وزارة الرعاية اإلجتماعية واإلرشاد
مجلس رعاية الطفولة
إجتماع مجموعة حماية األطفال
بمحلية ريفي وسط القضارف
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تعتبر محلية ريفي وسط القضارف من المحليات ذات الثقل السكاني وتتميز بالتعدد االثنى والثقافى و رقعة
جغرافية كبيرة ومتمددة مما إدي إلي بروز العديد من المشاكل التى تأثرت بها شريحة عريضة من
األطفال مما قاد المجلس الوالئي لتكوين مجموعة حماية األطفال بالمحلية حتي تسهم في العمل علي فى
ايجاد الحلول وعمل التدخالت المناسبة في الوقت المناسب والمجموعة تم تكوينها فى مارس الماضى اسوة
بالمجموعات االخرى .
واول اجتماع عقدته مجموعة حماية األطفال فى الموافق من 2016/3/14م برئاسة المدير التنفيذي للمحلية
وبحضور مسئؤل الحماية والحقوق باليونسيف مكتب كسال  ،واالجتماع كان بحضور عدد من الجهات
ابرزها :
ـ اإلدارات األهلية .
ـ نيابة الطفل .
ـ إدارة التعليم .
ـ إدارة الصحة .
ـ الرعاية االجتماعية .
ـ شرطة المحلية .
ـ منظمات المجتمع المدني .
ـ ممثل المحلية في المجلس التشريعي .
ـ العقيدة والدعوة .
ـ مشرفة القبالة ةالتوليد بالمحلية .
ـ اإلعالم .
ـ مهتمين بقضايا الطفولة .

وتحدث فيه أمين مجلس الطفولة بالوالية وأشار إلي أن المحلية بها العديد من المشاكل مقارنة بالمحليات
الحدودية البعيدة وهنالك حاجة الى تضافر الجهود  ،و ان المجلس سبق وأن تدخل في المحلية في العديد
من المشاريع مثل المشروع الشامل لتسجيل المواليد والتوعية المجتمعية لمناهضة ختان اإلناث وللمجلس له
تجربة ناجحة في العديد من المجتمعات حيث عمل علي تغيير المفاهيم السالبة تجاه ختان اإلناث وزواج
األطفال  .مشيرا الى ان ا لمجموعة البد أن تكون معبره عن مشاكل الطفولة بالمحلية وتعمل علي إيجاد
الحلول المناسبة لها .خاصة وإن هناك كثير من المناطق تفتقد الي الخدمات األساسية .
ـ وتحدث فى اللقاء ايضا المدير التنفيذي الذى شكرالمجلس علي إهتمامه بالمحليات وبالتركيز علي محلية
ريفي وسط القضارف مؤكدا على الي حاجة المحلية الى تضافر الجهود حيث أشار الي أن الوضع في
شرق المحلية أحسن حاالً من المنطقة الغربية .
** اما السيد /عبدالروؤف الصديق مسئول الحماية والحقوق بمكتب اليونسيف كسال فقد عبر عن سعادته
بتفاعل كل فئات المجتمع مع قضايا الطفولة .وأشار الي أن تكوين مجموعة العمل أتت لتكمل الدور
الحكومي ومعالجة المشاكل المزمنة والطارئة معتبرا انها عين للمجلس الوالئي في المحليات وذكر أن
االجتماعات البد أن تكون راتبة .وأشار إلي ان اآللية المحلية لها مجموعة من األهداف منها اهمها توفير
آلية تنسيق اثناء االزمات ،التدخل في الحاالت اإلنسانية الطارئة  .بناء القدرات ألعضاء اآلليى (التدريب) .
و التخطيط والتنسيق ووضع الخطط للتدخالت الالزمة .
وركز النقاش الذى شارك به أعضاء مجموعة الحماية في القضايا الحيوية كالتعليم والصحة والحماية
والحقوق وبعض األعراف المجتمعية السالبة التي تؤثر علي األطفال .تلك المشاكل التى تتعلق بتوفير المياه
فى المنطقة الغربية و مشاكل التعليم المتمثلة في نسبة التسرب بسبب عدم توفر المياه وعدم وجود
المراحيض باالضافة الى خوف االهل من اإلختالط وهذا ساهم فى ارتفاع نسبة زواج الطفالت .و ختان
اإلناث الذى تساهم فيه الى حد ما القابالت غير القانونيات والالتي يمارسن ختان اإلناث بنسبة كبيرة .
ـ هناك نسبة من التسؤب بسبب عدم توفر المياه وعدم وجود المراحيض .

وتوصل المشاركون الى توصيات اهمها -:
1ـ العمل علي زيادة العقوبة علي القابالت الالئي يمارسن ختان اإلناث .
2ـ العمل علي فك اإلختالط بالمدارس والعمل علي توفير المراحيض .
3ـ العمل علي توفير مياه الشرب .
4ـ تفعيل قوانين حماية ورعاية األطفال .
5ـ عمل دراسة مسحية للمنطقة الغربية بالمحلية وذلك لمعرفة المشاكل والعمل علي معالجتها .
6ـ العمل علي توفيرخدمة الرعاية الصحية لالمهات .
7ـ ضرورة اإلهتمام بالصحة األساسية لألطفال .
8ـ العمل علي تحسين البيئة المدرسية .

9ـ تكثيف عمل التوعية المجتمعية لمناهضة ختان اإلناث .
10ـ اإلهتمام برفع الوعي الديني للمجتمعات .
11ـ تعهد اليونسيف بدعم االجتماعات الشهرية لمجموعة الحماية .

