100  %38  %62  النسبة

ل  سكر جب ي مع سبب وجود النازحین ف
  أولیاء للنازحین

أفراد   المجاعة  الجفاف  الحرب اق ب اللح
  األسرة

  المجموع  أخري

  94  -  13  12  8  61  التكرار
  %100  -  %13.3  % 12.7  %8.1  % 64.9  النسبة
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غ %) 62(بنسبة مئویة بلغت ) 58(نجد أن عدد تكرار فئات النزوح قد بلغ ) 6(من خالل بیانات الجدول  بینما بل
نزحوا وھي نسبة % 60 وتشیر البیانات أكثر من %)38(بنسبة مئویة بلغت ) 36(عدد تكرار فئات عدم النزوح 

  . األسرة أي تؤكد أن المنطقة غیر آمنةكبیرة تؤكد حجم النزوح بمرافقة
  نزحوای  لمیبین من ھم الذین) 7(جدول رقم 
  المجموع  )حدد(أخري  النساء  األطفال  كبار السن  الفئة

  94  -  26  10  58  التكرار
  %100  -  % 27.66  %10.64  %61.70  النسبة

دد %) 61.70( بلغت بنسبة مئویة) 58(نجد أن عدد كبار السن قد بلغ ) 7(من خالل بیانات الجدول  بینما بلغ ع
 ویتضح أن %)27.66(بنسبة مئویة بلغت ) 26(وبلغ عدد النساء %) 10.64(بنسبة مئویة بلغت ) 10(األطفال 

   .خدمیة التي یحتاج إلیھا النازحونالشباب واألطفال ویبرز أن التعلیم من أھم األولویات المعظم النازحین من 
  .ألسر الطالبعلیم یبین المستوي الت) 8(جدول رقم 

  المجموع  متوسط  ابتدائي  أمي  الفئة
  94  9  -  85  التكرار
  %100  %10.1  -  %89.9  النسبة

دول  ات الج الل بیان ن خ ي ) 8(م ستوى التعلیم دد ذوي الم د أن ع ينج غ األم د بل ت ) 85( ق ة بلغ سبة مئوی بن
ط %) 89.9( ي المتوس ستوى التعلیم دد ذوي الم غ ع ا بل ة) 9(بینم سبة مئوی ت بن د %) 10.1( بلغ ا ال یوج بینم

  .وھذه النتیجة تؤكد الفرضیة األولى إبتدائي
ً في المعسكر) 9(جدول رقم     مع من یعیش األطفال حالیا

األم واألب   الفئة
 ً   معا

ع   األم فقط  األب فقط م
  األقرباء

ري  أخ
  )حدد(

  المجموع

  94  -  -  17  3  74  التكرار
  %100  -  -  %18.09  %3.19  %78.72  النسبة

ن دول م ات الج الل بیان غ ) 9( خ د بل ً ق ا ع األم واألب مع شون م ن یعی دد م د أن ع ت ) 74(نج ة بلغ سبة مئوی بن
بلغ عدد من یعیشون مع %) 3.19(بنسبة مئویة بلغت ) 3(بینما بلغ عدد من یعیشون مع األب فقط %) 78.72(

وھذا یوضح أن معظم األسر . وجد من یعیشون مع األقارب الیأما%) 18.09(بنسبة مئویة بلغت ) 17(األم فقط 
  . نزحت كاملة وھذا ما یؤكد حوجتھم لألمن

   األطفال النازحین على الدراسةمواظبةیبین مدى ) 10(جدول رقم 
  المجموع  ال  نعم  ھل تواظب على الدراسة

  94  9  85  التكرار
  %100  %9.57  %90.43  النسبة

%) 90.43( بنسبة مئویة بلغت ) 85(لى الدراسة قد بلغ نجد أن عدد المواظبین ع) 10(من خالل بیانات الجدول 
 وھذا یؤكد رغبة األطفال في تلقي %)9.57(بنسبة مئویة بلغت ) 9(بینما بلغ عدد غیر المواظبین على الدراسة 

  .التعلیم مما یحقق أھداف البحث
  األسباب التي تمنع مواظبة األطفال) 11(جدول رقم 

  المجموع  )حدد(أخرى   المرض  المصاریف  الفئة
  94  -  9  85  التكرار
  %100  -  %9.57  %90.43  النسبة

ا %) 90.43(بنسبة مئویة بلغت ) 85(نجد أن عدد سبب المصاریف قد بلغ ) 11(من خالل بیانات الجدول  بینم
أن من أكثر العقبات التي تحول بین الطفل  وھذا یوضح %)9.57(ت بنسبة مئویة بلغ) 9(بلغ عدد سبب المرض 

  . وبین التعلیم ھي الرسوم المدرسیة وھذا یحقق ھدف من أھداف البحثالنازح 
  دور منظمة إنقاذ الطفولة البریطانیة في تقدیم الخدمات التعلیمیة لألطفال النازحین في المعسكر ) 12(جدول رقم 

ال  الفئة   عدیم الدور  دور ضعیف  دور متوسط  دور فعَّ
  )لیس لھا أي دور یذكر(

  المجموع

  94  13  8  37  36  التكرار
  %100  %13.83  %8.51  %39.36  %38.3  النسبة
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ال قد بلغ ) 12(من خالل بیانات الجدول  بینما بلغ %) 38.3(بنسبة مئویة بلغت ) 36(نجد أن عدد فئة الدور الفعَّ
ضعیف %) 39.36(بنسبة مئویة بلغت ) 37(فئة الدور المتوسط  دور ال ة ال ة بلغت ) 8(وبلغ عدد فئ سبة مئوی بن

 من ھنا یتضح أن %). 13.83(بنسبة مئویة بلغت ) 13) (لیس لھا دور یذكر(وبلغ عدد فئة عدیم الدور%) 8.51(
ھ %39.36المتوسط بنسبة والدور % 38.3الدور المقدم كدور فعال یمثل نسبة  اك دور ولكن د أن ھن ا نج  من ھن

  .  أي أن الفرض لم یتحققلم یتحقق بالنسبة المرجوةضعیف و
  ألطفالھا النازحین  راسةمدى متابعة األسرة لمستوى الد )13(جدول رقم 

  المجموع  ال  نعم  ھل تساعدك أسرتك في المذاكرة؟
  94  9  85  التكرار
  %100  %9.57  %90.43    النسبة

غ ) 13(من خالل بیانات الجدول  د بل ذاكرة ق ي الم ساعدھم ف أن أسرتھم ت سبة ) 85(نجد أن عدد فئة القائلین ب بن
بنسبة مئویة بلغت ) 9(بینما بلغ عدد فئة غیر القائلین بأن أسرتھم تساعدھم في المذاكرة %) 90.43(مئویة بلغت 

مع إنتشار لدراسة ألطفالھم وھذا ال یتعارض من األسر تتابع ا% 90یوضح ھذا الجدول أن أكثر من %) 9.57(
  . باءاألمیة بینھم ألن المتابعة ھي إحساس بالمسؤلیة وھذا ما یرمي إلیھ مجلس اآل

  حاالت ترك الدراسة بالنسبة لألطفال النازحین ) 14(جدول رقم 
  المجموع  ال  نعم  ھل ترك بعض زمالئك الدراسة؟

  94  8  86  التكرار
  %100  %8.51  %91.49  النسبة

ال ) 14(من خالل بیانات الجدول  سبة لألطف ین زمالئھم بالن رك الدراسة ب االت ت نجد أن عدد القائلین بوجود ح
ال % 86ن قد بلغ النازحی سبة لألطف م بالن ین زمالئھ رك الدراسة ب االت ت ائلین بوجود ح ر الق دد غی غ ع ا بل بینم

مما من التالمیذ تركوا دراستھم % 90ویوضح الجدول أن أكثر من %) 8.51(بنسبة مئویة بلغت ) 8(النازحین 
  . عزز إبراز أھمیة البحثیزید نسبة الفاقد التربوي ومن ھنا یتحتم اإلھتمام برعایة األطفال مما ی

  أسباب ترك الدراسة) 15(جدول رقم 
ة  ت اإلجاب م"إذا كان و " نع ا ھ م

  السبب؟
صاریف  الم

  الدراسیة
ة  وفر الوجب دم ت ع

  الغذائیة
  المجموع  المرض

  94  34  12  48  التكرار
  %100  % 36.17  %12.77  %51.06  النسبة

المصاریف الدراسیة قد بلغ إنعدام سبب  تركوا الدراسة باألطفال الذیننجد أن عدد ) 15(من خالل بیانات الجدول 
سبب عدم توفر الوجبة الغذائیة  اإلطفال الذین تركوا الدراسة ببینما بلغ عدد%) 51.06(بنسبة مئویة بلغت ) 48(
دد%) 12.77(بنسبة مئویة بلغت ) 12( ذین تركوا الدراسةوبلغ ع رض ب  ال ة بلغت ) 34(سبب الم سبة مئوی بن
العقبات التي تحول  أي ھي أكثرومن ھنا یتضح أن السبب الرئیسي لترك الدراسة ھو المصاریف،  %)36.17(

  . بین الطفل النازح وبین التعلیم
  تفضیل الدراسة من منطقة ألخرى) 16(جدول رقم 

  المجموع  في منطقتك  في الخرطوم  ھل تفضل الدراسة
  94  36  58  التكرار
  %100  %38.30  %61.70  النسبة

غ ) 16(الل بیانات الجدول من خ د بل ي الخرطوم ق ة ف دد المفضلین الدراس د أن ع ة بلغت ) 58(نج سبة مئوی بن
تھم %) 61.70( ي منطق ة بلغت ) 36(بینما بلغ عدد المفضلین الدراسة ف سبة مئوی ون  %)38.30(بن وھم یؤول

  .السبب توفر الخدمات األساسیة وفرص العمل فیھاأفضلیتھم في الدراسة للخرطوم 
   عن السنوات الدراسیةتأخرال )17(جدول رقم 
  المجموع  ال  نعم  الفئات

  94  75  19  التكرار
  %100  %79.79  %20.21  النسبة

دول  ات الج الل بیان ن خ ت ) 17(م د بلغ ة ق ن الدراس أخرین ع ة المت دد فئ د أن ع ت ) 19(نج ة بلغ سبة مئوی بن
وھذا  %)79.79(بنسبة مئویة بلغت ) 75(د بلغت بینما بلغ عدد فئة غیر المتأخرین عن الدراسة ق%) 20.21(

   . إلظھار أھمیة التعلیممجلس األباءممثلة في األسر المجھود الذي تبذلھ یدل على 
  الترتیب بالدرجات بالنسبة لنتیجة االمتحانات) 18(جدول رقم 
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ب  ر ترتی ر آخ أذك
ي  ھ ف صلت علی ح

  امتحانات الفصل

ً   جید  مقبول   المجموع  ممتاز  جید جدا

  94  7  44  40  3  تكرارال
  %100  % 7.45  % 46.81  % 42.55  % 3.19  النسبة

ة بلغت ) 3(نجد أن عدد ذوي الترتیب مقبول قد بلغ ) 18(من خالل بیانات الجدول  ا %) 3.19(بنسبة مئوی بینم
ً %) 42.55(بنسبة مئویة بلغت ) 40(بلغ عدد ذوي الترتیب جید  د جدا ب جی دد ذوي الترتی غ ع سبة ) 44(وبل بن

ت مئو ة بلغ از %) 46.81(ی ب ممت دد ذوي الترتی غ ع ت ) 7(وبل ة بلغ سبة مئوی ح أن %) 7.45(بن ذا یوض وھ
  .مستوى التحصیل العلمي جید

  المعاناة الصحیة للطلبة النازحین بمعسكر جبل أولیاء) 19(جدول رقم 
  المجموع  ال  نعم  ھل تعاني من أي مرض

  94  52  42  التكرار
  %100  %55.32  %44.68  النسبة

ت ) 42(نجد أن عدد المعانین من األمراض قد بلغ ) 19(من خالل بیانات الجدول  %) 44.68(بنسبة مئویة بلغ
ت ) 52(بینما بلغ عدد غیر المعانین من األمراض  افین %) 55.32(بنسبة مئویة بلغ سبة المع ح أن ن ذا یوض وھ

  .أكثر مما یوضح أن ھناك إھتمام أكثر بالخدمات الصحیة
   رغبات الطلبة لمواصلة الدراسة)20(جدول رقم 

صل إذا  د أن ت ة دراسیة تری إلي أي مرحل
  سنحت لك الظروف

  المجموع  فوق الجامعة  جامعة   ثانویة

  94  0  94  0  التكرار
  %100  0  %100  0  النسبة

 بنسبة مئویة)  94( نجد أن عدد ذوي الرغبات في مواصلة الدراسة للجامعة قد بلغ ) 20(من خالل بیانات الجدول 
بینما لیست ھنالك رغبات في الثانویة أو فوق الجامعة وھي نسبة مكتملة لذوي رغبات المواصلة %) 100(بلغت 

  .م مما یعزز فھمھم ألھمیة التعلیموھذا یوضح رغبتھم في مواصلة التعلی.في الجامعة
   لغات الدراسة)21(جدول رقم 

  عالمجمو  أخري  اإلنجلیزیة  العربیة  أي لغة تدرس في المدرسة
  94  0  0  94  التكرار
  %100  0  0  %100  النسبة

غ ) 21(من خالل بیانات الجدول  د بل ة بلغت ) 94(نجد أن عدد الدارسین باللغة العربیة ق سبة مئوی %) 100(بن
 وبما أن المنھج ھو نفس المنھج لدى وزارة التربیة والتعلیم فإن اللغة العربیة .ةبینما ال توجد لغات أخرى للدراس

  .الدراسة كما ھو الحال في المدارس الحكومیة األخرىھي لغة 
  العودة إلي الموطن األصلي یبین رغبة ألطفال النازحین في) 22(جدول رقم 

  المجموع  ال  نعم  ھل تفضل العودة إلي منطقتك األصلیة
  94  30  64  التكرار
  %100  %31.91  %68.09  النسبة

غ  إلى لون العودةنجد أن عدد من یفض) 22(من خالل بیانات الجدول  د بل ة ) 64(الموطن األصلي ق سبة مئوی بن
ت  ودة%) 68.09(بلغ ضلون الع ن ال یف دد م غ ع ا بل ى بینم لي  إل وطن األص ت ) 30(الم ة بلغ سبة مئوی بن

ى  أن معظم النازحین یرغبون في العودة من الجدول نستنتج%)31.91( دم تحقق  إل ك لع لي وذل موطنھم األص
   .طموحاتھم ورغباتھم

  ومنظمة إنقاذ الطفولة البریطانیة   الخدماتمن األطفال النازحین حول وضع المعسكر رأي) 23(ول رقم جد
  الكتب   الفئات

واألدوات 
  المدرسیة

ة  وجب
  غذائیة

  نظام 
  الحصص

  میاه 
  الشرب

  البیئة 
  الدراسیة

  الزى 
  المدرسي

  مستلزمات 
  أخرى

  المجموع
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  94  1  1  14  -  -  44  34  التكرار
  %100  %1.05  %1.05  % 14.89  -  -  %46.80  %36.17  النسبة

دول  ات الج الل بیان ن خ غ ) 23(م د بل یة ق ب واألدوات المدرس ة الكت دد فئ د أن ع ت ) 34(نج ة بلغ سبة مئوی بن
وبلغ عدد فئة البیئة الدراسیة %) 46.80(بنسبة مئویة بلغت ) 44(بینما بلغ عدد فئة الوجبة الغذائیة %) 36.17(
دد %) 1.07(بنسبة مئویة بلغت ) 1(وبلغ عدد فئة الزي المدرسي %) 14.89(غت بنسبة مئویة بل) 14( وبلغ ع

ت ) 1(فئة المستلزمات المدرسیة األخرى  ة بلغ سبة مئوی دیم %) 1.07(بن تم بتق ة ال تھ ح أن المنظم وھذا یوض
  .  ینفي الفرض الثانياوھذ الوجبات الغذائیة لالطفال

  تحلیللل العامة النتائج . 20
بانة على إجابات متعددة لمعظم القضایا التي تتصل بموضوع التعلیم ألطفال النازحین بمعسكر جبل احتوت اإلست

الي  إلى أولیاء، وقد ظھرت تكرارات عالیة ة وبالت ت لمجموعة العین ي طرح درجة كبیرة حول بعض األسئلة الت
ازحین وتتلخص ین بتعلیم أطفال النأعتبرت نتائج عامة تمخضت عنھا اإلستبانة مما یحتم األخذ بھا من قبل المھتم

ى الحروب الدائرة في الجنوب والغرب ھي التي تسبب نزوح األطفال في أغلب األحیان إضافةأن في النتائج   إل
دارفور، (والغرب ) جبال النوبة(غالبیة أطفال النازحین من الجنوب  وأسرھم إلى اف وإلحاق بعض األطفالالجف

ل  علي أن .زحین ھم الشباب وصغار السنمعظم النا  و.والشرق) كردفان شر األمیة والجھ ال تنت اط أطف ي أوس ف
ً  والنازحین األطفال النازحون ال یتلقون  ومن الثابت أن .غالبیة أطفال النازحین یعیشون مع أسرھم األب واألم معا

ةالتسھیالت ة المجانی ازح   و التعلیمیة مثل الدراس ل الن ل أسرة الطف ات الدراستتحم ر النفق ات غی ا الجھ یة وتلیھ
یم  ھذه من .الرسمیة كالمنظمات الطوعیة والجمعیات الخیریة ازح والتعل ل الن ین الطف ي تحول ب أكثر العقبات الت

ة صاریف الیومی از ولكن .الم ال الن ة لألطف ة البریطانی اذ الطفول ة إنق ھ منظم ذي تؤدی ي ال دور التعلیم ي ال حین ف
  .من أمراض مختلفة من أولھا الحمى الراجعة والمالریا نازح یعانيالطفل ال ومعسكر جبل أولیاء دور وسط

  .لغة الدراسة بالنسبة لألطفال النازحین ھي العربیة 
   البیاناتاختبار الفروض بنتائج تحلیل

أن أكثر المشاكل التي تواجھ أطفال النازحین في المعسكرات ھي تدنى الخدمات التعلیمیة، ھذا  ھو الفرض األول
م %) 89.9( تحقق بنسبة الفرض قد سبة ) 8(وذلك بالرجوع إلي الجدول رق ة ن ات األمی ھ الفئ لت فی ذي وص وال

مواظبة األطفال  نجد أسباب عدم) 11(في الجدول رقم  أماوھى نسبة عالیة حسب العینات المأخوذة، %) 89.9(
ح%) 90.43(بالدراسة ھو إنعدام المصاریف المالیة لدیھم إذ وصلت نسبة  ین وھذا یوض ي تحول ب ات الت  العقب

ازح ین الطفل الن یم وب م  التعل دول رق ا ج سبة ) 16(،أم ح أن ن ضلون الدراسة %) 61.70(یوض ال یف ن األطف م
  . ت األساسیة فیھا وكذلك فرص العمل ابالخرطوم لتوفر الخدام

اني رض الث و الف ال ھ ة ألطف ساعدات الغذائی دیم الم ز بتق ة ترك ة األجنبی ات التطوعی ي أن المنظم ازحین ف  الن
وذلك بجدول %)  12.77( نسبة ضئیلة جدا وھي بھذا الفرض تحقق  .المعسكرات وتھمل خدمات التعلیم والصحة 

م  م ) 15(رق دول رق ا أن ج سبة ) 19(كم صل ن راض ت ن األم افین م سبة المع ح أن ن سبة %) 55.32(یوض ون
  .ثر أي أن الفرضیة لم تتحققوھذا یوضح أن نسبة المعافین أك%) 44.68(تصل المعانین من األمراض 

ث و الفرض الثال دم  ھ ن أن تق ة یمك ة البریطانی اذ الطفول ة إنق ي منظم ة ف ة ممثل ة األجنبی ات التطوعی أن المنظم
م  دول رق ن خالل الج ) 12(خدمات التعلیم ألطفال النازحین لكن ھذا الفرض لم یتحقق بالنسبة المرجوة إذ أنھ م

اك دور %) 39.36(بینما بلغ فئة الدور المتوسط %) 38.3(نسبة  فإن فئة الدور الفعال بلغ د أن ھن ا نج ن ھن وم
  .ولكنھ ضعیف ولم یتحقق بالنسبة المرجوة أي أن الفرضیة لم تتحقق 
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بعد إجراء الدراسة علي أوضاع التعلیم ألطفال النازحین بمعسكر جبل أولیاء ومدي مساھمة منظمة إنقاذ الطفولة 

ھتمام الحكومة بمدارس النازحین بمعسكر جبل حقیقة ضعف ا إلي توصلن تقدیم الخدمات التعلیمیة البریطانیة في
دارس أدى ي ھذه الم ین ف ب المعلم ا روات ى أولیاء وعدم دفعھ ى أسرھم إل ة عل اء مادی ي أن  .وضع أعب دور عل

ً ألنھ كان بإمكانھا أن تقوم بدور أكبر مما تقوم علیھ اآل ن مثل توفیر وجبات غذائیة وإعطاء المنظمة لم یكن فعاال
اء األنتیجة إلن و.حوافز للمدرسین ازحین أدىتشار العطالة في أوساط أولی ال الن ى مور ألطف ن  إل ر م رك الكثی ت

الحروب األھلیة في  واالستنتاج األول ھو أن .أطفال النازحین لمدارسھم وإنتشارھم في العاصمة كباعة متجولین
ستقرار ن إال إذا تحقق االالنزوح ولن تنتھي مشكلة النازحی إلى ر األسباب التي أدتالجنوب والغرب ھي من أكث

  .نمیة في المناطق المذكورةواألمن والت
   التعلیم خدمات تقدیم في البریطانیة الطفولة منظمة دور تقویم . 22

ة ا دمات التعلیمی اه الخ ة تج ة البریطانی ة الطفول ل منظم ة لعم ة المیدانی راء الدراس د إج ال بع دمت لألطف ي تق لت
ً متوسطفي األداء   المنظمةمستوى آداءھذا یدل علي أن  . النازحین في معسكر جبل أولیاء الا ر فع ان   . وغی وك

ً أكبر في إقناع المانحین یمكن للمنظمة أن تقدم دور أكبر إذا ما أرادت ذلك بمعاناة أطفال النازحین  وبذلت مجھودا



 21 

ن  ذي ھو م یم ال اة من شح خدمات التعل روریات الحی م ض ات أھ ر المنظم ن أكب ر م ة تعتب ي منظم ، ال سیما وھ
ً  و. العاملة في مجال العون اإلنسانيالدولیة ال یس لھا أسوار تأن المدارس لمن الملحوظ أیضا ؤمن وجود األطف

اع  د إرتف ال خاصة عن ل لألطف اد الظ ان یمكن . الحرارةدرجة وینقصھا التشجیر الالزم إلیج دوھذا ك ث أن یح
 ً ذا العملإذ أن األطفال أنفسھم بتكلفة قلیلة مادیا ي ھ ساھموا ف ن أن ی ي غرس یمك سور وف اء ال ي بن ساعدوا ف  فی

ة العملوفیھ تسلیة لھم وفیھ تربیة بالمشاركة ن بھ وقت فراغھم وفیمألاألشجار ورعایتھا  سین بیئ ي تح ذلك . ف ك
الالروحیة والیة تربالفي التي تساعد  فإن المدارس تخلو من دور العبادة، ً نفسیة لألطف را ً كبی ددا ، ال سیما وأن ع

اذ الطبعض المنظمات الوطنیة و .منھم مسلمون ال كان لھا دور أكبر من دور منظمة إنق ي مج ة ف ة البریطانی فول
حیث یستفید من ، تقوم بدور ملموس وفعال تجاه أطفال النازحینالتي منظمة الدعوة اإلسالمیة المثال ھو . التعلیم

ً  تلمیذ19,500خدماتھا  ستین حوافزتدفع للمعلمین ،  تسعة وثالثون مدرسةوتلمیذة وتملك  ا در ب ة تق ً  مالی ا ن ألف م
ً، وبالتالي  یتلقوا  أنطفال النازحینأل  وھذا قد ھیأ الفرصة في الشھر الواحدالجنیھات ً تعلیم مجانا ً  مالیإزاح عبئا  ا

  .وفي الجدول أدناھـ نالحظ الفرق بین آداء المنظمتین.في الدراسةدفع التالمیذ للمواظبة عن أولیاء أمورھم، و
   مقارنة بین دعم منظمتي الطفولة البریطانیة والدعوة اإلسالمیة لتعلیم أطفال النازحین) 24(جدول رقم 

  منظمة إنقاذ   منظمة الدعوة اإلسالمیة   الدعم المقدم 
  الطفولة البریطانیة 

  درسة  م24   مدرسة 39  عدد المدارس 
   15000  19,500  عدد التالمیذ المستفیدین 
ً بالقیمة القدیمة (60000  بالجنیھات حوافز المعلمین الشھریة    ال شئ   )ستین ملیون جنیھا

يولعلھ من المفید أن نعلم أن   :األماكن التي تعمل فیھا منظمة الدعوة اإلسالمیة في مجال التعلیم في الخرطوم ھ
وم ة الخرط ة أ - بعث انبعث ل - م درم رق النی ة ش وم (بعث روب )الخرط ازحوا الح دمات ن ذه الخ ن ھ ستفید م  وی

سودان والجفاف من مناطق ة ،  جنوب ال ال النوب ل األزرق ،جب اطق دارفورو النی ازحین  . من ب ھؤالء الن وأغل
سالم دور ال سمي ب ا ی اطق م سالم،یقطنون في أطراف العاصمة في من ن وال ا األم دوا فیھ م وج م إذ   ألنھ دم لھ تق

 وذلك دون تمییز )التعلیم ، الصحة ، الغذاء ، الكساء ، خدمات المیاه(منظمة الدعوة اإلسالمیة الخدمات بأنواعھا 
سید ذكر .في معتقداتھم الدینیة ة ال ة البریطانی اذ الطفول دیر/مدیر منظمة إنق ة (Ababaw Zeleke) م ن میزانی ع

ً دوالر  ملیون ومئتي وخمسن ألف،   1,250,000یة للخطة الخمسیة ھي التعلیم للمنظمة أن میزانیة التعلیم اإلجمال ا
 ً ا سكر و، أمریكی صیب مع اء ھن ل أولی ث ال وجب ك ثل ن ذل غ م ً  دوالر416,67أي ، المبل نوات ا س س ة الخم  لخط
ً  دوالر83,000حوالي ھو فإن میزانیة التعلیم المخصصة لمعسكر جبل أولیاء للسنة الواحدة  علیھ. القادمة  وذلك، ا

 ً ً جدا ً ضئیال ة البریطانیةمستوى مساھمة منظمة عالمیة مثل منظم إلى ال یرقىمبلغا اذ الطفول ن ة إنق ان یمك ، وك
اح . ألي شخص محسن سوداني أن یوفر ذلك المبلغ ال سیما أن التعلیم ال یقل أھمیة لإلنسان عن الطعام وھو مفت

اة، ال تقوم لھ قائمة وسیظل بعوإن اإلنسان بدون تعلیم  بصیرة اإلنسان في الحیاة سیرة الحی ي م أثیر ف ن الت ً ع دا ی
ً علیھطالما كان الجھل  ھ وكان . مخیما سھا وال تترك یم بنف دیم خدمات التعل ولى تق ة أن تت ى الدول ضل عل من األف

ال یم األطف نھج.لتدخل المنظمات األجنبیة خاصة تعل ذا ال ة أن أ بھ ضمن الدول قلت م ص د ت ا ق ىبناءھ ولھم عل   عق
مناھجھا التعلیمیة التي تضمن إخراج أجیال راشدة متشبعة بحب الوطن وقضایاه وال تترك ذلك لمنظمات أجنبیة 

ات .عقول وتربیة األجیال غیر مؤتمنة على تكن المنظم وإن كان البد عمل المنظمات في مجال خدمات التعلیم فل
  . راعاة مصلحة البالد ومواطنیھاأضمن لمألنھا  بعد أن تقدم لھا الدولة الدعم المناسبالوطنیة 
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ً على نتائج البحث ي منظورة وأھمھا توصیات  ھناك بناءا إن عل بما أن أطفال النازحین ھم مواطنون سودانیون ف

ً  ومن الضرورة .الدولة أن توفر لھم التعلیم كحق مشروع لھم إلغاء الرسوم الدراسیة عن األطفال النازحین نظرا
مساھمة  ویجب أن تكون .قتصادیة وھذا لن یتحقق إال إذا أدت الحكومة مسئولیتھا تجاه المعلمینلسوء ظروفھم اال

ً فالبد من .  ، مثل بناء الفصولتقتصر على العون الماديتكمیلیة   التطوعیة األجنبیة تجاه التعلیمالمنظمات  وأساسا
ود  اونوج سیق وتع یم تن ة والتعل ین وزارة التربی اذ ب ي إنق ین منظمت ة وب ة العالمی ة و األغذی ة البریطانی  الطفول

)WFP (كون وھذا من شأنھ أن ی، توفیر وجبات غذائیة في المدارسعلى  ً افزا ى اح ي الدراسةعل ة عل  .لمواظب
الیمكن للمنظمة ة لألطف شرب النقی سین  أن توفر بیئة صحیة في المدرسة مثل توفیر میاه ال ي تح ساھم ف ذلك ت  ك
تقدیم مجھود أكبر مما تقدمھ الیوم حتي یشعر ویتربي علیھا ة في وزارة التربیة والتعلیم متمثل ولكن البیئة الصحیة
ال لك بذلك فعلي .حب الوطنعلي الطفل النازح  ستقرة لألطف اة م ان الحكومة أن تھتم بتوفیر حی ي أم شأوا ف ي ین

ا تقدمأن تزید دعمھا للمنظمات الوطنیة حتي  ووعلى خلق وصالح ر مم دور أكب وم ب ى تق ً حت ا سنى ھ حالی لھا یت
 .اإلستغناء عن المنظمات األجنبیة
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