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ــة  ــة إقليمي ــة عربي ــة منظم ــة والتنمي ــي للطفول ــس العرب املجل

ــاء  ــد ج ــة، وق ــة الطفول ــال تنمي ــي مج ــل ف ــة تعم ــر حكومي غي

و  ــم س ــب ال اح ــن ص ــادرة م ــام 1987 مبب ــس ع تأســيس املجل

ــز، رئيــس املجلــس؛ بنــاء  زي ع ــد ال ب ــن ع ــال ب ــري ط ــ�ي الأم ل م ال
ــة. ــدول العربي ــة ال ــن جامع ــة الصــادرة م ــى التوصي عل
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تقدمي
أ.د. حسن البيالوي*

ــة  ول ف ط ــزة "ال ــه املتمي ــداره ملجلت ــة إص ــة والتنمي ــي للطفول ــس العرب ــل املجل يواص

ــة" وهــي مجلــة علميــة أكادمييــة محكمــة، هدفهــا نشــر الفكــر العلمــي املســتنير  ي م ن ت وال

الــذي يتنــاول ويعالــج كل قضايــا الطفولــة فــي الوطــن العربــي، مــن خــالل بحــوث علميــة 

أكادمييــة جــادة، يقــوم بهــا باحثــون وخبــراء وأســاتذة كبــار مــن كل أرجــاء الوطــن العربــي. 

ــل  ــى تنشــئة الطف ــة إنســانية ســوف يســاعد عل ــة علمي ــا رؤي ــأن امتالكن ــا، ب ــًا من وإميان

العربــي مبــا ميكنــه مــن امتــالك معــارف وقــدرات العصــر، والوعــي والتفاعــل مــع محيطــه 

االجتماعــي والثقافــي، ليكــون مواطنــًا إيجابيــاً، مســئوالً، ومشــاركًا ومســاهمًا فــي تقــدم 

ــى أســس املواطنــة الكاملــة املســتنيرة. بــالده وازدهارهــا عل

ــوان  ــاءت بعن ــي ج ــته الت ــي دراس ــه، ف ــد الل ــاح عب ــد الفت ــد عب ــعى د. خال ــد س فق

ــى حتســني  ة" ، إل ــري ق ف ــة ال ي رض ح ــق ال اط ن م ي ال
ــال �ض ف اأط ــة ل ي اع م ت ــة الج اي م ح "ال

األدوات املتاحــة إلدارة املخاطــر، ومســاعدة الفقــراء مــن خالل إرســاء شــبكة أمــان اجتماعي 

ــى حيويــة متكــني األطفــال ودعمهــم ملعرفــة  ــدُّ مــن الوقــوع فــي براثــن الفقــر، مؤكــدًا عل حَتُ

ــاء باإلطــار  ــة، واالرتق ــرق إيجابي ــم اخلاصــة بط ــم ومســئولياتهم، وتشــكيل حياته حقوقه

ــاً. ــم اجتماعّي ــق بحمايته ــريعي املتعل التش

ض  �ي ــي دس ق م ــال ال ف ــال الأط ق ت ــى اع ــة ع ب ت رت م ة ال ــي س ف ن ــار ال ث ــة "الآ ــي دراس وتأت

ــي دراســة  ــة"، وه ي ل ي رسائ ون الإ ــج س ــن ال ــن م رري ح م ــال ال ف ــن الأط ــة م ن ي ــال ع ــن خ م

ــي  ــى االنتهــاكات الت ــي الضــوء عل كتبهــا الباحــث الفلســطيني حمــد خليــل عليــان. لتلق

ــا  ــى منه ــي عان ــية الت ــه، واملشــكالت النفس ــراء اعتقال ــي ج ــل املقدس ــا الطف ــرض له يتع

* األمني العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية، واملشرف العام على املجلة.
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ــن خــالل  ــار م ــة هــذه اآلث ــة مواجه ــن الســجون اإلســرائيلية، وكيفي ــال  احملــررون م األطف

تكثيــف اجللســات العائليــة، ودعــم األصدقــاء، ومجموعــة الدعــم الذاتــي والتحــدي واإلرادة، 

ــي. واإلرشــاد االجتماع

ــدد" فيثيــر موضــوع حقــوق الطفــل العربــي؛ حيــث يــرى د.شــبل بــدران  ع ــف ال ل أمــا "م

ة ذات  ــي دراس ــج ال اه ن م ــى ال ــل ع ف ط ــي دراســته أال يقتصــر تعليــم حقــوق اإلنســان وال ف

ــوداً  ص ق ــداً م ع ــان بُ س ن ــوق الإ ق ــح ح ب ص الصلــة املباشــرة بحقــوق اإلنســان فقــط، بــل أن ت

ي 
ــ�ت ــس ال دري ت ات ال ي ج ي ات ــرت ــرق وإس ة وط ــي دراس ــررات ال ق م ــه ال ق ي ق ح ت ــ�ض ب ع ــاً تُ دف وه

ــري  ك ف ت ــة ال ري ــد وح اق ن ــر ال ك ف ــر وال ح ــث ال ح ب ل ــة ل دم ات خ ــك ل م ــاق ال ــى إط ــوم ع ق ت

ــداع، مؤكــدًا أن تعليــم حقــوق اإلنســان بهــذه الصــورة إذا عّم النظام التعليمــي العربي،  ب والإ

فســيكون لــه أبعــد األثــر فــي تغييــر التركيبــة االجتماعيــة والسياســية للــدول العربيــة. 

ــق  ــة ح اف ق ث ــان؛ لأن ال س ن ــوق الإ ق ح ــة ب اف ق ث ــط ال ــي ترب ــة الت ــرح العالق ــا ش كم

ــن دون  ــاء م ع م ة ج ي ــان س ن اإ ــة ل ون م ض م ــوق ال ق ح ل ــة ل ام ع ــة ال ظوم ن م ي ال
ــدرج �ض ن ي

ــدى  ــره وم م ــث ع ي ــن ح ــل م ف ط ــة ال ي وص ص ــار خ ب ت ض الع ــ�ي ع ــذ ب أخ ي ت
ــ�ت .  وال ض ــري ي م ت

ــح  م ط ي ن
ــ�ت ــة ال اف ق ث ــل. وال ف ط ــوق ال ق ــة ح ي اق ف ي ات

ــاً �ض اس ــة أس ن مَّ ض ُم ــه، وال ج ض ن

ــه  ت خ هوي ــي رس ــى ت ــادرة ع ق ــة ال اف ق ث ــك ال ل ــي ت ، ه ي ــر�ب ع ــل ال ف ط ة إىل ال ــب س ن ال ــا ب ه ي إل

ــة،  عددي ت اب ال ع ي ــت ــام لس س ــة ال اف ق ــى ث ه ع ت ــئ ش ن ــة، وت ي رب ع ــة ال ي وم ق ــة وال ي ن وط ال

ولً،  ه ج ــدّواً، أو م ــاً، أو ع ق دي ــاث ص ث ــوره ال ص ــر ب ــع الآخ ــل م ام ع ت ــارات ال ه ه م ــاب س وإك

ــوق،  ق ح ــى ال ي ع م ــل س ــاظ ال ف ح ــل ال ي ض ف ــدأ ت ب ــق م ي وف ــر�ب ع ــل ال ف ط ــداد ال وإع

ــة. اف ــا ك ه واع أن ــوق ب ق ح ــك ال ل ــاك ت ه ت ــب ان ن ج وت

ــم  ــي العال ــوق اإلنســان ف ــم حق ــة حــول تعلي ــة نقدي ــدم رؤي ــب فيق ــال جني ــا د. كم أم

العربــي، محلــاًل االجتاهــات والبرامــج التــي عنيــت بتدريــس حقــوق اإلنســان فــي جتــارب 

بعــض املؤسســات التعليميــة احلكوميــة واجلمعيــات األهليــة العربيــة، محــاواًل إلقــاء 

ــى  ــي إل ــة ترم ــج تعليمي ــم برام ــا تصمي ــي يتوخاه ــداف الت ــات واأله ــى األولوي الضــوء عل

ــي.  ــان العرب ــوق اإلنس ــة بحق ــارات املتعلق ــم وامله ــارف والقي ــس املع تدري

ــة  ــبع دول عربي ــي س ــان ف ــوق اإلنس ــم حق ــى تعلي ــه عل ــب حديث ــز د. جني ــد رك وق
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ــم  ــا تعلي ــة حــول قضاي ــق مشــروعات نظري ــل وف ــن العم ــداًل م ــر، وب ــاب التنظي والحــظ غي

ــى تطويــع بعــض األفــكار والبرامــج الغربيــة وترجمــة  حقــوق اإلنســان، جلــأت هــذه الــدول إل

ــة  ــة واالجتماعي ــى االحتياجــات الثقافي ــة دون الرجــوع إل ــة واألنشــطة التعليمي بعــض األدل

للنــشء والشــباب، ودون مراعــاة لألوضــاع والظــروف املجتمعيــة وقــد تســبب غيــاب الــرؤى 

ــى التشــويش  ــي تعــدد التعريفــات واألفــكار؛ ممــا أدى إل واملشــروعات النظريــة املتكاملــة ف

ــة. ــوق اإلنســان وغاياتهــا ودالالتهــا احلقيقي ــوى حق ــل حــال دون إدراك محت والغمــوض ب

ــرق  ــية وط ــب املدرس ــق بالكت ــات تتعل ــته بتوصي ــب دراس ــال جني ــور كم ــم الدكت وخت

ــس.  ــة التدري ــم وبيئ ــداد املعل ــك إع ــي ذل ــوق اإلنســان مبــا ف ــم حق تعلي

ــى حقــوق  كمــا يقــدم د. خالــد صــالح حنفــي محمــود رؤيــة نقديــة لتربيــة الطفــل عل

ــى حقــوق اإلنســان  اإلنســان يبدؤهــا بالتعريــف بهــذا املفهــوم فيقــول: إن تربيــة الطفــل عل

ــى أنهــم مواطنــون لهــم كامــل احلقــوق، وأن املــدارس  ــى األطفــال عل شــكٌل للتربيــة ينظــر إل

ــم وممارســات  ــال قي ــا األطف ــم فيه ــم، يتعل ــات للتعل ــي مجتمع ــة ه واملؤسســات التعليمي

ــى حقــوق اإلنســان مجــرد مقــررات محــددة  حقــوق اإلنســان، واملواطنــة. فليســت التربيــة عل

فقــط، ولكنهــا تضمــني هــذه احلقــوق فــي املناهــج املدرســية واملمارســات التدريســية واملواد 

التعليميــة، وهــي جــزء مــن رســالة املدرســة، وميثاقهــا األخالقــي، وسياســات إدارة املدرســة 

وممارســاتها. وهــذا يعنــى أن كل أعضــاء املجتمــع املدرســي يشــاركون فــى تعليــم الطفــل 

حقوقه.

س  ل ج م ال دارات  إص ن  م دد  ع ل اً  ي ل ي ل ح ت اً  رض ع اجليزاوي  داليا  الدكتورة  وتقدم 

م. كما  ي عل ت ال ال ج ي م
ي �ض ر�ب ع ل ال ف ط وق ال ق ض ح �ي ام ض ة م ج ال ع م ة ل ي ل ام ك ة ت أن رؤي ش ب

وهي  املجلس  يصدرها  التي  طوة"  ة "خ ل ج م ل اً  رض ع الدين  بهي  إميان  األستاذة  تقدم 

متخصصة في الطفولة املبكرة ، تهدف إلى تنمية وعي املمارسني واملعنيني مبرحلة 

والتطبيق  النظرية  بني  تربط  كما  املستنير،  التربوي  الفكر  ونشر  املبكرة،  الطفولة 

مبسطة. علمية  بصورة 

أشــكر فــي النهايــة كل اخلبــراء والباحثــني، والســادة الزمــالء أعضــاء اللجنــة العلميــة  

ــى إعــداده. املشــاركني فــي هــذا العــدد، وهيئــة التحريــر القائمــة عل
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كلمة رئيس التحرير
د. سهير عبد الفتاح

ري  خ م ب ت ام وأن ل ع زاء .. ك راء الأع ق ال

ــر مــن خمســة  العالــم كلــه يتحــدث عــن الالجئــني الســوريني الذيــن بلــغ عددهــم أكث

ماليــني، موزعــني فــي األقطــار العربيــة املجــاورة، وفــي تركيــا وأوروبــا، والعالــم كلــه يتحــدث 

ــون مــن آالم ال يســتطيع أن يتصورهــا بشــر. ألنهــم يعيشــون  ــه هــؤالء الالجئ عمــا يعاني

ــوا مــن حياتهــم ليجــدوا أنفســهم  ــد انتزع ــوم، لق ــزداد قســوة كل ي ــر وت ــي ظــروف تتغي ف

خارجهــا. فجــأة وجــدوا أنفســهم فــي مواجهــة املــوت محاصريــن مــن كافــة اجلهــات. فــي 

ــى كل  ــي البــر والبحــر وأصبــح عل ــي الشــارع وفــي داخــل احلــدود وخارجهــا وف البيــت وف

ــاره،  ــه باختي ــب إلي ــوت وأن يبحــث لنفســه عــن ملجــأ ال يذه ــام امل ــن أم ــر م ــم أن يف منه

ــه  ــه وجيران ــه وأهل ــا كل شــيء مال ــد فيه ــة رمبــا فق ــرات رهيب ــد مغام ــل يجــد نفســه بع ب

وأصدقــاءه، ولــم يبــق لــه إال موضــع قدمــه، كيــف تكــون احليــاة محتملــة فــي وضــع كهــذا 

الوضــع وظــروف كهــذه الظــروف؟ 

ــا  ــف يحتمله ــار، كي ــل بالنســبة للكب ــروف ال حتتم ــذه الظ ــي ه ــاة ف ــت احلي وإذا كان

األطفــال الذيــن تعرضــوا للتهجيــر؟ ومــا هــو املســتقبل الــذي ينتظــر هــؤالء األطفــال؟ هــل 

ــى قيــد احليــاة؟  ــون عل ــى وطنهــم؟ هــل يظل يعــودون إل

ــي األعــداد  ــى العالــم وســوف نتعــرض لــه ف هــذا الســؤال مطــروح علينــا جميعــا وعل

ــي اإلجابــة. القادمــة وندعــو قــراء املجلــة واملهتمــني بهــا أن يشــاركوا ف
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دراسات وبحوث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة ري ق ف ة ال ي رض ح ق ال اط ن م ال �ض ال ف اأط ة ل ي اع م ت ة الج اي م ح ال

د. خالد عبد الفتاح عبداهلل

رهم ظ ة ن ه ن وج ال م ف ال الأط ق ت ى اع ة ع ب ت رت م ة ال ي س ف ن ار ال الآث

ن رري ح م ض ال �ي ي دس ق م ال ال ف ن الأط ة م ن ي ى ع ة ع دراس

ة ي ل ي رسائ ون الإ ج س ن ال م

أ. محمد خليل عليان
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الحماية االجتماعية لألطفال
فى المناطق الحضرية الفقيرة

د. خالد عبد الفتاح عبد اهلل *

مقدمة
شهد املجتمع املصرى مع بداية العقد الثانى لأللفية الثالثة ثورة شعبية عارمة أطاحت 

بنظام حكم امتد لثالثني عاماً، وخرج املاليني من الشعب املصرى مبختلف فئاته فى هذه 

نظام  حكم  طيلة  املصريون  افتقدها  التى  العدالة  االجتماعية،  العدالة  عن  بحثًا  الثورة 

مبارك، وكان من أكثر الفئات معاناة من عدم وجود هذه العدالة سكان املناطق احلضرية 

الفقيرة، وخصوصًا الفئات الضعيفة فى هذه املناطق من النساء واألطفال، وهناك بعض 

احلضر  فقراء  من  عريضة  قطاعات  واندفاع  االجتماعية  العدالة  فقد  حول  االفتراضات 

للمشاركة فى ثورة يناير 2011، كما أن هناك تأكيدات على مشاركة فئات من األطفال 

الثورة؛ رمبا تعبيرًا عن حرمانهم االجتماعى أو بحثًا عن حتقيق  املهمشني فى أحداث 

تقييمًا ألوضاع احلماية  الدراسة  تعّد هذه  لهم. فى ضوء ذلك، ال  رعاية وحماية أفضل 

االجتماعية لألطفال بعد الثورة، فالثورة لم تزل فى طور االكتمال، ولكنها تعتبر تقييمًا 

وحتسينها  لتطويرها  الدعوة  بهدف  الثورة؛  قبل  املستقرة  االجتماعية  احلماية  ألوضاع 

لتحقيق حماية أفضل لألطفال بعد الثورة.

1- اإلطار النظرى واملنهجى للدراسة
1-1: موضوع ومشكلة الدراسة

هل كانت أوضاع الطفولة فى مصر مرضية مع نهاية العقد األول لأللفية الثالثة؟ 

* أستاذ مساعد علم االجتماع - كلية اآلداب - جامعة حلوان.
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أطفال  بني  واضح  ومتييز  كبير،  خلل  بها  كان  األطفال  أوضاع  أن  على  املتابعون  يؤكد 

األغنياء والطبقات امليسورة، وبني أطفال الفقراء، فقد عانى أطفال الفقراء من ظواهر عدة، 

العمل، وفقًا  الفقر ذاته. فقد انخرط ربع األطفال فى مصر فى  املعاناة من  فضاًل عن 

لتقرير املسح القومى لعمالة األطفال، وتركزت هذه الظاهرة بني أطفال الفقراء فى الريف 

واحلضر، وبعض من هذه األعمال تتسم باخلطورة على الطفل العامل، إلى جانب انخراط 

أطفال الفقراء فى ظواهر مثل أطفال الشوارع، والتسرب من التعليم، وغيرها من الظواهر 

السلبية التى قد تترابط مع بعضها بدرجة يصعب حتديد أيها األساسى وأيها الالحق، 

غير أن كثيرًا من الدراسات تؤكد على أن الفقر قد يكون السبب األساسى لغالبية هذه 

العائل،  وحيدة  فاألسر  األسرة،  فقر  من  أساسى  بشكل  األطفال  فقر  ويأتى  الظواهر. 

تنعكس  ما  غالبًا  البطالة،  من  عائلها  يعاني  التى  واألسر  نساء،  تعولها  التى  واألسر 

أوضاعها على فقر األطفال. وال شك أن املجتمعات املتماسكة تبحث عن نظم اجتماعية 

حلماية هؤالء األطفال.

تطور  شهدت  التى  املجتمعات  فى  االجتماعية  احلماية  لنظم  الدعوة  ظهرت  لقد 

الرأسمالية وتطبيق سياسات اقتصادية تتسم إلى حد ما باالستبعاد والتهميش، ونشأت 

نظم احلماية االجتماعية لتحسني أوضاع فئات اجتماعية تأثرت سلبّيًا من هذه السياسات. 

وفى ضوء ما تشير إليه تقارير عديدة حول الفقر فى مصر، فإن حجم الفقر يرتفع إلى 

حدود 40% من السكان، ينتشرون فى ريف الوجه القبلى واملناطق العشوائية الفقيرة فى 

احلضر. وعلى الرغم من االهتمام املتزايد باملناطق احلضرية الفقيرة على املستوى البحثي 

والتطبيقي، فإنها ما زالت في حاجة ملزيد من البحث خصوصًا الدراسات القطاعية التى 

تهتم بفئات اجتماعية بعينها، وهي الفئات التى تتسم بالضعف Vunerability فضاًل 

عن كونها من قاطنى املناطق احلضرية الفقيرة، ويأتى فى مقدمة هذه الفئات االجتماعية 

األطفال، فباإلضافة إلى خبرة األطفال مع الفقر فى هذه املناطق، يتعرض األطفال ألوضاع 

اجتماعية تتسم، حسب وصف علمي آخر، باخلطورة. واهتمت دراسات عديدة باألطفال فى 

خطر Children At Risk، وهناك الكثير من نتائج هذه الدراسات التى حاولت توصيف 

أوضاع األطفال العاملني، وأطفال الشوارع، وخادمات املنازل من األطفال، واأليتام ومجهولي 
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النسب إلى غير ذلك من الظواهر التى يتعرض لها األطفال. وال يحتاج األمر إلى كثير من 

االجتهاد إلثبات العالقة بني انتشار هذه الظواهر وبني احلياة الفقيرة لألطفال، أو املناطق 

الفقيرة فى احلضر. غير أن خبرة األطفال مع الفقر من جانب، وخبرتهم مع أحد مظاهر 

اخلطورة التى يتعرضون لها، يجعل األطفال فى املناطق احلضرية الفقيرة فى حاجة ماسة 

للحماية االجتماعية من جانب الدولة.

حاولت السياسات والقوانني املصرية حماية األطفال من خالل النص القانوني على 

حقوق لألطفال، وتنفيذ مجموعة من اإلجراءات احلمائية لألطفال، ففضاًل عن قانون الطفل 

رقم 126 لسنة 2008، هناك نصوص عدة فى قوانني مختلفة تؤكد على حقوق لألطفال 

فى مجاالت متعددة مثل قانون العمل وقانون التعليم، والصحة، باإلضافة إلى اجلنسية 

لة بشكل أو بآخر، وتبتعد  وإثبات الشخصية. غير أن هذه احلماية القانونية لم تكن مفعَّ

متامًا عن التنفيذ فى املناطق احلضرية الفقيرة. وعلى مستوى السياسات االجتماعية 

هناك العديد من اخلدمات التى تقدم لألطفال على سبيل احلماية االجتماعية، ولكن غالبية 

هذه اخلدمات ال تصل إلى الفئات املستهدفة، وتتراجع معدالت االستفادة منها خصوصًا 

فى املناطق احلضرية الفقيرة. 

فى ضوء ذلك، حتاول هذه الدراسة تقييم نظم احلماية االجتماعية لألطفال فى 

املناطق احلضرية الفقيرة؛ حيث ميكن صياغة مشكلة البحث فى التساؤل الرئيس التالى:

ة؟  ري ق ف ة ال ي رض ح ق ال اط ن م ال �ض ال ف اأط ة ل ي اع م ت ة الج اي م ح ام ال ظ ة ن ي ال ع دى ف ا م م

ة: ي ال ت ة ال ي رع ف اؤلت ال س ت اؤل، ال س ت ن هذا ال رع ع ف ت وت

ما مدى معرفة األطفال وأسرهم فى املناطق احلضرية الفقيرة بالقوانني املنظمة حلماية   -

األطفال؟

باخلدمات احلكومية  الفقيرة  املناطق احلضرية  فى  وأسرهم  األطفال  معرفة  ما مدى   -

األطفال؟ بحماية  اخلاصة 

ما مدى االستفادة من نظام احلماية االجتماعية لألطفال فى املناطق احلضرية الفقيرة؟  -

ما مدى جودة خدمات احلماية االجتماعية لألطفال فى املناطق احلضرية الفقيرة؟  -

ما مشكالت االستفادة من خدمات حماية األطفال فى املناطق احلضرية الفقيرة؟  -
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1-2: أهدف الدراسة

احلماية  نظام  تقييم  على  تساعد  أولية  بيانات  توفير  إلى  الدراسة  هذه  تهدف 

االجتماعية لألطفال فى املناطق احلضرية الفقيرة؛ أماًل فى وضع توصيات لتحسني كفاءة 

احلماية االجتماعية لألطفال فى هذه املناطق، وحتسني شروط معيشتهم. وفى ضوء ذلك 

تتحدد أهداف هذه الدراسة على النحو التالي:

- التعرف على أشكال اخلطورة التى يتعرض لها األطفال فى املناطق احلضرية الفقيرة.

- التعرف على مدى وعى األطفال وأسرهم فى املناطق احلضرية الفقيرة باجلوانب القانونية 

اخلاصة بحماية األطفال.

- التعرف على األوضاع االجتماعية واالقتصادية والتعليمية لألطفال فى املناطق احلضرية 

الفقيرة. 

- التعرف على مدى وعي األطفال وأسرهم فى املناطق احلضرية الفقيرة بحقوق األطفال 

االجتماعية، واالقتصادية، والصحية، والتعليمية.

بأشكال  الفقيرة  احلضرية  املناطق  فى  وأسرهم  األطفال  معرفة  مدى  على  التعرف   -

إليها. الوصول  وإمكان  لألطفال،  املقدمة  اخلدمات 

وصعوبات  ومشكالت  لهم،  املقدمة  اخلدمات  من  األطفال  استفادة  مدى  على  -التعرف 

اخلدمات. هذه  من  االستفادة 

1-3: مفاهيم الدراسة

Social Protection ة ي اع م ت ة الج اي م ح 1-3-1:  ال

يختلف الباحثون حول حتديد اجلذور التاريخية للحماية االجتماعية. فيرى البعض 

أن الشعور باالنتماء واالستعداد لتقدمي احلماية املتبادلة كانا سببنْي من أسباب نشأة 

الضمان  من  الصور  تلك  أقدم  أن  اآلخر  البعض  يرى  بينما  االجتماعية،  احلماية  نظام 

االجتماعي "والتي ميكن أن توصف بأنها نوع من أنواع الضمان االجتماعي أو املنافع 

االجتماعية social benefits، ما يعرف مبكافآت اخلدمة rewards for service ، والتي 

قد تشمل توزيع الغنائم على اجلنود، ومنح األراضي واملعاشات للمحاربني القدماء ورجال 
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السياسة احملنكني، وأرامل وأيتام اجلنود الذين قتلوا في احلرب، وكذا لرجال البالط امللكي 

والبؤس،  احلاجة  عرف  احلياة،  عرف  منذ  األول  اإلنسان  أن  يرى  من  وهناك  وعائالتهم. 

احملاوالت  ثم  أواًل  الفردية  اجلهود  بذل  طريق  عن  منها  للتخلص  يسعي  فأخذ  والفقر، 

في  النهاية  في  تبلورت  التي  احلكومية  التدابير  طريق  عن  وأخيرًا  التعاونية،  اجلماعية 

احلديثة)1(. بصورته  االجتماعي  الضمان  مفهوم 

إلى حتقيق  الهادفة  املترابطة  واألنشطة  اآلليات  االجتماعية هي مجموعة  فاحلماية 

االستقرار االقتصادي واالجتماعي، بتحرير اإلنسان من ضغط احلاجة والعوز واحلرمان، 

واحلد من خسائره وحمايته مما يهدده من أخطار داخلية وخارجية كاألزمات االقتصادية 

والفيضانات  كاملجاعات  الطبيعية  والكوارث  االقتصادي  احلصار  وحالة  واحلروب  املالية 

واألمراض الوبائية. ويشمل هذا املفهوم للحماية االجتماعية مجموعة من التدابير احلمائية 

التي تؤهل اإلنسان للحصول على احتياجاته األساسية من املأكل واملسكن وامللبس والعالج 

خصوصًا في الظروف التي يواجه فيها كارثة طبيعية أو ضائقة اقتصادية، وضمان احلد 

األدنى ملستوى املعيشة، وهذه التدابير االقتصادية هي التي تصب في النهاية في خلق 

األمان االجتماعي أو االقتصادي للناس، الذي ينطوي على ُبعد نفسي لإلنسان إضافة إلى 

البعد املادي الذي يوفره األمن االقتصادي. وأكثر الفئات االجتماعية حاجة لألمن االقتصادي 

هم اليتامى واألرامل والعجزة، واملعاقون والشيوخ واألطفال، واألشخاص الذين يعانون من 

وطأة الفقر املدقع، والعاطلون عن العمل بسبب من األسباب اخلارجة عن إرادتهم. ومن 

املنظور االقتصادى ال ميكن أن يتصف أي اقتصاد بالفعالية وباإلنسانية ما لم تتوفر 

حيث  االجتماعي؛  للضمان  جيدة  ونظم  االقتصادي  لألمن  كافية  وإجراءات  تدابير  فيه 

يكون مبقدور الناس أن يستجيبوا لتحديات احلياة، ويتكيفوا مع التغيرات االقتصادية 

واالجتماعية التي حتيط بهم، ويدرءوا عن أنفسهم خطر الكوارث واآلفات، ويتمكنوا من 

تنمية إمكاناتهم البشرية لتوفير حياة أفضل وسبل معيشة أكثر أمانًا واستقرارًا)2(.

وتعرِّف وحدة احلماية االجتماعية بالبنك الدولى احلماية االجتماعية بأنها مجموعة 

واسعة من السياسات والقضايا التى تهدف إلى حتسني إدارة املخاطر، وتشتمل على ثالثة 

أنواع من اإلستراتيجيات هي: إستراتيجيات الوقاية، وإستراتيجيات التخفيف من اآلثار، 
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وإستراتيجيات التكيف؛ حيث تتضمن إستراتيجيات الوقاية إجراءات للتوظيف وتقليص 

القطاع غير الرسمى، وتشجيع االنتقال من مرحلة املدرسة إلى مرحلة العمل، وحتسني 

مظلة  حتت  التغطية  اآلثار  من  التخفيف  إستراتيجيات  تتضمن  بينما  الهجرة،  نواجت 

االجتماعى  األمان  شبكات  فتتضمن  التكيف  إستراتيجيات  أما  االجتماعية.  التأمينات 

Social Safety Nets، وحماية األطفال، والرعاية االجتماعية)3(. وفى ضوء هذا التعريف، 

تلك  وهى  االجتماعية  احلماية  إستراتيجيات  إلحدى  إجراءات  متثل  األطفال  حماية  فإن 

التكيف. بإستراتيجيات  اخلاصة 

الضعف  من  احلد  على  العمل  االجتماعية  احلماية  برامج  من  الهدف  ويحدد 

Vulnerability، من خالل حتسني األدوات املتاحة إلدارة املخاطر، ومساعدة الفقراء، ووفقًا 

لهذا التعريف الواسع، ميكن النظر إلى تدخالت احلماية االجتماعية على أنها شبكة أمان 

اجتماعى حتد من الوقوع فى براثن الفقر، كما ميكن النظر إليها باعتبارها نقطة انطالق 

متنح الفقراء القدرة على اخلروج من الفقر)4(.

وتتجه منظمة العمل الدولية ILO إلى تبنى مفهوم للحماية االجتماعية يترادف مع 

تبنى  على  األهلية  واملنظمات  احلكومات  إلى حث  وتسعى  االجتماعى،  الضمان  مفهوم 

الدعوة لتأكيد احلماية االجتماعية باعتبارها حّقًا وليس خدمة، من خالل دعوة احلكومات 

احلماية  فى  الفجوات  سد  على  والعمل  احلق،  هذا  تؤكد  التى  التشريعات  تعديل  إلى 

ليغطى جميع فئات السكان)5(. االجتماعية، ومد شمولها 

وحتصر ريبيكا جروس تعريف احلماية االجتماعية لدى اجلهات املانحة، وتستعرض 

للحماية  تعريفًا   ADB اآلسيوى  التنمية  بنك  فيتبنى  العشرة،  من  يقرب  ما  تعريفات 

االجتماعية، يقترب من تعريف البنك الدولى، ويرى أنها مجموعة السياسات والبرامج التى 

تهدف إلى تخفيض الفقر والضعف من خالل تعزيز كفاءة أسواق العمل وتقليل تعرض 

انقطاع  أو  فقدان  مخاطر  ضد  أنفسهم  حماية  على  قدراتهم  وتعزيز  للمخاطر،  الناس 

للحماية االجتماعية  تعريفًا   JICA الدولية  للتنمية  اليابانية  الوكالة  تتبنى  الدخل.بينما 

باعتبارها توفيرًا للدخل واخلدمات من قبل احلكومات واملؤسسات العامة لتمكني األفراد 

الذاتية،  بجهودهم  عليها  التغلب  يستطيعون  ال  التى  احلياة  مشكالت  مع  التعامل  من 
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مثل التقدم فى العمر واألمراض املزمنة واإلعاقة والبطالة، وترى أن نظم األمن االجتماعى 

وكبار  العمال  مثل  املهدرة،  وذوى احلقوق  للضعفاء  األهمية  غاية  فى   Social Security

واأليتام)6(. والنساء واألطفال،  السن، 

 أما الوكالة األملانية للتنمية فتعرِّف احلماية االجتماعية بأنها "نظم الدعم املضمنة 

داخل اإلطار املؤسسي الذي يساعد الناس على مواجهة مخاطر احلياة والتخفيف من 

عواقبها. وميكن التمييز بني النظم غير الرسمية للحماية االجتماعية وهى تلك القائمة 

العالقات  أو  األسرية  الروابط  خالل  من  عنها  التعبير  يتم  والتى  احمللي  املجتمع  على 

أساس  على  والقائمة  االجتماعية  للحماية  التعاونية  النظم  وبني  األخرى،  االجتماعية 

)التأمني  والتأمني اخلاص  التجارية،  الروابط  أو  الذاتية  املساعدة  العضوية في جماعات 

على احلياة واملمتلكات(، والنظم الرسمية للحماية االجتماعية التى تديرها الدولة )مختلف 

االجتماعي()7(. التأمني  فروع 

الضمان  من  نطاقًا  أوسع  بطابع  تتسم  بأنها  غالبًا  االجتماعية  احلماية  تفسر 

احمللى(.  املجتمع  أفراد  أو  األسرة  أفراد  بني  املقدمة  احلماية  ذلك  فى  )مبا  االجتماعى 

االجتماعى؛  الضمان  معنى  من  أضيق  مبعنى  السياقات  بعض  فى  كذلك  وتستخدم 

األكثر  أو  األفقر  املجتمع  أفراد  إلى  املوجهة  التدابير  فقط  تشمل  أنها  على  تفهم  إذ 

"الضمان  املصطلحني  عن  يستعاض  احلظ  ولسوء  وبالتالى  استبعاداً،  أو  استضعافًا 

ويستخدم مصطلح  السياقات.  فى بعض  اآلخر  االجتماعية" عن  و"احلماية  االجتماعى" 

احلماية االجتماعية على أنه يعنى احلماية التى توفرها نظم الضمان االجتماعى فى حالة 

االجتماعية)8(. واالحتياجات  املخاطر 

جتمع كل هذه التعريفات على أن احلماية االجتماعية هى تدخالت من أجل مساندة 

الفقراء سواء من أجل التغلب على مصاعب احلياة التى يواجهونها، أو لدعمهم من أجل 

االنطالق واخلروج من املصاعب التى تهدد مستوى معيشتهم. وعلى الرغم من هذا الدعم 

الذي ميكن أن توفره روابط وعالقات اجتماعية أولية، فإن الدعم األهم هو الدعم املؤسسى 

الذى تديره الدولة بشكل أساسى. وفى ضوء ذلك، تتبنى الدراسة تعريفًا للحرمان سبق 

التى  احلكومية  اإلجراءات  أنها  على  االجتماعية)9(  للحماية  وآخرون  نورتون  أندى  وحدده 
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تتخذ استجابة ملستويات الضعف واخلطر واحلرمان، والتى تعتبر غير مقبولة اجتماعّيًا 

فى مجتمع ما.

1-4: المدخل المنهجى للدراسة

ات ان ي ب ع ال م 1-4-1: أدوات ج

بيانات ميدانية كمية، اعتمدت  الدراسة وهى  التى حتتاجها  البيانات  لنوعية  طبقًا 

امليدانية  البيانات  جمع  فى  أساسية  أداة  بوصفها  االستبيان  استمارة  على  الدراسة 

الالزمة، واستخدمت الدراسة نوعني من االستمارات كل منها يجمع بيانات خاصة بكل 

تقيس  بيانات  جلمع  وتهدف  الطفل،  استمارة  التالى:  النحو  على  وهى  مستهدفة  فئة 

تعرض األطفال للمخاطر، وبيانات حول وعى األطفال بحقوقهم، واستفادتهم من اخلدمات 

احلكومية. واستمارة أسر األطفال؛ حيث جتمع بيانات تساعد على رصد الوعى باملخاطر 

التى يتعرض لها الطفل، ورصد مالمح الوعى بحقوق األطفال املعرضني للخطر. واملعرفة 

باخلدمات احلكومية املقدمة لألطفال، ومدى االستفادة من هذه اخلدمات.

ة دراس ة ال ن ي 1-4-2: ع

التى  الفقيرة  احلضرية  املناطق  إحدى  باعتبارها  القدمية  مصر  منطقة  اختيار  مت 

تتسم إلى حد ما بالتقليدية؛ حيث إنها بحكم تاريخها ليست منطقة عشوائية حديثة، 

املدروسة  الظاهرة  إلى طبيعة  ونظرًا  فقير،  امتداد حضرى  ذات  تاريخية  منطقة  ولكنها 

وتنوع املخاطر التى يتعرض لها األطفال، وعدم وجود بيانات رسمية توفر إطارًا للمعاينة، 

الوصول  على  للمساعدة  الدراسة  مناطق  عاملة فى  أهلية  إلى جمعيات  الدراسة  جلأت 

إلى األسر التى بها أطفال معرضون للخطر، وفى ضوء ذلك تعتمد الدراسة على العينة 

العمدية من األطفال املعرضني للخطر فى منطقة )مصر القدمية، دار السالم(، وبلغ حجم 

مثل  اخلطورة  من  مختلفة  أشكااًل  يشملون  للخطر،  معرضًا  طفاًل   576 الدراسة  عينة 

اإلعاقة، والعمل، والتسرب من التعليم، وأطفال الشوارع.

ري س ف ت ل وال ي ل ح ت ب ال ي ال 1-4-3: أس

احلزمة  برنامج  باستخدام  للبيانات  اإلحصائى  الكمى  التحليل  على  االعتماد  مت 

اإلحصائية للعلوم االجتماعية )SPSS(، وقامت الدراسة على أكثر من وحدة حتليل هي: 
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وحدة  باعتبارها  املعيشية  األسرة  جانب  إلى  للتحليل،  أساسية  وحدة  بحسبانه  الطفل 

لتحليل البيانات على مستوى أسر األطفال، وأرباب األسر بوصفها وحدة حتليل ثالثة.

2: اتجاهات الرتاث اإلمربيقى حول الحماية االجتماعية لألطفال
الشديد حيث  باالتساع  االجتماعية  احلماية  موضوع  اإلمبريقى حول  التراث  يتسم 

تتعدد الدراسات التى تقيم نظم احلماية االجتماعية فى دول مختلفة، كما تتعدد الدراسات 

م أحد جوانب نظم احلماية االجتماعية، مثل األمن الغذائى، أو الرعاية الصحية ..  التى تقيِّ

إلخ. فضاًل عن الدراسات التى حتاول تقييم نظم احلماية االجتماعية على فئات اجتماعية 

م نظم احلماية االجتماعية فى  بعينها مثل العمال أو املهاجرين، أو الدراسات التى تقيِّ

مناطق بعينها مثل املناطق الريفية واحلضرية.

عدم  الدراسة  فقد فضلت  والتقارير  الدراسات  هذه  من  العديد  على  االطالع  وبرغم 

االجتماعية  باحلماية  املتعلقة  الدراسات  على  العرض  هنا، وقصر  إلى عرضها  التطرق 

الدراسات السابقة فى مجال  بتقارير مراجعة  الدراسة اهتمامًا خاّصًا  لألطفال. وأولت 

 Literature Reviews for Childrens’ Social Protection احلماية االجتماعية لألطفال

بشكل أساسى؛ حيث تتيح هذه العروض الفرصة لالطالع على كم أكبر من الدراسات 

البحث فى هذا املوضوع. وحتديد اجتاهات 

2-1: دراسات اهتمت بتعرض األطفال للفقر والحرمان والمخاطر

ركزت دراسات هذا احملور على استعراض مدى حاجة األطفال للحماية االجتماعية 

من خالل قياس أشكال اخلطورة التى يتعرض لها األطفال، مثل الفقر واحلرمان وتهديد 

مستوى املعيشة)10(. وتعرض الدراسة اجتاهات متعددة فى قياس فقر األطفال مثل اجتاه 

دراساته  فى   Corak كوراك  تبناه  الذى  الفقر  قياس  فى  العملى  واالجتاه  املالى،  الفقر 

املنشورة عامى 2005 و2006، والذى وضع فيه مجموعة من املبادئ املوجهة لتطور واستخدام 

اجتاهات فقر األطفال فى السياسة العامة، وقدم مثااًل عملّيًا طبقه على مجموعة من 

على  ركز  والذى  األطفال  فقر  قياس  فى  احلرمان  اجتاه  الدراسة  عرضت  كما  الدول، 

قياس احلرمان فى االحتياجات األساسية مثل الغذاء، ومياه الشرب، والصرف الصحى، 
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الدراسة قياسات  الرعاية الصحية، واملأوى، والتعليم، واملعلومات. كما عرضت  وخدمات 

مختلفة ملؤشر فقر األطفال، مثل مؤشر رفاهية الطفل الذى يتبناه االحتاد األوربى، ومؤشر 

رفاهية الطفل والشباب املطبق فى الواليات املتحدة، وتطرقت الدراسة أخيرًا إلى عرض 

مقياس شامل لفقر األطفال. وفى إطار هذا احملور، هناك العديد من الدراسات والتقارير 

املسحية حول أوضاع األطفال فى مصر بشكل عام أو حول قضايا محددة من قضايا 

الفقر واحلرمان، مثل تقرير املسح القومى حول عمالة األطفال الذى أعده املجلس القومى 

للطفولة واألمومة عام 2004، والدراسات املتعلقة بأطفال الشوارع، وغيرها من الدراسات 

التى اهتمت باجلماعات الضعيفة فى املجتمع املصرى ومنها األطفال، ومنها دراسة أحمد 

زايد وآخرين)11( التى اهتمت بجماعات من األطفال ضمن اهتمامها باجلماعات الضعيفة؛ 

حيث تناولت أوضاع األطفال العاملني واأليتام من خالل حجمهم وخصائصهم االجتماعية 

والسياسات احلكومية املوجهة إليهم.

2-2: دراسات اهتمت بأوضاع الحماية االجتماعية لألطفال

هناك دراسات عديدة حول هذه القضية فى دول مختلفة، سوف نأخذ مناذج منها؛ 

االجتماعية  احلماية  وآليات  سياسات  حول  دراسة  فى  االهتمام  هذا  وجدنا  غانا  ففى 

لألطفال)12(، بينما اهتم إيدى سوهارتو باحلماية االجتماعية لألطفال فى ظروف صعبة 

فى إندونيسيا، وعمل على تقييم مشروع حلماية األطفال فى إندونيسيا ممول من هيئة 

بالن ومت تنفيذه بالتعاون مع اجلمعيات األهلية وأثبت أن هناك حتسنًا فى أوضاع األطفال 

ظروف  فى  األطفال  من  فئات  على  مركزًا  معيشتهم،  ومستويات  والتعليمية  الصحية 

واألطفال  القانون،  على  اخلارجون  أو  املنحرفون،  واألطفال  الشوارع،  أطفال  وهم  صعبة 

نيقوال  دراسة  فى  نيجيريا  إلى  االهتمام  وانتقل هذا  لالستغالل اجلنسى)13(.  املعرضون 

االجتماعية  واحلماية  األطفال  حماية  بني  العالقة  ببحث  اهتمت  والتى  وآخرين،  جونز 

فى نيجيريا، وركزت على التعرف على أمناط األنشطة املقدمة حلماية األطفال الضعفاء 

خصوصًا األطفال العاملني فى أعمال خطرة، واألطفال املعرضني لالجتار بالبشر واألطفال 

املعرضني لسوء االستغالل،. وإلى أى مدى ميكن أن تعتبر اخلدمات املقدمة حلماية األطفال 

لتطوير  املطلوبة  واملوارد  والبرامج  السياسات  وما  االجتماعية،  احلماية  برامج  من  جزًءا 
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ودعم وحتسني خدمات احلماية االجتماعية لألطفال)14(؟ وتبنى معهد التنمية عبر البحار 

ODI أيضًا االهتمام نفسه فى دراسة عن تشخيص ووصف احلماية االجتماعية لألطفال 

فى جمهورية الكونغو الدميوقراطية فى العام نفسه 2011)15(. وفى تقرير لعرض األدبيات 

حول اإلستراتيجيات والتدخالت الفعالة للحماية االجتماعية للمراهقني، عرضت الكثير من 

الدراسات، وصنفت التدخالت إلى تدخالت تستهدف املراهقني، وتدخالت تستهدف اآلباء، 

األسر)16(. تستهدف  وتدخالت 

2-3: دراسات اهتمت بأثر الحماية االجتماعية على األطفال

تركز الدراسات فى هذا املجال على قياس أثر برامج ونظم احلماية االجتماعية على 

األطفال، وتعرض هذه الدراسات تقريرًا ملراجعة الدراسات السابقة أجراه املكتب البحثى 

بهيئة اليونيسف عام 2012. كما قدَّم التقرير عرضًا مكثفًا لدراسات من الدول النامية. 

وباالستناد إلى أدلة وبراهني من هذه الدول حول أثر احلماية االجتماعية على األطفال، أكد 

التقرير على وجود آثار إيجابية لبرامج احلماية االجتماعية على مختلف جوانب رفاهية 

األطفال ومستوى معيشتهم، وغالبيتها بشكل غير مباشر، وفى ضوء ذلك عرضت الدراسة 

أثر احلماية االجتماعية على األطفال من أربعة أبعاد؛ تناول البعد األول الوضع االقتصادى 

ومستوى املعيشة، وركز على الفقر املالى لألطفال وعمالة األطفال، وأكد على أن الدعم 

ن من أوضاع األطفال وتقلل انخراطهم  سِّ املالى والتحويالت النقدية ألسر األطفال قد حُتَ

فى العمل. أما البعد الثانى، فقد خصص ألثر احلماية االجتماعية على تعليم األطفال، 

مواجهة  خالل  من  األطفال  تعليم  على  إيجابّيًا  أثرًا  االجتماعية  للحماية  أن  على  وأكد 

إلى املدرسة، ومن خالل  التى متنع وصول األطفال  الصعوبات االجتماعية واالقتصادية 

حتسني جودة اخلدمات املقدمة لألطفال وأسرهم. وركز هذا البعد على األثر على التعليم 

عبر تناول االلتحاق بالتعليم، وأثر برامج التغذية املدرسية كذلك على االلتحاق بالتعليم، 

براهني  إلى وجود  وأشار  والتسرب،  املدرسى،  على احلضور  أيضًا  البعد  ركز هذا  كما 

على األثر اإليجابى لبرامج الدعم املالى على زيادة احلضور والذهاب إلى املدرسة. كما 

تطرق هذا البعد أيضًا إلى أثر برامج احلماية االجتماعية على اجلوانب املعرفية واإلدراكية 

لألطفال. واهتم البعد الثالث بالدراسات التى تناولت أثر برامج احلماية االجتماعية على 
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صحة األطفال، حيث أكد على استخالص مفاده أن برامج احلماية االجتماعية تساعد 

على وصول الفقراء إلى اخلدمات الصحية وحتسني املستويات الصحية لألطفال. وأخيرًا 

ركز البعد الرابع على الدراسات التى تناولت أثر برامج احلماية االجتماعية على تغذية 

الطفل وحالته الغذائية. حيث أكد على أن سياسات احلماية االجتماعية فى الدول النامية 

لها أثر واضح على تقليل اجلوع واحلد من آثاره على صحة األطفال وقدراتهم املعرفية، 

وحتقيق األمن الغذائى)17(.

3: املدخل النظرى للدراسة
تتبنى الدراسة تصورًا نظرّيًا يعتمد على مدخلني فى تفسير احلماية االجتماعية 

لألطفال فى املناطق احلضرية الفقيرة؛ يختص املدخل األول بتفسير العوامل االقتصادية 

االجتماعية  للحماية  منوذجًا  ويطور  املخاطر،  من  األطفال  حلماية  احملددة  واالجتماعية 

يتسم بالتغير، بينما يجتهد املدخل الثانى من أجل عرض تصور حلماية األطفال يتبنى 

رؤية حقوقية، ويؤكد على أهمية احلماية املبنية على احلقوق، ال سيما فى مجال حماية 

األطفال. ونعرض فيما يلى لهذين املدخلني.

3-1: مدخل الحماية االجتماعية التحويلية

عرضت نيقوال جونز وزمالؤها هذا املدخل فى دراستهم عام 2011)18(، مفترضًا أن 

هناك عوامل اقتصادية واجتماعية تؤثر على احلماية من املخاطر وأشكال الضعف التى 

يجب أن يتعامل معها أى نظام للحماية االجتماعية. ويعتبر الفقر مبثابة العامل الرئيس، 

بشكل مباشر وغير مباشر، للمخاطر التى يواجهها األطفال. إلى جانب مجموعة متنوعة 

من العوامل االقتصادية واالجتماعية التى تساهم فى تعرض األطفال للضعف. وتشمل 

هذه العوامل التحضر والهجرة، والصدمات الصحية، والتدهور البيئى، والعنف والتفكك 

األسرى، والنزاعات والعنف املجتمعى، واالستبعاد والتمييز االجتماعى، انظر شكل رقم 

)2(. وكذلك تؤدى بعض املمارسات الضارة التى تستند إلى قيم ثقافية، مثل الزواج املبكر، 

إلى تعرض األطفال للضرر واألذى. كما يتسبب فقد األسرة، والتعرض لكوارث صحية 

مثل السرطان أو اإليدز، والهجرة واالجتار والنزاعات املسلحة فى تعرض األطفال ملخاطر 



29
مجلة الطفولة والتنمية -ع 28 / 2017

بالغة، تؤدى غالبًا إلى وجود األطفال خارج بيئة الرعاية األسرية الطبيعية. كما يفترض 

هذا املدخل أنه فى أى مجتمع يعانى قطاع واسع منه من احلرمان، فإن أطفاله يعيشون 

فى أسر معرضة للضعف بشكل حاد.

ر اط خ م ن ال ال م ف ة الأط اي م ى ح رة ع ؤث م ة ال ي اع م ت ة والج ادي ص ت ل الق عوام م )1( ال ل رق ك ش

 

احلماية  وإستراتيجيات  برامج  إلمكانات  أفضل  فهم  نحو  السعى  سبيل  وفى 

جونز  تبنت  االجتماعية،  احلماية  فى  اإلخفاق  مواجهة  فى  تساهم  التى  االجتماعية 

بأبعاد  االهتمام  مع  االجتماعية،  للحماية  حتويلى  منوذج  على  يعتمد  مدخاًل  وزمالؤها 

النوع والعمر، وهو النموذج الذى طوره ديفيرو وساباتس ويلز فى دراستهما عام 2004)19(، 

ويتجاوز هذا النموذج فكرة شبكات األمان الوقائية Protective Safety Nets، ويتضمن 

وجهة  وتلقى  والتحول.  والتعزيز  واحلماية  بالوقاية  تتسم  االجتماعية  للحماية  إجراءات 

وتخلق  تشجع  والتى  املجتمع،  فى  القوى  توازن  اختالل  على  الضوء  التحويلية  النظر 

وتدعم استمرار أشكال الضعف، مبعنى توسيع نطاق احلماية إلى مجاالت مثل املساواة، 

والتمكني، واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بداًل من قصر اهتمامها على الدخل 

واالستهالك. وينعكس هذا النموذج على تصميم تدخالت احلماية االجتماعية، واالرتباط 

بالبرامج واخلدمات، ورمبا يتضمن حمالت التوعية من أجل تغيير السلوك واالجتاهات، 
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الفئات  حلماية  والقانونى  التنظيمى  اإلطار  تغيير  أجل  من  املبذولة  اجلهود  جانب  إلى 

املعاملة. التمييز وسوء  من  املهمشة 

ة ي ل وي ح ت ة ال ي اع م ت ة الج اي م ح وذج ال م )2( نم ل رق ك ش

 

3-2: المدخل القائم على حقوق الطفل: نموذج كارتر وراى

دعت كل من باتريشيا راى وسارة كارتر إلى هذا املدخل فى دراستهما عام 2007)20(، 

وطوره إيدى سوهارتو فى دراسته عام 2008)21(، ويؤكدون على أن املدخل القائم على حقوق 

الطفل Child’s Rights Based Approach يكتسب أهمية خاصة عند التعامل مع األطفال 

في ظروف صعبة واألطفال الفقراء. ويفترضون أن الديناميات التي تؤدى إلى استبعادهم 

من املشاركة في املجتمع يتم إعادة إنتاجها في سياق مناهج التنمية من أجل الرفاهية. 

التمييز، بذل  القائمة على حقوق الطفل، بتركيزها على االندماج وعدم  وتتطلب املداخل 

اجلهد للتعرف على األطفال األكثر عرضة للخطر، وتسهيل مشاركتهم ومعاجلة قضاياهم 

اخلاصة. كما تنظر املداخل القائمة على حقوق الطفل إلى األطفال في سياق عالقاتهم 

مع أسرهم، وأقرانهم واملجتمع األوسع، وترى أن كل طرف من األطراف الفاعلة املختلفة 

لديه حقوق وعليه مسئوليات مكملة، ويلعب دورًا في إعمال حقوق الطفل. إن النظرة إلى 

األطفال في ظروف الفقر والظروف الصعبة في سياق عالقاتهم وسياق املجتمع األكبر لها 

أهمية خاصة. فكثير من األطفال يعيشون دون دعم من اآلباء، ويعيشون في مجتمعات 
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تتسم باالستبعاد املنهجي واملؤسسي لألطفال. ولذلك من الضروري فهم أدوار مختلف 

اجلهات واملؤسسات الفاعلة في حياة هؤالء األطفال. فضاًل عن أفراد األسرة مبا تشمله 

من األقران وغيرهم من الكبار. ومن الضرورى أيضًا أن نفهم كيف تنظر احلكومة على 

املستوى احمللى أو القومى إلى األطفال من حيث اإلطار التشريعي والسياسات والبرامج 

مثل  األطفال  مع  املختلفة  املؤسسات  تتعامل  وكيف  امليزانية،  ومخصصات  االجتماعية 

خدمات الصحة والتعليم والنظام القضائي، انظر الشكل رقم )1(. وميكن تلخيص هذا 

املدخل فى املبادئ اإلجرائية التالية:

متكني ودعم األطفال ملعرفة حقوقهم ومسئولياتهم؛ من أجل تشكيل حياتهم اخلاصة   -

ومناسبة  آمنة  بطريقة  بحقوقهم  واملطالبة  املجتمع،  في  واملشاركة  إيجابية،  بطرق 

قدراتهم. وتطوير  ألوضاعهم، 

الرعاية، واملجتمعات احمللية ملعرفة  متكني ودعم اآلباء واألمهات وغيرهم من مقدمى   -

وممارسة مسئولياتهم جتاه األطفال، واملشاركة في املجتمع، ومتكينهم من املطالبة 

األطفال. دعم  أجل  من  بحقوقهم 

حث السلطات احمللية والوطنية والدولية على القيام بواجباتها نحو األطفال، وأسرهم   -

احمللية. ومجتمعاتهم 

تعزيز منظمات املجتمع املدنى على املستوى احمللى والوطنى؛ للعمل من أجل حقوق   -

األطفال. 

صعبة  ظروف  في  األطفال  مع  العمل  كيفية  فى  تنظر  اإلجرائية  العناصر  هذه 

لديهم مسئوليات رئيسة نحو رفاهية األطفال،  الدور األساسى ملن  وفقيرة. وتؤكد على 

كاألطفال أنفسهم واألسر واملجتمعات احمللية واحلكومة. فدور املنظمات املختصة بالطفل 

بحقوقهم وحتمل  املطالبة  على  الفاعلة  الرئيسة  اجلهات  هذه  تعزيز  على  املساعدة  هو 

الطفل. إعمال حقوق  نحو  احملرز  التقدم  ورصد  األطفال  مسئولياتهم جتاه 
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ل ف ط وق ال ق ى ح ائم ع ق ل ال دخ م م )3( ال ل رق ك ش

 

4: الحماية االجتماعية لألطفال فى مصر: اإلطار القانونى
على الرغم من عدم وجود قانون خاص باحلماية االجتماعية لألطفال، مثل القوانني 

القائمة فى دول مجاورة ومنها تونس، فقد عدَّل املشرِّع املصرى قانون الطفل رقم 12 لسنة 

1996، وصدر التعديل بقانون رقم 126 لسنة 2008)22(،  وأكد القانون املعدل على حماية 

الطفل فى أكثر من مادة، ففضاًل عن رفع القانون سن الطفل إلى 18 سنة، وهو النص 

الذى يحمى األطفال من ممارسات قد يتعرضون لها فى سن أقل مثل زواج األنثى الطفلة 

وتعرض األطفال للعمل، فقد نص القانون على حماية الطفل من أى نوع من أنواع التمييز، 

بسبب محل امليالد، أو الوالدين أو اجلنس أو الدين أو العنصر، أو اإلعاقة، أو أى وضع 

آخر، وتأمني املساواة الفعلية بني األطفال فى االنتفاع باحلقوق كافة، كما أعطى القانون 

حلماية الطفل ومصاحله الفضلى األولوية فى جميع القرارات واإلجراءات املتعلقة بالطفولة 

أّيًا كانت اجلهة التى تصدرها أو تباشرها.

إلى جانب ذلك، أكد القانون على كثير من حقوق األطفال فى إثبات الهوية واحلصول 

الشرطة،  جهاز  مع  التعامل  فى  األطفال  وحماية  والعمل،  التعليم  وفى  جنسية،  على 

ذوى  األطفال  على حماية  القانون صراحة  ونص  الكبار،  مع  األطفال  احتجاز  منع  مثل 

اخلاصة. االحتياجات 
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معرضًا  فيها  الطفل  يكون  حالة  عشرة  أربع   96 رقم  مادته  فى  القانون  حدد  كما 

أن  التى ميكن  اخلطورة  نعتبرها جامعة شاملة ألشكال  أن  وهى حاالت ميكن  للخطر، 

يتعرض لها األطفال. وفى سبيل حماية األطفال من أشكال اخلطورة، اهتم القانون بإنشاء 

جلان للحماية االجتماعية لألطفال، ونصَّ فى مادته رقم 97 على إنشاء جلنة عامة حلماية 

الطفولة على مستوى احملافظة  الطفولة بكل محافظة، تختص برسم سياسات حماية 

ُل برئاسة احملافظ ومديرى مديريات األمن والشئون االجتماعية  وُتَشكَّ تنفيذها،  ومتابعة 

والصحة وممثلني عن منظمات املجتمع املدنى، وكذلك إنشاء جلان فرعية حلماية الطفولة 

األطفال  تعرض  الفرعية برصد جميع حاالت  اللجان  وتختص هذه  أو مركز،  بكل قسم 

للخطر والتدخل الوقائى والعالجى الالزم جلميع احلاالت ومتابعة ما يتخذ من إجراءات.

وإلى جانب قانون الطفل، نصت قوانني أخرى على حقوق لألطفال، وحمايتهم فى 

مجاالت متعددة مثل قانون العمل، القانون رقم 12 لسنة 2003، والذى نص على حقوق 

وحماية األطفال فى مجال تشغيلهم، وحتديد األعمال التى يحظر فيها عمل األطفال.

انتهاكات  يؤكد على وجود  العملى  الواقع  فإن  الرغم من وجود هذه احلماية  وعلى 

فى مجال حماية األطفال، وعدم تفعيل كثير من النصوص القانونية، ومنها ضعف دور 

جلان حماية الطفولة العامة والفرعية. ففى مجال عمل األطفال - على سبيل املثال- ال 

ينص قانون العمل على منح مفتشى العمل الضبطية القضائية إلثبات انتهاكات تشغيل 

األطفال، فضاًل عن ضعف الوعى املجتمعى باحلقوق القانونية لألطفال مبا يساعد على 

زيادة  انتهاك  حقوق  األطفال. 

5- أسر األطفال املعرضني للخطر: خصائصها االجتماعية ورؤيتها لحقوق األطفال
5-1: الخصائص االجتماعية االقتصادية ألسر األطفال

على  بالتركيز  الدراسة،  مناطق  فى  األطفال  أسر  خصائص  الفقرة  هذه  تعرض 

واالجتماعية. واالقتصادية،  الدميوجرافية،  اخلصائص 

ة ي راف وج ديم ص ال ائ ص خ 5-1-1: ال

فرد/ قدره 5.1  لألسرة  فرداً، مبتوسط حجم  العينة 2944  أسر  أفراد  إجمالى  بلغ 
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أسرة، وهو متوسط حلجم األسرة مرتفع نسبّيًا عن متوسط حجم األسرة على مستوى 

مبحافظة  مثيله  عن  وكذلك   ،2006 عام  تعداد  فى  فرد/أسرة   4.2 بلغ  والذى  اجلمهورية 

القاهرة حيث بلغ 3.8 فرد/ أسرة، بل األكثر من ذلك أنه مرتفع عن متوسط حجم األسرة 

فى قسم مصر القدمية وقسم البساتني وفقًا لبيانات تعداد 2006 والذى بلغ 3.5 فرد/ 

هذه  وتكشف  البساتني.  قسم  فى  أسرة  فرد/  و3.96  القدمية،  مصر  قسم  فى  أسرة 

البيانات عن أن أسر األطفال فى منطقة الدراسة تتميز بحجم أسرة أكبر إلى حد ما عن 

غالبية األسر فى مناطق الدراسة.

ة دراس ق ال اط ن ان �ض م ك س دد الأرس وال دول )5-1( ع ج

متوسط حجم األسرةعدد السكانعدد األسرالبيان

61,615217,3903.53قسم مصر القدمية

207,772822,5133.96قسم مصر القدمية

269,3871,039,9033.86قسم مصر القدمية

1,783,3356,758,5813.79محافظة القاهرة

57629445.1أسر العينة

ام 2006. ع ان ل ك س ل ام ل ع داد ال ع ت اء، ال ص ح ة والإ ام ع ة ال ئ ب ع ت ل زى ل رك م از ال ه ج در: ال ص م  ال

وعن توزيع أسر العينة وفقًا لعدد أفرادها، تكشف البيانات عن وجود 3% من األسر 

تتكون من فرد أو فردين فقط، بينما تتكون 35.3% من أسر العينة من 3-4 أفراد، وهناك 

42.7% من األسر تتكون من 5-6 أفراد، وما يقرب من خمس عينة األسر بنسبة %19.1 

تتكون من أكثر من ستة أفراد، ويصل العدد فى بعض األسر إلى أكثر من 10 أفراد.

وبلغ عدد األطفال بأسر العينة 1587 طفالً، مبتوسط عدد أطفال قدره 2.8 طفل/

أسرة، وتبلغ نسبة األطفال 53.9% من جملة أفراد أسر العينة، أى أن أكثر من نصف عدد 

أفراد أسر العينة من األطفال. وتتوزع األسر من حيث عدد األطفال بها إلى 45% تقريبًا 

من األسر تشمل 1-2 طفل، وبالنسبة نفسها 45.3% من أسر العينة بها 3-4 أطفال، 
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و10% تقريبًا من األسر بها خمسة أطفال فأكثر، وهناك بعض األسر يبلغ عدد األطفال 

بها 8 أطفال.

وعن توزيع أفراد أسر العينة وفقًا للنوع، هناك توزيع متساٍو تقريباً؛ حيث بلغت نسبة 

الذكور 49.5%، بينما بلغت نسبة اإلناث 50.5%. ويأتى توزيع أفراد أسر العينة حسب 

النوع متسقًا إلى حد ما مع مثيله على مستوى مناطق الدراسة ومحافظة القاهرة، فى 

ضوء بيانات تعداد 2006، والتى بلغت 51% للذكور و49% لإلناث. اجلدير بالذكر فى هذا 

السياق، أن نسبة األسر التى تعولها نساء ترتفع إلى 24.8%، أى أن ربع أسر الدراسة 

هى أسر تعولها نساء، وهى نسبة مرتفعة إلى حد ما، تتطلب إعطاءها أولوية أولى لرعاية 

وحماية أطفال هذه األسر.

ويكشف توزيع أفراد أسر العينة وفقًا لفئات العمر اخلمسية عن اختالف التوزيع عن 

مثيله على مستوى اجلمهورية ومحافظة القاهرة؛ حيث ترتفع نسبة األطفال إلى أكثر من 

ز 21.7% من األفراد فى فئة العمر 15-19 سنة، وأكثر من خمس  نصف أفراد األسر، وتركَّ

األفراد بنسبة 21% فى فئة العمر 10-14 سنة، ووجود 36% من األفراد فى فئة العمر أقل 

من 15 سنة، وهو سن األطفال املعالني. بينما تبلغ نسبة السكان فى سن العمل بني أفراد 

أسر العينة 63.5%، وتنخفض نسبة السكان فى فئة العمر 65 سنة فأكثر لتبلغ %0.5 

فقط. وتؤكد هذه البيانات أن نسبة السكان املعالني بني أفراد العينة 36.5%، والتى تشمل 

السكان خارج سن العمل )األطفال أقل من 15 سنة، والسكان 65 سنة فأكبر(، وفى ضوء 

هذه البيانات فإن عدد األفراد املعالني عمرّيًا يبلغ 1073 فرداً، ويصل معدل اإلعالة العمرية 

57.3%، فكل 100 شخص فى سن العمل يعولون 57 شخصًا تقريبًا خارج سن العمل. 

وتشير بيانات أرباب األسر وفقًا لفئات العمر إلى وجود 8.5% من أرباب األسر فى عينة 

الدراسة أقل من 35 سنة، و25 من األسر يزيد عمر أربابها عن 65 سنة. والالفت لالنتباه 

فى بيانات احلالة العمرية ألرباب األسر وجود 1% من األسر بإجمالى 6 حاالت، يقل سن 

رب األسرة فيها عن 20 سنة، ويقع فى الفئة العمرية 15-19 سنة؛ وهو ما يشير إلى وجود 

حاالت ألسر يعولها أطفال، وبال شك هذه األسر تعد من األسر ذات األولوية فى احلماية، 

السيما أن ثلث هذه األسر يعولها أطفال إناث.
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عن  اخلمسية  العمر  وفئات  للنوع  وفقًا  العينة  أسر  أفراد  توزيع  بيانات  وتكشف 

وجود خلل فى الهرم السكانى؛ رمبا يرجع إلى طبيعة مناطق الدراسة، أو طبيعة أسر 

الدراسة التى تتميز بارتفاع عدد األطفال بها، فعلى الرغم من تضخم الهرم السكانى فى 

الفئتني الثالثة والرابعة من فئات العمر، فإنه يالحظ وجود انحسار ظاهر لقاعدة الهرم 

السكانى، رمبا ُيعزي إلى نشاط ما فى جهود التوعية بتنظيم األسرة، كما يالحظ على 

الهرم السكانى انحسار جسم الهرم السكانى خصوصًا فى فئات العمر من 20 حتى 34 

سنة؛ ورمبا يعود ذلك إلى وجود هجرة من مناطق الدراسة إلى خارجها فى هذه الفئات 

من العمر، خصوصًا بني أسر الدراسة. وقد يرجع تشكل الهرم السكانى ألسر الدراسة 

على هذا النحو إلى سبب ارتفاع نسبة األطفال فى أسر الدراسة، وهى بكل تأكيد عينة 

مقصودة وليست عشوائية، ال متثل كل سكان مناطق الدراسة، بل متثل فقط األسر التى 

بها أطفال، وخصوصًا األسر الفقيرة، واألسر التى يتعرض أطفالها للخطر.

5-1-2: الخصائص التعليمية

تكشف بيانات احلالة التعليمية ألفراد أسر العينة عن وجود 19.2% من أفراد األسر 

)أكبر من 6 سنوات( يدرسون حالياً، وهى نسبة تقترب من خمس األفراد، وتنخفض نسبة 

العينة إلى 6% فقط، وتنتشر بني أفراد أسر األطفال  من أنهى تعليمه بني أفراد أسر 

ظاهرة التسرب من التعليم، وقد بلغت نسبة من تسربوا من التعليم قبل إكمال تعليمهم 

42.4% من أفراد األسر، كذلك ينتشر بني أسر العينة عدم االلتحاق بالتعليم، فقد بلغت 

نسبتهم 32.4%. وتشير هذه البيانات إلى أن األطفال الذين يعيشون في أسر مبثل هذه 

اخلصائص التعليمية، يصبحون معرضني خلطر عدم االلتحاق بالتعليم، وعند االلتحاق 

يصبحون معرضني خلطر التسرب وعدم استكمال التعليم. ومما يدعم ويزيد من اخلطر 

احمليط بأطفال أسر العينة فى مجال التعليم، ارتفاع نسبة عدم الذهاب إلى املدرسة بني 

التعليم، وانخفاض  أرباب األسر إلى 71.4%، ووجود 21% من أرباب األسر تسربوا من 

نسبة من أكملوا تعليمهم من أرباب األسر إلى 7.6% فقط.
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ة درس م اب إىل ال ذه ن ال ف م وق م ل اً ل ق ( وف رش أك وات ف ن ان )6 س ك س ع ال دول )5-2( توزي ج

متوسط حجم األسرةأرباب األسرالبيان

دد ع دد%ال ع %ال

0052519.2يدرس حاليًا

12121116142.4كان فى املدرسة وبطل

447.61656أكمل تعليمه

41171.488932.4لم يذهب إلى املدرسة

5761002740100اإلجمالى

ونظرًا إلى تدهور حالة الذهاب إلى املدرسة بني أفراد األسر سواء بعدم االلتحاق أو 

التسرب من التعليم، فقد انعكس ذلك على املستوى التعليمى ألفراد األسر، وبلغت نسبة 

مستوى  على  األمية  مقارنة مبعدل  جّداً،  مرتفعة  نسبة  وهى  األفراد %40.5،  بني  األمية 

األفراد  من   %15.3 وهناك   ،%32.4 ويكتبون  يقرءون  من  نسبة  بلغت  كما  اجلمهورية، 

حاصلون على الشهادة االبتدائية أو اإلعدادية، أما ذوو املؤهالت التعليمية فقد انخفضت 

نسبتهم إلى 7.4% من جملة األفراد. وسادت األمية على مستوى أرباب األسر بني %71.5 

، وبلغت نسبة من يقرءون ويكتبون 15% تقريباً، وهناك 6.1% من أرباب األسر حصلوا 

على الشهادة االبتدائية أو اإلعدادية، بينما بلغت نسبة ذوى املؤهالت 7.5% فقط، ليس 

بينهم حاصل على مؤهل جامعى. وتكشف هذه النتائج عن ضرورة االهتمام بغالبية أسر 

األطفال من جانب جهات احلماية لتعريفهم باخلدمات التعليمية التى قد ترفع من معدالت 

االلتحاق باملدرسة، أو حتمى األطفال من التسرب من التعليم.

وفيما يتعلق باألطفال الذين تسربوا من التعليم فقد بلغ عددهم 782 طفالً، غالبيتهم 

األطفال  من   %30.8 تسرب  بينما   ،%67.1 بنسبة  االبتدائى  التعليم  مرحلة  من  تسربوا 

املتسربني من التعليم اإلعدادى، وانخفضت نسبة من تسربوا من التعليم الثانوى إلى %2 
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فقط، وتتسق هذه النتائج مع االفتراضات املتعلقة بالتسرب من التعليم حول انخفاض 

التعليم االبتدائى، وأن غالبية معدالت  احتماالت تسرب األطفال من التعليم إذا جتاوزوا 

التسرب تكون فى املراحل األولى من التعليم.

وتكشف بيانات عدد سنوات التسرب من التعليم عن وجود 20% تقريبًا من األطفال 

املتسربني قد تسربوا منذ عام واحد فقط، ووجود 22.8% من األطفال املتسربني قد تسربوا 

من سنتني فقط، أى أن هناك 42.6% من األطفال املتسربني قد تسربوا خالل عامني قبل 

التعليم وفق ما  إلى  العودة  املسح، وهم فئة قد تنجح معهم محاوالت مساعدتهم على 

تنص عليه القوانني املصرية املنظمة للعودة إلى التعليم، إلى جانب ذلك هناك 36.6% من 

األطفال املتسربني من التعليم قد تركوا التعليم منذ 3-4 سنوات، بينما يوجد 20.8% من 

األطفال املتسربني من التعليم تركوا التعليم منذ أكثر من أربع سنوات.

ة ي ح ص ص ال ائ ص خ 5-1-3: ال

تشير اخلصائص الصحية فى أسر األطفال إلى ارتفاع نسبة اإلعاقات بني األفراد 

إلى 3.1%، وهى نسبة مرتفعة مقارنة بنظيرتها على مستوى اجلمهورية والتى تبلغ %0.7 

وفقًا لبيانات تعداد 2006، أى أن معدل اإلعاقة فى أسر أطفال العينة يقترب من خمسة 

أضعاف هذا املعدل على مستوى اجلمهورية، وترتفع نسبة اإلعاقة بني أرباب األسر إلى 

4.3%، وهى نسبة مرتفعة جّداً.

أما عن نوعية اإلعاقات فغالبيتها ذهنية بني األفراد بنسبة 41.3% من جملة األفراد 

املعاقني، تليها اإلعاقة احلركية بنسبة 37%، و14.1% لإلعاقة السمعية، وأخيرًا 7.6% لإلعاقة 

البصرية. بينما يختلف التوزيع على مستوى أرباب األسر املعاقني؛ حيث تنتشر اإلعاقة 

احلركية بني 52% من أرباب األسر املعاقني. و16% لكل نوع من أنواع اإلعاقات الثالث األخرى.

وعن وجود أمراض مزمنة فى أسر العينة، تكشف البيانات عن ارتفاع نسبة األفراد 

الذين يعانون من أمراض مزمنة إلى 7.7% من جملة األفراد، وترتفع هذه النسبة بني أرباب 

األسر إلى 18.9%، أى ما يقترب من خمس أرباب األسر يعانون من أمراض مزمنة، بال 

شك. وهذه األسر تعد من األسر التى يجب أن توليها جهات احلماية أولوية؛ نظرًا إلى 

ما تعانيه من تعرض رب األسرة للتوقف عن العمل؛ مما يدفع األطفال إلى االنخراط فى 
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العمل، برفع تكاليف عالج أرباب األسر من هذه األمراض؛ مما قد يؤثر في إنفاق األسرة 

على تعليم الطفل بالسلب، أو تعرضه للتسرب من التعليم.

وتنتشر بني األفراد األمراض الباطنية بوصفها أمراضًا مزمنة عند 37.3%، وتنتشر 

األمراض الصدرية بني 25% من هؤالء املرضى، ومما يلفت االنتباه وجود 6.6% من املرضى 

أمراض مزمنة  يعانون من  املرضى  ذلك هناك 28.1% من  إلى جانب  أورام،  يعانون من 

أخرى كالسكر والضغط، وعلى مستوى أرباب األسر، تنتشر األمراض الصدرية والباطنية 

يعانون من  الذين  األسر  أرباب  املرضى من  نسبة  وتبلغ  منهما،  لكل  تقريبًا  لدى %33 

أورام 4.6%. ومما هو جدير بالذكر أن أمراض األورام تعرِّض األسرة ملخاطر اقتصادية 

جهات  على  يجب  لذلك  األسرة؛  وتفكك  العالج،  تكاليف  مثل حتمل  عديدة،  واجتماعية 

التى  أو  األمراض،  بها  تنتشر  التى  النوعية من األسر  بهذه  االهتمام  تولي  أن  احلماية 

يعانى رب األسرة فيها من مرض مزمن ال سيما األورام.

ة ي ل عم ص ال ائ ص خ 5-1-4: ال

تشير بيانات اخلصائص العملية إلى ارتفاع نسبة قوة العمل بني أفراد أسر عينة 

ما بني  العمل  قوة  وتتوزع  العمل.  قوة  األفراد خارج  مقابل 38% من  إلى %62،  الدراسة 

61.3% من قوة العمل بني أفراد األسر املشتغلني، وترتفع نسبة البطالة بني أفراد األسر 

إلى 38.7%. وعلى مستوى أرباب أسر العينة، يوجد 14.5% من أرباب األسر خارج قوة 

العمل. وال شك أنها أسر تتطلب أولوية فى املساعدة من جهات احلماية خصوصًا فى 

الوصول إلى اخلدمات احلكومية، وتبلغ قوة العمل بني أرباب األسر 85.5% من جملة أرباب 

األسر، غالبيتهم من املشتغلني؛ حيث تنخفض نسبة البطالة بني أرباب األسر 2.2%، وعلى 

الرغم من انخفاض هذه النسبة، فإن هذه األسر تتطلب تدخاًل عاجاًل من جهات احلماية 

االجتماعية احلكومية واألهلية.

وترتفع نسبة الذين يعملون بأجر نقدى بني األفراد املشتغلني إلى 77% من جملة 

األفراد، بينما يعمل 21.4% من هؤالء األفراد حلسابهم اخلاص، ويعمل 1.6% لدى األسرة. 

وعلى مستوى أرباب األسر املشتغلني يعمل 69.7% منهم بأجر نقدى، بينما يعمل %30.3 

حلسابه اخلاص.
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ويغلب على أسر عينة الدراسة العمل فى القطاع اخلاص بني األفراد وأرباب األسر 

املشتغلني؛ فقد بلغت هذه النسبة 90% تقريبًا على مستوى كل منهما، وتنخفض نسبة 

الذين يعملون فى القطاع احلكومى إلى 4.2% بني األفراد، و6.4% بني أرباب األسر. ومن 

املعروف أن العمل فى القطاع احلكومى يوفر نوعًا ما من الضمان االجتماعى والتأمني 

الصحى، بينما يفتقد العمل فى القطاعات األخرى هذه امليزات؛ مبا يشير إلى أنه على 

جهات احلماية االجتماعية التوجه إلى هذه األسر لتعريفهم باخلدمات احلكومية التى قد 

تساعدهم على مستوى األسر؛ ومن ثم تساعد على حماية األفراد.

وما يؤكد تعرض أسر الدراسة ملخاطر ناجتة عن طبيعة العمل أن 13.5% فقط من 

النسبة بني أرباب األسر %14.5  بني األفراد املشتغلني يعملون بشكل دائم، وتبلغ هذه 

فقط، بينما يعمل غالبية األفراد وأرباب األسر بشكل مؤقت؛ حيث بلغت نسبتهم %66.1 

بني األفراد، و69.1% بني أرباب األسر، وهناك 20.4% يعملون بشكل موسمى أو بالقطعة 

بني األفراد، وتبلغ هذه النسبة بني أرباب األسر %16.

وتكشف بيانات الدخل من العمل عند الذين يعملون بأجر نقدى عن أن أقل قيمة 

للدخل بلغت 100 جنيه فى الشهر، بينما ال تتجاوز أعلى قيمة للدخل الشهرى 1000 جنيه 

سواء بني األفراد أو أرباب األسر، وقد بلغ متوسط حجم الدخل الشهرى من العمل 377.4 

جنيه عند أفراد األسرة، و471.1 جنيه بني أرباب األسر.

ال ف ة أرس الأط ش ي ع وى م ت س 5-1-5: م

تشير بيانات مستوى معيشة أسر األطفال، بداللة املرافق املتصلة باملسكن والسلع 

األساسية باملسكن، إلى أن أسر األطفال تعيش فى مستوى معيشى أقل من املتوسط، 

فهناك 23.3% فقط من األسر، أقل من ربع األسر تعيش فى مسكن ملك، وتتحسن بشكل 

واضح حالة املرافق املتصلة باملسكن حيث تعيش 95.2% من األسر فى مسكن متصل 

بشبكة مياه شرب نقية، وغالبية األسر تقريبًا تقطن فى مسكن متصل بشبكة كهرباء، 

وتبلغ نسبة األسر التى تعيش في مسكن متصل بشبكة صرف صحى 87.8%. أما عن 

تنتشر بني  البيانات أن هناك سلعًا أربع  التى حتوزها األسرة، فتوضح  السلع املعمرة 

غالبية األسر، وهى التلفزيون امللون لدى 89.6% من األسر، والثالجة لدى 87.3% من األسر، 
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والبوتاجاز لدى 79% من األسر، وغسالة املالبس لدى 78.1% من األسر، وينتشر التلفون 

احملمول لدى 72.6% من األسر، وأخيرًا يوجد 65.3% لديها جهاز استقبال "دش"، وينخفض 

انتشار غالبية السلع األخرى التى تعكس مستوى معيشّيًا مرتفعاً.

وتشير بيانات الدخل واإلنفاق إلى متوسط اإلنفاق الشهرى لألسرة البالغ 641 جنيهًا 

تقريبًا لدى أسر العينة، بينما بلغ متوسط حجم الدخل الشهرى لألسرة 649.5 جنيه 

تقريباً، وتؤكد البيانات على أن 16% من األسر تقريبًا يذهب كل إنفاقها إلى الغذاء؛ وهو 

ما يشير إلى الفقر املدقع الذي تعاني منه األسرة، وهناك 40% تقريبًا من األسر يذهب 

75% من إنفاقها إلى الغذاء، أى أن هناك 56% من األسر تنفق ما يزيد على نصف أرباع 

إنفاقها على الغذاء فقط. بينما يذهب 41.3% من األسر أكثر من ربع إنفاقها وحتى نصف 

اإلنفاق إلى الغذاء. ومما يؤكد على مستوى تعرض األسرة للخطر االقتصادى، وجود %61 

من األسر التي يعتمد كل دخلها على األجور فقط باعتباره مصدرًا للدخل، وهناك %8.5 

يساهم الدخل فى أكثر من ربع دخلها، و22.4% فقط من األسر يساهم فيها الدخل بأقل 

من ربع دخلها؛ مبا يشير إلى أنها تعتمد على مصادر أخرى للدخل إلى جانب األجور.

5-2 مالمح وعى األسر بتعرض األطفال للخطر

تكشف البيانات امليدانية عن إجماع كل أرباب األسر تقريبًا عن وجود أطفال بأسرهم 

أو  نفسية  أو  اقتصادية  أو  اجتماعية  املشكالت  كانت هذه  يعانون من مشكالت، سواء 

تعليمية أو صحية، ونسبة قليلة تكاد تكون منعدمة من األسر هى التى ال يعانى أطفالها 

من أى مشكالت.

وعن أنواع املخاطر التى يتعرض لها أطفال هذه األسر، تفيد البيانات بوجود %91.6 

من األسر بها أطفال متسربون من التعليم، وهى نسبة خطيرة جّداً، تتطلب تدخاًل من 

اجلهات احلكومية ومنظمات املجتمع املدنى ملواجهة خطر تسرب األطفال من التعليم فى 

مناطق الدراسة؛ وهو ما يلقى عبئًا إضافّيًا على جهات احلماية للتصدى لهذه املشكلة 

اخلطيرة. إلى جانب ذلك، هناك 42.9% من األسر بها أطفال منخرطون فى العمل، وهى 

نسبة مرتفعة جّدًا عن نظيرتها على مستوى اجلمهورية والتى تنحصر عند 24%؛ ما يبرر 



42
مجلة الطفولة والتنمية -ع 28 / 2017

أهمية احلاجة إلى التصدى لهذه الظاهرة، فى التعريف باخلدمات التى تقدمها اجلهات 

احلكومية ملواجهة عمل األطفال وتقنينه. وثالث أنواع املخاطر املنتشرة فى أسر الدراسة 

وجود 28% من األسر يتعرض أطفالها للعنف فى املدرسة، إلى جانب وجود 23.3% من 

األسر بها أطفال معرضون للعنف األسرى. فالعنف املوجه إلى األطفال سواء فى األسرة 

أو في املدرسة يبلغ مستوى ينذر باخلطر فى انتشار ثقافة العنف فى مناطق الدراسة 

خصوصًا ضد األطفال.

وتتراجع معدالت انتشار املخاطر األخرى التى يتعرض لها األطفال وإن كانت هذه 

املخاطر أشد ضررًا على األطفال، فهناك 12.4% من األسر تعرض أطفالها لتحرشات أو 

أطفال  بها  أطفال معاقون، و7.5% من األسر  بها  اعتداءات جنسية، و8.2% من األسر 

لالحتجاز  بها  أطفال  تعرض  األسر  من  و%6.1  الشوارع،  أطفال  ظاهرة  فى  منخرطون 

بأقسام الشرطة، وتنخفض نسبة األسر التى بها أطفال ساقطو القيد إلى 2.8% فقط 

األسر. من 

وتكشف هذه البيانات عن وجود تشكيلة من جميع أنواع املخاطر التى تهدد األطفال 

منتشرة فى أسر مناطق الدراسة؛ وهو ما يعطى أهمية لتعريف األسر بحقوق األطفال 

واخلدمات التى تقدمها اجلهات احلكومية واألهلية ملواجهة هذه املخاطر.

ا ه ال ف ا أط ه رض ل ع ت �ت ي ر ال اط خ م واع ال ا لأن ق ع الأرس وف دول )5-3( توزي ج

 

ان ي ب عددال %ال

437.5أطفال شوارع

24642.9عمالة أطفال

52691.6أطفال متسربون من التعليم

478.2أطفال معاقون

162.8أطفال ساقطو قيد

13423.3عنف أسرى لألطفال
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16128عنف مدرسي لألطفال

7112.4حترش أو اعتداءات جنسية

356.1احتجاز فى قسم شرطة

5-3 مالمح وعى األسر بحقوق األطفال

تكشف بيانات املعرفة والوعى بحقوق األطفال عند أرباب األسر عن وجود انخفاض 

شديد فى الوعى بحقوق األطفال، خصوصًا احلقوق التى نصت عليها القوانني املصرية، 

وحتى فى بنود املعرفة التى ترتفع فيها مستويات الوعى بها، فعلى ما يبدو أن هذا الوعى 

يرجع مصدره إلى عوامل أخرى غير املعرفة بالقوانني؛ فقد كشفت البيانات عن أن %10.8 

فقط من أرباب األسر لديهم معرفة بقانون الطفل، وبالنسبة نفسها لديها معرفة باتفاقية 

حقوق الطفل.

ومع ذلك ترتفع املعرفة باألعمال اخلطرة التى يحظر فيها عمل األطفال إلى %72.4 

من أرباب األسر، ورمبا يرجع ارتفاع هذه النسبة إلى انتشار ظاهرة عمالة األطفال مبناطق 

الدراسة؛ ومن ثم اهتمام كثير من اجلهات احلكومية واألهلية بالتوعية بهذه الظاهرة فى 

مناطق الدراسة، ويفيد 54% من أرباب األسر بأن لديهم معرفة بالظروف التى يصبح فيها 

الطفل معرضًا للخطر، وفى الغالب هى أيضًا تتعلق بعمل األطفال فى أحد جوانبها. ومن 

الالفت لالنتباه، انخفاض مستوى املعرفة بحق الطفل في احلصول على شهادة ميالد إلى 

52% تقريبًا فقط لألطفال ساقطى القيد، و45% تقريبًا لألطفال العاديني، وتنخفض إلى 

41% حلق الطفل مجهول النسب فى احلصول على شهادة ميالد. واملثير للغرابة فى هذه 

النتيجة أن الدولة تنتهج سياسة إصدار شهادة امليالد باملجان منذ فترة طويلة، وانخفاض 

املعرفة بهذا احلق إلى هذه الدرجة. وعند هذا املستوى نفسه من املعرفة، يعرف %41.5 

فقط من أرباب األسر بحق الطفل فى التعليم مبدارس الدولة باملجان، على الرغم من أن 

مجانية التعليم مطبقة فى مصر منذ فترة طويلة. وتبلغ نسبة أرباب األسر الذين يعرفون 

بحق الطفل فى احلصول على اجلنسية املصرية حتى لو كان األب غير مصرى %37.8 
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فقط، وتبلغ نسبة الذين يعرفون سن الطفل فى قانون الطفل اجلديد 24.2% فقط من 

أرباب األسر، و22.5% يعرفون السن القانونية لتشغيل الطفل، و19.4% فقط يعرفون عدد 

ساعات عمل الطفل فى القانون اجلديد للطفل. وتشير هذه البيانات إلى نتائج خطيرة 

الدراسة، حسبما  مناطق  فى  األطفال  عمالة  ظاهرة  انتشار  من  الرغم  على  أنه  أهمها 

أظهرت النتائج السابقة، فإن وعى أرباب األسر باحلقوق القانونية للطفل فى مجال العمل 

فى  احلماية  جهات  على  باملسئولية  يلقى  مما  الشديدْين؛  واالنخفاض  بالتراجع  تتسم 

رفع مستويات املعرفة بحقوق األطفال بشكل عام، وحقوق الطفل فى مجال العمل بشكل 

خاص.

وتفيد البيانات بأن 19% فقط يعرفون أن القانون ال يجيز حبس األطفال مع البالغني، 

أقسام  فى  األطفال  حقوق  هدر  فى  يتسبب  شديد  إهمال  عن  تكشف  النتيجة  وهذه 

الشرطة، وما يدعم ذلك أن 17.3% فقط من أرباب األسر يعرفون بوجود نيابة ومحكمة 

خاصتنْي باألطفال. وتتراجع نسبة أرباب األسر الذين يعرفون حقوق الطفل املعاق التى 

نص عليها القانون إلى 12.5% فقط، ولكن على الرغم من انخفاض هذه النسبة فإن ما 

يبررها أن كثيرًا من األسر ال يوجد بها أطفال معاقون؛ ومن ثم ال يتوفر لديهم الدافع 

إلى معرفة هذه احلقوق املتعلقة باألطفال املعاقني. وتتراجع نسبة الذين يعرفون السن 

القانونية حملاسبة األطفال جنائّيًا إلى 11% فقط.

كذلك تنخفض نسبة أرباب األسر الذين يعرفون أن من حق الطفل فى ظروف محددة 

احلصول على معاش شهرى إلى 8.4% فقط، كما تنخفض نسبة الذين يعرفون بعقد 

التدرج املهنى للطفل العامل إلى 4.3% فقط، وتكاد تنعدم املعرفة باللجان العامة والفرعية 

للطفولة التى نصت عليها القوانني فبلغت نسبة املعرفة باللجنة العامة 4.1%، واملعرفة 

باللجنة الفرعية 1.5% فقط.

نستخلص من هذه النتائج، وجود انخفاض عام فى مستوى املعرفة بحقوق األطفال 

بشكل عام، وعدم االتساق فى أبعاد املعرفة احلقوقية فى قضايا محددة، فعلى سبيل 

مستويات  وتنخفض  العاملني،  األطفال  حقوق  بأحد  يعرفون  الذين  نسبة  ترتفع  املثال، 

املعرفة بشكل واضح فى حقوق أخرى لألطفال العاملني، فبينما بلغت نسبة الذين يعرفون 
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باألعمال التى يحظر فيها عمل األطفال إلى أكثر من 70%، هوت نسبة من يعرفون بعقد 

التدرج املهنى إلى حدود 4% فقط من أرباب األسر.

حلقوق  املنظمة  واالتفاقيات  بالقوانني  واضح  تراجع  وجود  أيضًا  نستخلص  كما 

القوانني، ورمبا  التى نصت عليها هذه  املعرفة ببعض احلقوق  الرغم من  األطفال، على 

يرجع ذلك بشكل أساسى إلى تراجع املستوى التعليمى ألرباب األسر على النحو الذي 

ميثل عقبة أمامهم فى التعرف على النصوص القانونية، وتظل معرفتهم بهذه النصوص 

التواصل بشكل ذاتي  لديهم صعوبة فى  عبئًا على اجلهات احلكومية واألهلية مادامت 

معها.

ال ف وق الأط ق ح ة ب رف ع م ود ال ن دول )5-4( ب ج

ان ي ب عددال %ال

هل تعرف األعمال اخلطرة التى حظر القانون تشغيل 

األطفال بها؟

33572.4

25054هل تعرف متى يصبح الطفل معرضًا للخطر؟

هل تعرف أن من حق الطفل ساقط القيد احلصول على 

شهادة ميالد مهما كانت سنه؟

24051.8

هل تعرف أن من حق الطفل احلصول على أول شهادة 

ميالد باملجان؟

20844.9

هل تعرف أن التعليم حق جلميع األطفال فى مدارس 

الدولة باملجان؟

19241.5

هل تعرف أن من حق الطفل مجهول النسب احلصول 

على شهادة ميالد؟

19041

هل تعرف أن من حق الطفل احلصول على اجلنسية 

حتى لو كان األب غير مصري؟

17537.8

11224.2هل تعرف سن الطفل فى القانون اجلديد؟
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10422.5هل تعرف سن تشغيل الطفل فى القانون اجلديد؟

9019.4هل تعرف عدد ساعات عمل الطفل فى القانون اجلديد؟

هل تعرف أن القانون ال يجيز حبس األطفال مع 

البالغني؟

8819

هل سبق أن سمعت عن وجود نيابة خاصة ومحكمة 

خاصة باألطفال؟

8017.3

5812.5هل تعرف حقوق الطفل املعاق التى نص عليها القانون؟

5111هل تعرف السن القانونية حملاسبة األطفال جنائّياً؟

5010.8يا ترى سمعت عن قانون الطفل اجلديد؟

5010.8يا ترى سمعت عن اتفاقية حقوق الطفل؟

هل تعرف أن الطفل فى ظروف خاصة من حقه 

احلصول على معاش شهرى؟

398.4

204.3هل سمعت عن عقد التدرج املهنى للطفل العامل؟

194.1هل سمعت عن اللجنة العامة حلماية الطفولة؟

71.5هل سمعت عن اللجنة الفرعية حلماية الطفولة؟

وباالعتماد على البنود العشرين للمعرفة بحقوق األطفال، مت تكوين مؤشر مجمع 

للذين  درجة  و20  صفر  بني  درجاته  تراوحت  األطفال  بحقوق  القانونية  املعرفة  ملستوى 

يعرفون جميع بنود املقاييس. وقد كشفت بيانات مقياس املعرفة عن وجود 20% تقريباً، 

أى أن خمس أرباب األسر ليس لديهم أى درجة من درجات املعرفة القانونية بحقوق الطفل. 

كما كشفت عن أن غالبية أرباب األسر تتسم معرفتهم القانونية بحقوق األطفال بأنها 

معرفة منخفضة وهى تلك التى تراوحت درجاتهم على مقياس املعرفة بني )1-6 درجة(، 

أى يعرفون فى حدود ستة حقوق من حقوق الطفل، وهناك 17% من أرباب األسر تتسم 

معرفتهم بأنها متوسطة، يعرفون ما بني 7و13 حّقًا من حقوق األطفال الواردة فى مقياس 

املعرفة القانونية، وأخيرًا تنخفض نسبة الذين تتسم معرفتهم القانونية بحقوق األطفال 

بأنها مرتفعة إلى 3.8% فقط.
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املعرفة  مستويات  انخفاض  من  إليه  الذهاب  سبق  ما  على  النتيجة  هذه  وتؤكد 

القانونية بحقوق األطفال فى مناطق الدراسة؛ وهو ما يؤكد على احلاجة إلى أنشطته لرفع 

مستويات الوعى القانونى بحقوق الطفل، خصوصًا قانون الطفل، مع التركيز على حقوق 

األطفال العاملني نظرًا إلى انتشار هذه الظاهرة فى مناطق الدراسة. كما يؤكد على تراجع 

مستوى احلماية االجتماعية لألطفال بداللة مؤشر املعرفة بحقوق األطفال.

5-4 المعرفة بخدمات الحماية االجتماعية لألطفال، وإمكان الوصول إليها

تهتم هذه الفقرة بالتعرف على مدى معرفة أرباب األسر باخلدمات احلكومية املوجهة 

إلى حماية األطفال، ومدى القدرة على الوصول إليها واالستفادة منها، واملشكالت التى 

تواجه األسر فى الوصول إلى هذه اخلدمات، وتركز الدراسة على ثالثة أنواع من اخلدمات 

التربية  وإدارة  الصحية،  واإلدارة  االجتماعى  التضامن  إدارة  تقدمها  التى  هي: اخلدمات 

والتعليم، وهى اإلدارات املمثلة فى جلان حماية الطفولة حسب نص قانون الطفل.

ى اع م ت ن الج ام ض ت ا إدارة ال ه دم ق �ت ت ات ال دم خ 5-4-1: ال

تكشف البيانات عن انخفاض نسبة أرباب األسر الذين لديهم معرفة باخلدمات التى 

تقدمها إدارة التضامن االجتماعى لألطفال وأسرهم عن 18.4%، أى أقل من خمس أرباب 

األسر، مقابل 81.6% ليس لديهم أى معرفة بهذه اخلدمات.

وتتركز معرفتهم باخلدمات فى املعرفة مبعاش الضمان االجتماعى لدى 96.2%، من 

جملة الذين يعرفون خدمات إدارة التضامن االجتماعى، فعلى ما يبدو أنها اخلدمة األكثر 

شهرة لدى إدارة التضامن االجتماعى، وتنخفض املعرفة بأشكال اخلدمات األخرى التى 

تقدمها اإلدارة؛ حيث يعرف 39.6% بخدمة معاش التعليم، ويعرف 28.3% بخدمة مساعدة 

الدفعة الواحدة، و24.5% فقط يعرفون بخدمة توفير قروض متناهية الصغر إلقامة مشروع 

صغير.

ومن جملة الذين لديهم معرفة بخدمات إدارة التضامن االجتماعى، تنخفض نسبة 

الذين سبق لهم االستفادة من هذه اخلدمات إلى أقل من النصف بنسبة 42.4% فقط، 

بإجمالى 46 أسرة فقط، وانحصرت استفادتهم من خدمات معاش الضمان االجتماعى 
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في نسبة 95.7% من جملة الذين سبق لهم االستفادة، ومعاش التعليم في نسبة %50، 

ومساعدة الدفعة الواحدة في نسبة 21.7%، وعلى ما يبدو من البيانات فإن األسر التى 

التضامن االجتماعى قد استفادت من أكثر من  لها االستفادة من خدمات إدارة  سبق 

خدمة ولم تقتصر على االستفادة بخدمة واحدة؛ مما يشير إلى أن القدرة على وصول 

األسرة إلى االستفادة بخدمة واحدة من خدمات إدارة التضامن االجتماعى يتيح أمامها 

الفرصة للوصول إلى بقية اخلدمات التى تقدمها اإلدارة.

والالفت لالنتباه أنه على الرغم من انخفاض مستويات املعرفة باخلدمات التى تقدمها 

إدارة التضامن االجتماعى، وتراجع نسبة الذين سبق لهم االستفادة من هذه اخلدمات، 

فإن 12.3% فقط من أسر الدراسة يفيد أربابها بوجود مشكالت أو صعوبات تعوقهم عن 

االستفادة من هذه اخلدمات. وتتركز معظم هذه املشكالت فى اإلجراءات الروتينية وطول 

االنتظار، وأحيانًا سوء معاملة املوظفني، وُبعد مكان اإلدارة.

ال ف اأط ي ل اع م ت ن الج ام ض ت ا إدارة ال ه دم ق �ت ت ات ال دم خ ال ة ب رف ع م دول )5-5( ال ج

ك؟ ت ق ط ن ى �ض م اع م ت ن الج ام ض ت ا إدارة ال ه دم ق �ت ت ات ال دم خ رف ال ع ل ت عدده %ال

10618.4نعم

47081.6ال

576100اإلجمالي

ى اع م ت ن الج ام ض ت ا إدارة ال ه دم ق �ت ت ات ال دم خ ال

10296.2معاش ضمان اجتماعى

4239.6معاش تعليم

3028.3مساعدة الدفعة الواحدة

2624.5قرض إلقامة مشروع متناهى الصغر

54.7أخرى

ات؟ دم خ ذه ال ن ه ى أى م ول ع ص ح ك ال ق ل ب ل س ه

4643.4نعم
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6056.6ال

106100اإلجمالى

ا ه ي ل ول ع ص ح م ال �ت ت ات ال دم خ ال

4495.7معاش ضمان اجتماعى

2350معاش تعليم

1021.7مساعدة الدفعة الواحدة

12.2قرض إلقامة مشروع متناهى الصغر

12.2أخرى

هل هناك مشكات أو صعوبات �ض الحصول عى هذه الخدمات؟

7112.3نعم

50587.7ال

576100اإلجمالى

5-4-2: الخدمات التى تقدمها اإلدارة الصحية

تكشف البيانات عن انخفاض نسبة أرباب األسر الذين لديهم معرفة باخلدمات التى 

تقدمها اإلدارة الصحية لألطفال وأسرهم عن 20.1%، أى خمس أرباب األسر، مقابل %79.9 

ليست لديهم أى معرفة بهذه اخلدمات.

وتتركز معرفتهم باخلدمات فى املعرفة مبعاش الضمان االجتماعى لدى 94.8%، من 

جملة الذين يعرفون خدمات اإلدارة الصحية، فعلى ما يبدو أنها اخلدمة األكثر شهرة لدى 

اإلدارة الصحية، وتنخفض املعرفة بأشكال اخلدمات األخرى التى تقدمها اإلدارة؛ حيث 

يعرف 29.3% بخدمة توفير خدمات التخاطب بالعيادات واملدارس.

ومن جملة الذين لديهم معرفة بخدمات اإلدارة الصحية، تنخفض نسبة الذين سبق 

بإجمالى  فقط،   %47.4 بنسبة  النصف  من  أقل  إلى  اخلدمات  هذه  من  االستفادة  لهم 

54 أسرة فقط، وانحصرت استفادتهم من االستفادة من خدمة العالج على نفقة الدولة 

بنسبة 90.7% من جملة الذين سبق لهم االستفادة، وخدمات التخاطب في نسبة %13، 
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وانخفض معدل االستفادة من السيارات املجهزة للمعاقني إلى 1.9% فقط، وعلى ما يبدو 

الصحية  اإلدارة  خدمات  من  االستفادة  لها  سبق  التى  األسر  غالبية  فإن  البيانات  من 

جّدًا  احملدودة  األسر  بعض  وجود  مع  فقط،  واحدة  خدمة  فى  استفادتها  انحصرت  قد 

لم تقتصر على االستفادة بخدمة واحدة؛ مما يشير إلى أن املفهوم السائد فى مناطق 

الدراسة حول خدمات اإلدارة الصحية يقتصر فقط على توفيرها خدمة العالج على نفقة 

الدولة لدى الغالبية العظمى، فضاًل عن أسر محدودة جداً، وغالبًا هى األسر التى يعانى 

أحد أفرادها من إعاقة حركية أو تأخر فى النطق، هى التى قد ميكنها االستفادة من 

الدراسة عن املستوى  ارتفاع معدالت اإلعاقة فى مناطق  الرغم من  خدمات أخرى، على 

البيانات. أفادت  القومى، حسبما 

والالفت لالنتباه أنه على الرغم من انخفاض مستويات املعرفة باخلدمات التى تقدمها 

إدارة التضامن االجتماعى، وتراجع نسبة الذين سبق لهم االستفادة من هذه اخلدمات، 

فإن 14.2% فقط من أسر الدراسة يفيد أربابها بوجود مشكالت أو صعوبات تعوقهم عن 

االستفادة من هذه اخلدمات. وتتركز معظم هذه املشكالت فى اإلجراءات الروتينية وطول 

االنتظار، وأحيانًا سوء معاملة املوظفني، وُبعد مكان اإلدارة.

ال وأرسهم ف اأط ة ل ي ح ص دارة ال ا الإ ه دم ق �ت ت ات ال دم خ ال ة ب رف ع م دول )5-6( ال ج

ك؟ ت ق ط ن م �ض م ال وأرسه ف اأط ة ل ي ح ص دارة ال ا الإ ه دم ق �ت ت ات ال دم خ رف ال ع ل ت عدده %ال

11620.1نعم

46079.9ال

576100اإلجمالي

ة ي ح ص دارة ال ا الإ ه دم ق �ت ت ات ال دم خ ال

3227.6احلصول على سيارة مجهزة للمعاق

11094.8العالج على نفقة الدولة

3429.3خدمات التخاطب بالعيادات واملدارس

1512.9أخرى

54.7أخرى
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ات؟ دم خ ذه ال ن ه ى أى م ول ع ص ح ك ال ق ل ب ل س ه

5447.4نعم

6052.6ال

114100اإلجمالى

ا ه ي ل ول ع ص ح م ال �ت ت ات ال دم خ ال

11.9احلصول على سيارة مجهزة للمعاق

4990.7العالج على نفقة الدولة

713خدمات التخاطب بالعيادات واملدارس

35.6أخرى

هل هناك مشكات أو صعوبات �ض الحصول عى هذه الخدمات؟

8214.2نعم

49485.8ال

576100اإلجمالى

5-4-3: الخدمات التى تقدمها اإلدارة التعليمية

تكشف البيانات عن انخفاض نسبة أرباب األسر الذين لديهم معرفة باخلدمات التى 

تقدمها اإلدارة التعليمية لألطفال فى مناطق الدراسة عن 15.8%، أى أقل من خمس أرباب 

األسر، مقابل 84.2% ليس لديهم أى معرفة بهذه اخلدمات.

وتتركز معرفتهم باخلدمات فى املعرفة بالتأمني الصحى على التالميذ لدى %96.7، 

من جملة الذين يعرفون خدمات اإلدارة التعليمية، واملعرفة بخدمة اإلعفاء من املصروفات 

الدراسية لدى 89% من أرباب األسر، واملعرفة بتوفير خدمة مجموعات تقوية باملجان لدى 

72.5%، وعلى ما يبدو فإن هذه اخلدمات هى األكثر شهرة لدى اإلدارة التعليمية فى مناطق 

فيعرف  اإلدارة،  تقدمها  التى  األخرى  بأشكال اخلدمات  املعرفة  تنخفض  الدراسة؛ حيث 

23.1% بخدمة توفير مدارس تربية خاصة باملعاقني، ويعرف 14.3% بخدمة املساعدة فى 

تركيب أجهزة تعويضية.
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ومن املثير فى هذه النتائج أنه على الرغم من انتشار املعرفة باخلدمات التى تقدمها 

اإلدارة التعليمية لغالبية التالميذ، وليس للتالميذ ذوى االحتياجات اخلاصة فقط، وهى اخلدمات 

التى تساعد األسرة على انتظام أبنائها فى التعليم، مثل اإلعفاء من املصروفات الدراسية، 

وتوفير مجموعات تقوية مجانية، والتأمني الصحى على التالميذ، فإن مناطق الدراسة تتسم 

مبعدالت مرتفعة من التسرب من التعليم، على النحو الذى يؤكد أن هذه اخلدمات ليست 

كافية النتظام األطفال فى التعليم وحمايتهم من التسرب وعدم إكمال تعليمهم.

الذين سبق  نسبة  تبلغ  التعليمية،  اإلدارة  بخدمات  لديهم معرفة  الذين  ومن جملة 

لهم االستفادة من هذه اخلدمات 58.2%، أى أكثر من نصف الذين لديهم معرفة بهذه 

اخلدمات، بإجمالى 53 أسرة فقط، وانحصرت استفادتهم فى خدمات التأمني الصحى 

الدراسية  الذين سبق لهم االستفادة، واإلعفاء من املصروفات  بنسبة 88.7% من جملة 

بنسبة 79.2%، واالستفادة من مجموعات التقوية املجانية لدى 58.5%. وعلى ما يبدو من 

البيانات، فإن األسر التى سبق لها االستفادة من خدمات إدارة التضامن االجتماعى قد 

استفادت من أكثر من خدمة ولم تقتصر على االستفادة بخدمة واحدة؛ مما يشير إلى أن 

القدرة على وصول األسرة إلى االستفادة بخدمة واحدة من خدمات اإلدارة التعليمية يتيح 

أمامها الفرصة للوصول إلى باقى اخلدمات الثالث األكثر شهرة فى مناطق الدراسة والتى 

التى  األخرى  اخلدمات  من  االستفادة  معدالت  تنخفض  ذلك  مقابل  وفى  اإلدارة،  تقدمها 

تقدمها اإلدارة التعليمية، فقد انخفضت نسبة االستفادة من مدارس التربية اخلاصة إلى 

7.5% فقط، وكذلك انخفضت معدالت االستفادة من املساهمة فى تركيب أجهزة تعويضية 

إلى 3.8% فقط.

والالفت لالنتباه أنه على الرغم من انخفاض مستويات املعرفة باخلدمات التى تقدمها 

اإلدارة التعليمية، وتراجع نسبة الذين سبق لهم االستفادة من هذه اخلدمات، فإن %6.9 

فقط من أسر الدراسة يفيد أربابها بوجود مشكالت أو صعوبات تعوقهم عن االستفادة 

فى  صعوبات  وجود  بعدم  يفيدون  األسر  أرباب  من   %93.1 مقابل  اخلدمات،  هذه  من 

االستفادة من هذه اخلدمات، وتتركز معظم هذه املشكالت فى اإلجراءات الروتينية وطول 

االنتظار، وأحيانًا سوء معاملة املوظفني، وُبعد مكان اإلدارة.
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ال ف اأط ة ل ي م ي عل ت دارة ال ا الإ ه دم ق �ت ت ات ال دم خ ال ة ب رف ع م دول )5-7( ال  ج

ك؟ ت ق ط ن ال �ض م ف اأط ة ل ي م ي ل ع ت دارة ال ا الإ ه دم ق �ت ت ات ال دم خ رف ال ع ل ت عدده %ال

9115.8نعم

48584.2ال

576100اإلجمالي

ة ي م ي عل ت دارة ال ا الإ ه دم ق �ت ت ات ال دم خ ال

8189إعفاء من مصروفات دراسية

6672.5مجموعات تقوية باملجان

8896.7تأمني صحى

2123.1مدارس تربية خاصة للمعاقني

1314.3مساهمة فى تركيب أجهزة تعويضية

77.7أخرى

هل سبق لك الحصول عى أى من هذه الخدمات؟

5358.2نعم

3841.8ال

91100اإلجمالى

ا ه ي ل ول ع ص ح م ال �ت ت ات ال دم خ ال

4279.2إعفاء من مصروفات دراسية

3158.5مجموعات تقوية باملجان

4788.7تأمني صحى

47.5مدارس تربية خاصة للمعاقني

23.8مساهمة فى تركيب أجهزة تعويضية

35.7أخرى
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هل هناك مشكات أو صعوبات �ض الحصول عى هذه الخدمات؟

406.9نعم

53693.1ال

576100اإلجمالى

ال ف اأط ة ل دم ق م ات ال دم خ ول إىل ال وص ة ال ول ه ة وس اح دى إت م م ي ي ق 5-4-5: ت

للخطر،  املعرضني  األطفال  املقدمة حلماية  احلكومية  اخلدمات  لتقييم  محاولة  وفى 

سواء من حيث توفرها، أو من حيث سهولة احلصول عليها، من وجهة نظر أرباب األسر، 

فقد كشفت البيانات عن غالبية أرباب األسر الذين يجمعون على عدم توفر هذه اخلدمات، 

ووجود صعوبات فى االستفادة منها. فقد بلغت نسبة الذين أفادوا بعدم توفر اخلدمات 

املوجهة إلى األطفال 82.6% من جملة أرباب األسر، إلى جانب 16.7% يفيدون بأن بعضها 

فقط متوفر وليست كلها، وتتراجع نسبة الذين يقرون بتوفر هذه اخلدمات إلى أقل من %1 

من جملة العينة، أى أن 99% من أسر الدراسة متيل إلى اعتبار هذه اخلدمات غير متوفرة.

كما يجمع 85.2% من جملة أرباب األسر على أن احلصول على اخلدمات املوجهة 

إلى األطفال تتسم بالصعوبة، بينما يفيد 14.6% من أرباب األسر بأن هذه اخلدمات ميكن 

الوصول إليها، وتنخفض نسبة الذين يقرون بسهولة الوصول إلى هذه اخلدمات إلى %0.2 

فقط، وهى نسبة تكاد تكون منعدمة.

ال ف ة إىل الأط ه وج م ات ال دم خ ول إىل ال وص ة ال وب ع ر وص وف ة ت دول )5-8( درج ج

عدد %ال

ك؟ ت ق ط ن ال �ض م ف ة إىل الأط ه وج م ات ال دم خ ر ال وف ة ت ا درج م

40.7متوفرة كلها

9616.7بعضها متوفر

47682.6غير متوفرة

576100اإلجمالى
ال؟ ف ة إىل الأط ه وج م ات ال دم خ ى ال ول ع ص ح ة ال وب ع ة ص ا درج م
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49185.2صعبة

8414.6ممكن الوصول إليها

10.2سهلة

576100اإلجمالى

6: األطفال املعرضون للخطر: خصائصهم ووعيهم الحقوقى ومعرفتهم بخدمات 
الحماية

تتناول هذه الفقرة حتلياًل لبيانات الدراسة املتعلقة باألطفال؛ حيث تعرض خصائص 

األطفال فى أسر الدراسة، وقياس مدى تعرض األطفال فى أسر الدراسة للخطر، ثم تتناول 

بالتحليل مدى معرفة األطفال ووعيهم بحقوقهم التى نصت عليها القوانني املصرية، فضاًل 

عن التعرف على مدى معرفتهم باخلدمات احلكومية املتاحة حلمايتهم فى مناطق الدراسة 

ومدى االستفادة منها وتقييمهم لها.

6-1: الخصائص الديموجرافية واالجتماعية لألطفال

بلغ عدد األطفال )حتى 18 سنة( فى أسر الدراسة 1646 طفالً، مبتوسط 2.9 طفل/

أسرة، وتوزع األطفال من حيث النوع إلى 50.6% ذكور، و49.4% إناث، وبلغت نسبة األطفال 

فى فئة العمر حتى 6 سنوات 15.4%، بينما بلغت نسبة األطفال فى فئة العمر 12-7 

سنة 33.3%، أى ثلث األطفال بالتحديد فى سن التعليم االبتدائى. وبلغت نسبة األطفال 

فى سن 13-15 سنة 27.2%، وهي سن التعليم اإلعدادى، بينما بلغت نسبة األطفال فى 

سن التعليم الثانوى %24.1.

وعن موقف األطفال من الذهاب إلى املدرسة، كشفت البيانات عن وجود 34.9% من 

األطفال )أكبر من 6 سنوات( يدرسون حالياً، بينما بلغت نسبة الذين التحقوا وتسربوا 

 ،%5.7 املدرسة  إلى  الذهاب  لهم  يسبق  لم  من  نسبة  بلغت  كما   ،%58.6 التعليم  من 

وانخفضت نسبة من أنهوْا تعليمهم إلى 0.9%. وتفيد البيانات التحليلية ملوقف الطفل من 

الذهاب إلى املدرسة وفقاً للفئات العمرية، بأن نسبة الذين يدرسون حاليًا بلغت بني فئة 

العمر 7-12 سنة، 55.7%، أى أن هناك 44.3% من األطفال فى سن التعليم االبتدائى غير 
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ملتحقني بالتعليم فى مناطق الدراسة، بينما بلغت نسبة الذين يدرسون حاليًا فى سن 

التعليم اإلعدادى 27% فقط، أى أن هناك 73% من األطفال فى سن التعليم اإلعدادى غير 

ملتحقني بالتعليم، كما بلغت النسبة بني من هم فى سن التعليم الثانوى 15.1% فقط، 

أى أن هناك 84.9% من األطفال فى سن التعليم الثانوى غير ملتحقني بالتعليم منهم %3 

فقط أنهوْا التعليم الثانوى.

وتكشف البيانات املتعلقة مبوقف األطفال من العمل عن وجود 72.2% من األطفال 

)أكبر من 6 سنوات( لم يسبق لهم العمل على اإلطالق، بينما بلغت نسبة عمالة األطفال 

عن  مرتفعة  نسبة  وهى  األطفال،  من   %27.8 العمل(  لهم  سبق  أو  حالياً،  )املشتغلني 

نظيرتها على املستوى القومى، والتى بلغت 24%، وفقًا للمسح القومى لعمالة األطفال. 

أن نسبة  العمر عن  لفئات  وفقًا  العمل  األطفال من  ملوقف  التحليلية  البيانات  وتكشف 

هذه  وتظهر  بلغت %10.4،  قد  )7-12 سنة(  العمر  فئة  فى  األطفال  بني  األطفال  عمالة 

من  شكل  بأى  األطفال  عمل  َيْحظر  الذى  الطفل  قانون  ملقررات  انتهاك  وجود  النسبة 

األشكال ملن هم دون سن 12 سنة، وترتفع هذه نسبة بني األطفال فى فئة العمر )15-13 

سنة( وهي سن التعليم اإلعدادى، 31%، أى ما يقرب من ثلث األطفال فى سن التعليم 

اإلعدادى هم أطفال منخرطون فى العمل، وترتفع النسبة بشكل أكبر بني األطفال فى سن 

)16-18 سنة( إلى 48.1%، أى أن ما يقرب من نصف األطفال فى سن التعليم الثانوى 

هم أطفال منخرطون فى العمل.

أما عن اخلصائص الصحية لألطفال، فقد كشفت البيانات عن وجود 3% من إجمالى 

األطفال هم من ذوى االحتياجات اخلاصة، وهى نسبة متثل ثالثة أضعاف نظيرتها على 

املستوى القومى؛ حيث بلغت أقل من 1% وفقًا لتعداد عام 2006، بينما بلغت نسبة األطفال 

الذين يعانون من مرض مزمن 2.4% من إجمالى األطفال.

6-2: قياس تعرض األطفال للخطر

فى محاولة لقياس مدى تعرض األطفال فى أسر الدراسة للخطر ، استهدفت الدراسة 

االجتماعية،  خصائصهم  ضوء  فى  سواء  األطفال  تواجه  التى  اخلطورة  أشكال  رصد 
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والتعليمية، والعملية، والصحية، أو موقفهم من التعرض لالحتجاز بأقسام الشرطة، أو 

عدم توفر الوثائق القانونية إلثبات شخصيتهم، لالنتهاء بتقييم موقف كل طفل من أطفال 

للخطر  املعرضني  بتحديد عدد األطفال  وانتهاء  للخطر،  الدراسة من مدى تعرضه  أسر 

ا كشفت عنه بيانات اخلصائص االجتماعية  في كل أسرة من أسر الدراسة. وفضاًل عمَّ

لهم  سبق  قد  األطفال  من  تقريبًا   %4 وجود  عن  النقاب  البيانات  أزاحت  فقد  لألطفال، 

االحتجاز بأقسام الشرطة، ووجود 1.5% من األطفال ليست لديهم شهادة ميالد. وترتفع 

وهذه  األطفال،  إجمالى  من  إلى %5  الشارع  فى  املبيت  لهم  الذين سبق  األطفال  نسبة 

النتيجة بالغة األهمية حيث ميكن االرتكاز عليها فى قياس حجم ظاهرة أطفال الشوارع 

فى مصر.

من   %57.8 وجود  عن  للخطر  التعرض  من  األطفال  موقف  تقييم  بيانات  وتكشف 

نصف  من  أكثر  هناك  أن  أى  للخطر،  معرضني  الدراسة  مناطق  فى  األطفال  إجمالى 

اخلطورة. أشكال  من  شكل  بأى  للخطر  معرضون  الدراسة  مناطق  فى  األطفال 

إجمالى  من   %54.7 على  بها  للخطر  املعرضني  األطفال  لعدد  وفقًا  األسر  وتتوزع 

طفالن  بها  الدراسة  أسر  إجمالى  من  و%29.9  للخطر،  معرض  واحد  طفل  بها  األسر 

معرضان للخطر، وتبلغ نسبة األسر التى يزيد عدد األطفال املعرضني للخطر بها على 

طفلني 15.3% من إجمالى األسر، ويرتفع هذا العدد فى بعض األسر ليصل إلى أكثر من 

خمسة أطفال معرضني للخطر، وعلى جانب آخر هناك 0.3% فقط من إجمالى األسر، 

قد حتيط  التى  أطفالها ألى شكل من أشكال اخلطورة  يتعرض  فقط، ال  بعدد أسرتني 

باألطفال. وتؤكد هذه البيانات على أن كل األسر تقريبًا فى مناطق الدراسة تشهد أطفااًل 

إلى احلماية،  أهمية  بأى شكل من أشكال اخلطورة، وهو ما يضيف  للخطر  معرضني 

وييسر أمام مقدميها فرص الوصول إلى الفئات املستهدفة؛ حيث إن معظم األسر التى 

لديها أطفال فى مناطق الدراسة هى فى حاجة إلى تعريفها بكيفية حماية أطفالها من 

على  تساعدهم  قد  التى  احلكومية  واخلدمات  لها،  يتعرضون  قد  التى  اخلطورة  أشكال 

حماية أطفالهم من هذه املخاطر.
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والتعليمية  والصحية  واالقتصادية  االجتماعية  بالحقوق  األطفال  وعى   2-6

والقانونية

اخلاصة  باحلقوق  ومعرفتهم  األطفال  وعى  عن  الكشف  مبحاولة  الفقرة  هذه  تهتم 

باألطفال التى نصت عليها القوانني املصرية، وتبدأ الفقرة بالتعرف على املشكالت التى 

واستهدفت  لها.  يتعرضون  التى  واملخاطر  الدراسة،  مناطق  فى  األطفال  لها  يتعرض 

الدراسة فى هذه الفقرة والفقرات التالية بحث حالة طفل واحد من كل أسرة ليصبح حجم 

عينة األطفال 576 طفالً.

تكشف البيانات عن وجود 92.7% من جملة األطفال فى عينة الدراسة متسربني أو 

سبق لهم التسرب من التعليم، وهي نسبة خطيرة جّداً، تبني أن التسرب من التعليم من 

أكثر املخاطر االجتماعية املنتشرة بني األطفال فى مناطق الدراسة، والتى يجب أن تواجه 

التعليم.  انتظامهم فى  وتعريفهم بحقوق األطفال اخلاصة بحماية  أرباب األسر  بتوعية 

وثانى هذه املخاطر تأتى مشكلة االنخراط فى العمل بنسبة 40.7% من جملة األطفال فى 

عينة الدراسة، وهى أيضًا نسبة مرتفعة جّداً، وتتسق مع ما مت استنتاجه من النتائج  

السابقة وتؤكدها، وعلى ما يبدو فإن هاتني املشكلتني هما األكثر انتشارًا بني األطفال 

فى مناطق الدراسة؛ فقد انخفضت معدالت انتشار املخاطر األخرى، برغم خطورة تأثيرها 

السلبى على األطفال، وبلغت نسبة األطفال الذين يتعرضون للعنف داخل املدارس %29 

من جملة عينة األطفال، ونسبة من يتعرضون لعنف داخل األسرة بلغت 26.3%، وتضيف 

هاتان النسبتان مشكلة ثالثة إلى مشكالت األطفال فى مناطق الدراسة، وهى التعرض 

للعنف الذى قد ميثل بعدًا ثقافّيًا فى مناطق الدراسة، ويتعرض 11% من عينة األطفال 

للتحرش واالعتداء اجلنسى، وهى نسبة خطيرة، على الرغم من عدم وجود بيانات عن حجم 

انتشار التحرش اجلنسى ميكن املقارنة عليها، إال أننا نعتبرها معدل انتشار خطيرًا ينبئ 

عن اجتاهها إلى الزيادة فى املستقبل، ويتعرض 7.5% من أطفال عينة الدراسة للمبيت 

لوا أطفال شوارع، وتنتشر اإلعاقة بني 6.3% من أطفال عينة الدراسة،  فى الشارع، ليشكِّ

يليها التعرض لالحتجاز فى أقسام الشرطة بنسبة 5.7% من جملة أطفال عينة الدراسة، 

وأخيرًا تكشف البيانات عن وجود 3.3% من أطفال عينة الدراسة من ساقطى القيد.
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ال ف ا الأط ه رض ل ع ت �ت ي ر ال اط خ م دول )6-3( ال ج

ان ي ب عددال %ال

437.5املبيت فى الشارع

23440.7عمل

53392.7تسرب من التعليم

366.3إعاقة

193.3سقوط قيد

15126.3عنف داخل األسرة

16729عنف فى املدرسة

6210.8حترش/اعتداء جنسى

335.7احتجاز فى قسم شرطة

ونظرًا إلى خطورة هذه البيانات، فقد حاولت الدراسة التعمق فى حتليل هذه البيانات 

ا إذا كان هناك أطفال يتعرضون ألكثر من مشكلة، أو خبروا أكثر من مشكلة.  للتعرف عمَّ

وكشفت البيانات عن نتائج فى غاية اخلطورة، فهناك أطفال تتعدد خبرتهم مع املشكالت 

 %36 فهناك  طفولته،  خالل  مشكالت  لسبع  الطفل  تعرض  إلى  يصل  الذى  احلد  إلى 

تقريبًا من األطفال يتعرضون ملشكلة واحدة، و31.4% يتعرضون ملشكلتني، أى أن هناك 

حوالى ثلثى األطفال يتعرضون ملشكلة أو ملشكلتني على األكثر، بينما هناك ثلث األطفال 

يتعرضون ألكثر من مشكلتني، والتى تصل عند بعضهم إلى سبع مشكالت.

للخطر،  املعرضني  األطفال  من  وكلهم  لألطفال،  القانونية  املعرفة  مالمح  عن  أما 

فتكشف البيانات عن وجود تراجع شديد فيها، وال تتجاوز فى أفضل األحوال نسبة %36 

من األطفال يعرفون أحد هذه احلقوق، على الرغم من أنها حقوق متنوعة فى مجال التعليم 

والصحة والعمل وإثبات الشخصية، وحقوق املعاقني. فتوضح البيانات أن ما يزيد قلياًل 
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على ثلث األطفال بنسبة 36% تقريبًا يعرفون أن من حق الطفل أن يكون له تأمني صحي، 

ويعرف 22% من األطفال تقريبًا أن من حق الطفل التعليم فى مدارس الدولة باملجان، بينما 

يعرف 19% فقط من األطفال أن من حق الطفل العالج باملجان على نفقة الدولة، ويعرف 

وتنخفض  باملجان ألول مرة.  الطفل احلصول على شهادة ميالد  أن من حق  14% فقط 

نسبة املعرفة باحلقوق األخرى إلى أقل من 10% من األطفال. فيعرف 10% تقريبًا أن من 

حق الطفل دخول مجموعات التقوية باملجان، و7.5% فقط من األطفال يعرفون أن من حق 

الطفل املعاق احلصول على أجهزة تعويضية وسيارة مجهزة.

م ه وق ق ح ال ب ف ة الأط رف ع م �ب ل س ن ع ال وزي ت دول )6-4( ال ج

ان ي ب عددال %ال

12521.7هل تعرف أن التعليم حق لك باملجان فى مدارس الدولة؟

91.6هل تعرف أن من حق الطفل احلصول على معاش تعليم في أثناء الدراسة؟

579.9هل تعرف أن من حق الطفل دخول مجموعات التقوية باملجان؟

8114.1هل تعرف أن احلصول على شهادة ميالد حق لك باملجان ألول مرة؟

هل تعرف أن من حق الطفل املعاق احلصول على أجهزة تعويضية وسيارة 

مجهزة؟

437.5

20635.8هل تعرف أن من حق الطفل أن يكون له تأمني صحي؟

10918.9هل تعرف أن من حق الطفل العالج باملجان على نفقة الدولة؟

101.7هل تعرف أن من حق الطفل العامل أن يكون عنده عقد تدرج مهنى؟

152.6هل سبق أن سمعت عن جلان حماية الطفل؟

التى  احلقوق  بنود  عدد  فى  لألطفال  احلقوقية  املعرفة  مستوى  تراجع  وينعكس 

البيانات عن وجود 57.3% من األطفال ال يعرفون أى حق من  يعرفونها،؛ حيث كشفت 

احلقوق التى نصت عليها الدراسة، أى أكثر من نصف األطفال ال يعرفون أى حق من 

بينما يعرف 18.2% فقط من األطفال حّقًا واحداً، و7% تقريبًا يعرفون حقني  حقوقهم، 
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فقط من احلقوق التسعة التى حددتها الدراسة، و3% فقط يعرفون ثالثة حقوق، و%5.2 

خمسة  من  أكثر  يعرفون  و%3.6  حقوق،  خمسة  يعرفون  و%5.7  حقوق،  أربعة  يعرفون 

حقوق. وتكشف هذه النتائج عن تراجع معرفة األطفال بحقوقهم بشكل بالغ، على الرغم 

للخطر. تعرضهم  معدالت  ارتفاع  من 

ويعبر األطفال عن هذا املستوى املتدنى ملعرفتهم احلقوقية بشكل صريح؛ حيث يعبر 

معرفتهم  بأن   %18 يفيد  بينما  أطفاالً،  بوصفهم  حقوقهم  يعرفون  ال  بأنهم  منهم   %82

بحقوقهم ضعيفة، وأقل من 1%، بنسبة 0.2% فقط يفيدون بأنهم يعرفون حقوقهم بشكل 

كبير.

م ه وق ق ح م ب ه ت رف ع وى م ت س م اً ل ق ال وف ف ع الأط وزي دول )6-5( ت  ج

ان ي ب عددال %ال

10.2أعرفها بشكل كبير

10418.1معرفة ضعيفة

47181.8ال أعرفها

576100اإلجمالى

ونظرًا إلى تراجع املعرفة احلقوقية لألطفال، فقد ترجم األطفال ذلك فى تصور عام 

نحو القوانني ودورها فى حماية األطفال؛ حيث يسود اعتقاد بني األطفال بأن القوانني ال 

توفر أى حماية لهم، وأفاد 77.6% من األطفال بأن القوانني ال توفر أى حماية لألطفال، 

يخلط  فمن جانب، رمبا  لألطفال.  توفر حماية ضعيفة  بأنها  منهم  يفيد %22.2  بينما 

األطفال بني دور القوانني فى حماية األطفال، وبني تفعيل هذه القوانني، فعلى الرغم من 

التعليم،  قانون  العمل،  قانون  الطفل،  قانون  مثل  األطفال،  حقوق  تراعى  قوانني  وجود 

وغيرها من القوانني املصرية التى تراعى الطفولة وحقوق األطفال، فإن تفعيل هذه القوانني 

يتسم بالضعف وعدم التطبيق وعدم القدرة على مراقبة تفعيلها خصوصًا فى املناطق 

احلضرية الفقيرة، أو املناطق العشوائية، مثل مناطق الدراسة.



62
مجلة الطفولة والتنمية -ع 28 / 2017

ال ف اأط ة ل اي م ر ح دى توف م م ه ت رؤي اً ل ق ال وف ف ع الأط دول )6-6( توزي ج
 

ان ي ب عددال %ال

10.2توفر حماية كبيرة

12822.2توفر حماية ضعيفة

44777.6ال حتمى األطفال

576100اإلجمالى

6-3 المعرفة بخدمات الحماية المتاحة وإمكان الوصول إليها

وكما هو احلال فى مستوى املعرفة القانونية لألطفال بحقوقهم، تتسم املعرفة بخدمات 

احلماية التى تقدمها اجلهات احلكومية بالضعف الشديد، فقد انخفضت نسبة األطفال 

إجمالى  من  فقط   %8.3 إلى  احلكومية  اجلهات  تقدمها  التى  اخلدمات  يعرفون  الذين 

األطفال.

األطفال؛  بحماية  املتعلقة  احلكومية  اخلدمات  نحو  السلبية  األطفال  نظرة  وتستمر 

حيث يفيد 81% من األطفال بأن هذه اخلدمات غير متوفرة فى منطقتهم، بينما يفيد %19 

من األطفال بأن بعض هذه اخلدمات متوفر. وتكشف هذه الرؤية نحو اخلدمات عن تصور 

عنهم  محجوبة  األطفال  حماية  أجل  من  خدماتها  تقدم  التى  احلكومية  املؤسسات  بأن 

فى مناطقهم، حتى وإن كان واقع وجود هذه املؤسسات مختلفاً، وهناك مؤسسات قائمة 

بالفعل، إال أن تصور األطفال نحوها تصور سلبى يفيد بأنها غير متاحة.

ة ي وم ك ح ات ال دم خ ر ال دى توف م م ه ت رؤي اً ل ق ال وف ف ع الأط وزي دول )6-7( ت ج

ان ي ب عددال %ال

20.3متوفرة كلها

10918.9بعضها متوفر

46580.7غير متوفرة

576100اإلجمالى
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ويجمع غالبية األطفال، بنسبة 86% تقريبًا من إجمالى األطفال، على وجود صعوبة 

فى الوصول  إلى اخلدمات التى تقدمها اجلهات احلكومية من أجل حماية األطفال، بينما 

يفيد 13% من األطفال بأن هذه اخلدمات ممكن الوصول إليها، وفى املقابل يرى 1% تقريبًا 

فقط من األطفال بأن الوصول إلى هذه اخلدمات سهل. وتؤكد هذه النظرة التصور السلبي 

عند األطفال نحو اخلدمات احلكومية اخلاصة بحماية األطفال.

7: نتائج الدراسة: أطفال بال حماية
تؤكد نتائج الدراسة أن األطفال فى املناطق احلضرية الفقيرة هم أطفال بال حماية 

تظل  أنها  إال  احلماية،  واإلجراءات احلكومية هذه  القوانني  وإن ضمنت  اجتماعية، حتى 

عزيزة على الوصول إلى األطفال فى هذه املناطق. فقد كشفت نتائج الدراسة عن تراجع 

املعرفة القانونية عند األسر واألطفال باجلوانب احلقوقية، كما كشفت عن وجود تصور 

تقدمها اجلهات احلكومية من أجل حماية األطفال، فال هم  التى  سلبي نحو اخلدمات 

يعرفونها، وال هى متاحة، وال سهل الوصول إليها. وعلى الرغم من واقع انتشار اخلدمات 

فى مناطق الدراسة فإنه قد يكون مختلفًا عن تصور األسر واألطفال، إال أن حتديد هذا 

التصور وقياسه نتيجتان مهمتان فى حد ذاتهما، فوجود هذا التصور السلبي قد يتحول 

إلى سلوك فى االنصراف عن التوجه نحو االستفادة من هذه اخلدمات.

وفى سبيل السعى نحو ضمان حماية اجتماعية أفضل ألطفال املناطق احلضرية 

املتعلقة بحماية  القانونية  وتفعيل األطر  الدولة تطوير  يناير، على  ثورة 25  بعد  الفقيرة 

األطفال، وتعزيز أداء اجلهات احلكومية املختلفة، وحثها على القيام بأدوارها فى سبيل 

حماية األطفال فى هذه املناطق، ودعم أسرهم دعمًا اجتماعّيًا واقتصادّيًا وثقافّيًا من أجل 

ضمان حماية أفضل لألطفال. والعمل على دعوة منظمات املجتمع املدنى وتعزيز دورها، 

أفضل  حماية  أجل  من  فعالة  مببادرات  للمساهمة  األهلية؛  اجلمعيات  قطاع  خصوصًا 

لألطفال.

تتطلب األوضاع االجتماعية فى مصر بعدما شهده املجتمع من تغيرات سياسية 

واقتصادية واجتماعية مع بداية العقد الثانى لأللفية الثالثة، إعطاء األولوية األولى حلماية 
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وظلم  من جتاهل  الفئات  هذه  عانت  فقد  األطفال،  السيما  واملهمشة،  الضعيفة  الفئات 

اجتماعى ومتييز فى االستفادة من اخلدمات، وظلت لفترات طويلة خارج مظلة للحماية 

االجتماعية. وحتقيقًا للعدالة االجتماعية، على الدولة أن تراعى هذه الفئات وأن تعطيها 

األولوية فى احلقوق واالستفادة من اخلدمات، خصوصًا أن هذه الفئات تعانى من ضعف 

فى التنظيم وفى املطالبة باحلقوق مقارنة بفئات اجتماعية أخرى، تساعدها مؤسساتها 

ومتخذى  السياسات  إلى صانعى  وتنظيماتها فى وصول أصواتها ومطالبها  النقابية، 

القرار.

8: نحو نموذج تصورى للحماية االجتماعية لألطفال يف املناطق الحضرية الفقرية
بناء على ما انتهت إليه الدراسة من نتائج، ميكن طرح منوذج تصورى لرفع احلماية 

االجتماعية لألطفال في املناطق احلضرية الفقيرة، وينطلق هذا التصور من عدة مرتكزات 

يأتي في مقدمتها أن حماية األطفال حق وليس خدمة، وأن حماية األطفال مساهمة غير 

مباشرة في بناء آمن ملستقبل املجتمع. ويتضمن هذا النموذج املكونات التالية:

زيادة توعية أسر األطفال ببرامج وأنشطة احلماية االجتماعية.  -

تدريب مقدمي خدمات احلماية االجتماعية على الوصول إلى الفئات الضعيفة في   -

احلضرية. املناطق 

زيادة فعالية املؤسسات التعليمية في احلماية االجتماعية لألطفال.  -

توسيع خدمات احلماية االجتماعية لألطفال في املناطق احلضرية الفقيرة.  -

تشبيك مؤسسات تقدمي خدمات احلماية االجتماعية لألطفال.  -

تفعيل جلان حماية الطفولة، خصوصًا على مستوى املناطق الفقيرة.  -

9: توصيات ببحوث مستقبلية
الدراسات  في  مبزيد  الدراسة  توصى  املقترح،  والتصور  الدراسة  نتائج  ضوء  في 

حلماية  املقترح  النموذج  بلورة  على  تساعد  قضايا ضرورية  إلى  تتطرق  التي  والبحوث 

التالى: النحو  على  نسردها  األطفال، 
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تقييم اإلطار التشريعى للحماية االجتماعية لألطفال.  -

معوقات تفعيل جلان حماية الطفولة.  -

تقييم استجابة املدارس للحماية االجتماعية لألطفال.  -

مشكالت الوحدات االجتماعية في الوصول إلى األطفال.  -

مرصد اجتماعى لقضايا حماية الطفولة في مصر.  -
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اآلثار النفسية المترتبة على اعتقال األطفال
من وجهة نظرهم

دراسة على عينة من األطفال المقدسيين المحررين

من السجون اإلسرائيلية

 
حمد خليل غليان *

لها الطفل املقدسي جراء  التي يتعرض  التعرف على االنتهاكات  تهدف هذه الدراسة إلى 

اعتقاله، واملشكالت النفسية التي يعاني منها األطفال احملررون من السجون اإلسرائيلية، والطرق 

منها.  يعاني  التي  النفسية  املشكالت  للتخفيف من حدة  األسير احملرر  الطفل  إليها  يلجأ  التي 

استخدم الباحث أداة املقابلة؛ حيث طبقت على عينة مكونة من 30 طفاًل. وأشارت النتائج إلى 

أن سلطات االحتالل عمدت إلى ممارسة انتهاكات حقوق الطفل الفلسطيني من حيث االعتقال 

والتحقيق وما يترتب على ذلك من أثر نفسي كالصراخ الذي يتعرض له الطفل في أثناء التحقيق، 

ه أيضًا مع املعتقلني اجلنائيني، على  أضف إلى ذلك التعذيب اجلسدي من تكبيل وعزل وضرب وزجِّ

الرغم من أن التهم املوجهة إليه هي أمنية، وحرمانه من الرعاية الصحية. وأظهرت النتائج أيًضا 

أن األطفال املعتقلني يعانون بعد حتررهم من مشكالت نفسية مثل: قلة النوم، واالستيقاظ في 

الليل، وسرعة الغضب، ودوام القلق، ومالحقة الكوابيس واألحالم املزعجة لهم، إضافة إلى التبول 

الالإرادي، باإلضافة إلى أن الطرق التي يلجأ إليها األسير احملرر للتخفيف من حدة مشكالته 

االضطرابات  معاجلة  في  األهل  دور  تعزيز  في:  بالتالي  االعتقال، متثلت  عن  الناجمة  النفسية 

الذاتي،  الدعم  ومجموعة  األصدقاء،  ودعم  العائلية،  اجللسات  تكثيف  من خالل  للطفل  النفسية 

والتحدي واإلرادة، واإلرشاد االجتماعي، وجميعها تساهم في تخفيف حدة املشكالت النفسية 

التي يعاني منها األسرى احملررون من فئة األطفال، وقدم الباحث عدًدا من التوصيات. 

* باحث ومحارض بجامعة القدس املفتوحة.
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املبحث األول: مشكلة الدراسة وخلفيتها
قام الباحثان عليان ومخلوف )2016( بإجراء دراسة بعنوان: " اعتقال األطفال املقدسيني 

وتأثيره على صحتهم النفسية من وجهة نظر األهالي "، قدمت إلى مؤمتر الصحة النفسية وتنمية 

املجتمع حلياة أفضل، الذي عقد في غزة بتاريخ 26 + 2016/4/27، وكانت إحدى توصيات 

الباحثني، إجراء دراسة مماثلة على عينة األطفال أنفسهم؛ لذلك ارتأى الباحث إجراء هذه الدراسة 

لتكون مكملة للدراسة السابقة التي أجريت على األهالي.

1. مشكلة الدراسة:

شهدت األحداث األخيرة في القدس الشريف والضفة الغربية حملة اعتقاالت واسعة شملت 

اإلجراءات من  أن هذه  األطفال، معتقدين  اعتقال  إلى  االحتالل  األطفال؛ حيث عمدت سلطات 

شأنها أن تردعهم وأن تسهم في إخماد مستوى "الهبة". ويزج اإلسرائيليون ضمن انتهاكاتهم 

املستمرة حلقوق االنسان باألطفال الفلسطينيني في معتقالت ذات جدران شاهقة االرتفاع حتاط 

بأسالك شائكة متشابكة، وغرف ضيقة نتنة ال تصلح للعيش، وأبواب حديدية مصفحة، وقضبان 

متصالبة متماسكة وشباك حديدية ال يكاد اإلصبع أن ينفذ منها، وباحات صغيرة مغطاة بأسالك 

شائكة متقاطعة حتجب الشمس، ومتنع العني من التمتع بزرقة السماء، فيقضي الطفل حينًا من 

الدهر في هذه الظروف، ويخرج فرحًا كأنه ولد من جديد. هذه الظروف القاسية التي يعاني منها 

املعتقلون عمومًا واألطفال منهم خصوصًا، ال بد أن تترك آثارها على نفسية الطفل وقد تؤثر على 

مستقبله واجتاهاته؛ لذلك متثلت مشكلة الدراسة في التعرف على "اآلثار النفسية املترتبة على 

اعتقال األطفال املقدسيني". 

2. أسئلة الدراسة:

حتاول هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة البحثية التالية:

ما االنتهاكات التي يتعرض لها الطفل الفلسطيني جراء اعتقاله ؟  .1

ما املشكالت النفسية التي يعاني منها األطفال جراء االعتقال ؟  .2

كيف ميكن التغلب على املشكالت النفسية التي يعاني منها األطفال جراء اعتقالهم؟  .3

3. أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على:

االنتهاكات التي يتعرض لها الطفل الفلسطيني األسير خالل عملية االعتقال وفي معتقله.   -
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املشكالت النفسية التي يعاني منها األطفال " األسرى احملررون ".  -

الوسائل التي ينتهجها األطفال للتأقلم مع تلك االضطرابات.  -

4. أهمية الدراسة:

التي متارسها سلطات  االنتهاكات  على  التعرف  في  الدراسة  لهذه  النظرية  األهمية  تكمن 

يعاني منها األطفال  التي  النفسية  املقدسيني، وعلى املشكالت  اعتقال األطفال  االحتالل بشأن 

احملررون من السجون اإلسرائيلية؛ لتشكل مرجعًا للمهتمني والباحثني في ظل النقص في هذا 

النوع من الدراسات في املجتمع املقدسي. أما من حيث األهمية التطبيقية فيستفيد من نتائجها 

االختصاصيون االجتماعيون والنفسيون واملؤسسات االجتماعية والقانونية لتطوير برامج للتدخل 

النفسي واالجتماعي؛ بهدف التخفيف من املعاناة النفسية واالجتماعية لألسير القاصر احملرر.

5. حدود الدراسة:

حدود الدراسة هي:

احلدود الزمانية: حتددت نتائج هذه الدراسة بالسياق الزمني الذي أجريت فيه وهو في شهر   -

أيَّار/ مايو 2016.

احلدود املكانية: اقتصرت الدراسة على القدس الشرقية.  -

احلدود البشرية: اقتصرت الدراسة على عينة من األطفال احملررين من السجون اإلسرائيلية.  -

املبحث الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقة
املتعلقة  السابقة  والدراسات  النظري  اإلطار  إلى  الباحث  يتطرق  سوف  املبحث،  هذا  في 

الدراسة. مبتغيرات 

أوًل: اإلطار النظري:
في هذا اإلطار تناقش احملاور التالية:

1. اعتقال األطفال

ف قانون األحداث اإلسرائيلي )1971( وقانون الطفل الفلسطيني )1977( الطفل بأنه  يعرِّ

"كل من لم يبلغ من العمر 18 عاًما".

اعتبرت القوانني الدولية أن اعتقال األطفال هو املالذ األخير، وألقل فترة ممكنة وذلك حسب 

اتفاقية حقوق  اتفاقية حقوق الطفل، وكذلك املادة )40( من  الفقرة )ب(. من املادة )37(. من 
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الطفل بخصوص ضمانات محاكمة األطفال. كذلك يعتبر قانون األحداث اإلسرائيلي )1971( في 

البند 10 )أ( أن االعتقال يكون املالذ األخير وليس أداة للتحقيق، وعلى الرغم من أن القوانني 

الدولية، وكذلك القانون اإلسرائيلي نفسه يعتبر اعتقال األطفال مبثابة املالذ األخير، فإن سلطات 

معطيات  فحسب  سيئة،  ظروف  في  السجون  في  وزجهم  األطفال  اعتقال  إلى  عمدت  االحتالل 

إلقاء احلجارة، ومت  التحقيق مع 1200 طفل بتهمة  الشرطة اإلسرائيلية: خالل عام 2010 مت 

توقيف 759 على خلفية أمنية، وتقدمي الئحة اتهام وتنفيذ سجن حتى إنهاء اإلجراءات بحق 226 

طفاًل، )املنظمة العربية حلقوق املواطن في إسرائيل. 2011(، وحسب مصادر نادي األسير فقد 

مت اعتقال قرابة 1000 طفل مقدسي عام 2013، و 1500 طفل عام 2014، وارتفع العدد في 

عام 2015 ليصل إلى 2000 طفل، وأقدمت سلطات االحتالل على فرض االعتقال اإلداري على 

األطفال؛ حيث بلغ عدد األطفال املعتقلني إدارّيًا حوالي 12 طفاًل من القدس والضفة الغربية من 

دون تهمة. 

حيث وزع األسرى األطفال على ثالثة سجون ومعتقالت إسرائيلية هي: سجن عوفر، وسجن 

مجدو، وسجن هشارون، وتعرض معظمهم للتنكيل والتعذيب في سجن أِعّد خصيًصا في ظروف 

ا، وغير إنسانية أطلق عليه سجن جفعون في الرملة. قاسية جّدً

2. االنتهاكات اإلسرائيلية لألطفال المعتقلين

تعرض األطفال املعتقلون ألشكال من التعذيب اجلسمي شملت شبحًا وضربًا وصعقًا بالكهرباء، 

وحرمانًا من النوم، إضافة إلى التعذيب النفسي من شتم وتهديد باالغتصاب أو إيذاء العائلة، والعمل 

على ممارسة الضغوط كافة عليهم؛ لتجنيدهم للعمل مع أجهزة األمن اإلسرائيلي، وتفيد التقارير 

اإلعالمية واحلقوقية أن 90% منهم تعرض للتعذيب مبختلف أشكاله . )خالد صافي، 2011(.

عدي  الكنيست  لعضو  موجهًا  تقريًرا   )2013( إسرائيل  في  املواطن  منظمة حقوق  قدمت 

كول: رئيس اللجنة لتوجهات اجلمهور، وعرضت أهم االنتهاكات التي متارسها سلطات االحتالل 

واملخالفة لقانون األحداث، ومن أهم االنتهاكات الواردة في التقرير: 

التحقيق مع األحداث واعتقالهم املخالف للقانون؛ حيث يقضي القانون بالتحقيق مع األطفال 

بحضور أهاليهم أو أقاربهم، واالعتقال املباشر من البيت إلى السجن، واحلصول على بصمات 

الطفل وتصويره، وقد أشار التقرير إلى أن سلطات االحتالل ال تطبق قانون األحداث على سكان 
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القدس الشرقية؛ حيث تتم ممارسة االنتهاكات من خالل هذه الصور: االعتقال بداًل من الدعوة 

خالل  من  االعتقال  الوالدين،  حضور  دون  من  التحقيق  وتخويفهم،  األطفال  ترهيب  للتحقيق، 

املداهمات الليلية، مما ال يتيح الفرصة لألوالد للنوم، تقييد األطفال، التحقيق في سيارة الشرطة 

قبل الوصول إلى املركز، استخدام العنف في أثناء التحقيق ... إلخ. 

اإلسرائيلية جتاه  االنتهاكات  برصد   )2013( إسرائيل  في  املواطن  وقامت جمعية حقوق 

قانون األحداث واملتعلق بالتحقيق مع القاصرين واعتقالهم، وتوصلت اجلمعية في تقريرها إلى 

أن سلطات االحتالل ممثلة في الشرطة، تقوم بانتهاكات صاخبة لكل بنود القانون، فيما يتعلق 

بأطفال القدس الشرقية، وعلى الرغم من قانون األحداث، ووجود استثناءات لبنود القانون، فإن 

السلطات تعاملت مع االستثناءات بوصفها قاعدة مع أطفال القدس الشرقية، وترى اجلمعية في 

تقريرها أن هذه االنتهاكات من شأنها أن تؤثر على الوضع النفسي والسلوكي للطفل؛ حيث إن 

هناك أطفااًل يعانون من ردود فعل نفسية قاسية في أعقاب اعتقالهم، ويتعاملون بخوف شديد من 

رجال الشرطة واجليش، ويعانون من هلوسات ليلية وأرق وتدٍن في التحصيل الدراسي وغير ذلك .

وأشارت شحادة أمل كما ورد في )اخلزامي آمال، 2004( إلى أنه برغم أن معايير القانون 

الدولي اتفقت على أن اعتقال األطفال يجب أن يكون امللجأ األخير، وأن يتم ألقل فترة ممكنة، 

فإن احملاكم العسكرية الصهيونية تعتبر اعتقال األطفال امللجأ األول؛ حيث يعتقل أغلب األطفال 

املشتبه في ارتكابهم مخالفات من بيوتهم في منتصف الليل ويقوم عدد كبير من اجلنود الصهاينة 

اآلمنني،  وترويع  مبحتوياتها  والعبث  وتفتيشها،  بيوتهم،  باقتحام  والعتاد  باألسلحة  املدججني 

خصوصًا األطفال، على أن يتم عصب أعني األطفال الذين يجري اعتقالهم وتقييد أيديهم )شحادة 

أمل كما ورد في اخلزامي أ.2004( .

واألطفال املعتقلون يعانون أوضاًعا معيشية سيئة، فهم يعيشون في غرف ال تتعدى مساحة 

بانتظار أن  الليل  السهر طوال  إلى  متًرا مربعًا؛ مما يضطر بعض األطفال  الواحدة منها 20 

يستيقظ أحد زمالئهم؛ ليتسنى له النوم مكانه، كما يحرمون من زيارة بعضهم بعضًا، مع عدم 

توافر أماكن كافية لالغتسال أو املالبس واألغطية الكافية لهم. كذلك يتم وضع األطفال املعتقلني 

مع السجناء اجلنائيني؛ مما يعرض األطفال النتهاكات خطيرة مثل: االعتداء عليهم بالشفرات 

احلادة، واإلساءات اجلنسية، او التفتيش اجلسدي االستفزازي. )اخلزامي. أ. 2004(.

كذلك يعاني األطفال الفلسطينيون األسرى في السجون واملعتقالت اإلسرائيلية من ظروف 
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احتجاز قاسية وغير إنسانية، تفتقر إلى احلد األدنى من املعايير الدولية حلقوق األطفال وحقوق 

األسرى. فهم يعانون من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار احلشرات، واالكتظاظ، 

الرعاية  وانعدام  الطبي  واإلهمال  مناسبتان،  وإنارة  تهوية  فيها  تتوفر  ال  غرف  في  واالحتجاز 

العالم  عن  واالنقطاع  والتسلية،  والترفيه  اللعب  وسائل  توفر  وعدم  املالبس،  ونقص  الصحية، 

اخلارجي، واحلرمان من زيارة األهالي، وعدم توفر مرشدين واختصاصيني نفسيني، واالحتجاز 

والتحرش  والعزل  والضرب  اللفظية  واإلساءة  إسرائيليني،  جنائيني  أطفال  ومع  البالغني،  مع 

الفلسطينية(. اجلنسي، والعقوبات اجلماعية، وتفشي األمراض )هيئة االستعالمات 

وأشارت الوحيدي )2003( إلى عدد من االنتهاكات اإلسرائيلية بشأن األطفال؛ منها أن 

قوات االحتالل اإلسرائيلي تقوم بتقييد األطفال الفلسطينيني املعتقلني، وتعصيب عيونهم وضربهم 

بوحشية حلظة اعتقالهم وقبل وصولهم إلى مراكز التحقيق واالحتجاز، التي ما إن يصلون إليها، 

حتى تبدأ مرحلة أخرى من العذاب واملعاناة، فالضرب القاسي لساعات طويلة وملرات عديدة على 

مختلف أنحاء اجلسم، خصوًصا الرأس والوجه، والهز العنيف املتواصل لدرجة تؤدي إلى فقدان 

الوعي، واضطرابات في عمل املخ تدخل الطفل في دوامة من حاالت الالشعور والهذيان واالنهيار، 

وتعريض األطفال للبرودة الشديدة واحلرارة الشديدة من خالل استعمال املاء البارد والساخن 

ومكيفات الهواء، وشبح األطفال وإجبارهم على الوقوف أو اجللوس في أوضاع غير مريحة لفترة 

طويلة، هذا إلى جانب تركهم في العراء، وأطرافهم مقيدة، وأعينهم معصوبة، بال طعام وال شراب، 

ومن دون السماح لهم حتى بقضاء احلاجة.

ويستخدم التعذيب في السجون اإلسرائيلية وفق خطة ممنهجة تهدف إلى إذالل املعتقلني 

وتدميرهم نفسّيًا وجسدًيًا؛ متهيًدا النتزاع اعترافات منهم؛ أو من أجل الضغط عليهم للتوقيع على 

ما يدينهم أو يدين رفاقهم.

3. اآلثار النفسية لتجربة االعتقال

استخدم رجال املخابرات الصهاينة وسيلة الضغط النفسي بحق املعتقلني الفلسطينيني منذ 

االحتالل عام )1967( باعتبارها وسيلة من وسائل احلرب على املقاومة؛ وبهدف احلصول على 

أكبر قدر من املعلومات، وشهدت أقبية التحقيق صراعًا قاسيًا بني املعتقل واحملقق، استخدمت 

خاللها شتى األساليب النفسية الضاغطة في محاولة لكسر األسير نفسّيًا، وتطويعه لالستجابة 
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إلرادة احملقق والكشف عن معلومات تؤدي إلى مزيد من االعتقاالت. وال ريب أن جهاز األمن 

الصهيوني جند رجااًل متخصصني، يتقنون اللغة العربية، وعلى دراية بتقاليد ومفاهيم املجتمع 

املعتقلني. محاربة  في  عمله  لتسهيل  وذلك  والسلوكية؛  اإلنسانية  عالقاته  وطبيعة  الفلسطيني، 

.)2007 )البطش: 

وفي ذلك يقول قراقع: إن الفلسفة التي يقوم عليها استخدام الضغط النفسي بوصفه وسيلة 

من وسائل التحقيق، ترمي إلى كسر صمود وكبرياء املعتقل الفلسطيني، وإذالله وإجباره على 

االعتراف مبا قام به، واالعتراف على غيره، وحتويله إلى إنسان ضعيف ومهزوز، متسببًا في 

ليتحّول من  الوطنية؛  النضالية وقناعاته  وبالتالي جتريده من عقائده  باآلخرين،  إحداث الضرر 

إنسان مناضل ذي عزمية، إلى إنسان محطم فاقد الثقة بذاته وبقضيته، ومزعزع الشخصية.

.)2003 )قراقع: 

وفي هذا السياق، توضح شهوان )2002( أنواعًا عّدة من اآلثار النفسية منها:

ق: حيث بينت الدراسات والبحوث التي أجريت على األسرى أنهم أحّسوا بقلق خالل  ل ق ال  -

األيام األولى من جتربة االعتقال، وتبنيَّ أن )40( رجاًل أدخلوا املستشفيات بسبب القلق 

الشديد الناجت عن جتربة االعتقال.

ة: تبنيَّ من نتائج دراسات شتى عن اآلثار النفسية لتجربة االعتقال، أن الكآبة كانت  آب ك ال  -

رد فعل شائعًا بني أسرى احلرب، والكثير منهم يحملون تاريخًا مرضّيًا حلالة من اإلحساس 

الذاتي املصحوب باحلزن، حتى إنه حتصلت لدى األسرى درجة كبيرة من الشعور بالذنب، 

قد متتد إلى ما بعد جتربة االعتقال.

االة: وصف العديد من الباحثني رد فعل األسير في عدم املباالة وجلوئه إلى العزلة  ب الم ال  -

مشاعره. عن  اإلفصاح  وعدم 

الم ل واالأح ي خ ت ال  -

ة: عدد قليل من األسرى حدثت لديهم مثل هذه االضطرابات؛ حيث إن  ي ن ذه ات ال راب ط االض  -

حاالت النوبات الذهنية حتدث خالل األسابيع األولى من جتربة االعتقال.

وعلى الرغم من هذه اآلثار النفسية التي تسعى مصلحة السجون اإلسرائيلية إلى تعميقها 

في شخصية املعتقلني من أجل حتطيم إرادتهم ومعنوياتهم، بل ما هو أكبر من ذلك وهو حتطيم 

البنية النفسية للمعتقلني، فإن احلرب املوجهة إلى املعتقلني داخل السجون من أجل حتطيم إرادتهم 



74
مجلة الطفولة والتنمية -ع 28 / 2017

ونقل رسالة من خاللهم إلى جميع أفراد الشعب، مفادها ضرورة اخلضوع واالستسالم ووقف 

أشكال املقاومة كافة، وفي مقابل هذه احلرب النفسية التي تتم داخل السجون؛ حيث ال مجال 

للتغيير بالعمل املباشر، ال بد من مقاومة نفسية مستمدة من البناء النفسي لشخصية املعتقل التي 

يتعني أن تكون معدة ومسلحة بعوامل الصمود والتصدي لكل محاوالت إدارة السجن؛ لتحطيمها 

أو النيل من هويتها.)دخان،2002(.

ثانيًا: الدراسات السابقة 
1. دراسة ميسون الوحيدي وآخرين )2001 (.

األطفال  على  اإلسرائيلي  للعنف  النفسية  "اآلثار  بعنوان  دراسة  بإجراء  الباحثون  قام 

الفلسطينيني"؛ هدفت إلى تأسيس قاعدة بيانات عن األطفال الذين يعانون من اضطرابات نفسية، 

والتعرف على املشكالت النفسية التي يعاني منها األطفال ضحايا العنف اإلسرائيلي، وإلى وضع 

اخلطط والبرامج التي تهدف إلى تطوير خدمات الدعم االجتماعي والنفسي لألطفال وعائالتهم. 

وقد شمل إطار الدراسة املستخدمة في املسح جميع األطفال الذين ظهرت عليهم اضطرابات 

نفسية، ومّت الوصول إليهم من قبل املرشدين العاملني في برنامج التدخل في األزمات، خالل أربعة 

أشهر ما بني ديسمبر )كانون أول 2000( وحتى نهاية آذار 2001 في محافظات الضفة الغربية 

نتيجة  وقطاع غزة حيث تضمن اإلطار 3300 قضية ألطفال ظهرت عليهم اضطرابات نفسية 

العنف اإلسرائيلي، وجرى تعبئة استمارات لهم من قبل املرشدين العاملني في البرنامج. وشكلت 

العينة 10% من حجم اإلطار، وبلغ عددها 330 استمارة، ومت اختيارها بطريقة عشوائية منتظمة. 

 %94.25 أن  الدراسة  نتائج  من  تبني  اإلسرائيلية،  االعتداءات  على  األطفال  فعل  ردود  وحول 

يعانون من اضطرابات النوم مثل: االستيقاظ املتكرر في الليل، األرق، النوم الزائد، الكوابيس 

وأن  واخلوف،  القلق  أعراض  من  يعانون  منهم   %88 أن  أيضًا  النتائج  وأظهرت  النوم،  خالل 

60.9% منهم يعانون من التوتر والعصبية، ويعاني 1.5% منهم من أعراض سيكوسوماتية و425 

يعانون من ضعف في التركيز، و 37.5% يعانون من أعراض نكوصية مثل: التبول الالإرادي 

ومّص اإلبهام، و 26.6% يعانون من االنسحاب والعزلة واالنطواء، وأظهر 24.1% منهم ردود 

فعل تشير إلى العدوانية والتمرد. 

وحول نوع املساعدة املقترحة تبني اآلتي:أن87.72% في حاجة إلى استمرار تقدمي اإلرشاد 
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االجتماعي لها، و29.39% من األطفال في حاجة إلى اختصاصي نفسي، و16.36% في حاجة 

إلى رعاية صحية، و25.15% من األطفال في حاجة إلى املساعدة التعليمية.

2. دراسة محيسن )2006(، عن دراسة شهوان )2007(:

قامت الباحثة بإجراء دراسة بعنوان: "البناء النفسي لدى الطفل الذي يتعرض لإليذاء في 

املجتمع الفلسطيني"؛ هدفت إلى الكشف عن أبعاد الشخصية لدى الطفل الذي يتعرض لإليذاء 

في املجتمع الفلسطيني، والكشف عن الصورة اإلكلينيكية لدى هذا الطفل، وشملت عينة الدراسة 

8 أطفال تتراوح أعمارهم بني 9 - 10 سنوات. واستخدمت الباحثة خطوات املنهج اإلكلينيكي 

املتمثل في دراسة تاريخ احلالة واملقابالت اإلكلينيكية، وجاءت النتائج على النحو التالي: اخلوف 

من الظالم، اضطراب النوم، الفزع الليلي، سرعة الغضب واالنفعال، اخلوف من الغرباء، صعوبة 

التعبير عن الذات، والشعور باخلجل، وعدم القدرة على مواجهة املواقف اجلديدة، وظهور سمات 

العناد وعدم الطاعة للوالدين، والغيرة من اإلخوة، والهروب من املدرسة، وانخفاض ملحوظ في 

والكذب وسمات  السرقة  اليقظة، وسلوك  وأحالم  التركيز  الدراسي وضعف  التحصيل  مستوى 

عدوانية، وأيضًا ظهور التبول الالإرادي واحلركة الزائدة. 

في  إسرائيليين  أطفال  ومشروع  األجانب،  العمال  مساعدة  مركز  دراسة   .3

 )2013( اإلنسان  لحقوق  أطباء  وجمعية  المواطن  حقوق  جمعية 

قام فريق من الباحثني ميثلون مؤسسات مركز مساعدة العمال األجانب، ومشروع أطفال 

بعنوان  دراسة  بإجراء  اإلنسان  حلقوق  أطباء  وجمعية  املواطن،  حقوق  جمعية  في  إسرائيليني 

إلى إسرائيل"،  "الكشف عن ظروف اعتقال األطفال املهاجرين بطريقة غير قانونية، والالجئني 

وأجريت  أسرهم،  وعلى  أنفسهم  األطفال  على  وآثاره  االعتقال  ظروف  عن  الكشف  إلى  هادفة 

لوحدهم.  اعتقلوا   24 أن  حني  في  والديهم،  مع  اعتقلوا   42 منهم  شخصًا   66 على  الدراسة 

وأشارت النتائج إلى وجود ضائقة نفسية عالية لدى األهالي ولدى األطفال؛ حيث إن 46% من 

األطفال راودتهم فكرة االنتحار، و46% يعانون من خوف، و43% منهم يعانون من اكتئاب، و%54 

منهم يعانون من صعوبات في النوم، في حني أن 42% منهم يعانون من اضطرابات فسيولوجية، 

وفي نبضات القلب وغير ذلك.
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4. دراسة بدوي مرزوق )2015( السجن في كتابات أطفال فلسطين

 من سنة )2000 - 2014( 

قام الباحث بإجراء دراسة بعنوان "السجن في كتابات أطفال فلسطني من سنة)2000 - 

2014(". تقوم على حتليل مناذج متنوعة من النتاج األدبي ألطفال فلسطني، فيما يتعلق باحلركة 

األسيرة، وما يواكبها من تداعيات نفسية وإنسانية واجتماعية تلقي بظاللها على أفراد املجتمع 

عمومًا، واألطفال خصوصًا، ومدى تأثيرها على فئة الصغار الذين يستهدفهم االحتالل اإلسرائيلي 

ذو الطبيعة العدوانية، والزج بهم في ظلمات سجونه القمعية، وحرمانهم من ممارسة طفولتهم البريئة 

كما هم أطفال العالم. كما عمد البحث إلى إبراز الدور النضالي ألطفال فلسطني الذين فجروا 

انتفاضة احلجارة؛ فوثقوا في كتاباتهم ما يكابدونه هم وأقرانهم من ألم احلرمان، وغطرسة احملتل 

في معتقالته الظاملة بوصفها نتيجة متوقعة لفعل املقاومة، ثم إلقاء الضوء على ما يحمله السجن 

السياسي خلف قضبانه الصدئة من عذابات وويالت، يقصد بها تشويه البنية النفسية واجلسدية 

والثقافية لألطفال األسرى، وكذلك إظهار األثر السلبي الذي يتركه اعتقال أحد الوالدين على األبناء 

عن  الكشف  إلى  الدراسة  ثم سعت  ملقوماتها.  وإضعاف  ألفرادها،  وتشتيت  لألسرة  تدمير  من 

ممارسات القمع الصهيونية واختيارها أساليب التعذيب والتنكيل، واإلجراءات االعتقالية التعسفية، 

وما ينتج عنها من آثار سلبية في نفوس املعتقلني، وما يترتب عليها من إحباط وجتهيل وضياع.

5. دراسة عليان وروسو )2016 (:

قامت احملامية نسرين عليان وميطال روسو بإعداد تقرير بعنوان " تشديد السياسات جتاه 

األطفال املشبوهني بتهم إلقاء احلجارة، واإلخالل بالنظام، وأبعادها على القاصرين في القدس 

الشرقية "، وجاء في التقرير: " يبدو التغيير واضًحا جّدًا في مدى اختالف التعامل القضائي مع 

اعتقاالت األطفال املتهمني بإلقاء احلجارة وبتهم أمنية كاإلخالل بالنظام، في منطقة القدس الشرقية 

بتوصيات  بادئة  العليا،  والقضائية  السياسية  الهيئات  من  واضح  بتوجيه  وذلك  خاص،  بشكل 

وقرارات من احلكومة، إلى تغييرات و"تعديالت" مبفهومها السلبي املتشدد، وتغييرات في توجيهات 

مرسوم النيابة العامة. هذه الدالئل جتسد التغيير املنهجي احلاصل على أرض الواقع، بتشديد 

القبضة احلديدية وفرض عقوبات صارمة بحق األطفال بعيدًا عن فحص إمكانات أخرى، تكون 

والقاصرين.  األطفال  وبدائل العتقال وحبس  األحيان، وفحص سبل  غالب  في  أولويات طبيعية 
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اق  ق إن املبدأ األساسي الذي يعتمد عليه قانون األحداث، املنصوص عليه في البند )1.أ( - إح

ىل  اظ ع ف ح ال م ب ت ب أن ت ج ه، ي ق ح وات ب ط اذ أي خ خ ات، وات ي الح ص ل ال ي ع ف ارص، وت ق وق ال ق ح

ع،  م ت ج م ي ال
ه �ف ج ه، ودم الج ه، وع ل ي أه ادة ت ات إع ان ك ي إم

ر �ف ظ ن ل ب ل اس ن ح وزن م ن ه، وم ام �ت اح

السلطات  قبل  من  اهتمام  بأي  يحظى  ال  املبدأ  هذا  ه".  وغ ل ب دى  وم ه  ل ي ج ع  م الءم  ت ي ا  م ب

اإلسرائيلية في السنوات األخيرة، فيما يتعلق بالتعامل مع األطفال والقاصرين املتهمني بإلقاء 

احلجارة واإلخالل باألمن، وما تقوم به سلطات األمن فعاًل هو التفكير في سبل ترهيب األطفال 

وردعهم فقط. هذا التعامل يندمج مع التغييرات السياسية والتعديالت التشريعية واألوامر التي 

أجريت بشكل محدد وموجه، إّما ألعمال )مخالفات قانونية( محددة وإّما جتاه مجموعة سكانية 

القدس  في  القاصرين  باعتقاالت  املتعلقة  األرقام  وُتظهر  عام.  توجه  له  كان  وبعضها  خاصة، 

الشرقية، أنه مت اعتقال 792 قاصًرا فلسطينّيًا في العام 2014، من بينهم َمْن مت توجيه الئحة 

اتهام فقط شملت-178. وحتى منتصف العام 2015 مت اعتقال 338 قاصرًا، وتوجيه 88 الئحة 

اتهام. بينما في األشهر الثالثة األخيرة من العام املاضي- )13.9.2015 - 15.12.2015(، 

القدس الشرقية. وتتجاهل سلطات االحتالل في  مت اعتقال 398 قاصرًا فلسطينّيًا من سكان 

مركز  في  وهم  صعب،  واقع  في  يولدون  الفلسطينيني  القاصرين  أن  حقيقة  الشرقية،  القدس 

الصراع السياسي الدموي؛ كونهم يعيشون في القدس. وأن االهمال املتواصل الذي يعانون منه 

هو نتيجة مباشرة لالحتالل املفروض عليهم، والذي يزيد من صعوبة وضعهم.

ع  جِّ ش ا وت ه ت زاه ا ون اي ض ق �ي ال س �ف ب داث ت الأح راءات ل ج ة االإ اي ه �ت ن ال ح ق ت ة االع اس ي  س

ة: اطل ب ات ال اف �ت ىل االع ع

السياسة اجلديدة لالعتقال حتى نهاية اإلجراءات في قضايا إلقاء احلجارة، وبتزامنها   -

مع بطء سير القضايا بسبب الضغط الكبير املتراكم على احملاكم، تتسبب في اعتقال 

الكثير من  القضائية. هذا األمر يؤدي في  القاصرين ألشهر عديدة خالل اإلجراءات 

احلاالت إلى اعتراف القاصرين بالتهم املوجهة إليهم حتى من دون وجود محاميهم، 

وعقد صفقات مع النيابة واالكتفاء باألشهر التي مت اعتقالهم خاللها كمدة العقاب، وعدم 

املخاطرة مبواجهة خطر االعتقال ملدة أطول. هذه احلاالت تزداد مع تعرض األطفال 

والقاصرين لظروف اعتقال صعبة، ولصدمات نفسية قاسية، خصوصًا األطفال األصغر 

عمرًا. وتسلسل األحداث هذا يقود إلى صفقات مع النيابة من دون الوصول إلى جلسات 
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يؤثر على سير احملكمة واإلضرار  ما  القانونية؛  اإلجراءات  وإمتام  القضائية  اإلثبات 

باحلق في محاكمة عادلة.

تشديد سياسة العقوبات من شأنها أن تسبب االنتكاس، وعودة القاصرين والشباب   -

إلى السجن. وتدل األبحاث على أن االعتقال املتواصل ال يحقق هدف الردع، بل يزيد 

من نسبة الشباب الذين يعودون إلى السجن. والبحث الذي أجرته مصلحة السجون 

في فبراير/ شباط )2015(، أدى إلى فحص نسبة السجناء الذين يتم اعتقالهم مرة 

أخرى وإعادتهم إلى السجن، بني السجناء الذين أطلق سراحهم في العام 2008. ودلت 

النتائج على أن النسبة األعلى للسجناء العائدين إلى السجن هي بني القاصرين، وأن 

75% من املعتقلني دون 18 عامًا، يعودون إلى السجن مرة أخرى خالل حياتهم. هذا 

األمر يكون أكثر قساوة عند احلديث عن أحكام السجن على األطفال في عمر 14-12 

بلوغ  السجن عند  تنفيذ حكم  لو مت  القضاء. حتى  وزيرة  اقترحت مؤخرًا  عامًا، كما 

القاصر جيل 14 عامًا، وهذا األمر يتعارض مع قانون األحداث، الذي يفرض منح وزن 

مناسب للتأهيل والعالج، وإعادة القاصرين واألطفال إلى دائرة احلياة الطبيعية، حتى 

لو وجهت إليهم ُتهم صعبة.

انعدام بدائل االعتقال وعدم وجود برامج تأهيل وإرشاد، خصوصًا في القدس الشرقية:  -

: ال يوجد بديل لالعتقال بالقيد اإللكتروني في القدس الشرقية؛ بسبب رفض . 1 ي
و�ف �ت ك د إل ي ق

الشركة التي توفر هذه التقنية العمل في مناطق القدس الشرقية.

: احملاكم ال حتبذ إطالق سراح املعتقلني للحبس املنزلي حتى لو كان املنزل . 2 لي ف �ف س م ب ح

املقترح في حي آخر، غير الذي مّت فيه احلدث الذي اعتقل فيه الشخص؛ بسبب احلوادث 

التي جتري في غالبية أحياء القدس الشرقية؛ لذلك غالبًا ما ُتلغى هذه اإلمكانية.

ة: هذه اإلمكانية غير قائمة في القدس للقاصرين العرب، وحتى على . 3 ق غل ات م س ؤس م

مغلقة  مؤسسة  هي  الوحيدة  اإلمكانية  فإن  إسرائيل،  داخل  العربية  البلدات  مستوى 

للقاصرين في يركا في الشمال، التي تضم بضع عشرات من القاصرين، ومدة االنتظار 

السجن(،  في  القاصر  خاللها  )ينتظر  أشهر،   4 إلى  تصل  شاغر  مكان  على  للحصول 

الشمال. في  املفتوحة  التأهيلية  املؤسسات  وبعض  حنينا  بيت  في حي  وحيدة  ومؤسسة 
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6. دراسة عليان ومخلوف )2016 (:

صحتهم  على  وتأثيره  املقدسيني  األطفال  "اعتقال  بعنوان:  دراسة  بإجراء  الباحثان  قام 

النفسية من وجهة نظر األهالي"، هدفت إلى التعرف على العالقة بني اعتقال األطفال املقدسيني 

وصحتهم النفسية، والتعرف على االنتهاكات التي تتعرض لها األسرة الفلسطينية والطفل من 

السجون  من  احملررون  األطفال  منها  يعاني  التي  النفسية  واملشكالت  االعتقال  سياسة  جراء 

اإلسرائيلية، والطرق التي تلجأ إليها األسرة للتخفيف من حدة املشكالت النفسية التي يعاني 

منها الطفل األسير احملرر. واستخدم الباحثان أداة االستبانة التي تكونت من )46( فقرة، وزعت 

على عينة قصدية مكونة من 80 شخصًا، إضافة إلى ذلك قام الباحثان بتشكيل مجموعة بؤرية 

النتائج إلى أن سلطات االحتالل  مكونة من 10 نساء ال تشملهم عينة الدراسة. حيث أشارت 

عمدت إلى ممارسة انتهاكات حقوق الطفل الفلسطيني من حيث االعتقال والتحقيق وما يترتب 

إلى  أضف  التحقيق،  أثناء  في  الطفل  له  يتعرض  الذي  كالصراخ  نفسي  من صراع  ذلك  على 

ذلك التعذيب اجلسدي من تكبيل وعزل وضرب وزجهم أيضًا مع املعتقلني اجلنائيني، على الرغم 

من أن التهم املوجهة إليهم هي أمنية، وحرمانهم من الرعاية الصحية. ولم تقتصر االنتهاكات 

النتائج  بل أظهرت  االعتقال،  أثناء  أفراد األسرة في  أحد  اللفظية واجلسدية على  واالعتداءات 

أن األطفال املعتقلني يعانون بعد حتررهم من اضطرابات نفسية مثل: الرغبة في االنتقام، قلة 

النوم، االستيقاظ في الليل، فقدان الشهية، سرعة الغضب، كثرة العناد، القلق، االنطواء الكبير، 

العنف الزائد، والسلوك العدواني. وأظهرت النتائج أن األطفال احملررين من األسر معظمهم ال 

يشاركون في املناسبات االجتماعية، ويعانون من تدٍن في التحصيل الدراسي، وهم كثيرو التغيب 

من املدرسة أو من العمل، وال يتفاعلون مع اآلخرين ويبدو عليهم احلزن، إضافة إلى أّن جزءًا 

منهم يعانون من التبول الالإرادي. أما الطرق التي تلجأ إليها األسرة لتخفيف املشكالت النفسية 

التي يعاني منها الطفل األسير احملرر، فتمثلت في االقتراحات اآلتية: تعزيز دور األهل في معاجلة 

االضطرابات النفسية للطفل من خالل تكثيف اجللسات العائلية، وتعزيز ثقة الطفل بنفسه، ودعمه 

النفسي واملادي، إضافة إلى ذلك، فلألصدقاء وللجماعة دور في معاجلة االضطرابات التي تصيب 

املتعلقة  الدراسة  نتائج  أما  واجتماعيني.  نفسيني  اختصاصيني  على  عرضهم  وأخيرًا  الطفل، 

بالفرضيات، فقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية على مستوى 

إلى أن  النتائج  النفسية. كما أشارت  )α<0.05( بني اعتقال األطفال املقدسيني وبني صحتهم 
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هناك فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )α<0.05( في متوسطات استجابات أفراد 

العينة حول مدى الصحة النفسية للطفل الذي تعرض لالعتقال من وجهة نظر األهالي، حسب 

متغير احلالة االجتماعية وطريقة االعتقال. في حني أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات 

داللة إحصائية عند مستوى الداللة )α=0.05( في متوسطات استجابات أفراد العينة حول مدى 

الصحة النفسية للطفل الذي تعرض لالعتقال من وجهة نظر األهالي حسب متغير فترة االعتقال 

وعدد مرات االعتقال،

التعقيب على الدراسات
تناولت الدراسات التي مت عرضها آنفًا محورين أساسيني: 

ور االأول: يتطرق إلى األبعاد واآلثار النفسية للعنف اإلسرائيلي على األطفال وهذا ما  ح م ال

ورد في دراستي الوحيدي )2001(، ومحيسن )2006(، أما احملور الثاني فيتناول االنتهاكات 

املتعلقة باعتقال األطفال كما وردت في دراسات مركز مساعدة العمال األجانب )2013(، ودراسة 

االنتهاكات  على  الضوء  تسلط  أوالً:  أنها  الدراسة  هذه  مييز  ما  إن   .)2016( وروسو  عليان 

اً: تسلط الضوء على اآلثار النفسية الناجمة  ي ان اإلسرائيلية بشأن اعتقال األطفال املقدسيني، وث

عن اعتقال األطفال، وقد استفادت هذه الدراسة من الدراسات املذكورة ولكن تكمن خصوصيتها 

اإلسرائيلية  للسيادة  تخضع  حيث  الشرقية حتديدًا؛  القدس  في  الظاهرة  هذه  تبحث  أنها  في 

ويطبق عليها القانون اإلسرائيلي، ويالحظ ازدواجية تطبيق القانون بني املقدسيني العرب واليهود، 

وتختلف هذه الدراسة عن دراسة عليان ومخلوف )2016( من حيث إن هذه الدراسة طبقت على 

األسرى احملررين من األطفال املقدسيني أنفسهم، في حني أن دراسة عليان ومخلوف )2016( 

طبقت على عائالت األسرى احملررين من األطفال.

املبحث الثالث: منهج الدراسة وإجراءاتها
1. منهج الدراسة

التي تسعى  الدراسة والبيانات املراد احلصول عليها وفي ضوء األسئلة  في ضوء طبيعة 

الدراسة إلى اإلجابة عنها، فإن الباحث استخدم املنهج الوصفي التحليلي الذي ال يقتصر على 

وصف الظاهرة أو املشكلة فقط، بل يتعداه إلى التحليل والتفسير للوصول إلى االستنتاجات التي 
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تسهم في فهم الواقع وتطويره واملتعلقة مبوضوع الدراسة، وقد اختار الباحث الطريقة الكيفية 

في معاجلته لهذا املوضوع.

2. مجتمع الدراسة

مجتمع الدراسة هم األسرى األطفال احملررون من املعتقالت اإلسرائيلية من القدس الشريف 

في العامني 2015 و 2016 الذين ال تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة، وحسب اإلحصائيات الواردة 

من نادي األسير فإن عددهم 1425 أسيرًا.

3. عينة الدراسة:

قام الباحث بتطبيق دراسته على عينة قصدية مكونة من 30 طفاًل، ممن أطلق سراحهم من 

السجون اإلسرائيلية في العامني 2015 و 2016.

4. خصائص العينة:

ال ق ت رات االع دد م ال، ع ق ت ة االع ق ري ة وط �ت ات ف �ي غ ت ب م س ة ح ن ي ع ص ال ائ ص خ

ال ق ت د االع ع ل وب ب ة ق ن ه م وال

املهنة قبل طريقة االعتقالفترة االعتقال

االعتقال

عدد مرات املهنة بعد التحرر

االعتقال

العددالبيانالعددالبيانالعددالبيانالعددالبيانالعددالبيان

في أثناء 16أقل من سنة

االستجواب في 

التحقيق

مرة 25طالب30طالب5

واحدة

18

من دون 

مهنة

7مرتني4

من سنة - أقل من 

3 سنوات

35 مرات1عامل7في الشارع6

3 سنوات - 5 

سنوات

18مداهمات ليلية6

2أكثر من 5 سنوات

3030303030املجموع
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5. أداة الدراسة:

استخدم الباحث أداة املقابلة؛ حيث قام مبقابلة كل فرد على حدة، ومتحورت األسئلة حول 

طريقة وظروف االعتقال، واملشكالت النفسية التي يواجهها أفراد العينة، واستغرقت كل مقابلة 

ساعة ونصفًا لكل مبحوث. 

املبحث الرابع: نتائج الدراسة: عرض وتحليل
مّت في هذا الفصل عرض نتائج الدراسة وحتليلها من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة.

ه: ما االنتهاكات التي تعرض لها الطفل الفلسطيني  ص ي االأول ون
�ث ح ب ؤال ال س ج ال ائ ت 1. ن

اعتقاله؟ جراء 

سئل أفراد العينة عن االنتهاكات التي تعرضوا لها جراء االعتقال؛ حيث أشار 25 من أفراد 

العينة إلى أنهم تعرضوا العتداءات جسدية في أثناء عملية االعتقال، اثنان منهم أشارا إلى أنهما 

تلقيا كدمات وضربات على أجزاء مختلفة من أجسادهم أمام ذويهم في أثناء االعتقال الليلي، 

فيما أشار اآلخرون إلى أنهم تكبلوا بسالسل حديدية وجنازير في أثناء االعتقال، فيما أشار 15 

من املبحوثني إلى أنهم تعرضوا لضرب من رجال الشرطة في أثناء اقتيادهم إلى مراكز التحقيق. 

كذلك أظهرت النتائج أن جميع املبحوثني الثالثني قد تعرضوا لالستجواب والتحقيق من دون 

حضور ومرافقة أولياء األمور، وصحبت عملية التحقيق اعتداءات نفسية وجسدية من أجل انتزاع 

االعترافات من األطفال املعتقلني، واملتمثلة في الصراخ والترويع والترهيب، ولعل الشريط الذي 

بثته وسائل اإلعالم حول مجريات التحقيق مع القاصر أحمد مناصرة خير دليل على االنتهاكات 

التي متارسها سلطات االحتالل بحق أطفالنا.

ومن االنتهاكات التي يتعرض لها األطفال املقدسيون جراء اعتقالهم وحبسهم مع املعتقلني 

املدنيني، املتهمني مبخالفات جنائية مدنية: كاالجتار في املخدرات وتعاطيها، وتهم سطو وسرقة 

سيارات وتهم جنسية وغيرها؛ مما يعرض األطفال املعتقلني في قضايا أمنية للخطر واالستغالل، 

فقد أشار أحد املبحوثني إلى أنه تعرض لالغتصاب من قبل أحد املعتقلني املدنيني، وبرغم أن األمر 

وصل إلى إدارة السجن، فإن اإلدارة لم حترك ساكنًا ولم تتخذ أي إجراء بحق املعتدي، أو على 

األقل تفصل بني اجلاني والضحية.

وأشار معظم املبحوثني إلى أنهم حرموا من الرعاية الصحية في أثناء مرحلة اعتقالهم، فلم 
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يتلقوا العالج املناسب واألدوية املالئمة باستثناء املسكنات التي تنتمي إلى فصيلة )األكامول( 

التي تعطى لكل األسرى بصرف النظر عن احلالة الصحية والتشخيص املرضي.

وأشارت نتائج الدراسة أيضًا إلى أن أحد االنتهاكات التي تعرضوا لها في أثناء االعتقال 

كانت حرمانهم من زيارات األهالي؛ حيث أشار ثمانية من املبحوثني إلى أنهم لم يلتقوا بذويهم 

إال بعد شهور طويلة من اعتقالهم.

وأشار جميع املبحوثني إلى أن سلطات االحتالل قامت بزجهم في غرف ضيقة، معتمة، مليئة 

باحلشرات والديدان، وتوجد في كل غرفة يوضع فيها 15 أسيرًا دورة مياه واحدة ال تنسجم مع 

احلد األدنى من املعايير اإلنسانية. 

الذي  عام 1971  اإلسرائيلي  األحداث  قانون  مع  تتعارض  واالنتهاكات  املمارسات  هذه   

جاء ليحفظ حقوق الطفل، ويحدد آلية التعامل مع حاالت االعتقال، فالقانون مينع ممارسة العنف 

والتعذيب في أثناء االعتقال، ومينع التكبيل، ويشترط حضور األهل خالل عملية التحقيق، ومينع 

االعتقال في ساعات الليل، ويعتبر االعتقال املالذ الوحيد التي تستخدمه الشرطة، وال يتم إال بعد 

االستجواب، ولكن يبدو جلّيًا أن هذا القانون يطبق على اليهود وعلى اجلنائيني، وال يطبق على 

األطفال املقدسيني، برغم أنهم حملة هوية إسرائيلية وتسري عليهم القوانني اإلسرائيلية.

 تتفق هذه النتائج مع دراسة عليان وروسو )2016(، ومع دراسة عليان ومخلوف )2016( 

ومع التقرير الذي أعدته جمعية حقوق املواطن في إسرائيل )2013( التي قدمته لعضو الكنيست 

عدي كول.

ه: ما املشكالت النفسية التي يعاني منها األطفال جراء  ّص ي ون
ا�ف ث ي ال

�ث ح ب ؤال ال س ج ال ائ ت 2. ن

االعتقال ؟

سئل أفراد العينة عن املشكالت النفسية التي عانى و/أو يعاني منها األسرى احملررون من 

األطفال، وكانت استجاباتهم على النحو اآلتي:

في  يستيقظون  ما  كثيرًا  أنهم  إلى  املبحوثني  أغلبية  أشار  حيث  ل:  ي ل ال ي 
�ف اظ  ق ي ت االس  -

ساعات الليل، وقد حدثني أحد األطفال قائاًل: إنه يستيقظ في الليل جزعًا كلما سمع 

صوتًا في اخلارج، وقال آخر إنه ال يهنأ بالنوم ال في الليل وال في النهار. 

وم: أشار جميع املبحوثني إلى أن ساعات نومهم في الليل قد قلت، وأن األطفال  ن ة ال ل ق  -

إذا ما استيقظوا في الليل، فلن يتمكنوا من مواصلة النوم حتى الصباح.
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اخلوف: أجمع املبحوثون على اخلوف بوصفه إحدى االضطرابات النفسية التي عانوا   -

وما زالوا يعانون منها: كاخلوف من الظالم، الوحدة، الليل، األصوات، رجال الشرطة، 

الشرطة.  وسيارات 

ة: أشار أغلبية املبحوثني إلى الكوابيس واألحالم املزعجة  ج زع م الم ال س واالأح ي واب ك ال  -

التي تالحقهم في ساعات الليل؛ حيث أشار أحد أفراد العينة، إلى أنه يستيقظ في الليل 

إلى األحالم  أفراد أسرته، ويعزو ذلك  يثير فزع  فزعًا، ويصرخ بشكل هستيري مما 

املزعجة التي يراها في منامه مثل: اعتقال، حتقيق، عنف، وغير ذلك.

ق: أشار املبحوثون إلى أنهم يعانون من القلق بنسب متفاوتة؛ حيث أشار 20 منهم  ل ق ال  -

إلى أنهم يعانون من القلق بني احلني واآلخر، في حني أشار عشرة من أفراد العينة إلى 

أنهم دائمو القلق.

ب: نوبات من الغضب تنتاب األطفال احملررين من السجون اإلسرائيلية، ال ميلكون  ض غ ال  -

السيطرة عليها، ويعبرون عنها بالصراخ، وبتكسير ممتلكات البيت وأحيانًا بالعدوانية. 

الإرادي: أشار أربعة من أفراد العينة إلى أنهم يعانون من التبول الالإرادي  ول ال ب ت ال  -

الليل. ساعات  في 

من  يعانون  اإلسرائيلية  السجون  من  احملررين  األطفال  أن  الدراسة  نتائج  أظهرت  إذن 

االعتقال  وظروف  واالعتقال  التحقيق  أثناء  في  االحتالل  عن ممارسات  ناجتة  نفسية  مشكالت 

السيئة، وهذه النتائج تتفق مع دراسة الوحيدي وآخرين )2001(، ودراسة مركز مساعدة العمال 

األجانب، ومشروع أطفال إسرائيليني في جمعية حقوق املواطن وجمعية أطباء حلقوق اإلنسان 

عليان ومخلوف )2016(. ودراسة   ،)2013(

ه: كيف ميكن التغلب على املشكالت النفسية التي  ّص ث ون ال ث ي ال
�ث ح ب ؤال ال س ج ال ائ ت 3. ن

يعاني منها األطفال جراء اعتقالهم؟

سئل أفراد العينة عن الوسائل التي من خاللها ميكن التغلب على املشكالت النفسية الناجتة 

عن اعتقالهم، وكانت استجاباتهم على النحو التالي:

: حيث أجمع جميع أفراد العينة على أن الدعم العائلي وخصوصًا دعم  ىلي ائ ع م ال دع ال  -

الوالدين مهم؛ من أجل تخفيف حدة املشكالت النفسية التي يعانون منها جراء االعتقال.
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اء: أجمع عشرون مبحوثًا على أن دعم األصدقاء يلعب دورًا في التخفيف  دق م االأص دع  -

من األزمة النفسية التي يعاني منها األسرى األطفال احملررون من السجون اإلسرائيلية.

: تشكيل مجموعة من األسرى األطفال احملررين من السجون  ي
ذا�ت م ال دع ة ال وع م ج م  -

اإلسرائيلية ضمن إشراف اختصاصيني اجتماعيني ونفسيني، من شأنه أن يخفف من 

األعباء النفسية؛ حيث يتلقون الدعم الذاتي واملتبادل بتوجيه اختصاصيني، هذا ما أكده 

بعض أفراد العينة من خالل جتربتهم مع إحدى املجموعات التي مت تشكيلها.

رادة: أشار خمسة من املبحوثني إلى أن التحدي وامتالك اإلرادة الصلبة  االإ دي ب ح ت ال  -

التحقيق  في  يصمدون  جعلتهم  إرادتهم  وأن  والعراقيل،  الصعوبات  كل  سيكسران 

ويتحدون إرادة السجان، وهذا الصمود والتحدي يجعالنهم يتغلبون على الصعوبات 

والقاصرين. األطفال  فئة  من  احملررون  األسرى  منها  يعاني  التي  النفسية  واملشكالت 

تشرف  الذي  االجتماعي  اإلرشاد  أن  على  العينة  أفراد  أجمع  ي:  اع م ت االج اد  رش االإ  -

عليه هيئة شئون األسرى واملؤسسات األهلية من شأنه أن يساعدهم على التغلب على 

اعتقالهم.  جراء  منها  يعانون  التي  املشكالت 

والتحدي  الذاتي،  الدعم  ومجموعة  واألصدقاء،  العائلي،  الدعم  أن:  النتائج  أظهرت  إذن 

واإلرادة، واإلرشاد االجتماعي، جميعها تساهم في التخفيف من حدة املشكالت النفسية التي 

يعاني منها األسرى احملررون من فئة األطفال، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة عليان ومخلوف 

)2016(، والوحيدي وآخرين )2001( التي ركزت على دور اإلرشاد االجتماعي في مواجهة اآلثار 

النفسية للعنف اإلسرائيلي على األطفال الفلسطينيني.

 

ملخص النتائج:
فيما يلي ملخص نتائج الدراسة املتعلقة بأسئلتها: أما فيما يتصل بالسؤال الدراسي األول 

املتعلق باالنتهاكات، فأظهرت نتائج الدراسة أن سلطات االحتالل عمدت إلى ممارسة انتهاكات 

حقوق الطفل الفلسطيني بشأن االعتقال والتحقيق من خالل تعذيب األطفال نفسّيًا، والصراخ من 

قبل احملقق والتعذيب اجلسدي في أثناء عملية التحقيق، والتكبيل خالل االعتقال والعزل في غرف 

انفرادية في أثناء فترة التحقيق والتعرض للضرب، وزجهم مع املعتقلني اجلنائيني، على الرغم أن 

التهم املوجهة إليهم هي أمنية، وحرمانهم من الرعاية الصحية. 
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أما ما يتعلق باملشكالت النفسية التي يعاني منها الطفل األسير احملرر، فقد أظهرت النتائج 

أن األطفال املعتقلني يعانون من: قلة النوم، واالستيقاظ في الليل، وسرعة الغضب، ودوام القلق، 

ومالحقة الكوابيس واألحالم املزعجة لهم، إضافة إلى التبول الالإرادي.

أما ما يختص بالطرق التي يلجأ إليها األسير احملرر للتخفيف من حدة مشكالته النفسية 

الناجمة عن االعتقال، فتمثلت في: تعزيز دور األهل في معاجلة االضطرابات النفسية للطفل من 

واإلرادة،  والتحدي  الذاتي،  الدعم  ومجموعة  األصدقاء،  ودعم  العائلية،  اجللسات  تكثيف  خالل 

واإلرشاد االجتماعي، وجميعها تساهم في التخفيف من حدة املشكالت النفسية التي يعاني منها 

األسرى احملررون من فئة األطفال.

 

التوصيات:
يقدم الباحث التوصيات اآلتية:

من الضرورة رصد االنتهاكات التي يتعرض لها الطفل الفلسطيني في أثناء االعتقال . 4

وخالله، ورفعها إلى احملاكم الدولية وإلى جلان حقوق اإلنسان.

أن تقوم املؤسسات الفاعلة في مجال األسرى احملررين ببناء برامج لألسرى احملررين، . 5

تشمل العالج النفسي على الصعيدْين الفردي واجلماعي. 

وأولياء . 6 السجون،  األطفال احملررين من  التي تضم  الذاتي،  الدعم  تشكيل مجموعات 

بتوجيه  املجموعة  أفراد  قبل  من  والتمكني  الدعم  وعمليات  اخلبرات،  لتبادل  أمورهم؛ 

اختصاصيني. 
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دور اإلعالم في البناء التربوي والثقافي للطفل

أ. فاضل الكعبي *

ال أحد ينكر ما لإلعالم من فاعلية وأهمية في حياتنا بصورة عامة؛ إذ إن اجتاهات هذه 

أبعادًا إعالمية  أبعادها املختلفة بطبيعة احلال - كما نرى - تشّكل  احلياة في طبيعتها، وفي 

واضحة، ويتأكد لنا ذلك بالرجوع إلى اإلعالم وطبيعته، ومقارنة ذلك بطبيعة اإلنسان في نشاطه 

احلياتي، ومدى اتصال وتفاعل أحدهما باآلخر، أي اإلعالم واإلنسان، خصوصًا إذا ما عرفنا في 

هذا املجال أن من طبيعة اإلعالم اإلخبار واالتصال، وكذلك األمر بالنسبة إلى اإلنسان في طبيعة 

حركته ونشاطه، فهو اآلخر يسير في االجتاه ذاته لإلخبار واالتصال؛ وبذلك تتوضح لنا مدى 

العالقة اجلدلية واملوضوعية القائمة بني اإلعالم واإلنسان في تنشيط واقع احلياة وتوثيق حركة 

هذه احلياة ومدها بالتفاعل اليومي، عبر ما يبديه اإلعالم واإلنسان من حركة ونشاط وتفاعل في 

الواقع العام . 

ــذا  ــا له ــدى احلاجــة وضروراته ــا، وم ــي حياتن ــة اإلعــالم ف ــدى أهمي ــا م ــد لن ــا يتأك ــن هن م

ــالف  ــى اخت ــة، عل ــة عام ــالم بصف ــائل اإلع ــب وس ــة؛ إذ تلع ــددة واملختلف ــائله املتع ــالم ووس اإلع

ــى وجــه اخلصــوص-  أســاليبها، وأنواعهــا، وأشــكالها دورًا مهّمــًا فــي احليــاة، ومنهــا -عل

ــة  ــاليب التربوي ــم واألس ــل القي ــب نق ــص بجوان ــا يخت ــك م ــن ذل ــة، وم ــة والثقاف ــاالت التربي مج

ــراد بصــورة عامــة،  ــي نقــل الثقافــة وتداولهــا بــني األف ــر ف ــك األم ــراد، وكذل وامتداداتهــا بــني األف

ــى نحــو واضــح  ــة عل ــة وللثقاف ــة للتربي ــد االجتاهــات العام ــي حتدي ــه ف ــدور ذات ــب ال ــا تلع مثلم

ــة،  ــاليبه كاف ــالم، بأشــكاله وأس ــذا اإلع ــه ه ــه إلي ــه ويتوج ــق من ــذي ينطل ــع ال ــار املجتم ــي إط ف

ــي وســائطها  ــي عناصرهــا، وف ــر مــا تبديــه وســائل هــذا اإلعــالم مــن آثــار ومؤثــرات ف وذلــك عب

ــى  الفاعلــة، وفيمــا تظهــره فــي مهاراتهــا وتوجهاتهــا، مــن قــوة واضحــة فــي التأثيــر املباشــر عل

* باحث وكاتب وأديب متخصص في أدب وإعالم وثقافة األطفال / العراق .
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ــر  ــى وجــه التحديــد واألهميــة، عب ــي خلطابهــا اإلعالمــي ومحموالتــه التربويــة والثقافيــة عل املتلق

ــرة،  ــددة واملؤث ــية املتع ــن وســائطه األساس ــالم م ــد وســائل اإلع ــذي تع ــري، ال االتصــال اجلماهي

ــة  ــا الثقافي ــم، وبضمنه ــوز والقي ــي والرم ــدالالت واملعان ــني وال ــف املضام ــداول مختل ــل وت ــي نق ف

ــي،  ــي احمليــط االجتماع ــى أخــرى، ف ــى آخــر، ومــن جماعــة إل ــرد إل ــة، مــن ف ــة والتعليمي والتربوي

اخلــاص والعــام، ومــا يشــكله اإلعــالم مــن أهميــة وفاعليــة فــي بنــاء الطفــل بنــاء تربوّيــًا وثقافّيــًا . 

ــى هــذا األســاس، يأتــي مبحثنــا هنــا ليتنــاول قضيــة اإلعــالم ودوره التربــوي والثقافــي  وعل

ــي بنــاء الطفــل، وإعــداده إعــدادًا صحيحــًا ملتطلبــات احليــاة وتوّجهاتهــا، ولكــي نــدرك اإلعــالم  ف

ــة  ــى ماهي ــر- عل ــادئ األم ــي ب ــرّف -ف ــن التع ــب م ــي هــذا اجلان ــد ف ــق الب ــه بشــكل دقي وماهيت

ــه  ــات واقع ــي محيطــه واجتاه ــل وف ــدرات الطف ــي ق ــك ف ــر ذل ــة، وأث ــه اإلعالمي االتصــال وكيفيات

ــي .   ــوي والثقاف الترب

االتصال اإلعالمي ومفهوم الصلة واملتصل 
ــى  ــي حتديــد مفهومــه العــام، إل ــي تعريفــه، وف ــى االتصــال ف ــي هــذا املجــال يأخذنــا معن ف

ــي  ــت ف ــي درســت االتصــال وبحث ــي دراســاتهم الت ــه املتخصصــون والدارســون ف ــا ذهــب إلي م

ــرف  ــن ط ــي م ــل املعان ــن نق ــو: )ف ــى أن االتصــال ه ــك إل ــي ذل ــة، فخلصــت ف ــاه املختلف قضاي

ــى طــرف آخــر، وهــذا النقــل ليــس باألمــر اليســير، بــل هــو يؤلــف عمليــة اجتماعيــة معقــدة،  إل

ــى  ــى عمليــة أخــرى، هــي التفاعــل االجتماعــي؛ حيــث يعتمــد التفاعــل االجتماعــي عل تنطــوي عل

ــي  ــر متبــادل ف ــي، أي ال يحصــل تأثي االتصــال، ومــن دون االتصــال ال يحصــل تفاعــل اجتماع

ــى أســاس أن موقــف التفاعــل االجتماعــي  الســلوك، مــن خــالل الــكالم أو اإلشــارات أو غيرهــا، عل

يتضمــن عناصــر ذات تنظيــم نفســي واجتماعــي لــدى األفــراد واجلماعــات، أو عمليــات معرفيــة 

ــى هــذه العمليــات مــن تغيــرات  متعــددة، كاإلحســاس واإلدراك والتمثيــل والتفكيــر، ومــا يترتــب عل

ــي البيئــة الثقافيــة  ــرات ف ــرات وتغي ــرد واجلماعــة()1(، ومــا يعكســه ذلــك مــن تأثي ــي ســلوك الف ف

للفــرد واجلماعــة، ومــا يحملــه مــن مواقــف وعالقــات متواصلــة، تربــط الفــرد باملجتمــع، واملجتمــع 

بالعالــم اخلارجــي . 

ــبكته  ــال، وش ــتويات االتص ــرد ومس ــني الف ــة ب ــة املوضوعي ــات العالق ــع مدي ــذا تتوس وهك

ــي  ــه اإلعالم ــل واتصال ــني الطف ــر ب ــي الكبي ــدور اإليجاب ــل ال ــب أســرة الطف ــث تلع الواســعة؛ حي
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ــة لقــدرات الطفــل،  ــات حتفيزي ــه مــن فعالي ــوم ب ــر مــا تق ــة وعناصرهمــا، عب ــة أو بالثقاف بالتربي

ــى اكتشــاف املهــارات والوســائل، وتســخيرها لــه، حســب مســتواه ومدركاتــه، بعــد أن  تعينــه عل

ــي، واكتشــاف أيســر الوســائل  ــم اخلارج ــى العال ــع عبرهــا إل ــة والتطل ــه مجــاالت املعرف ــح ل تفت

ــي بدايــات  ــة الوســيط األول بــني الطفــل واملعرفــة ف ــم؛ إذ تكــون العائل ــي هــذا العال االتصاليــة ف

ــي  ــري واإلعالم ــائل االتصــال اجلماهي ــن وس ــة م ــيلة مهم ــة تشــكل وس ــوه، )فالعائل ــل من مراح

ــى التصــال الطفــل بالعالــم اخلارجــي، وبعواملــه  ــى الطفــل، وهــذه الوســيلة تعــد األول بالنســبة إل

ــة( )2(.  ــة املتنوع الثقافي

ــدرج  ــا يت ــن خالله ــل، وم ــي األول للطف ــأ االتصال ــي املنش ــة ه ــدرك أنَّ العائل ــذا ن ــن ه م

ــا  ــي تشــكل شــبكة واســعة ومترابطــة بعضه ــرى، الت ــى الوســائل األخ ــي الوصــول إل ــل ف الطف

ــح  ــاالت ومتن ــع املج ــي توس ــة، الت ــة العام ــة االتصالي ــى البني ــول إل ــر؛ للوص ــض اآلخ ــع البع م

ــي  ــة، ف ــة املتباين ــة واملعرفي ــة واألخالقي ــات الثقافي ــم واالجتاه ــارف والقي ــن املع ــدرًا م ــل ق الطف

ــات االتصــال الرئيســة، مبســتوياتها  ــر عملي ــددة، عب ــة املتنوعــة واملتع قيمــة الوســائل االتصالي

ــي تنفــرد كل منهــا بخاصيــة تختلــف عــن األخــرى،  الشــخصية، واملجتمعيــة، واجلماهيريــة، الت

فــي الكيفيــة االتصاليــة، وفــي كيفيــة تلقــي املضمــون التربــوي والثقافــي، و جوانــب أخــرى مــن 

ــة .  ــة واملعرفي ــة واملعلوماتي ــم االجتماعي ــني والقي املضام

ــى هــذا األســاس، يعــد االتصــال اجلماهيــري واإلعالمــي عبــر الصحــف والكتــب  وعل

ــون هــذا  ــدًا مــن االتصــال الشــخصي؛ ك ــر تعقي ــت، أكث ــون والســينما واإلنترن واإلذاعــة والتلفزي

االتصــال، كمــا يصفــه عالــم االتصــال األســتاذ الدكتــور هــادي نعمــان الهيتــي: )يســتلزم قيــام 

ــى أعــداد كبيــرة مــن النــاس، وال يعــرف املرســل عنهــم  منظمــة بــدور املرســل، كمــا أنــه يتوجــه إل

ــال  ــه االتص ــا يتوج ــرة، بينم ــورة مباش ــم بص ــني ردود أفعاله ــتطيع أن يتب ــل، وال يس إال القلي

ــي  ــرف املرســل ف ــن يع ــراد، الذي ــن األف ــدود م ــدد مح ــى ع ــي، إل الشــخصي واالتصــال املجتمع

العــادة معلومــات كثيــرة عــن تكوينهــم، أو عــن خصائصهــم االجتماعيــة والنفســية، ولكــن أوجــه 

ــر مــن أوجــه االختــالف؛  ــر بكثي ــري، أكث التشــابه بــني االتصــال الشــخصي واالتصــال اجلماهي

ــى األســس النفســية لإلقنــاع  حيــث إنهمــا يواجهــان معــًا معوقــات نفســية، ويعتمــدان معــًا عل

نفســه( )3(. 

نســتنتج مــن هــذا التفســير أنَّ األســتاذ الهيتــي قــد درس فــي أبحاثــه ودراســاته العديــدة، 
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حــول وســائل االتصــال واإلعــالم وثقافــة األطفــال، طبيعــة االتصــال اإلعالمــي والثقافــي باألطفــال 

ــز؛ بوصفهــم، أي األطفــال، لبنــة البنــاء اإلنســاني، وأســاس كيــان اإلنســان  بشــكل خــاص ومركَّ

ــة هــذا  ــد حــدد طبيع ــه، وق ــة االتصــال وعلم ــن طبيع ــك م ــي ذل ــًا ف ــع، منطلق ــي املجتم ــرد ف الف

االتصــال الثقافــي بأبعــاد أساســية ومتعــددة، مثــل: )املصــدر، والرســالة، والوســيلة، واجلمهــور، 

ــه،  ــًا بتكوين ــًا خاّص ــاد فهم ــذه األبع ــن ه ــد م ــكل بع ــى ل ــرات(، فأعط ــدة، والتأثي ــة املرت والتغذي

ــى أنَّ )املصــدر هــو القائــم  ــك إل ــي ذل ومبــدى عالقتــه التفاعليــة مــع األبعــاد األخــرى، فيشــير ف

ــى األطفــال، وقــد يكــون املصــدر  ــى إيصــال األفــكار واملعانــي واملعلومــات إل باالتصــال، الــذي يتول

ــى الطفــل، ســواء  فــردًا أو مجموعــة قليلــة مــن األفــراد، أو منظمــة اتصاليــة، فاملتحــدث إل

ــال  ــا االتص ــخصي، أم ــال ش ــو اتص ــدر، وه ــو مص ــالً، ه ــاً، أو زمي ــا، أو معلم ــا، أو أّبً كان أّمً

بجمهــور األطفــال فيتــم فــي العــادة عــن طريــق دور النشــر، ودور الصحــف، ومحطــات اإلذاعــة، 

ومحطــات التلفــاز، وإســتوديوهات إنتــاج األفــالم الســينمائية، والبــد مــن أن يحظــى املصــدر بثقة 

ــوز، كالكلمــات، أو الصــور، أو األصــوات،  ــي رم ــي املدرجــة ف ــي املعان ــا الرســالة فه ــال، أم األطف

ــذي  ــكل ال ــة، والش ــر اللفظي ــة غي ــة، واللغ ــة اللفظي ــمى باللغ ــا يس ــوز، فيم ــن الرم ــا م أو غيره

ــر أن  ــالة . غي ــمى بالرس ــا يس ــو م ــال، ه ــى األطف ــاله إل ــه وإرس ــى صياغت ــدر إل ــي املص ينته

الوســيلة هــي الوســيط الــذي يتيــح لألطفــال أن يــروا أو يســمعوا فــي آن واحــد، رمــوز الرســالة 

االتصاليــة، أي أنهــا الوســيط الناقــل للرســالة. أمــا اجلمهــور فلــه تســميات مختلفــة خصوصــًا 

بعــد التقــدم التكنولوجــي، ويتألــف جمهــور األطفــال مــن أشــخاص يرتبطــون عــادة بجماعــة أو 

عــدد مــن اجلماعــات، كعائلــة وجماعــة األصدقــاء، وجماعــة املدرســة وغيرهــا، ويقــاس جمهــور أي 

وســيلة اتصاليــة وفــق أربعــة مقاييــس هــي: حجــم اجلمهــور، تركيــب اجلمهــور، درجــة جتانــس 

ــرات،  ــن املتغي ــدد م ــي ع ــور ف ــات اجلمه ــراد وفئ ــني أف ــالف ب ــدى االخت ــه م ــراد ب ــور. وي اجلمه

ــدى  ــه امل ــراد ب ــرض . وي ــول التع ــي، وط ــتوى التعليم ــو واملس ــدى النم ــري، وم ــتوى العم كاملس

ــى الوســيلة، أو فــي املشــاهدة أو  الزمنــي الــذي يقضيــه أفــراد اجلمهــور فــي االســتماع إل

القــراءة، أمــا التغذيــة املرتــدة فهــي أبــرز عوامــل حتقيــق ضبــط العمليــة االتصاليــة، وتعبــر عــن 

مــدى إحســاس املرســل بطبيعــة اســتجابة الطفــل لرســالته االتصاليــة؛ حيــث يســتدل املرســل 

ــى وصــول الرســالة، أو عــدم وصولهــا، ومــا إذا قوبلــت برضــا أو  مــن خــالل التغذيــة املرتــدة، عل

بتجهــم، ومــا إذا فهمــت أم لــم تفهــم. وتفهــم بأنهــا إيجابيــة، عندمــا يفهــم املصــدر أن عمليــة 
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ــة  ــدر أن عملي ــم املص ــا يفه ــلبية عندم ــا س ــف بأنه ــرام، وتوص ــا ي ــى م ــي عل ــال متض االتص

ــى املرســل مــن املســتقبل؛ تعبيــرًا عــن االســتجابة للرســالة  االتصــال يعتريهــا إرســال إشــارات إل

ــدر أن  ــي املســتقبلني، وين ــرات ف ــى إحــداث تأثي ــي تشــير إل ــي الت ــرات فه ــا التأثي ــة. أم األصلي

جنــد اتصــااًل ال هــدف لــه، فهنــاك تأثيــرات فعالــة ومباشــرة لوســائل االتصــال وهنــاك معوقــات 

ــوع اجلمهــور؛ مبــا  ــر وســائل االتصــال؛ منهــا طبيعــة هــذه الوســائل، وتن ــدة حتــد مــن تأثي عدي

ــراد املســتقبلني،  ــي أن يكيــف رســائله وفقــًا ملقتضيــات حاجــات األف ال يتيــح للمصــدر االتصال

ــرف  ــى املصــدر أن يتع ــر عل ــدة تيسِّ ــة مرت ــح تغذي ــور ال تتي ــة االتصــال باجلمه ــا أن عملي كم

ــى مواقــف املســتقبلني()4(. ــًا عل فورّي

ووفــق هــذا التفســير نــدرك أن وســائل االتصــال، بغــض النظــر عــن مــدى تأثيرهــا 

ــا  ــن خالله ــه م ــح ل ــة، وتتي ــل بالثقاف ــع الطف ــي جتم ــل العناصــر األساســية الت ــا، متث وفاعليته

ــل أن يتصــل  ــن للطف ــا ال ميك ــن دونه ــا، وم ــا وفاعليته ــة وقدراته ــات الثقاف ــى مدي ــرف عل التع

ــة  ــال اإلعالمي ــائل االتص ــى وس ــرف عل ــإن التع ــك ف ــكالها. لذل ــا وأش ــدرك ماهيته ــة وي بالثقاف

ــة باالكتســاب  ــه الطــرق الكفيل ــح ل ــة، ويتي ــًا واســعة للمعرف ــح أمــام الطفــل آفاق وفاعليتهــا، يفت

ــة  ــة والثقافي ــالت التربوي ــة والتحصي ــه باجتــاه املعرف ــه وميول ــه وقابليات ــر قدرات ــي، وتطوي املعرف

ــرة.  ــة واملؤث العالي

وسائل االتصال اإلعالمي وتباينها يف التأثريات 
ــى املغذيــات التربويــة  لعبــت وســائل االتصــال املتطــورة الــدور الكبيــر فــي جــذب اإلنســان إل

ــره عــن اإلنترنــت.  ــون يختلــف تأثي ــون، والتلفزي ــره عــن التلفزي والثقافيــة، فالكتــاب يختلــف تأثي

واإلنترنــت يختلــف بتأثيــره عــن الفضائيــات والقنــوات التلفزيونيــة املتعــددة األخــرى، وهكــذا لــكل 

وســيلة وواســطة وتقنيــة أثرهــا وتأثيرهــا فــي املســتخدم، واملتلقــي. 

وأمــام هــذا التبايــن، وهــذا االختــالف فــي الوســيلة والتأثيــر، يصبــح هناك بعــض االختالف، 

وبعــض الفــروق فــي بنيــة الثقافــة وتلقيهــا، فالطفــل الــذي يعيــش فــي قريــة مــن القــرى البعيــدة، 

ولــم يخضــع فــي تلقــي تعليمــه وتربيتــه وثقافتــه، إال ملؤثــرات املدرســة فــي قريتــه فحســب، ولــم 

يتصــل بالتلفزيــون أو يتوفــر لــه الكمبيوتــر واأللعــاب اإللكترونيــة، يختلــف متامــًا فــي مســتواه 

ــر  ــل آخ ــن طف ــة، ع ــه الثقافي ــعة قدرات ــي س ــه، و ف ــعة خيال ــي س ــه، وف ــي مدارك ــي، وف التعليم
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ــه  ــن قرين ــل ع ــر بقلي ــه وســائل أكث ــأت ل ــد أن تهي ــة، بع ــراف املدين ــي أط ــش ف ــره، يعي ــي عم ف

ــون،  ــى مدرســته، أن يشــاهد التلفزي ــة إل ــل إضاف ــأ لهــذا الطف ــف، إذ تهي ــي الري ــة ف ــل القري طف

ويســتخدم الهاتــف النقــال، ويطالــع بعــض الكتــب واملجــالت املخصصــة لــه، فنجــد أن املســتوى 

ــدرات  ــن ق ــبّيًا م ــر نس ــة أكث ــه الثقافي ــه وقدرات ــعة خيال ــه، وس ــل، ومدارك ــذا الطف ــي له التعليم

ــرى  ــة أخ ــي مدين ــة أو ف ــي العاصم ــر ف ــكان آخ ــي م ــذا، جنــد ف ــى ه ــة إل ــة. إضاف ــل القري طف

متقدمــة، مســتوى ثالثــًا مــن الثقافــة؛ إذ يبــرز لنــا طفــل آخــر يفــوق مســتواه الثقافــي مســتوى 

ــل  ــة، مــع أن الطف ــي أطــراف املدين ــي ف ــل الثان ــوق مســتوى الطف ــف، ويف ــي الري ــل األول ف الطف

ــتوى  ــي مس ــها ف ــتيعابية نفس ــه االس ــي نفســه، وقدرات ــني األول والثان ــر الطفل ــي عم ــث ف الثال

ــة  ــائل االتصــال بالثقاف ــن وس ــه م ــأ ل ــث تهي ــل الثال ــتيعابية، إال أن الطف ــني االس ــدرات الطفل ق

أكثــر ممــا تهيــأ للطفلــني، األول والثانــي، ويفــوق مــا تهيــأ للطفــل الثانــي، باتصالــه بالكمبيوتــر 

ــم أن يتصفــح )أوراق( اإلنترنــت؛ حيــث جنــد أن  واأللعــاب اإللكترونيــة، ومتابعــة الفضائيــات، وتعلَّ

ــره مــن األطفــال )5(. ســعة هــذا الطفــل الثقافيــة تفــوق غي

ــة  ــوق ثقاف ــث تف ــل الثال ــة الطف ــد، أن ثقاف ــي تؤك ــة الت ــح احلقيق ــا توضي ــا ميكنن ــن هن م

الطفــل الثانــي، وثقافــة الطفــل الثانــي تفــوق ثقافــة الطفــل األول، وهكــذا يكــون نــاجت االختــالف 

ــى اكتســاب الثقافــة وعناصرها،  والتبايــن احلاصــل فــي مســتويات األطفــال الثالثــة، وقدرتهــم عل

ــد  ــات كل واح ــًا إلمكان ــات، تبع ــائل واإلمكان ــن الوس ــم م ــد منه ــكل واح ــأ ل ــا تهي ــالل م ــن خ م

ــه  ــي، وقدرت ــوي والتعليم ــل الترب ــتوى الطف ــى مس ــة إل ــه، إضاف ــتوى بيئت ــه ومس ــم وظروف منه

ــا.  ــة واكتســاب عناصره ــى امتصــاص الثقاف ــة عل الذاتي

ــدة.  ــد االســتثناء عــن هــذه القاع ــة، تؤك ــة معين ــاك مســتويات ثقافي ــك جنــد أن هن ومــع ذل

إذ يحصــل أن يظهــر طفــل مــا فــي أطــراف املدينــة لــم تتهيــأ لــه الوســائل واإلمكانــات املتقدمــة 

التــي تهيــأت لنظيــره فــي العاصمــة مثــالً، وجنــد فــي ذلــك أن هــذا الطفــل، فــي مجمــل قدراتــه 

ــر قــدرات طفــل  ــوق بكثي ــه، تف وإمكاناتــه، ودرجــة ذكائــه، ومســتوياته االســتيعابية، وســعة خيال

ــة  ــه العقلي ــتطاع بقدرات ــل اس ــذا الطف ــى أن ه ــاس- إل ــة األس ــود- بالدرج ــذا يع ــة، وه العاصم

ــاطتها،  ــى بس ــه، عل ــة أمام ــائل املتاح ــات والوس ــتثمر كل اإلمكان ــة، أن يس ــية واخليالي والنفس

ــل  ــكل متواص ــًا بش ــًا وتنموّي ــا علمّي ــام بدعمه ــة، والقي ــه الذاتي ــخصيته وثقافت ــن ش ــي تكوي ف

ــى الــدوام، أكثــر مــن ذلــك الطفــل فــي العاصمــة، الــذي لــم يســتثمر كل اإلمكانــات والوســائل  عل
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ــم  ــب وليســت وســائل عل ــو ولع ــى ســعتها وتطورهــا، ورمبــا اعتبرهــا وســائل له ــه، عل ــأة ل املهي

ــم)6(.  وتعل

ــا، إن هــذا احلــال هــو اســتثناء عــن القاعــدة، أمــا  ــول هن ــك ميكــن الق ــى الرغــم مــن ذل عل

ــعة  ــة واس ــي عملي ــائل االتصــال، فه ــر وس ــرات، عب ــادة اخلب ــف وزي ــية للتثقي ــدة األساس القاع

ــي  ــال اإلعالم ــة االتص ــام عملي ــاليب إلمت ــرات وأس ــل ومؤث ــدة عوام ــا ع ــترك فيه ــدة، تش ومعق

األساســية بــني األطــراف، للنقــل واالســتالم والتأثيــر والتفاعــل، والتــي تتحــدد فــي إطــار االتصال 

ــه باملّتصــل. ــي صلت ــرات واضحــة ف ــه مــن مؤث ــا يفعل وم

ــدة،  ــي مبراحــل عدي ــرت هــذه الوســائل، أي وســائل االتصــال اإلعالم ومــن هــذا املنظــور م

ــذا  ــي . وه ــي العصــر التكنولوج ــي ف ــور بشــكله احلال ــن التط ــه م ــت إلي ــا انته ــى م وصــواًل إل

التطــور يعكــس نتيجــة احلتميــة التاريخيــة التــي مــرت بهــا احليــاة، وهــي النتيجــة املرجــوة مــن 

اإلبداعيــة اإلنســانية التــي أســهمت فــي صياغــة آليــات التطــور والتغييــر املرجــو لوســائل احليــاة 

واســتخداماتها، تبعــًا لطبيعــة املرحلــة التــي مرت بها هذه احليــاة، وظروفهــا االجتماعية والتقنية 

ــه؛  ــذي اســتخدمت في ــع ال ــة املجتم ــا، وطبيع ــي رافقته ــش الت ــة، وســبل العي ــة والثقافي والعلمي

ــى مــر التاريــخ توســعًا كبيــرًا وتطــورًا واضحــًا فــي اســتخداماتها  إذ شــهدت هــذه الوســائل عل

ــر مــن أي  ــي أكث ــى هــذه االســتخدامات، بطبيعتهــا العامــة، البعــد اإلعالم ــى عل املختلفــة، وطغ

بعــد آخــر؛ ولذلــك جتــد ذكرهــا قــد رهــن باإلعــالم وقنواتــه، فســّميت بوســائل االتصــال اإلعالمــي. 

ومــع ذلــك فقــد قدمــت وســائل االتصــال هــذه، خدمــات كبيــرة، ومتنوعــة، وواســعة، لإلنســان 

وتربيتــه وثقافتــه، ووّســعت مــن مداركــه، ومــن علومــه ومعارفــه بــكل مجــاالت احليــاة واجتاهاتهــا 

املتنوعــة واملتعــددة، مثلمــا وّســعت مــن مســاحات الثقافــة وغاياتهــا فــي نشــر مفاهيمهــا 

ــة  ــائل االتصالي ــن الوس ــد م ــاك العدي ــد أن هن ــذا جن ــانية؛ وله ــات اإلنس ــي املجتمع ــا ف وقيمه

اإلعالميــة، قــد تخصصــت فــي الشــأن الثقافــي وعناصــره حصــراً، وأخــرى قــد تخصصــت فــي 

ــب  ــان - حس ــكان اإلنس ــح بإم ــى أصب ــره، حت ــي وغي ــي، أو العلم ــوي أو التعليم ــأن الترب الش

ــي  ــي تناســبه ف ــي يعيــش فيهــا- أن يختــار الوســيلة الت إمكاناتــه وقدراتــه، وطبيعــة البيئــة الت

ــي يأمــل بهــا أن  ــي يبتغيهــا ويطلبهــا، والت ــة، الت ــة، والعلمي ــة، والتربوي ــي العناصــر الثقافي تلق

ــام  ــدوره أم ــح مبق ــك أصب ــخ. كذل ــة والتقنية.....إل ــة والعملي ــة العلمي ــن الثقاف ــدرًا م ــه ق ــر ل توف

تعــدد الوســائل االســتغناء عــن هــذه الوســيلة أو تلــك، أو اســتبدالها بأخــرى، أكثــر تطــورًا مــن 
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غيرهــا، أو أكثــر جــدوى واســتجابة حلاجتــه وإمكاناتــه وظروفــه، وبيئتــه، وهــذا يعنــي أن وســائل 

ــب املعرفــة  ــب مــن جوان ــراض، أو جان ــي غــرض مــن األغ االتصــال هــذه مــا عــادت محصــورة ف

واملعلوماتيــة، وال هــي لإلعــالم وحــده، إمنــا أصبحــت أغراضهــا واســتخداماتها وخدماتهــا متنوعة 

ومتعــددة، تخــدم اإلنســان فــي أكثــر مــن مســتوى ومفهــوم وصعيــد، وباتــت تعكــس ســعة اإلعالم 

ــي العصــر  ــي حتســب لــه، كمزيــة مــن مزايــاه اجلديــدة والبارعــة ف ومتــدد غاياتــه ومهاراتــه، والت

ــدُّ هــذه الوســائل، بهــذه الســعة، وهــذا االتســاع، بشــمولية  ــح باإلمــكان َع ــي أصب ــي، والت احلال

ــددة، ال تتجــاوز  ــة متع ــر وأوســع، ميكــن أن نســميها بتســميات وظيفي ــة أكث ــة، تخصصي تقني

ــر  ــي أط ــالم، ف ــذا اإلع ــرّع ه ــا نف ــًا عندم ــية، خصوص ــه األساس ــن وظيفت ــرج ع ــالم وال تخ اإلع

ــا  ــي به ــي يأت ــة الت ــًا للغاي ــددة تبع ــف متع ــن بوظائ ــه، ولك ــالم نفس ــار اإلع ــل إط ــددة، داخ متع

ويحملهــا فــي خطابــه املتخصــص، فنقــول فــي ذلــك: اإلعــالم الثقافــي، اإلعــالم العلمــي، اإلعــالم 

الهندســي، اإلعــالم العســكري...إلخ.  

ــي  ــة، وف ــي الغاي ــي التســمية، وف ــاء، ف ــذا التخصــص واالنتق ــار، أو ه ــذا االختي ــع أن ه وم

التوجــه، ســواء كان اضطرارّيــًا أو مفروضــًاـ فــي حــدوده الدنيــا، ال يلبي رغبات اإلنســان وطموحه 

وحاجتــه املعرفيــة الشــاملة، فــي حدودهــا العليــا، فإنــه ال يغلــق منافــذ الثقافــة واملعرفــة الشــاملة 

أمــام اإلنســان، أو مينعــه كلّيــًا مــن االتصــال بالثقافــة املعرفيــة الشــاملة، وحتصيــل عناصرهــا 

بنســب محــددة، فمهمــا تكــن مــن معوقــات أمــام هــذا اإلنســان، فبإمكانــه، انطالقــًا مــن طموحــه 

ــة الشــاملة،  ــة واملعرف ــر، ورغبتــه الشــديدة، وســعيه املتواصــل الكتســاب العناصــر الثقافي الكبي

ــى  ــى مــا يصبــو إليــه مــن الثقافــة الواســعة بــكل علومهــا ومعارفهــا واجتاهاتهــا، عل احلصــول عل

ــورة  ــات املتط ــترطها التقني ــا، أو تش ــي وضعته ــع الت ــدود واملوان ــات واحل ــن كل املعوق ــم م الرغ

األخيــرة لوســائل االتصــال اإلعالمــي، ونفترضهــا هكــذا، فــي تقنيــة وجهتهــا املتطــورة اخلاصــة، 

والتــي جتعــل البعــض مــن األفــراد يقفــون عاجزيــن أمامهــا؛ إذ لــم تتوفــر لهــم املعرفــة الكافيــة 

ــذه الوســائل  ــل إن ه ــذه الوســائل، ب ــع ه ــل م ــة التعام ــم إمكاني ــذه الوســائل، وليســت لديه به

ــي حالــة تيّســرها لهــم، والتــدرّب عليهــا، ومعرفتهــم آليــات التعامــل  لــم تتيّســر أمــام هــؤالء، وف

معهــا؛ رمبــا ينتفــي وجــود املعوقــات واحلــدود واملوانــع أمــام طالبــي الثقافــة مــن أوســع أبوابهــا، 

عبــر هــذه الوســائل. 

ــي  ــة ف ــات احلديث ــه التقني ــأ ل ــم تتهّي ــذي ل ــرء، ال ــن هــذا االســتنتاج، يشــعر امل ــًا م وانطالق



99
مجلة الطفولة والتنمية -ع 28 / 2017

وســائل االتصــال املتطــورة مــن كمبيوتــر أو إنترنــت أو فضائيــات أخــرى، وغيرهــا، بوجــود 

ــى  ــورة عل ــة املتط ــة واملعلوماتي ــر مســتجدات الثقاف ــن االتصــال بآخ ــه م ــدود متنع ــات وح معوق

ــل  ــة، والتواص ــر الثقاف ــى عناص ــول عل ــن احلص ــه م ــك ال مينع ــم، إال أن ذل ــي العال ــعتها ف س

لطلــب الثقافــة مــن الوســائل اإلعالميــة املتاحــة، عبــر مــا هــو متوفــر مــن الكتــب املهمــة، فقبــل 

اختــراع التقنيــات التكنولوجيــة املتطــورة فــي وســائل االتصــال، كان الكتــاب هــو الســائد، وهــو 

املنّشــط العــام لبنيــة التربيــة والثقافــة، وهــو األكثــر تطــورًا فــي وســائل االتصــال الثقافيــة فــي 

العصــور التــي ســبقت التطــورات التكنولوجيــة فــي وســائل االتصــال، وســتبقى للكتــاب أهميتــه 

ــد.  ــد بعي ــى أم ــة إل ــي وســائل االتصــال بالثقاف ــه ف وخصوصيت

ــى الرغــم مــن أهميــة الكتــاب ودوره فــي اســتثارة املخيلــة  ــى الرغــم مــن ذلــك، وعل ولكــن- عل

ــة شــديدة  ــة األخــرى، برغب ــات االتصالي ــي- يشــعر اإلنســان أمــام وجــود التقني والطمــوح الثقاف

ــانية  ــة واإلنس ــة املعرفي ــة واملعلوماتي ــم الثقاف ــى عوال ــول إل ــات للدخ ــذه التقني ــتخدام ه ــي اس ف

ــى رغبــة اإلنســان  الواســعة. فطريقــة نشــر الثقافــة، ووســيلة تقدميهــا، لهمــا تأثيــران كبيــران عل

ــى الثقافــة واملعلوماتيــة، فكيــف بالطفــل الــذي ينســاق وراء كل األشــياء اجلميلــة  وميولــه إل

ــى املضمــون الــذي حتملــه هــذه الوســيلة أو تلــك مــن وســائل  واجلذابــة شــكاًل قبــل االنســياق إل

ــال ال  ــبيل املث ــى س ــا -عل ــة، ومنه ــا التكنولوجي ــة بتقنياته ــورة واملغري ــي املتط االتصــال اإلعالم

احلصــر- وســيلة اإلنترنــت، أن يتعامــل معهــا بوصفهــا الوســيلة االتصاليــة واإلعالميــة األحــدث 

ــي واالفتراضــي؟  ــي واقعــه احلقيق ــًا للطفــل ف ــراء وجذب ــر تطــورًا وإغ واألكث

إعالم اإلنرتنت واتصال الطفل 
بــات اإلنترنــت مــن بــني وســائل االتصــال اإلعالمــي احلديثــة منافســًا شــديدًا للكتــاب، بــل 

ــة  ــه الثقافي ــي حاجت ــاب، ويلّب ــل عــن الكت ــوِّض الطف ــر مــن احلــاالت- أن يع ــي كثي اســتطاع- ف

والتربويــة والتعليميــة واإلمتاعيــة وغيــر ذلــك، مــن خــالل اســتجابته الســريعة واملغريــة ملتطلبــات 

ــى جانــب املتعــة والتســلية  الطفــل وحاجتــه، مــن العلــم، واألدب، والثقافــة، واإلعــالم، واإلرشــاد، إل

ــى عواملــه ومواقعــه األخــرى، تلــك املشــبعة مبختلــف املعــارف  الفائقتــني، هــذا فضــاًل عــن أخــذه إل

واأللعــاب واملــواد األساســية األخــرى التــي يحتاجهــا الطفــل. 

ــى هــذا األســاس، فــإن اإلنترنــت فــي منافســته الشــديدة للكتــاب، وحتــى فــي منافســته  وعل
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لوســائل االتصــال واإلعــالم األخــرى، كان قــد أســس مئــات )املواقــع( التعليميــة، والثقافيــة، 

واإلعالميــة، والتربويــة، واالجتماعيــة، والترفيهيــة، اخلاصــة بــأدب وإعــالم وثقافــة األطفــال، 

ــى األطفــال فــي اإلنترنــت، وباللغــات  ــي تبــرز بــكل جــدارة، مــن بــني آالف املواقــع املوجهــة إل والت

ــات، واملجتمعــات، ومــن خــالل هــذه  ــف اجلهــات، والثقاف ــي مــن مختل ــي تأت ــة، والت ــة كاف العاملي

املواقــع األدبيــة والثقافيــة واإلعالميــة، راح العديــد مــن أدبــاء وكتــاب األطفــال ينشــرون كتاباتهــم 

ــذا  ــرها. وه ــن نش ــر ع ــت دور النش ــا أحجم ــة، بعدم ــة واإلعالمي ــة والثقافي ــم األدبي ونصوصه

ــذي  ــع ال ــذا التراج ــاب، ه ــع الكت ــام تراج ــت أم ــح اإلنترن ــرًا لصال ــًا كبي ــد ســجل تفوق احلــال ق

ــى  ــهولة إل ــدهم بس ــال، وش ــن األطف ــة م ــداد الهائل ــذب األع ــتثمره جل ــت، واس ــتغله اإلنترن اس

ــل  ــراً، وباملقاب ــًا كبي ــك جناح ــي ذل ــد جنــح ف ــري، وق ــر واملغ ــه املثي ــى إعالم ــه الواســعة، وإل ثقافت

ــح  ــم، وصال ــح إعالمه ــال، وصال ــح األطف ــه لصال ــرة من ــبة كبي ــي نس ــاء ف ــذا النجــاح، ج ــإن ه ف

ــك مــن قــدرات وأســاليب،  ــكل مــا ميل ــي يعمــل اإلنترنــت، ب ــة الت ــك الثقاف ثقافتهــم اخلاصــة، تل

ــر  ــي أكث ــم، ف ــال وإمكاناته ــدرات األطف ــة ق ــا، ومســاربها؛ لتنمي ــا، وتوســيع آفاقه ــى تطويره عل

مــن اجتــاه مــن اجتاهــات الطفولــة، والتــي يتجاذبهــا اليــوم، الكتــاب مــن جانــب، واإلنترنــت مــن 

ــر.  ــب آخ جان

ــى االتصــال اإلعالمــي بالطفــل  ــى أن صــراع التنافــس عل مــن هنــا يظــل التأكيــد قائمــاً، عل

ــذه  ــم ه ــو حس ــادًا ه ــا اعتق ــا يزيدن ــاب. إال أن م ــت والكت ــني اإلنترن ــى أشــده، ب ــيتواصل عل س

القضيــة لصالــح الطرفــني، فــي معادلــة موضوعيــة، تنطلــق مــن خصائــص كل منهمــا. فالكتــاب 

ــا  ــا، وضروراته ــا، وفاعليته ــن أهميته ــل م ــا، أو التقلي ــن جتاهله ــى حاجــة أساســية ال ميك يبق

لألفــراد بشــكل عــام، ولألطفــال بشــكل خــاص. وبذلــك يبقــى للكتــاب وجــوده ومكانتــه املتميــزان 

ــى  فــي حياتنــا، مهمــا تطــورت وســائل االتصــال التكنولوجيــة واملعلوماتيــة؛ إذ تبقــى حاجتنــا إل

ــي الوقــت ذاتــه ال ننســى حاجتنــا املاســة لإلنترنــت أيضــاً.  الكتــاب حاجــة ماســة، وف

وإن كان أطفالنــا محرومــني مــن اإلنترنــت بنســبة كبيــرة، فهــذا ال يعنــي أنهــم لــم يتطلعــوا 

إليــه، بــل إنهــم يطمحــون للوصــول إليــه بشــتى الطــرق، ومــع ذلــك، فهــذا ال يعنــي أن ال نضعهــم 

ــن  ــرًا م ــددًا كبي ــل إن ع ــتقبالً- ب ــرًا ومس ــت - حاض ــة لإلنترن ــرات املتوقع ــاب التأثي ــي حس ف

ــة اســتخداماته، ســواء  ــت برغــم محدودي ــر اإلنترن ــوا حتــت تأثي ــد وقع ــا، ق ّيً ــا حال ــال عندن األطف

عبــر مقاهــي اإلنترنــت الواســعة، أو عبــر اســتخدام اإلنترنــت داخــل البيــوت، وهــذا االســتخدام 
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ــى أن  ــي، إل ــت احلال ــي الوق ــات ف ــث تشــير اإلحصائي ــر؛ حي ــد آخ ــًا بع ــر يوم راح يتوســع ويكب

أكثــر مــن طفــل واحــد فــي ســن مــا قبــل املدرســة، و )60%( مــن األطفــال فــي عمــر 6-8 ســنوات 

ــي  ــالث ف ــاعات الث ــارب الس ــا يق ــم، ومُيضــون م ــت بشــكل منتظ ــبكة اإلنترن ــى ش ــون عل يدخل

ــر مــن ذلــك .  األســبوع، وأكث

مخاطر اإلنرتنت على األطفال  
ــح اإلنترنــت يدعونــا    إن بقــاء الطفــل لســاعات طــوال أمــام شاشــة احلاســوب يتصفَّ

ــا تكمــن املشــكلة  ــى أي املواقــع يدخــل أبناؤهــم؟ فمــن هن ــاء إل ــرف اآلب ــى التســاؤل : هــل يع إل

احلقيقيــة فــي مخاطــر وأضــرار مــا يقدمــه اإلنترنــت لألطفــال مــن مــواد إعالميــة خطيــرة وضــارة 

ــى تربيتــه وثقافتــه؛ إذ إن العديــد مــن املواقــع اإلباحيــة التــي يقدمهــا اإلنترنــت حتمــل أســماء  عل

ــال .  ــن األطف ــتخدمني للشــبكة، خصوصــًا م ــل املس ــى نشــاطها؛ ممــا يضل ــدل عل ــة ال ت عادي

ــى شــبكة  واحلكايــات عــن ذلــك كثيــرة؛ فقــد روت إحــدى األمهــات أنهــا كانــت جتلــس وابنتهــا عل

ــنيَّ أنَّ  ــى اســم األم، تب ــدور إل ــة واملعــارف، وعندمــا وصــل ال ــان عــن أســماء العائل ــب، تبحث الوي

ــن دون  ــع، وم ــى املوق ــا الدخــول إل ــن أمه ــة م ــت االبن ــل االســم نفســه، فطلب ــًا يحم ــاك موقع هن

ــا،  ــة تطــل عليه ــن الصــور اإلباحي ــة م ــت مبجموع ــا فوجئ ــا، لكنه ــب ابنته ــت األم طل ــر لب تفكي

ــرة لهــا. وال نبالــغ إذا  ــى الفــور، قبــل أن تنتبــه الفتــاة الصغي ــى إغــالق الشاشــة عل فســارعت إل

ــى الرغــم مــن أن شــبكة اإلنترنــت  قلنــا إن مثــل هــذا املوقــف شــائع للغايــة فــي يومنــا هــذا، فعل

تعتبــر مــن أكثــر مصــادر املعرفــة الرائعــة لألطفــال، فإنهــا تشــكل اخلطــر األكبــر عليهــم، ومــع 

ــع  ــب املواق ــي حج ــة ف ــج املتخصص ــة والبرام ــزة احلماي ــدد أجه ــيطرة، وتع ــض الس ــود بع وج

ــهيل  ــة، وتس ــرض والدعاي ــاليب الع ــالق أس ــع واخت ــذه املواق ــى ه ــول إل ــإن الوص ــية، ف اجلنس

ــي  ــى الشاشــة، ف ــأة عل ــي فج ــع جنس ــور موق ــة ظه ــة وإمكاني ــت احتمالي ــا جعل الوصــول إليه

ــر مــن املســتخدمني )7(. ــرًا محتمــالً، ومحرجــًا للكثي ــت، أم ــح اإلنترن ــاء تصف أثن

ــر  ــن أخط ــد م ــلة تع ــي واملراس ــد اإللكترون ــع البري ــإن مواق ــب، ف ــذا اجلان ــى ه ــة إل وإضاف

ــى املســتخدمني وخصوصــًا مــن األطفــال رســائل إعالميــة ضــارة وغايــة  ــي تســرِّب إل املواقــع الت

ــى هــذه املواقــع بصفــة  ــى أفكارهــم وقيمهــم وتربيتهــم وثقافتهــم؛ حيــث تــرد إل فــي اخلطــورة عل

ــًا أو  ــة مجان ــرض العضوي ــا يع ــض منه ــة؛ البع ــع إباحي ــماء مواق ــة بأس ــائل محمل ــة رس يومي
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ــى فتــح الرســالة وزيــارة املوقــع. وهنــاك أيضــًا مواقــع  يضــع عناويــن جذابــة تشــجع األطفــال عل

ــي  ــر أمريك ــر تقري ــد ذك ــية، وق ــع اجلنس ــة للمواق ــا الدعاي ــب عليه ــي يغل ــي الت ــد الدعائ البري

ــر  ــن كل عش ــدة م ــاً، وأن واح ــدًا دعائّي ــون بري ــت يتلق ــتخدمي اإلنترن ــن مس ــث: أن 90% م حدي

رســائل دعايــة جنســية . ويقــول اخلبــراء : إن املواقــع اجلنســية غيــر النظاميــة، ) وهــي املواقــع 

التــي تعــرض صــورًا ومشــاهد جنســية مــن دون التحقــق مــن عمــر املســتخدم(، قــد تضاعفــت 

ــذه  ــا ه ــوا ضحاي ــد وقع ــال ق ــن األطف ــن م ــر. وإن كثيري ــرة بشــكل خطي ــنوات األخي ــالل الس خ

ــزة(،  ــزت باجلائ ــروك ف ــل )مب ــن شــائقة مث ــة بعناوي ــد إرســال رســائل معنون ــي تتعم ــع، الت املواق

ــى  ــور إل ــى الف ــادر عل ــوان، يب ــده رســالة حتمــل هــذا العن ــي بري ــل ف ــع عندمــا يجــد الطف بالطب

ــاً( )8(. ــًا إباحّي ــا يجــد أمامــه موقع ــون املفاجــأة عندم ــا، وتك فتحه

واخلطــر األكبــر كمــا يؤكــد اخلبــراء، أنــه ال ســبيل للحمايــة مــن هــذه املواقــع؛ حيــث ذكــرت 

ــى اإلنترنــت،  )شــركة أمريــكا أون اليــن(: أنــه مــع األســف، ال ميكــن ملــن ميلــك بريــدًا إلكترونّيــًا عل

ــم  ــة أطفاله ــن مراقب ــن الوالدي ــب م ــك ُيتَطل ــه. لذل ــول إلي ــن الوص ــي م ــد الدعائ ــع البري أن مين

ــع  ــذه املواق ــن ه ــر م ــود خط ــة وج ــي حال ــت، وف ــح لإلنترن ــتخدام الصحي ــى االس ــادهم إل وإرش

ــى الطفــل، ينصــح اخلبــراء الطفــل بعــدم التعامــل مــع الغربــاء عبــر اإلنترنــت، ســواء بإعطــاء  عل

االســم الكامــل والعنــوان، أو بإرســال صــورة الطفــل عبــر البريــد اإللكترونــي، وعــدم فتــح امللفــات 

ــى كلمــة الســر، وعــدم كشــفها ألي شــخص وغيــر ذلــك، وهــذه  التــي يشــك فيهــا، واحملافظــة عل

ــال  ــوب مــن األطف ــك مطل ــا؛ لذل ــا ومــن تأثيراته ــد حتــد منه ــد ال حتــل املشــكلة، وق ــراءات ق اإلج

ــي والســلبي.  ــي جانبيــه اإليجاب التعامــل احلــذر مــع اإلنترنــت ف

ــي  ــى الرغــم مــن حذرنــا وحتذيرنــا ومعرفتنــا املســبقة مبــا يحملــه لنــا اإلنترنــت ف إننــا عل

كل احلــاالت املتوقعــة وغيــر املتوقعــة، ال ميكــن بذلــك إنــكار مخاطــره مهمــا كان حجــم التعامــل 

ــديد،من دون  ــذاب ش ــه باجن ــون مع ــال يتعامل ــم أن األطف ــعاً، فامله ــًا كان أو واس ــه، ضعيف مع

ــد  ــى مســتخدميه، ق ــج ســلبية عل ــي مــن مخاطــر، أو مــا ينتجــه مــن نتائ ــى مــا يخف النظــر إل

ال يدركهــا البعــض، أو ينظــر إليهــا نظــرة جديــة، فمخاطــره وتأثيراتــه الســلبية حقيقــة واقعــة. 

ــر، مــن خــالل قيــاس وإحصــاء  ــى حقيقــة هــذا األم ــا الوصــول إل ــب ميكنن ــي هــذا اجلان وف

ــة عــام  ــت نهاي ــي اإلنترن ــا بهــا ملقاه ــة قمن ــة ميداني ــا. فخــالل جول ــي اإلنترنــت عندن عــدد مقاه

ــر،  ــة هــذا األم ــى حقيق ــك إل ــا بذل ــي هــذا االجتــاه،  توصلن ــا ف ــة لن ــراض دراســة علمي 2005 ألغ
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ــي، نســتطيع حصــر  ــا بشــكل تقريب ــا ال نســتطيع إعطــاء اإلحصــاءات الدقيقــة، إال أنن مــع أنن

املشــكلة، وأن نقيــس نســبة األطفــال مــن الكبــار املتعاملــني مــع اإلنترنــت حاليــاً، عبــر مقاهــي 

اإلنترنــت املفتوحــة للجميــع . وفــي ذلــك تأكــد لنــا أن األطفــال، وخصوصــًا بــني األعمــار)17-10( 

ــي  ــا مقاه ــم به ــي تزدح ــرى، الت ــار األخ ــف األعم ــن مختل ــي، ضم ــذه املقاه ــادون ه ــنة يرت س

ــي النهــار واملســاء.  ــة ف ــوم، ولســاعات طويل اإلنترنــت كل ي

ومــن خــالل املعاينــة والفحــص، الحــظ الباحــث وجــود أعــداد مــن األطفــال )الصبيــة( 

ــع  ــل م ــوا التعام ــد تعلم ــّناً، وق ــم س ــر منه ــن أكب ــع آخري ــم، أو م ــت لوحده ــون اإلنترن يتصفح

ــور  ــل أج ــرض. مقاب ــذا الغ ــت له ــي اإلنترن ــا مقاه ــة، تقيمه ــالل دورات خاص ــن خ ــت م اإلنترن

معينــة، ومــع أن نســبة هؤالء)الصبية(غيــر واضحــة؛ ألنهــا غيــر مســتقرة، فإننــا ميكــن الوصــول 

ــم.  ــة له ــبة تقديري ــى نس إل

فعلــى- ســبيل املثــال ال احلصــر - لــو عرفنــا أن هنــاك فــي بغــداد ألــف مقهــى لإلنترنــت، 

ــرًا - إن مــن  ــي اليــوم . ولنقــل - تقدي ــر. وأن كل مقهــى يرتــاده خمســون فــردًا ف ــي أقــل تقدي ف

ــى ســبيل املثــال - هنــاك عشــرة أطفــال، ولــدى إحصــاء العــدد  بــني هــؤالء اخلمســني فــردًا - عل

ــداد  ــي بغ ــف ف ــت األل ــي اإلنترن ــادون مقاه ــرٍد يرت ــف ف ــني أل ــاك خمس ــنجد أن هن ــي س الكل

وحدهــا كل يــوم، ومــن بــني هــذا الرقــم هنــاك عشــرة آالف طفــل . وهــذا الرقــم قابــل للزيــادة إذا 

مــا توســع اســتخدام اإلنترنــت. 

ــي العــام 2005، فكيــف احلــال اآلن بعــد عشــر ســنوات ؟ فمــن املؤكــد أن رقــم   هــذا كان ف

ــى  ــت عل ــد أن دخــل اإلنترن ــة، بع ــي املائ ــة ف ــة مائ ــًا مضاعف ــف أضعاف ــد تضاع عشــرة آالف ق

ــي وجــوده مــع األســرة داخــل  ــًا ليشــبه حالــه حــال التلفــاز ف ــت تقريب ــي كل بي نطــاق واســع، ف

ــار.  ــع األعم ــال وجلمي ــع األطف ــاول جمي ــي متن ــح ف ــت أصب ــي أن اإلنترن ــذا يعن ــت؛ وه البي

ــت ومخاطــره،  ــرات اإلنترن ــوا مبعــزل عــن تأثي ــم يكون ــال ل ــإنَّ األطف ــى هــذا األســاس، ف وعل

ــي لــم تســتقر  ــي الوقــت احلاضــر، والت ــي يلتقــون اإلنترنــت فيهــا ف برغــم املســاحة الضيقــة الت

ــى حالهــا، ومــن املتوقــع أن تتوســع، وتتوســع معهــا نســبة األطفــال املتعاملــني مــع اإلنترنــت.  عل

ــن اجتاهــات  ــم وم ــى ثقافته ــال، وعل ــى األطف ــرة عل ــة كثي ــرات جانبي ــاك تأثي ــد أن هن ــن املؤك وم

ــع  ــون م ــال لوحدهــم، يتعامل ــرك هــؤالء األطف ــا ت ــت، خصوصــًا إذا م ــا اإلنترن ــي به ــددة يأت متع

ــب  ــذا اجلان ــي ه ــات، فف ــاء واألمه ــل اآلب ــن قب ــة م ــال متابع ــليمة وب ــر س ــة غي ــت، بطريق اإلنترن
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هنــاك مخــاوف كثيــرة راح يفصــح عنهــا ويروجهــا كثيــر مــن اآلبــاء واألمهــات فــي البلــدان التــي 

ــرة .  يســتخدم فيهــا األطفــال اإلنترنــت بكث

ــام  ــالل ع ــا(، خ ــة )شــمال كارولين ــت بجامع ــذا االجتــاه، أجري ــي ه ــة ف ــة علمي ــي دراس فف

ــني و12  ــني عام ــم ماب ــراوح أعماره ــل، تت ــون طف ــن20 ملي ــر م ــاك أكث ــت : أن هن )2002( أوضح

عامــًا يســتخدمون شــبكة اإلنترنــت، و)63%( مــن األطفــال الذيــن أجريــت عليهم الدراســة وتتراوح 

أعمارهــم مابــني )9و17(عامــاً، يفّضلــون تصفــح شــبكة املعلومــات عــن مشــاهدة التلفزيــون، وأن 

ــي )5و10( ســاعات فــي األســبوع، وأن  مســتخدمي شــبكة اإلنترنــت مــن األطفــال، يقضــون حوال

عــدد األطفــال الذيــن يســتخدمون شــبكة اإلنترنــت مــن املنــازل، فــي تزايــد مســتمر. ومــن خــالل 

ــى التعامــل  هــذه األرقــام، جنــد أن األطفــال فــي كل مــكان فــي العالــم يتجهــون - ال محالــة - إل

ــى  ــا أن نشــجعهم عليــه، ونحفزهــم عل مــع شــبكة املعلومــات )اإلنترنــت(، وهــذا مــا يجــب علين

ــى ال يتــم اســتخدام هــذه الوســائل فــي أشــياء قــد  اســتخدامه . ولكــن بشــروط موضوعيــة؛ حت

يكــون الضــرر منهــا أكثــر مــن نفعهــا )9(.

ــل  ــة الطف ــة إعان ــد أهمي ــى تأكي ــو الرضــا( إل ــور) ســعد أب ــي هــذا الصــدد يذهــب الدكت وف

ــى اختيــار مــا هــو مناســب مــن اإلنترنــت، إذ يقــول : مــع الكــم املعرفــي الهائــل الــذي يقــدم  عل

مــن خــالل وســائل االتصــال املختلفــة، وتباينــه أجنبّيــًا كان أم عربّياً، يســتطيع الطفــل أن يختار، 

خصوصــًا إذا عاونــه اآلخــرون، مبــا يحســن التلقــي وحســن االســتيعاب، وكيفيــة التواصــل مــع 

ــة اإلنترنــت فيجــب أن تــزود باختصاصيــني نفســيني  ــى مســتوى أندي البيــت واملدرســة. أمــا عل

ــن  ــن م ــى نتمك ــم؛ وحت ــن اختياراته ــم وحس ــل خبراته ــى تكام ــال عل ــوا األطف ــني؛ ليعين وتربوي

ــر مضمونــة )10(.  تنشــئة جيــل واٍع، ونحميــه مــن قيــم ســلبية واختيــارات غي

ــى اإلنترنــت وضرورتــه  ــد عل ــة، والتشــديد والتأكي ــي الوقــت ذاتــه . ومــع كل هــذه األهمي وف

فــي حياتنــا بشــكل عــام، وحيــاة األطفــال بشــكل خــاص، البــد مــن االنتبــاه واحلــذر مــن 

ــن  ــا م ــا وراءه ــي م ــتترة، تخف ــا مس ــن خفاي ــه م ــا في ــت، وم ــة لإلنترن ــتخدامات املفتوح االس

ــة  ــة النهائي ــي احملصل ــؤدي ف ــي ت ــات، والت ــوه واالجتاه ــددة الوج ــرة، ومتع ــار كثي مضــار، وأخط

ــى املســتخدمني، وخصوصــًا مــن  ــرة يصعــب معاجلتهــا، إذا مــا تســرَّبت إل ــى منزلقــات خطي إل

ــال.  ــور لألطف جمه

ــى  ــي مضــارُّ وأخطــاٌر إل ــي واجتماع ــي وثقاف ــت بوصفــه وســيلة اتصــال إعالم إذن لإلنترن
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ــال بشــكل خــاص،  ــام واألطف ــراد بشــكل ع ــن األف ــا ملســتخدميه م ــي يتيحه ــع الت ــب املناف جان

ــال؟ ــى األطف ــرات عل ــا مــن تأثي ــا له ــف بوســائل اإلعــالم األخــرى وم فكي

االتصال التقني لإلعالم بجمهور األطفال 
ــور الراشــدين دون  ــى جمه ــة ال يتوجــه إل ــالم بأشــكاله ووســائله كاف ــن الواضــح أن اإلع م

ــع؛  ــراد املجتمــع، وقنواتــه تســتهدف اجلمي ــع أف ــى جمي ــو يتوجــه -بشــكل عــام- إل غيرهــم، فه

ــّداه ليأخــذ  ــي جمهــور الراشــدين فحســب، إمنــا تع ــر وســائل هــذا اإلعــالم ف ــم يكــن تأثي ــذا ل ل

ــم  ــر ل ــال، مــع أن هــذا التأثي ــور األطف ــي جمه ــد ف ــات أبع ــر مســاحات أوســع، ومدي هــذا التأثي

ــو  ــالم ماه ــذا اإلع ــي ه ــاك ف ــال؛ ألن هن ــور األطف ــى جمه ــام إل ــه الع ــي توجه ــًا ف ــن إيجابّي يك

ــزه  ــلبي ومتيي ــة الس ــذه معرف ــال ه ــات األطف ــدور فئ ــس مبق ــال، ولي ــات األطف ــر مناســب لفئ غي

ــة مــدركات هــؤالء األطفــال  ــر هــذا اإلعــالم؛ وذلــك حملدودي ــي تأثي ــي املناســب لهــم ف عــن اإليجاب

ــي،  ــى التمييــز، بــني مــا هــو ســلبي ومــا هــو إيجاب ملضامــني هــذا التأثيــر، وضعــف قدرتهــم عل

ــكل  ــواء أكان بش ــه، س ــون ل ــذي يتعرض ــار. وال ــى الكب ــه إل ــام املوج ــالم الع ــي اإلع ــًا ف خصوص

مباشــر أم غيــر مباشــر، لطبيعــة تكيفهــم االجتماعــي، ولطبيعــة حركتهــم، ونشــاطهم، وتفاعلهــم 

ــة للمجتمــع.  ــاة العام ــي احلي ــي ف اليوم

، الــذي ينفــرد  ــى إيجــاد نــوع مــن اإلعــالم اخلــاص، واملقــنَّ مــن هنــا نشــأ االجتــاه إل

مبخاطبــة الطفولــة، ويعــزز دورهــا، وفاعليتهــا فــي احليــاة، ويســتجيب حلاجاتهــا، وخصائصهــا 

ــن  ــك م ــر ذل ــة، وغي ــة، والثقافي ــة، واإلعالمي ــة، واألخالقي ــة، واالنفعالي ــيكولوجية، واالجتماعي الس

مزايــا الطفــل وحاجاتــه اخلاصــة، بدرجــة عاليــة مــن الوعي النفســي واللغــوي واملهني واإلنســاني 

مباهيــة الطفولــة، ومباهيــة خاصيتهــا وخصائصهــا احلساســة، فــي التخاطــب، وفــي االتصــال 

ــوي.  ــي والترب ــي والثقاف اإلعالم

ــي  ــة واألســلوبية ف ــورة اخلصائــص املهني ــى بل ــق، خلــص هــذا االجتــاه إل ومــن هــذا املنطل

مخاطبــة الطفــل عبــر وســائل اإلعــالم املختلفــة . فتــم تخصيــص العديــد مــن البرامــج اإلذاعيــة 

والتلفزيونيــة التــي تخاطــب األطفــال خطابــًا خاّصــاً، وتســتجيب لنوازعهــم وحاجاتهــم وميولهــم، 

ــات  ــن املطبوع ــد م ــص العدي ــى تخصي ــة إل ــون، باإلضاف ــوات التلفزي ــة وقن ــر محطــات اإلذاع عب

ــًا  ــى وجــه اخلصــوص، خطاب ــال، عل ــة األطف ــة واخلاصــة مبخاطب ــة املوّجه ــات اإلعالمي والصفح
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ــن  ــد م ــي العدي ــار، ف ــالم الكب ــر، إع ــادئ األم ــي ب ــه، ف ــون منطلق ــاً، يك ــاً، وثقافّي ــاً، وتربوّي إعالمّي

ــة  ــًا إنســانّياً، ال يقــل أهمي ــال واجب ــة األطف ــي مخاطب ــي وجــدت ف ــار، الت صحــف ومجــالت الكب

ــى مســئولية هــذا اإلعــالم  عــن الواجــب اإلعالمــي فــي مخاطبــة الراشــدين، فســعى القائمــون عل

ــز  ــال، مــن احلي ــم باألطف ــرة اهتمامه ــى توســيع دائ ــي هــذه املجــالت، إل ــي هــذه الصحــف وف ف

ــي  ــل ف ــر، يتمث ــز أكب ــى حي ــة، إل ــك املجل ــة، أو تل ــذه الصحيف ــي ه ــم ف ــر املخصــص له الصغي

إصــدار املجــالت املســتقلة لألطفــال بشــكل دوري، أو إصــدار مالحــق صغيــرة تخاطــب جمهــور 

ــة  ــات التربوي ــن املؤسس ــد م ــام العدي ــى قي ــة إل ــذا باإلضاف ــه اخلصــوص، ه ــى وج ــال عل األطف

ــال.   ــة األطف ــة بإصــدار بعــض املجــالت املخصصــة ملخاطب ــة واالجتماعي والثقافي

ــى تعزيــز دور وســائل اإلعــالم اخلاصــة بالطفــل، وبلــورت اجتاهاتهــا فــي  كل ذلــك قــد دعــا إل

ــرز  ــي حيــاة الطفــل، فب مخاطبــة األطفــال، واالهتمــام بتوجيــه األطــر اخلاصــة بهــذه الوســائل ف

ــي  ــًا بوســائل اإلعــالم الت ــًا خاّص ــال(، بحســبانه مفهوم ــوم )إعــالم األطف ــي هــذا االجتــاه مفه ف

ــى مخاطبتهــا بشــكل ممنهــج  تتفــق مــع خصائــص الطفولــة، وتتخصــص فــي التوجــه إليهــا وإل

وخــاص، فــي الشــكل واملضمــون، وتنطلــق منهــا فــي مخاطبــة األطفــال، الذيــن يتعرضــون لهــا 

ــر هــذه الوســائل  ــئ االتصــال عب ــي؛ إذ يهي ــر انتقائ ــًا أم غي ــرض انتقائّي )ســواء أكان هــذا التع

ــد  ــرات ق ــف وخب ــي مواق ــا ف ــى درجــة م ــن إشــراك أنفســهم إل ــم م ــال للمشــاركة، وميكنه األطف

ــد مــن  ــي العدي ــة ف ــة، وتقمــص أدوار ذاتيــة وأخــرى اجتماعي ــي حياتهــم العادي ال ميــرون بهــا ف

ــى هــذا ميكــن القــول : إن لالتصــال  ــي واقــع احليــاة أداؤهــا. وعل اجلماعــات قــد ال يتــاح لهــم ف

ــم ومســتويات  ــم واجتاهاته ــال ودوافعه ــدارك األطف ــى م ــر عل ــي التأثي ــًا ف ــري دورًا مهّم اجلماهي

فهمهــم واهتماماتهــم وأذواقهــم ووجهــات نظرهــم وقيمهــم وأمنــاط ســلوكهم؛ إذ يتعــرض األطفال 

ــالم  ــون لإلع ــا يتعرض ــم، كم ــه إليه ــام املوج ــكل ع ــري بش ــالم اجلماهي ــائل اإلع ــه وس ــا تقدم مل

ــى الكبــار )11(.  املوجــه إل

ــال،  ــى األطف ــر عل ــي التأثي ــا ف ــا وفاعليته ــالم، وأثره ــائل اإلع ــة وس ــدرك أهمي ــا ن ــن هن م

ــة القيــم والســلوكيات  ــة، مــن خــالل نوعي ــة والثقافي ــة والتربوي ــد اجتاهاتهــم األخالقي ــي حتدي وف

التــي توصلهــا هــذه الوســائل إليهــم، عبــر اتصالهــا املباشــر وغيــر املباشــر باألطفــال، وإيصــال 

ــة  ــة والتربوي ــن املضامــني الثقافي ــدر م ــى ق ــة، تنطــوي عل ــن رســالة إعالمي ــه م ــد إيصال ــا تري م

ــة .  واالجتماعي
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مؤثر الوسائط اإلعالمية يف قيم الطفل  
ــي حــد  ــي ف ــة ه ــت أم مســموعة أم مرئي ــروءة كان ــة مق ــإن الوســيلة اإلعالمي ــك ف ــًا لذل وتبع

ــي  ــه ف ــن قوت ــر ع ــيط يعب ــذا الوس ــه، وه ــني ثقافت ــل وب ــني الطف ــر ب ــام ومؤّث ــيط ع ــا، وس ذاته

التأثيــر والفاعليــة، مــن خــالل مــا يحملــه مــن عناصــر اجلــذب والتشــويق واإلثــارة، التــي 

ــا،  ــي يحمله ــة الت ــائل االتصالي ــي الرس ــوز ف ــدالالت والرم ــي وال ــل املعان ــي نق ــا ف ــد عليه يعتم

ــي  ــي بأشــكال ومتظهــرات ووســائل عديــدة، ومتنوعــة، جتــىء ف ــي لهــا، فيأت ــر جتســيده الفن عب

أشــكال ومظاهــر وســائل اإلعــالم اخلاصــة باألطفــال بشــكل عــام . والتــي تشــكل فــي مجملهــا، 

ــي  ــف عدل ــور )عاط ــك الدكت ــى ذل ــب إل ــا يذه ــات، مثلم ــل باملعلوم ــد الطف ــية مت ــوات أساس قن

ــى أنَّ عمليــة اســتقبال املعلومــات فــي حــد ذاتهــا، تتركــز فــي عــدد  العبــد عبيــد(، حــني يؤكــد عل

مــن األعضــاء واألجهــزة، هــي أعضــاء االســتقبال احلســي، وتختــص هــذه األعضــاء باســتقبال 

ــي صــورة متطــورة  ــي املنــاخ احمليــط باإلنســان، وإعــادة إرســالها ف ــرات ف املعلومــات عــن التغيي

ــرة،  ــاة ألول م ــى احلي ــه عل ــح عيني ــل، ويفت ــد الطف ــا يول ــل. فعندم ــل والتعام ــزة التحلي ــى أجه إل

فــإن مخــه ســرعان مــا يبــدأ فــي اســتقبال واختــزان املعلومــات التــي يراهــا حولــه، وتعتبــر هــذه 

اللقطــات الســريعة عــن العالــم احمليــط بــه، التــي تســجل فــي املــخ، مــن خالل حاســة النظــر، أول 

ــى املعلومــات أو املعرفــة  املصــادر عــن املعلومــات، وقــد ذكــر بعــض اخلبــراء أن املــرء يحصــل عل

اإلنســانية عمومــًا عــن طريــق احلــواس اخلمــس، وبعــد عــدة جتــارب وجــدوا أن اإلنســان يحصــل 

ــى معلوماتــه بالنســب املئويــة اآلتيــة: عــن طريــق البصــر )75%(، عــن طريــق الســمع )%13(،  عل

ــد التعــرض  عــن طريــق اللمــس )6%(، عــن طريــق الشــم )3%(، وعــن طريــق التــذوق )3%(. ويزي

ــط  ــي املتوس ــراد يخصصــون ف ــروف أن األف ــن املع ــل؛ فم ــات الطف ــن معلوم ــالم م ــائل اإلع لوس

ــًا  ــرد يومّي ــرَّض الف ــم أن تع ــن احملت ــاً، وم ــن ســت ســاعات يومّي ــل ع ــا ال يق ــالم م لوســائل اإلع

لهــذه الوســائل ملــدة ســت ســاعات يجعلــه يأخــذ قــدرًا مــن املعلومــات منهــا، ويحتفــظ بهــا)12(.

ــذا  ــتمرار؛ فه ــا باس ــرض له ــن كل اجتــاه، ويتع ــل م ــط الطف ــالم حتي ــائل اإلع ومبــا أن وس

ــرى تصــب هــذه املعلومــات كلهــا  ــا ت ــاًل مــن املعلومــات، فهــل ي ــًا هائ ــي أنهــا تضــخ لــه كّم يعن

ــره؟ ــه وفك ــي نحــو مخيلت ــي اجتــاه إيجاب ــل، وتســير ف ــح الطف ــي صال ف

ــتطاعت أن  ــام، اس ــكل ع ــالم بش ــائل اإلع ــي أن وس ــا، وه ــن نكرانه ــة ال ميك ــاك حقيق هن

تتحكــم فــي نوعيــة القيــم، وأمنــاط الســلوك، ومبــادئ التربيــة، ومؤثــرات الثقافــة التــي تضخهــا 
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للطفــل؛ وبذلــك أصبــح تأثيرهــا فــي التنشــئة االجتماعيــة والثقافيــة تأثيــرًا قوّيــاً، يفــوق أحيانــًا 

ــى تأكيــد هــذه احلقيقــة )الدكتــورة  تأثيــر األب أو تأثيــر األم فــي هــذه التنشــئة، مثلمــا تذهــب إل

ــات  ــدى مؤسس ــا إح ــى أنه ــالم عل ــائل اإلع ــى وس ــر إل ــول : )ينظ ــني تق ــي( ح ــوزان القلبين س

التنشــئة االجتماعيــة فــي أي مجتمــع؛ حيــث تلعــب دورًا واســع النطــاق فــي مجــاالت التثقيــف 

ــه  ــي الترفي ــي ف ــا األساس ــن دوره ــاًل ع ــار، فض ــالم واألخب ــه واإلع ــاد والتوجي ــم واإلرش والتعلي

والتســلية، اللذْيــن ُيعــدَّان مــن أدوارهــا األساســية وليســت الثانويــة، خصوصــًا فــي املجتمعــات 

ــل  ــدور مكم ــالم ب ــائل اإلع ــا وس ــوم فيه ــي تق ــض، والت ــل االقتصــادي املنخف ــة ذات الدخ النامي

أحيانــًا فــي التربيــة والتنشــئة االجتماعيــة، وبــدور بديــل أحياًنــا ملؤسســات التنشــئة االجتماعيــة 

»كاألســرة واملدرســة ودور العبــادة وغيرهــا«؛ إذ لــم تعــد املؤسســات التقليديــة مســئولة مبفردهــا 

ــاً( )13(. ــًا وثقافّي عــن تنشــئة الطفــل ورعايتــه تربوّي

ــن دور األب  ــة ع ــن أدوار بديل ــه م ــوم ب ــا تق ــالم فيم ــورة وســائل اإلع ــن خط ــا تكم ــن هن وم

ــر  ــي كثي ــوي وثقاف ــاد ترب ــم وإرش ــن قي ــه م ــا تضخ ــر م ــك عب ــل، وذل ــاة الطف ــي حي أو األم ف

منــه معاكــس ملــا يســير عليــه األب أو األم فــي إرشــاد وتربيــة وتثقيــف طفلْيهمــا، ضمــن 

ــع،  ــة املجتم ــن ثقاف ــات م ــاء واألمه ــا اآلب ــق به ــاليب خاصــة، ينطل ــلوك وأس ــر وس ــم ومعايي قي

ــي  ــك املجتمــع، وباملقابــل : يشــكل عصــر االنفتــاح اإلعالم ــي ذل ــر ثقافــة األطفــال ف ومــن معايي

ــث  ــي؛ حي ــل العرب ــة الطف ــام ثقاف ــرًا أم ــًا كبي ــي، حتدي ــم الفضائ ــة والتزاح ــماوات املفتوح والس

ــة  ــلوكيات اجتماعي ــم وس ــة قي ــة ومنظوم ــًا ثقافي ــل أمناط ــة حتم ــات األجنبي ــت الفضائي انطلق

ــى أحــد أن القــوى السياســية  ــى املجتمعــات العربيــة، ولــم يعــد خافيــًا عل واســتهالكية دخيلــة عل

ــوم بتوظيفهــا خلدمــة  ــرة للقــارات، تق ــة العاب ــى وســائل اإلعــالم الدولي ــة عل ــة املهيمن واالقتصادي

ــة،  ــة العربي ــة والثقافي ــة والقومي ــة الوطني ــي الهوي ــر ف ــدف التأثي ــتراتيجية؛ به ــا اإلس مصاحله

ــى عاتــق وســائل اإلعــالم العربيــة مســئولية التصــدي لهــذا االختــراق  ومــن هــذا املنطلــق تقــع عل

الثقافــي، عبــر تلبيــة احتياجــات ورغبــات واهتمامــات الطفــل العربــي، وأن تدخــل حلبــة الصــراع 

ــة )14(. ــة ال متوقع متحدي

وأهــم نقطــة فــي هــذا االجتــاه هي خلــق القاعدة اإلعالميــة الرصينة في واقــع الطفل، ومدها 

ــة  ــل بدرجــة عالي ــام الطف ــى اهتم ــل لتســتحوذ عل ــر الفاع ــوة واجلــذب والتأثي ــكل مقومــات الق ب

ــى عاتــق القائــم باالتصــال فــي املجــال اإلعالمــي مهمــات ومســئوليات  مــن الوعــي؛ حيــث تقــع عل
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ــتهدف، وإذا  ــور املس ــة للجمه ــالة اإلعالمي ــن الرس ــوب م ــر املطل ــداث التأثي ــا إح ــدة، أهمه عدي

ــة أخطــر، وتســتلزم االســتعانة  ــر، واملهم ــون املســئولية أكب ــل، فتك ــا هــو الطف ــور هن كان اجلمه

ــى جــذب الطفــل والتعامــل معــه فــي  بكفايــات بشــرية متميــزة ومتمكنــة مــن أدواتهــا وقــادرة عل

املراحــل العمريــة كافــة؛ ألنهــا تســهم بدورهــا فــي تشــكيل وجــدان الطفــل وتنشــئته االجتماعيــة 

ــاء، والتوجــه  ــار وانتق ــة واختي ــارات دقيق ــات البشــرية الختب والنفســية، وأن تخضــع هــذه الكفاي

ــي  ــار ف ــذب واإلبه ــر اجل ــتخدام عناص ــم، واس ــبنْي له ــكل املناس ــلوب والش ــال باألس ــى األطف إل

ــى املشــاركة فــي برامجهــم لالنتفــاع  ــى الطفــل، وحــث األطفــال عل الرســالة اإلعالميــة املوجهــة إل

ــى  ــى االنتفــاع واملشــاركة؛ ممــا يفــرض عل ــي تقــوم عل ـــ )دميقراطيــة االتصــال( الت مبــا يعــرف ب

ــى مســتوى )15(. ــى أعل ــًا عل هــؤالء اإلعالميــني مســئوليات ومقتضيــات تدريبيــة مخططــة علمّي

تخطيط ونتائج يف التوجّه اإلعالمي للطفل 
ــي  ــل مــن شــأنه أن يرتق ــي مجــال إعــالم الطف ــة ف ــوادر املتخصصــة والفاعل إن إيجــاد الك

ــي  ــده ف ــا جن ــه. إال أن م ــر في ــل والتأثي ــذب الطف ــي ج ــده ف ــن قواع ــع م ــالم، ويوسِّ ــذا اإلع به

مجتمعاتنــا، عكــس ذلــك؛ حيــث أظهــرت الدراســات العديــدة حجــم الضعــف فــي الكفايــات التــي 

ــي  تعمــل فــي إعــالم الطفــل، وأوضحــت هــذه الدراســات العلميــة : أن أكثــر مــن نصفهــم )حوال

ــي مجاالتهــم، كمــا لوحــظ عــدم وجــود  ــى دورات تدريبيــة متخصصــة ف ــوا عل 57,9%( لــم يحصل
رضــا وظيفــي، خصوصــًا ملــن يعمــل فــي مجــال برامــج األطفــال؛ حيــث يعامــل مادّيــًا أقــل مــن 

ــي نوعيــات أخــرى مــن البرامــج، كمــا أظهــرت نتائــج الدراســات غيــاب املتخصصــني  نظرائــه ف

ــن  ــم ممــا يفرضــه عصــر الســماوات املفتوحــة م ــى الرغ ــل، عل ــا الطف ــج ودرام ــة برام ــي كتاب ف

ــوارد مــن خــالل  ــى تســتطيع هــذه البرامــج أن تتنافــس مــع مثيلهــا ال ضــرورة التخصــص؛ حت

ــال،  ــج األطف ــة لبرام ــات املخصص ــف امليزاني ــى ضع ــة إل ــذا باإلضاف ــة، ه ــات األجنبي الفضائي

ــرية  ــات البش ــدى الكفاي ــي ل ــا الوظيف ــق الرض ــدم حتق ــني وع ــف املضام ــى ضع ــذي أدى إل وال

ــي )16(. ــل العرب ــة املتاحــة إلعــالم الطف ــات التكنولوجي ــف اإلمكان ــة، فضــاًل عــن ضع العامل

ــى ابتعــاد الطفــل العربــي عــن وســائل اإلعــالم احملليــة، واجنذابه إلى وســائل  كل ذلــك أدى إل

ــرة،  اإلعــالم الوافــدة والتأثــر مبضامينهــا وقيمهــا، وخصوصــًا قيــم التلفزيــون ومضامينــه الكثي

ــي تتوجــه  ــي. وأخطــر االجتاهــات الســلبية الت ــا الســلبي باإليجاب ــط فيه ــي يختل والشــائكة الت
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إليهــا برامــج وأفــالم التلفزيــون هــي اجتاهــات العنــف واجلرميــة والرعــب، وقــد أظهــرت عشــرات 

ــم واملضامــني اخلطــرة.  ــون مــن هــذه القي ــي هــذا املجــال حجــم مــا يقدمــه التلفزي الدراســات ف

ــون  ــع الباحث ــد أن تاب ــا بع ــة نتائجه ــة التحليلي ــات العلمي ــذه الدراس ــدى ه ــرت إح ــث أظه حي

برامــج التلفزيــون املختلفــة خــالل أســبوع فــي أربــع محطــات فوجــدوا )أن املضامــني املخصصــة 

ــى : الصــور املتحركــة )18%(، واألفــالم الغربيــة )13%(، وأفــالم اجلرميــة  لألطفــال تتــوزع عل

ــيقى  ــة )1,5%(، موس ــال درامي ــار )7,75%(، وأعم ــازة )10,25%(، وأخب ــة ممت ــالم خاص )11%( وأف

ــني  ــذه املضام ــا ه ــي عرضــت خالله ــاعة الت ــة الس ــدوا أيضــًا أن مائ ــيكية )1,25%( ،ووج كالس

تضمنــت : )12( جرميــة قتــل، )16( معركــة باملسدســات، )21( شــخصًا يصابــون بالرصــاص، 

)21( مــن األعمــال العنيفــة والتضــارب تتــراوح بــني اإلصابــة بالرصــاص أو الضــرب، )37( مــن 

مناظــر الصــراع والتضــارب باأليــدي أو بــأدوات مختلفــة ومحــاوالت للخنــق وصــراع املــاء وتقييــد 

ــك( )17( . ــر ذل ــر، )4( محــاوالت لالنتحــار، وغي ــي الظه ــة بســكني ف لليديــن، وإصاب

هــذه واحــدة مــن النتائــج، فكيــف ســيكون عليــه واقــع احلــال بشــكل عــام أمــام التلفزيــون، 

ــى جانــب الكتــب واملجــالت األجنبيــة التــي  والفيديــو والفضائيــات املفتوحــة علــى مصراعيهــا، إل

ــي جتــذب  ــى األشــكال والصــور الت ــب بأبه ــي تقــدمي العنــف واجلرميــة والرع ــت تتفــن ف مــا زال

ــا  ــن الســهولة أن يكتســب منه ــا، وم ــع حتــت تأثيره ــت يق ــرور الوق ــه مب ــا؟ وجتعل ــل إليه الطف

ــى أرض الواقــع مــع زمالئــه، وتدفعــه  ــى تطبيقهــا عل الصــور والطــرق واألســاليب التــي تدفعــه إل

ــى االنحــراف والســلوك اجلانــح.  إل

التأثريات الجانبية لإلعالم على الطفل 
ــب  ــال، ونطال ــى األطف ــلبية عل ــا الس ــي تأثيراته ــالم ف ــائل اإلع ــوم وس ــا نل ــًا م ــا غالب إنن

ــى دورنــا فــي هــذا املجــال؛ إذ إن دور اآلبــاء واألمهــات  بوضــع حــدٍّ لهــذه التأثيــرات، ولــم ننتبــه إل

يشــكل جانبــًا مهّمــًا فــي احلــد مــن التأثيــرات الســلبية لوســائل اإلعــالم، وخصوصــًا التلفزيــون، 

ــى األطفــال. عل

ــا  ــر مــن القضاي ــى كثي ــي بــكل وضــوح، إل ــور عاطــف عدل ــي هــذا االجتــاه، أشــار الدكت وف

ــي األطفــال  ــر وســائل اإلعــالم ف ــي مجــال تأثي ــة والتحليــالت والشــواهد ف والدراســات اإلحصائي

ــى التلفزيــون  ــًا وســلبّيًا  فأكــد جانبــًا مــن ذلــك بقولــه : )إن بعــض األمهــات تعتمــدن عل ايجابّي
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كجليــس لألطفــال فــي أثنــاء القيــام باألعمــال املنزليــة، وتكمــن اخلطــورة فــي ذلــك فــي جانبــني؛ 

أولهمــا أن األطفــال يشــاهدون فــي الغالــب املــواد التلفزيونيــة املعــدة للكبــار؛ وثانيهمــا أن هــؤالء 

األطفــال يجلســون مبفردهــم أمــام التلفزيــون النشــغال األمهــات عنهــم؛ ممــا يزيــد مــن احتمــال 

ــبهه  ــا ش ــا كم ــون، وإمن ــاز التلفزي ــام جه ــلبّيًا أم ــس س ــل يجل ــرة، فالطف ــة كبي ــر بدرج التأثي

ــي متتــص كل مــا تتعــرض لــه، أو كمــا شــبهت دراســة أخــرى  )هوفمــان( كقطعــة اإلســفنج الت

ــن  ــه م ــا يقدم ــة مل ــه مستســلمًا دون مقاوم ــذي يجعل ــئ ال ــام الداف ــر احلم ــون بأث ــر التلفزي تأثي

أمنــاط وصــور لألفــراد واملواقــف والســلوك؛ ولذلــك تعلــو األصــوات منتقــدة وســائل اإلعــالم، وكأن 

ــر  ــة أن وســائل اإلعــالم تخاطــب جماهي ــدور األب واألم. واحلقيق ــام ب وســائل اإلعــالم عليهــا القي

ــاس،  ــدرك، وإذا أرادت وســائل اإلعــالم إرضــاء كل الن ــة ال ت ــاس غاي ــا أن رضــاء الن ــة، كم متنوع

فإنهــا لــن ترضــي أحــداً، واملطلــوب مــن اآلبــاء واألمهــات اجللــوس مــع أبنائهــم ومتابعــة عــادات 

وأمنــاط تعرضهــم لوســائل اإلعــالم لترشــيدها، ولنثقــف أطفالنــا؛ ولنجلــس معهــم ونختــار لهــم 

ــى  مــا يناســبهم، وجنــري حــوارًا هادفــًا حــول مضمــون مــا يقــرءون ويســمعون ويشــاهدون؛ حت

ــذي ننتظــره: نصــف احلاضــر وكل املســتقبل )18(. نوجــد الطفــل ال

ــة  ــق بعالق ــى مســألة مهمــة جــّداً، تتعل ــي إل ــالل عراب ــور ب ــب آخــر، يشــير الدكت ــي جان وف

ــي األســري  ــص بالوع ــا يخت ــي مجــال اإلعــالم وم ــي ف ــاب ودور التطــور التكنولوج ــل بالكت الطف

ــى طريقــة تكويــن طفلنــا العربــي الثقافــي  فــي ذلــك، حيــث يقــول: لقــد أثــرت ثــورة املعلومــات عل

ــة  ــون وإذاع ــن تلفزي ــل م ــط بالطف ــورة بتطــور أشــكال اإلعــالم احملي ــت هــذه الث ــي، وترافق والعلم

ــار مــن  ومجالت...إلــخ. فــإذا مــررت أمــام أي مدرســة ابتدائيــة أو إعداديــة أو ثانويــة فــي أواخــر أيَّ

كل عــام، وهــو موعــد انتهــاء امتحانــات العــام الدراســي فــي ســورية، فسيدهشــك الكــم الهائــل 

ــى األرض هنــا وهنــاك، بشــكل عشــوائي وانتقامــي، فــي  مــن الكتــب والدفاتــر املمزقــة وامللقــاة عل

عمليــة تبــدو طقســًا تطهيرّيــًا مــن رجــس الدراســة والنظــام والنظافــة، وفــي كل عــام أتســاءل : 

مــا الــذي يدفــع هــؤالء الطــالب إللقــاء كتبهــم؟ وهــم ال يلقونهــا في احلاويــات املخصصــة للقمامة، 

ــي؟ وأجــد أن التحليــل لهــذه  ــي الطرقــات، وملــاذا ميزقونهــا بهــذا الشــكل النــزق االنفعال وإمنــا ف

احلادثــة يبــرز كيــف يربــط الطــالب عقلّيــًا بــني الكتــب واملدرســة والنظــام والعالقــات االمتحانيــة، 

ورهبــة االمتحــان والــدوام اإلجبــاري وأوامــر املدرســني. كل ذك ميكــن إلغــاؤه واخلــالص منــه دفعــة 

ــي  ــة تلب ــيلة معرفي ــا ليســت وس ــب هن ــي. والكت ــام الدراس ــام الع ــن أي ــوم م ــر ي ــع آخ ــدة م واح
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ــى  ــى عالمــات تنقلنــا إل ــى االطــالع واملعرفــة وإمنــا وســيلة للحصــول عل حاجــة الطفــل املراهــق إل

ــى فقــط! لذلــك ومــع منظومــة معرفيــة اجتماعيــة مرســخة منــذ الطفولــة هــذا شــكلها،  صــف أعل

ــة  ــر مطلوب ــى )290( غي ــن )200( إل ــات م ــة إنَّ الصفح ــالب اجلامع ــول لط ــتغرب أن نق ال نس

ــى متزيقهــا ورميهــا مــن الكتــاب. إن قيمــة الكتــاب بوصفــه  لالمتحــان، فيســارع أحــد الطــالب إل

وســيلة معرفيــة وإطالعيــة وليســت امتحانيــة لــم ترســخ فــي مجتمعنــا، ال مــن خــالل الدراســة، 

وال مــن خــالل األســرة، وال مــن خــالل احليــاة االجتماعيــة العامــة ) 19(.

اإلعالم وقراءات الطفل 
ــى دراســة أجريــت حــول مقتنيــات العائلــة مــن  وفــي جانــب آخــر يشــير الدكتــور عرابــي إل

املجــالت والقصــص املخصصــة لألطفــال؛ حيــث أجــاب فــي هــذه الدراســة )21%( مــن اآلبــاء فقــط 

ــا  ــن أجله ــي م ــن األســباب الت ــري ع ــي التح ــم قصصــًا ومجــالت، )وف ــم يشــترون ألطفاله بأنه

ــن  ــارب )30%( م ــا يق ــني أن م ــص، تب ــالت والقص ــراء املج ــن ش ــر ع ــن األس ــت )79%( م أحجم

ــة،  ــاع بفائدتهــا و)70%( ال تشــتريها بســبب عــدم قدرتهــا املالي ــدم االقتن األســر ال تشــتريها لع

ــى الرغــم مــن توفرهــا فــي أماكــن إقامتهــم، ووجــود أطفــال األســر فــي ســن مناســبة للقــراءة.  عل

ــذي  ــدرة الشــرائية هــو ال ــف الق ــح أن ضع ــا هــو : هــل صحي ــذي يطــرح نفســه هن والســؤال ال

ــرة مــن األســر ال تشــتري مجــالت وقصصــًا ألطفالهــا، أم أن املوضــوع برمتــه  جعــل نســبة كبي

يتعلــق مبســتوى الوعــي والنضــج لــدى املجتمــع، أم مــدى اإلحســاس بأهميــة القــراءة لألطفــال 

ــى  مقارنــة بالطعــام والشــراب واللبــاس؟ واحلقيقــة أن الكتابــة لألطفــال فــي بالدنــا ال تراعــي عل

الغالــب أي شــكل مــن أشــكال التفرقــة بــني األطفــال، ال ثقافّيــًا وال اجتماعّيــًا وال حتــى عمرّيــاً. 

ــي  ــق ف ــه األعم ــل؛ ولدخول ــل الطف ــن قب ــص م ــتيعاب الن ــّدًا الس ــة ج ــة مهم ــذه التفرق ــع أن ه م

ــة  ــف حواجــز لغوي ــكار املؤل ــن أف ــه ع ــل تفصل ــة. إن الطف ــة والثقافي ــل االجتماعي ــة الطف منظوم

ــى  وتطويريــة وظرفيــة مختلفــة؛ لذلــك جنــد أن تأليــف كتــب األطفــال يجــب أن ال يتوجــه إل

ــي تشــرك الطفــل  األطفــال، بــل يتعــني أن ينطلــق مــن فكــر األطفــال، بإيجــاد ســبل احلــوار الت

ــري )20(. ــي والعم ــاول األفــكار ومعاجلتهــا، وصياغــة املناســب مــع تطــور الطفــل الذهن ــي تن ف

ــى  ــراءة بالنســبة إل ــة الق ــي األســري بأهمي ــا دور الوع ــرز هن ــك ضــرورة أن يب ــوق كل ذل وف

ــاب  ــراءة وحــب الكت ــى الق ــز الطفــل عل ــي حتفي ــي مــداه الواســع ف الطفــل، وأن يأخــذ هــذا الوع
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ــة إرشــاده  ــة، مــع أهمي ــوات الثقافي ــارات الصحيحــة مــن هــذه القن ــي االختي ــة، وإعانتــه ف واملجل

ــى معرفــة النافــع مــن املضــر فيمــا يقــدم مــن برامــج  مــن قبــل األســرة وخصوصــًا األب أو األم إل

ــي وســائل اإلعــالم املختلفــة؛ لكــي يكــون أمــام  وأفــالم و مضامــني وأســاليب وأشــكال متنوعــة ف

الطفــل أكثــر مــن فرصــة، وأكثــر مــن اختيــار، فــي أشــكال املطالعــة واملشــاهدة واالســتماع، ملــا 

ميكــن مــن وســائل اإلعــالم. 

ــى األســرة أن تضــع أمــام الطفــل نظامــًا ممنهجــًا وواضحــًا  ــي هــذا االجتــاه، يجــب عل وف

ــل  ــات الطف ــي إدراك حاج ــي ف ــي والعلم ــتواها الثقاف ــرة، ومس ــي األس ــن وع ــر ع ــه، يعب لقراءات

ــة  ــه، ومتابع ــنه وملدركات ــب لس ــو مناس ــاليب إشــباعها مبــا ه ــرق وأس ــة، وط ــة واإلعالمي الثقافي

ــى عالقــة  تطــور وعــي الطفــل وعالقتــه بهــذه الوســائل عــن قــرب، والوقــوف بشــكل أساســي عل

الطفــل بالكتــاب، وخصوصــًا الكتــاب املدرســي، ومعرفــة مــدى قيمــة هــذا الكتــاب للطفــل، ومــدى 

ــي  ــر مباشــر أن أســاس تطــور اإلنســان وحتضــره يأت قيمتــه عنــد الطفــل، وإفهامــه بشــكل غي

ــه، ومــن دون  ــة وضــرورة ل ــوم ومعــارف ذات أهمي ــاب، ومــا ينطــوي عليــه مــن عل مــن قيمــة الكت

ــاة.  ــى احلي ــي بن ــى، وال يكــون هنــاك تطــور واســع ف هــذا الكتــاب يصبــح اإلنســان كاألعم

ــاب ال  ــه أنَّ الكت ــل، وتعلم ــم الطف ــياق، أن تفه ــذا الس ــي ه ــرة، ف ــن األس ــب م ــك يتطل كذل

ــة ال  ــة وإمتاعي ــة وتثقيفي ــيلة علمي ــو وس ــا ه ــب، إمن ــية فحس ــة ومدرس ــيلة تعليمي ــكل وس يش

ــه. ــت ذات ــي الوق ــه ف ــم وقيم ــرام للعل ــه، احت ــاب وقيم ــرام الكت ــا، واحت ــى عنه غن

ــن أن  ــي ال ميك ــال، فه ــذا املج ــي ه ــا ف ــدرك دوره ــك، وال ت ــي ذل ــي ال تع ــرة الت ــا األس أم

ــاب،  ــل مــع هــذا الكت ــد التعام ــرام تقالي ــى احت ــاب، وإل ــم الكت ــى تقيي ــل وتدفعــه إل توصــل الطف

ــه. وال  ــي حيات ــة ف ــة العالي ــدة والقيم ــة، ذات الفائ ــة واإلعالمي ــة والعلمي ــائل التعليمي ــع الوس وم

ــة  ــرام األنظم ــكار، والتطــور، واحت ــادرة، واالبت ــل روح املب ــي الطف ــق ف ميكــن لهــذه األســرة أن تخل

والضوابــط العلميــة، والثقافيــة، واألخالقيــة، خصوصــًا فــي حالــة التعامــل مــع وســائله اإلعالمية، 

ــر، بعــد اعتبــار  واختيــاره لعناصــره الثقافيــة والتعليميــة مــن هــذه الوســائل بــكل جــدارة وتقدي

ــي حياتــه. ــًا ف هــذه الوســائل جــزءًا مهّم

اإلعالم ونقل الثقافة للطفل
إن الوســائل اإلعالميــة فــي كل األحــوال، تبقــى مؤثــرة وأساســية فــي حيــاة الطفــل، مهمــا 
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ــن  ــي ميك ــال، والت ــذا املج ــي ه ــة ف ــة القوي ــا اجلانبي ــلبية وتأثيراته ــا الس ــن اجتاهاته ــن م يك

ــب،  ــي الصائ ــي واالجتماع ــي، وإالدراك، ووضــع النظــام الثقاف ــا بالوع ــد حجمه ــا، وحتيي تقليله

فــي التعامــل معهــا شــكاًل ومضمونــاً، زمانّيــًا ومكانّيــاً. عبــر حتديــد اإليجابيات، والســلبيات في 

ــى تشــخيص اجلانبــني، ومعرفــة التعامــل الصحيــح معهمــا؛  هــذه الوســائل، وســبل الوصــول إل

ــر  ــي تؤث ــا، والت ــة منه ــة الصائب ــة واألخالقي ــة واالجتماعي ــة والتربوي ــم الثقافي ــتخالص القي الس

إيجابّيــاً، وتطويرّيــاً، وإنســانّيًا فــي ثقافــة الطفــل وعاملــه التنمــوي اخلــاص؛ حيــث : حتتــل ثقافــة 

الطفــل أهميــة كبيــرة عنــد احلديــث عــن رعايــة الطفــل وتنشــئته، خصوصــًا أن الثقافــة تتكــون 

ــا  ــن أيضــًا التكنولوجي ــا تتضم ــا أنه ــاة، كم ــاليب حي ــر، وأس ــرق تفكي ــلوك، وط ــن أمنــاط س م

ــات اخترعهــا اإلنســان إلشــباع حاجاتــه ورغباتــه )21(. ــي أدوات ومقتني ــل ف ــي تتمث الت

ــة  ــده بالثقاف ــل وم ــف الطف ــة تثقي ــي عملي ــعة ف ــة واس ــالم مكان ــائل اإلع ــل وس ــك حتت لذل

ــي  ــوق أثرهــا ف ــا؛ فوســائل اإلعــالم تالحــق الطفــل أينمــا ذهــب ؛ ولهــذا يف الواســعة، كمــا ذكرن

ــة؛  ــالم املختلف ــني وســائل اإلع ــة خاصــة ب ــون أهمي ــه، ويكتســب التلفزي ــر املدرســة في ــل أث الطف

ــى الترفيــه والتثقيــف فــي وقــت  حيــث يتميــز بأهميــة خاصــة عنــد الطفــل؛ ألنــه جهــاز قــادر عل

ــم املباشــر؛ إذ  ــة للتعلي ــر أداة حيوي ــه، ويعتب ــل ووجدان ــة الطف ــى عقلي ــر عل ــم يؤث ــن ث ــد؛ وم واح

ــرًا مــن عــادات  ــرد املعلومــات واملعــارف واألخبــار احملليــة املختلفــة، ويقــدم لــه كثي ــى الف ينقــل إل

وتقاليــد اجلماعــات واملجتمعــات املختلفــة. وتــزداد أهميــة التلفزيــون فــي مجــال تثقيــف الطفــل؛ 

ــي  ــة ف ــرة طويل ــال فت ــي األطف ــاً؛ ويقض ــنتني تقريب ــن س ــن س ــال م ــاه األطف ــذب انتب ــه يج ألن

مشــاهدته، واحتــل مــكان ســائر وســائل اإلعــالم؛ وألنــه يخاطــب حاســتني مــن احلــواس، وهمــا 

ــن  ــة م ــن حاس ــر م ــب أكث ــي تخاط ــيلة الت ــروف أن الوس ــن املع ــمع. وم ــر والس ــتا البص حاس

ــي  ــائل الت ــن الوس ــًا م ــًا ودوام ــر عمق ــي أكث ــي والتثقيف ــا التعليم ــون أثره ــل يك ــواس الطف ح

ــط )22(. ــدة فق ــب حاســة واح تخاط

ــاة  ــي حي ــا ف ــالم وأثره ــائل اإلع ــن وس ــث ع ــاه، إن احلدي ــذا االجت ــي ه ــول ف ــة الق خالص

ــو  ــا، فه ــن القضاي ــة م ــد حــد معــني، أو اجتــاه مــن االجتاهــات، أو قضي ــل، ال يتوقــف عن الطف

ــث شــامل وواســع وشــائك، ومتعــدد األطــراف واألبعــاد والقضايــا، وال يتعلــق باجلانــب  حدي

ــد  ــاة، وإن أري ــب احلي ــن جوان ــب م ــن جان ــر م ــه يتوســع ليشــمل أكث ــل إن ــب، ب ــي فحس الثقاف

ــاة  ــر مــن مناحــي احلي ــك، كــون الثقافــة مفهومــًا واســعًا يشــمل الكثي ــي ذل منــه التخصــص ف
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ــر  ــذا األم ــاج ه ــك يحت ــددة؛ لذل ــة املتع ــة والعملي ــة والعلمي ــا التربوي ــا وقنواته ــا وتقاليده ونظمه

ــب اإلعــالم ووســائله وأشــكاله املتعــددة،  ــب مــن جوان ــكل جان ــاول واملناقشــة ل ــة التن ــى خاصي إل

وهــذا مــا قمنــا بــه فــي كثيــر مــن الدراســات التــي صــدرت لنــا فــي الســنوات الســابقة، ومازلنــا 

ــى نتائــج أكثــر أهميــة وجــدوى فــي هــذا املجــال.   نبحــث ونــدرس فــي هــذا االجتــاه؛ للوصــول إل
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حقوق اإلنسان وحقوق الطفل

أ.د. شبل بدران *

أبنائي األربعة الصغار سيعيشون يومًا في أمة ال  "لديَّ حلم بأن 

طباعهم." مبكنون  وفقاً  بشرتهم،ولكن  للون  وفقاً  عليهم  فيها  ُيحكم 

) �ي غ ص ج ال ن ي ر ك وث ن ل ارت )م

مقدمة:
املستوى  على  والدول  قبل احلكومات  متميزًا من  موقعًا  املعاصر  عاملنا  في  الطفولة  حتتل 

أهم وأخطر مرحلة في حياة  الطفولة تشكل  أن  انطالقًا من  والعاملي، وذلك  الوطني واإلقليمي 

اإلنسان؛ حيث يكتسب اإلنسان القيم واملعارف األساسية التي تشكل وعيه وإدراكاته مستقباًل. 

من هنا فإن االهتمام احلادث اآلن بالطفولة يعود - في األساس- إلى تكوين وتنشئة جيل قادم 

مكتسب للقيم اإلنسانية العاملية التي تساعده على فهم العالم اخلاص به والعالم األوسع. وذلك 

ألن أمر الطفولة لم يعد يخص األسرة واألم حتديدًا كما كان في املاضي، بل أصبح أمر الطفولة 

شأنًا يخص املجتمع بأسره، ومبؤسساته كافة التي يرتبط مجال عملها أو نشاطها بالطفولة.

التي تستوجب احلماية والرعاية والنمو  بالطفولة وحقوق األطفال  بدأ االهتمام عاملّيًا  وقد 

املتكامل حني أصدرت "عصبة األمم" نّصًا صريحًا يتضمن حقوق األطفال في إعالن "جنيف" 

عام 1942، وتطور هذا االهتمام املتزايد بالطفل عمومًا وقضية الطفولة خصوصًا حيث أصدرت 

"األمم املتحدة" اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان في العاشر من ديسمبر عام 1948، وتضمنت 

املادة رقم )25( منه النص صراحة على حماية الطفولة.

"إعالن  بالطفولة، عن وثيقة  الدولية بشأن االهتمام  العاملية  كما أسفرت جهود املؤسسات 

حقوق الطفل" التي أصدرتها األمم املتحدة عام 1959، متضمنة عشرة مبادئ احتوت على عدد 

* أستاذ علم اجتامع الرتبية وعميد كلية الرتبية - جامعة االسكندرية - األسبق.
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من احلقوق الرئيسة في التعليم والتربية وحق احلماية من كل أنواع االستغالل أو عدم التمييز، 

كما أسفرت هذه اجلهود عن صدور "وثيقة حقوق الطفل" عن األمم املتحدة في ديسمبر1989. وقد 

وافقت غالبية الدول العربية على وثيقة اإلعالن العاملي بحقوق الطفل في ديسمبر1990، وأعلنت 

التزامها بكل ما جاء بهذه الوثيقة القانونية من بنود تتعلق بحقوق الطفل املكفولة من قبل الدولة.

هذا عن تنامي االهتمام وطنّيًا وإقليمّيًا ودولّيًا بحقوق الطفل، ولكن ماذا عن حقوق اإلنسان؟ 

وهل هناك عالقة بني حقوق اإلنسان وحقوق الطفل؟ وهل من بني حقوق الطفل حقوق اإلنسان؟ 

اإلنسان  بني حقوق  اجلدلية  العالقة  مناقشة  إلى  رئيس  بشكل  تنصرف  احلالية سوف  والورقة 

في  له  املكفولة  تكن ضمن حقوقه  لم  إن  اإلنسان  الطفل حقوق  يكتسب  وكيف  الطفل،  وحقوق 

الوطنية واإلقليمية والدولية؟  املواثيق 

أواًل: حقوق اإلنسان
ظهر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان في العاشر من ديسمبر 1948، والذي أصدرته اجلمعية 

العامة لألمم املتحدة، وكذا إقرار العهدْين الدولينْي حلقوق اإلنسان؛ العهد األول اخلاص باحلقوق 

والعهد  املوقعة عليه عام 1976،  الدول  قبل  أقر من  والذي  السياسية واملدنية في عام 1966، 

الدولي الثاني للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عام 1966، والذي أقر من قبل الدول 

املوقعة عليه في عام 1976، وحركة حقوق اإلنسان في تناٍم وتعاظم غير مسبوقنْي.

يضاف إلى ذلك اهتمام املؤسسات واملنظمات الدولية بحقوق اإلنسان وظهور العديد من 

املؤسسات واملنظمات والهيئات في وطننا العربي، وكذا ظهور حركة نشاط حقوق اإلنسان في 

الدول العربية كافة بدرجات متباينة، واالهتمام احمللي واإلقليمي والدولي بحقوق اإلنسان يتصاعد 

وال سيما أن ذلك الشأن استخدم ومازال في العديد من القضايا السياسية في الصراع الدولي 

املعاصر.

في  املتحدة  األمم  أصدرته  الذي  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن  منذ  أنه  للنظر  والالفت 

املستوى  على  بالغ  باهتمام  حتظى  اإلنسان  حقوق  تعليم  وقضية  ديسمبر1948  من  العاشر 

ل  ث اب ُم ب ش م ال ي عل الدولي؛ حيث نص إعالن اجلمعية العامة الصادر في ديسمبر1965 على: ت

ة  ي دول ة ال ي وص ت ي ال
اء �ف ا ج م عوب. ك ش ف ال �ي ادل ب ب ت م ام ال �ت ة والح ري ح ة وال ي ان س ن م والإ ل س ال

ن  م ل  ك ل  ع ج ب ة  ل ي ف ك ال وات  ط خ ال ذ  خ ت ت أْن:  اء  ض الأع دول  ال ىل  ع أنَّ   1974 ام  ع و  ك س ون ي ل ل
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ف  �ي ح ت ال ال ك ع أش ي م ة ج أن إزال ش ة ب ي دول ة ال ي اق ف ان والت س ن وق الإ ق ح ي ل م ال ع الن ال ع ادئ الإ ب م

ق  ي ب ط ت ك ب د، وذل اب وراش ق وش راه ل وم ف ل ط ة ك ي ص خ ن ش وي ك ي ت
اً �ف ريّ وه رصاً ج ن رصي ع ن ع ال

ه.)1(  ال ك ع أش ي م ج ة وب اف ه ك ات وي ت س ىل م م ع عل ت م وال ي عل ت ة ال ي ل م ة ع ارس م د م ن ادئ ع ب م ذه ال ه

وأوضحت التوصية أنها تنطبق على التربية - التعليم - في مراحلها كافة وبجميع أشكالها؛ تعليم 

مدرسي، وعاٍل، وتعليم غير مدرسي، وكذا مختلف املنظمات املدنية التي تضطلع بأنشطة تعليمية 

وتربوية بني النشء والكبار.

ج  رام �ش ب وقد دعا املؤمتر الدولي حلقوق اإلنسان الذي عقدته اليونسكو عام 1978، إلى:"ن

�ش  ه ون ات ري ان وح س ن وق الإ ق ح ة ب ق عل ت م دارس وال م ال م ب ه اق ح ت ذ ال ن ذ م ي الم ت دى ال ي ل وع ال

م". وبهذا الصدد تكون املنظمة  ي عل ت ل ال راح ل م ي ك
ان �ف س ن وق الإ ق ح ي ل م ال ع الن ال ع ادئ الإ ب م

الدولية قد توجهت توجهًا متصاعدًا نحو العناية بقضية تدريس حقوق االنسان، وبذلت جهودًا 

مكثفة لالتصال باملؤسسات التعليمية وبالقائمني عليها؛ لتوجيه مزيد من العناية نحو هذه احلقوق 

وُتَعدُّ مقررات دراسية متخصصة تتناولها من جوانبها املختلفة.

السادس  السنوي  املؤمتر  وتوصيات  اخلتامي  التقرير  أشار  التربوي،  الفكر  وعلى صعيد 

ون  ك وري أن ت رصف ن ال دو م غ ه ي للطفل العربي )10-13 إبريل 1993( إلى التوجيه رقم )3(: إن

ج  ض وى ن ت س ق وم ف ت ة ت ق ري ط ه ب ل راح �ت م ي ش
م �ف عل الب ال دم إىل ط ق ادة ت ان م س ن وق الإ ق ح

ة)2(. ي ع ام ج ة ال ل رح م ال �ت  اسي ح م الأس ي عل ت ال ة  ل رح ن م دءاً م ب ب ال ط ال

من هنا يتضح لنا أن قضية حقوق اإلنسان وإمكانية تربية وتعليم النشء واألطفال مبراحل 

التعليم املختلفه قضية جوهرية ومهمة شغلت الفكر التربوي والسياسي خالل الربع األخير من 

القرن املاضي ولآلن، وذلك من خالل املؤمترات والندوات واحلوارات والدراسات والفعاليات كافة 

التي جعلت الفضاء التربوي مليئًا بهذه األطروحات، وكذا بجعل قضيه حقوق اإلنسان تتصدر 

األولوية على أجندة العمل الوطني والتربوي والسياسي في الوطن العربي.

تنظر  كانت  اإلنسان،  العاملي حلقوق  اإلعالن  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  أقرت  وعندما 

إليه باعتباره: "املستوى املشترك الذي ينبغي أن تستهدفه الشعوب واألمم كافة حتى يسعى كل 

والتعليم،  التربية  واحلريات عن طريق  احترام هذه احلقوق  توطيد  إلى  املجتمع  في  وهيئة  فرد 

بصورة  ومراعاتها  بها  االعتراف  لضمان  وعاملية  وقومية  ووطنية،  مطردة،  اإلجراءات  واتخاذ 

عاملية فعالة)3(. واإلعالن كما هو معروف يتكون من ديباجة و 30 مادة حتدد احلقوق واحلريات 
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األساسية لإلنسان املخولة لكل الرجال والنساء في كل مكان بالعالم من دون متييز.

ة  رام ك ي ال
ن �ف اوي س ت راراً م اس أح ن ع ال ي م د ج ول ومنذ اللحظة األولى لإلعالن ينص على: "ي

اء".  خ الإ روح  ب اً  ض ع ب م  ه ض ع ب ل  ام ع ي أن  م  ه ي ل وع اً،  �ي م وض الً  ق ع وا  ب وه د  وق وق،  ق ح وال

ل  م ع ة  أدي ت أو  اط  ش ن ب ام  ي ق "ال من:  جماعة  أو  دولة  أي  حتذر  والتي  األخيرة،  املادة  وحتى 

رص أو  ن ع ب ال ب س ف ب �ي ي م ت ال ، ك ف �ي ي م ة أي ت ل إدان ث واردة :"م ات ال ري ح وق وال ق ح دم ال دف إىل ه ه ي

ة  ري ح اة وال ي ح ي ال
ق �ف ح ىل ال د ع ي أك ت اسي وال ي س رأي ال ن أو ال دي ة أو ال غ ل س أو ال ن ج ون أو ال ل ال

ض أو  ب ق ة أو ال ي اس ق ه ال ل ام ع م ب أو ال ذي ع ت ل رض ل ع ت دم ال اق وع ق �ت ن الس رر م ح ت ن وال والأم
ي".)4( ف س ع ت ال ال  ق ت الع

إن القدسية التي يحاط بها مفهوم حقوق اإلنسان لم تأِت من فراغ، فقد ارتبطت نشأة هذا 

الفكر  املفهوم بكفاح الشعوب ونضالها ضد احلكم املطلق واالستبداد، وتأثر مدلوله مبعطيات 

اإلنساني، وتبلور محتوى هذه احلقوق بالتفاعل مع أحداث أثرت في احلياة البشرية عبر الزمان. 

ي" الذي أسبغ الشرعية  ه ل ق الإ ح وقد كان لكتابات "جون لوك" أثر كبير في القضاء على مذهب "ال

ي" التي دعت إلى متتع الفرد باحلقوق التي  ع ي ب ط ون ال ان ق على احلكم املطلق؛ إذ نادى بنظرية "ال

قررتها له الطبيعه ومن بينها حقه في املساواة الطبيعية. وقد تصور"لوك" أن الرباط الذي يربط 

بني األفراد في املجتمع مستمد من قانون أخالقي يبعد عن إرادة الله وأن حقوق الفرد في ظل 

احلياة الطبيعية تتمثل في حق اإلنسان في احلياة وفي احلرية وفي امللكية".)5(

و" بدور بارز فيما اعتنقته ثورات الفرد ضد االستبداد،  اك روس ان ج كما ساهمت كتابات "ج

دون  ول راد ي فأبرز اإلعالن الصادر في عام 1776، باستقالل الواليات املتحدة األمريكية، أن: الأف

ي 
ان �ف س ن ق الإ ا ح ه ن ي ن ب ا. وم ه اس ب س م وز ال ج اً ل ي وق ق م ح ه ح ن م ق ي ال خ ن، وأن ال اوي س ت م

وق  ق ح ذه ال ان ه م ل ض ن أج ادة، وم ع س ل ال ن أج ي م ع س ي ال
ه �ف ق ه، وح ري ح ي ال

ه �ف ق اة، وح ي ح ال
راد.)6( اء الأف ا رض ه ت ي ع در �ش ص ون م ك ات، وي وم ك ح ل ال ك ا تُش ه ت اي م وح

ثانيًا: مشروع حقوق اإلنسان العربي
وعلى صعيد وطننا العربي، اشتدت الدعوة إلى حماية دولية حلقوق اإلنسان العربي، وذلك 

بإصدار "ميثاق حلقوق اإلنسان العربي" في حمى املنظمات اإلقليمية العربية )جامعة الدول العربية( 

وبضمان محكمة العدل العربية. وهذا امليثاق مطمح قومي عربي منذ وقت بعيد، حتى إن احتاد 
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احلقوقيني العرب وضع مشروعًا لهذا امليثاق، كما أن جامعة الدول العربية نفسها أولت موضوع 

ا: قرار مجلس اجلامعة العربية رقم  م ه حقوق اإلنسان العربي اهتمامًا كبيرًا متثل في أمرين: أول

146/3259جــ2 الصادر في 1969/9/12 واملتعلق بتشكيل جلنة خاصة في األمانة العامة لدراسة 

موضوع مساهمة جامعة الدول العربية في االحتفال بعام 1968 عامًا دولّيًا حلقوق اإلنسان طبقًا 

لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحده رقم 1891)18( الصادر في 1963/12/12، وقد أعقب هذا 

القرار قرار مجلس اجلامعة العربية رقم 2304 / 47 بتاريخ 18 مارس عام 1967، واخلاص 

بتشكيل جلنة توجيهية حلقوق اإلنسان )إلى جانب اللجنة اخلاصة في األمانة العامة( تضم ممثلني 

عن دول اجلامعة ملتابعة وتنفيذ برنامج االحتفال بالعام الدولي حلقوق اإلنسان.)7(

ي املهم في موضوع حقوق اإلنسان العربي، فهو قرار مجلس اجلامعة رقم 
ا�ف ث ر ال ا الأم أم

668 بتاريخ1970/9/15، والذي يتضمن تشكيل جلنة من اخلبراء لوضع مشروع إعالن عربي 

الن  باسم"إع مشروعًا  بالفعل  اللجنة  وضعت  وقد  عربي،  ميثاق  لوضع  متهيدًا  اإلنسان  حلقوق 

ة". وقد عمم املشروع على الدول األعضاء جميعهم،  ي رب ع الد ال ب دول وال ي ال
ن �ف واط م وق ال ق ح

غير أن تسع دول فقط هي التي اهتمت بالرد. وقد تباينت مواقف هذه الدول تباينًا كاماًل، فبينما 

أيدته بعض الدول من دون أي حتفظات، رفضته دول أخرى شكاًل وموضوعًا، وطالب فريق ثالث 

بإجراء تعديالت عليه، تراوحت بني مجرد التعديالت الشكلية والتعديالت اجلوهرية.

عليه  املصدقة  الدول  على  قانوني  إلزام  اإلنسان  حلقوق  العاملي  لإلعالن  ليس  إنه  وحيث 

ة  ام ع ة ال ي ع م ج بتنفيذه، إال أن هذه املصادقة على التزام أدبي باإلعالن فحسب؛ لهذا طالبت "ال

دة" بأن يعقب هذا اإلعالن ميثاق أو اتفاقية حتدد تفصياًل وبصورة ملزمة احلدود  ح ت م م ال الأم ل

التي تتقيد بها الدول في مجال تطبيق احلقوق واحلريات اإلنسانية، بعبارة أخرى لكي يكون هذا 

امليثاق هو التطبيق العملي للحقوق وللحريات التي تضمنها اإلعالن العاملي، وأيضًا إلنشاء نوع 

من اإلشراف الدولي أو الرقابة الدولية على التطبيق)8(. ولذلك كانت هناك جهود مثابرة بذلت في 

هذا الشأن من نتيجتها:"االتفاقية الدولية بشأن احلقوق املدنية والسياسية والبروتوكول امللحق 

بها. و"االتفاقية الدولية بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية".اللتان صادقت عليهما 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ 16دميسبر عام 1966، ولهاتني االتفاقيتني قوة إلزام قانوني، 

وإشراف دولي على تنفيذها، غير أن اإلشراف الدولي على تنفيذ أحكام هاتني االتفاقيتني غير 

كاٍف)9( ومازال االنتهاك لهذه احلقوق قائمًا على قدم وساق، ومستباحًا في وطننا العربي على 
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أنظمته السياسية كافة من أقصى اليمني إلى أقصى اليسار.

ومن املالحظ أن جميع الدول العربية من املاء إلى املاء لم توقع على البروتوكول االختياري 

امللحق باتفاقية عام1966 للحقوق املدنية والسياسية، وفي ذلك دليل ملموس على أن أنظمة احلكم 

العربي،  النخب احلاكمة - مازالت متمادية في عدم ضمان احترام حقوق اإلنسان  العربية - 

صاحبها  تعرض  جرمية  يشكل  أصبح  اإلنسان  حقوق  عن  للدفاع  جمعية  تأسيس  أن  لدرجة 

لالعتقال والتعذيب)10(، بل أصبح مجرد االنضمام للجمعيات واملنظمات اإلقليمية العربية املدافعة 

عن حقوق اإلنسان، يعرض حياة املواطن العربي ألبشع أنواع التنكيل، بل نقولها صراحة:إن 

االشتغال بالقضايا العامة واإلنسانية وقضايا الوطن، تودي بحياة صاحبها إلى التهلكة.)11(

وعلى الرغم من ذلك فقد توالت جهود املجتمع الدولي والعربي نحو تدعيم حقوق اإلنسان 

االقتصادية  للحقوق  الدولية  االتفاقيات  اجلهود  هذه  ومن  وآدميته،  وكرامته  حريته  وكفالة 

واالجتماعية والثقافية، وبرنامج عمل أقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة )نوفمبر 1973( ملكافحة 

القاسية  والعقوبة  التعذيب  مناهضة  واتفاقية  سنوات  عشر  ملدة  العنصري  والتمييز  العنصرية 

ا ملعاملة السجناء وقواعد سلوك  ي دن ة ال ي وذج م ن د ال واع ق والالإنسانية )ديسمبر عام 1970( وال

املوظفني املكلفني بتنفيذ القوانني )1975(، وكان لبروز منظمة العفو الدولية )1961( بوصفها 

إحدى املنظمات التي تدافع عن حقوق اإلنسان في جميع أنحاء العالم، أهمية كبرى في احملافظة 

على تطبيق اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي أقر في )ديسمبر1948(.

وفي ضوء كل ما سبق من اهتمام املجتمعات الوطنية والدولية بقضية حقوق اإلنسان، وعلى 

رأسها احلرية والكرامة واملساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز إلى آخره، فإن السؤال القائم 

اآلن: هل هذه احلقوق اإلنسانية العامة لإلنسان حتتوي حقوق الطفل بوصفه إنسانًا وكيانًا له من 

احلقوق واحلريات الكثير؟ فهل اتفاقية حقوق الطفل الصادرة في عام 1989 تتضمن من احلقوق 

الواردة في اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عام 1948، حقوقًا للطفل، وإن كانت هناك 

حقوق، فعلى أي شاكلة كانت؟ وهذاما سنناقشه فيما يلي:

ثالثًا: حقوق اإلنسان ، حقوق الطفل
األطفال كائنات بشرية

ال شك أن وضعية العديد من أطفال العالم سيئة؛ ألنهم يعيشون حتت خط الفقر ومن دون 
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رعاية )على مستوى التغذية والتربية والصحة والسالمة واألمان( ويتعرضون لالستغالل في ميدان 

العمل أو للتجارة اجلنسية،ففي كل دقيقة ميوت طفل في العالم نتيجة اإلصابه باملالريا، وأكثر من 

100 مليون طفل من بينهم 60 مليون فتاة على األقل محرومات من االلتحاق بالتعليم االبتدائي، 

الوظيفية متثل  النساء، أميون، كما أن األمية  ثلثهم من  الراشدين،  وأكثر من 960 مليونًا من 

مشكلة بارزة في جميع البلدان، سواء منها البلدان الصناعية أو النامية، وأكثر من مليون طفل، 

وأعداد ال حتصى من الراشدين، يتعذر عليهم إكمال برامج التربية األساسية، وماليني آخرون 

يستجيبون ملتطلبات احلضور في هذه املرحلة التعليمية، ولكنهم ال يكتسبون املعارف واملهارات 

األساسية للحياة.)12(

وقد دعت هذه الوضعية املجتمع الدولي إلى التفكير في إعالن حماية حقوق الطفل. وأدت 

هذه احلركة أواًل وقبل كل شىء إلى صياغة إعالن حقوق الطفل عام 1958، ولكن سرعان ما 

من  وكان  األطفال،  القانون حلماية  قوة  لها  تكون  معاهدة  عقد  بقوة ضرورة  الناس  استشعر 

نتائج هذا اجلهد اجلماعي والدولي أن مت اإلعالن عن اتفاقية حقوق الطفل عام 1989، وتظل 

هذه االتفاقية بالتأكيد إلى اليوم أكمل جميع النصوص التي تشكل مدونة حقوق اإلنسان: فهي 

تسجل التطور في مواقف احلكومات والرأي العام حول األطفال، وأصبح هؤالء يعتبرون منذئذ 

كائنات بشرية كاملة، ذات حقوق، ويتميز النص بطابعه النوعي فيما يخص عددًا من املجاالت، 

كمجال العالقات بني اآلباء واألطفال، أو مجال اإلعالم الذي يتعني عليه إخبار األطفال بحقوقهم 

ومازالت متثل ضرورة  عام 1989،  الطفل  اتفاقية حقوق  كانت  لهذا  بكرامتهم.  املساس  وعدم 

قصوى؛ حتى يتم بالفعل اعتبار األطفال كائنات بشرية وأشخاصًا كاملني يحصلون على حقوقهم 

ويتمكنون من معرفتها وممارستها على الوجه األكمل واحلقيقي)13(.

وميكن تصنيف هذه احلقوق في فئات كبرى مثل: احلق في حماية نوعية، وحقوق الوقاية من 

املساس بالكيان اجلسدي واملعنوي، وحقوق املشاركة في احلياة االجتماعية والثقافية للبشرية 

والرياضية،  الثقافية  الهوايات  وممارسة  واللعب،  التعبير،  وحق  واملعلومات،  اخلبر  في  )كاحلق 

...إلخ(، وعندما نقارن حقوق الطفل باحلقوق الواردة في اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان )1948(، 

نالحظ أن اتفاقية حقوق الطفل تشكل كاّلً واحدًا مع مجموع حقوق اإلنسان التي ال تقبل التجزئة.

كما تهدف بعض مواد االتفاقية إلى حماية قوية حلقوق الطفل؛ لذلك جندها تتميز بالنوعية، 

كما يتضح في املواد من )22( إلى )83،63,92( وكذلك املادتني )11,10(، فحماية األطفال من 
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املواد؛ وذلك  الدول ملختلف هذه  تتوقف على مدى تطبيق  الشاق  العمل  أو  االستغالل اجلنسي 

الوضعية  كانت  إن  األطفال، وحتى  الدفاع عن  غير احلكومية وجمعيات  املنظمات  بفضل عمل 

أحيانًا حتقيق بعض احلقوق بشكل ملموس  الصعب  أو ذاك جتعل من  البلد  لهذا  االقتصادية 

كاحلق في التربية، فإن هذه االتفاقية مع ذلك تلزم الدول املوقعة عليها بتكييف قوانينها مع املبادئ 

الدولية وإرادة كل راشد عامالن  النص. إن الضغوط  التي يتضمنها هذا  القانونية واألخالقية 

ضروريان ونضاليان إلجناز تقدم في هذا املجال.

أهمية  تكتسب  االتفاقية  هذه  فإن  البشرية،  مستقبل  لون  يشكِّ والشباب  األطفال  كان  وملا 

استثنائية. إنها تتحول تدريجّيًا لتصبح األداة األساسية بالنسبة إلى األطفال والشباب ملعرفة 

حقوق اإلنسان، ويتعني على كل تربيه طبقًا ملا تنص عليه تلك االتفاقية واإلعالن العاملي حلقوق 

اإلنسان لعام 1948، أن تهدف إلى التعريف بهذه احلقوق واالرتقاء بها في العالم.

التعليم املنصوص عليه في املادة )26( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  إن احلق في 

واملادة )28( من اتفاقية حقوق الطفل، يجب أن يوجد في صلب كل تربية وكل تعليم موجهنْي 

 - التعليم  يهدف  كما  أفعاله،  عن  مسئواًل  مواطنًا  القريب  املستقبل  في  الذي سيصبح  للراشد 

احترامها. وفرض  البشرية  الكائنات  بحقوق جميع  التعريف  إلى  أيضًا   - التربية 

ومبا أن احلق في التعليم - التربية- عنصر أساسي بالنسبة إلى مستقبل البشرية، فإنه 

يجب على كل مؤسسات التعليم وعلى املعلمني التعريف بحقوق اإلنسان بواسطة دراسة االتفاقية 

املتعلقة بحقوق الطفل التي متس وتخص التالميذ واألطفال بشكل مباشر عندما يقل عمرهم عن 

العاملي حلقوق اإلنسان، ويتعلق األمر دومًا في احلالتني  باإلعالن  والتعريف كذلك  )18( سنة، 

إيهام  للتجزئة، وسيكون من اخلطأ  قابله  غير  كونية  وبحقوق  وبحقوق اجلميع  اإلنسان  بحقوق 

األطفال بأنهم يوجدون على هامش اإلنسانية، وبالتالي فإن هناك حقوقًا نوعية تنطبق عليهم، ومن 

األهمية مبكان اإلحلاح واإلصرار على الفكرة القائلة بأن الكائنات اإلنسانية من دون استثناء 

متتلك حقوقًا نص عليها في اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واتفاقية حقوق الطفل.

من هنا يأتي دور املؤسسات التعليمية في االهتمام بحقوق اإلنسان والطفل بوصفه كائنًا 

بشرّيًا كاماًل، وذلك من خالل التعريف بهذه االتفاقية واإلعالن العاملي حلقوق االنسان من خالل 

تدريسهما للنشء والتفاعل معهما، وذلك األمر يتطلب بالضرورة تهيئة بيئة التعليم والتعلم لهذه 

التعليمية  املؤسسة  داخل  التربويني  واملمارسني  واإلداريني  املعلمني  توعية  خالل  من  املمارسة، 
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بوصفهما  واملدرسة  الدراسي  الفصل  وتهيئة  جميعًا  هؤالء  وتدريب  اإلنسان  حقوق  بأهمية 

مؤسستني اجتماعيتني ككل لهذه املهمة البالغة األهمية، وضرورة في تعظيم حقوق اإلنسان داخل 

الفصل الدراسي واملدرسة، ذلك فضاًل عن األنشطة التربوية التي مُتارس داخل املدرسة والفصل 

ويجب أن تنصرف بشكل رئيس إلى االهتمام بحقوق اإلنسان.

رابعًا: مقاربة بني اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان واتفاقية حقوق الطفل
هل هناك تالٍق وتالحم بني مواد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واتفاقية حقوق الطفل؟ وإذا 

كان اإلعالن واالتفاقية يدوران حول مواد واحدة، فما املبرر لالتفاقية إن كانت موادها متضمنة 

اإلنسان  العاملي حلقوق  اإلعالن  مواد  بني بعض  مقاربة  عقد  يلي  فيما  اإلعالن؟ وسنحاول  في 

)1948( واتفاقية حقوق الطفل )1989(؛ لكي نتعرف على أهمية مواد اإلعالن واالتفاقية بالنسبة 

إلى حقوق اإلنسان والطفل بشكل نوعي.

ادة )5(: ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو  م ال  -1

ان(. س ن وق الإ ق ح ي ل م ال ع الن ال ع احلاطة بالكرامة. )الإ

لغيره من ضروب  أو  للتعذيب  أال يعرض أي طفل  الدول األطراف:  تكفل  ادة )37( :  م - ال

ل( ف ط ال وق  ق ة ح ي اق ف )ات املهنية.  أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة 

ادة )11(: كل شخص متهم بجرمية يعتبر بريئًا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونًا في محاكمة  م ال  -2

ي  م ال ع الن ال ع علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات الالزمة للدفاع عن نفسه. )الإ

ان(. س ن الإ وق  ق ح ل

عي أنه انتهك قانون العقوبات أو ُيتهم بذلك  ادة )40(: تعترف الدول األطراف بحق كل طفل َيدَّ م ال  -

أو يثبت عليه ذلك، في أن يعامل بطريقه تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته، وقدره، 

ة  ي اق ف وتعزز احترام الطفل ملا لآلخرين من حقوق اإلنسان واحلريات األساسية لآلخرين. )ات

ل(. ف ط وق ال ق ح

ادة )15( : لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.ال يجوز تعسفًا حرمان أي شخص من جنسيته  م ال  -3

ان( . س ن وق الإ ق ح ي ل م ال ع الن ال ع وال من حقه في تغيير جنسيته. )الإ

ادة )7(: يسجل الطفل بعد والدته فورًا ويكون له احلق منذ والدته في اسم، واحلق في  م -  ال
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ة  ي اق ف اكتساب جنسية، ويكون له قدر اإلمكان احلق في معرفة والديه وتلقي رعايتيهما.)ات

ل(. ف ط وق ال ق ح

ادة )18(: لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا احلق حريته في  م 4- ال

ان(. س ن وق الإ ق ح ي ل م ال ع الن ال ع تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده. )الإ

ادة )14(: حتترم الدول األطراف ، حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين... ال يجوز  م ال  -

وق  ق ة ح ي اق ف أن يخضع اإلجهار بالدين أو املعتقدات إال للقيود التي ينص عليها القانون. )ات

ل(. ف ط ال

ادة )19(: لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير. ويشمل احلق حريته في اعتناق  م 5- ال

اآلراء من دون مضايقة، وفي التماس األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين، بأي وسيلة 

ان(. س ن وق الإ ق ح ي ل م ال ع الن ال ع ودومنا اعتبار للحدود. )الإ

- يكون للطفل احلق في حرية التعبير، ويشمل هذا احلق حرية طلب جميع أنواع املعلومات 

واألفكار وتلقيها وإذاعتها من دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة 

ل(. ف ط وق ال ق ة ح ي اق ف أو الفن، أو بأي وسيلة أخرى يختارها الطفل. )ات

ادة )20(: لكل شخص حق في حرية االشتراك في االجتماعات واجلمعيات السلمية. ال يجوز  م 6- ال

ان(. س ن وق الإ ق ح ي ل م ال ع الن ال ع إرغام أحد على االنتماء إلى جمعية ما. )الإ

ادة )15(: تعترف الدول األطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين اجلمعيات وفي حرية  م - ال

ل(. ف ط ال وق  ق ة ح ي اق ف )ات السلمي.  االجتماع 

ان )24(،)27(: لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصًا في حتديد معقول  ادت م 7- ال

لساعات العمل وفي إجازات دورية مأجورة.

- لكل شخص حق املشاركة احلرة في حياة املجتمع الثقافية، وفي االستمتاع بالفنون واإلسهام 

ان(. س ن وق الإ ق ح ي ل م ال ع الن ال ع في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. )الإ

األلعاب  ومزاولة  الفراغ  ووقت  الراحة  في  الطفل  بحق  األطراف  الدول  تعترف   :)31( ادة  م -ال

ة  ي اق ف وأنشطة االستجمام املناسبة لسنِّه، واملشاركة بحرية في احلياة الثقافية وفي الفنون. )ات

ل(. ف ط ال وق  ق ح

ادة )25(: لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له وألسرته،  م 8- ال
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اخلدمات  صعيد  وعلى  الطبية،  والعناية  واملسكن  وامللبس  املأكل  صعيد  على  وخصوصًا 

ان(. س ن الإ وق  ق ح ل ي  م ال ع ال الن  ع )الإ الضرورية.  االجتماعية 

البدني  لنموه  األطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي مالئم  الدول  تعترف  ادة )27(:  م - ال

ل(. ف ط ال وق  ق ح ة  ي اق ف )ات واالجتماعي  واملعنوي  والروحي  والعقلي 

ادة )26(: لكل شخص حق في التعليم ويجب أن يوفر التعليم مجانًا على األقل في مرحلتْيه  م 9- ال

االبتدائية واألساسية.

- يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية اإلنسان وتعزيز احترام حقوق اإلنسان 

واحلريات األساسية، كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بني األمم وجميع 

املتحدة حلفظ  بها األمم  التي تضطلع  األنشطة  يؤيد  وأن  الدينية،  أو  العنصرية  الفئات 

ان(. س ن وق الإ ق ح ي ل م ال ع الن ال ع السالم . )الإ

ادة )28( : تعترف الدول األطراف بحق الطفل في التعليم، وحتقيقًا لإلعمال الكامل لهذا  م -  ال

ل(. ف ط وق ال ق ة ح ي اق ف احلق تدريجّيًا وعلى أساس تكافؤ الفرص )ات

ادة )29(: توافق الدول األطراف على أن يكون تعليم الطفل موجهًا نحو: م - ال

تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها. أ-  

األمم  ميثاق  في  املكرسة  واملبادئ  األساسية  واحلريات  اإلنسان  احترام حقوق  تنمية  ب- 

ل(. ف ط ال وق  ق ح ة  ي اق ف )ات املتحدة. 

ادة )12(: اليجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته اخلاصة أو في شئون أسرته أو  م 10- ال

مسكنه أو مراسالته، وال حلمالت متس شرفه وسمعته، ولكل شخص حق في أن يحميه القانون 

ان(. س ن وق الإ ق ح ي ل م ال ع الن ال ع من مثل ذلك التدخل أو تلك احلمالت . )الإ

ادة )16( : م - ال

1- ال يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته اخلاصة أو أسرته 

أو منزله أو مراسالته وال أي مساس غير قانوني بشرفه وسمعته.

وق  ق ة ح ي اق ف 2- للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو املساس. )ات

ل(. ف ط ال

ويتضح من املقاربة أن حقوق اإلنسان وفق اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان )1948( هي 
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بالطفل  يرتبط  نوعي  بشكل  ولكن  الطفل 1989،  اتفاقية حقوق  في  الواردة  الطفل  ذات حقوق 

والطفولة حتى عمر الثامنة عشرة، فهي كلها حقوق للكائنات البشرية، ولكن حقوق الطفل هنا 

لها شكل نوعي، كما أن هناك حقوقًا للنساء والرجال بوصفهم كائنات بشرية؛ إذ إنها حقوق 

لإلنسان، وهي حقوق كونية عاملية تتجاوز اخلصوصية؛ ألنها تنصرف بشكل مباشر إلى التعامل 

مع اإلنسان بوصفه كيانًا مستقاّلً ذا إرادة وهوية وذات، هذا اإلنسان قد يكون امرأة أو طفاًل، 

فهو في نهاية التحليل- إنسان كامل األهلية.

كما تعتبر اتفاقية حقوق الطفل جزءًا رئيسًا ومكماًل لقانون حقوق اإلنسان العاملي؛ حيث 

لوحظ خالل السبعني عامًا املاضية التطور التدريجي للمبادئ العاملية املقبولة واخلاصة بأوضاع 

وحاجات األطفال، وأنها كانت تسير جنبًا إلى جنب مع مجموعة القوانني اإلنسانية العاملية وقانون 

حقوق اإلنسان. كما تتفق احلقوق املمنوحة لألطفال مع حقوق اإلنسان بصورة عامة فيما يلي:

أن احلقوق املمنوحة لألطفال تعزز حقوق اإلنسان بغض النظر عن عمر الطفل مثل: احلماية   -1

من التعذيب، احلق في امتالك جنسية واسم وهوية، واحلق في التمتع بالضمان االجتماعي.

أنها حتسن بالنسبة إلى الطفل املعايير املطبقة على الناس عامة، مثل: العداله بالنسبة إلى   -2

االحتجاز. وشروط  األحداث 

أنها تعالج القضايا املتعلقة باألطفال مثل: التبني أو الكفالة، والتعليم األساسي، واالتصال   -3

مع الوالدين وغيرها.

وبذلك فإنه كلما تعززت قيم وثقافة حقوق الطفل في املجتمعات، تعززت باملقابل قيم وثقافة 

حقوق اإلنسان عامة.)14(

ويترتب على ذلك أن حقوق الطفل الواردة باالتفاقية الصادرة عام 1989 تنطوي على قيم 

م وتكرس الطفولة والطفل وُتعلي من وضعية إنسانيته وكينونته بحسبانه إنسانًا،  ومفاهيم تعظِّ

وتهيئته للنمو واالرتقاء لكي يكون شاّبًا مشاركًا وفعااًل في إدارة حياته ومجتمعه. من هنا فإن 

الدراسي،  التعليمية في نشر ثقافة حقوق اإلنسان والتوعية بها داخل الفصل  دور املؤسسات 

وداخل املدرسة بوصفها مؤسسة اجتماعية تهتم بتكوين وتشكيل اإلنسان باعتباره مواطنًا له 

حقوق أساسية، على الدولة أن توفرها له على قدم املساواة لتحقيق مجتمع العدل واملساواة وعدم 

التميز وتكافؤ الفرص، وتلك هي القيم األساسية حلقوق اإلنسان.
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خامسًا: االهتمام العربي بثقافة حقوق الطفل 
بدأ االهتمام العربي بحقوق الطفل بشكل واضح في أثناء مشاركة الدول العربية في إطار 

هيئة األمم املتحدة إلجناز نصوص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وكذا املواثيق التي مت تبنيها 

بعد حوالي عشرين عامًا، وكذا أيضًا في أثناء مناقشة املقترح البولندي بشأن مشروع حقوق 

الطفل .

للطفل  الدولية  للسنة  العام املصادف  العربية وإسهامها أيضًا في  الدول  وتواصل اهتمام 

)1979(؛ حيث جتلَّى في إقامة العديد من األنشطة والفعاليات في عدد من البلدان العربية، وكذا 

أيضًا من خالل متابعة فريق العمل املكون من جلنة حقوق اإلنسان. وعقد العديد من الندوات 

واملؤمترات ملناقشة مدى تنفيذ اإلعالن العاملي حلقوق الطفل في كثير من الدول العربية، والحقًا 

حول مدى تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل. ولعله من املهم هنا اإلشارة إلي انعقاد مؤمتر: " الطفل 

االحتياجات  حتديد  موضوعاته  أبرز  من  كان  والذي   ،"1980 إبريل  تونس10-8  في  العربي 

األساسية لتنمية الطفل العربي، ودراسة قيام منظمة عربية للطفولة، والدعوة إلى صياغة ميثاق 

عربي حلقوق الطفل، وهو ما مت إجنازه الحقًا في إطار جامعة الدول العربية في 1983م.

العربية والرغبة في استثمارها لصالح تقدم  الطفولة  بتنمية  العربي  وقد انعكس االهتمام 

األمة العربية في عقد مؤمتر"الطفولة والتنمية في الوطن العربي بتونس 13-1986/15"، والذي 

والتنمية" بوصفه مظلة غير  للطفولة  العربي  "املجلس  تأسيس  إلى  الدعوة  نتائجه  أهم  كان من 

حكومية.

غير أن هناك العديد من الفعاليات التي استمرت أيضًا بعد إقرار "اتفاقية حقوق الطفل"، 

كما أسهمت الدول العربية في إطار املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة )إيسيسكو( في 

بلورة االتفاقية والدعوة إلى إعداد امليثاق اإلسالمي حلقوق الطفل. كما لعبت أيضًا دورًا مميزًا 

في إطار منظمة الوحدة اإلفريقية إلصدور ميثاق حقوق الطفل اإلفريقي.

وعلى الرغم من هذا االهتمام العربي بحقوق الطفل، فإنه يالحظ عموميتها في العديد من 

الوثائق التي صدرت مبا فيها ميثاق حقوق الطفل العربي، وهالميتها في املتابعة واملراقبة لهذه 

احلقوق، على عكس الوثائق اإلقليمية والدولية التي صدرت في هذا االجتاه. وهذا األمر يتطلب 

على وجه السرعة إعادة مراجعة هذه االتفاقيات والوثائق لتتماشى مع الوثائق الدولية وااللتزامات 

التي أقرتها الدول العربية.
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وقد جاء إقرار اخلطة العربية لرعاية الطفولة وحمايتها وتنميتها في االجتماع العربي رفيع 

املستوى في تونس)17-1992/11/18(، امتدادًا للجهود العاملية التي أقرت اإلعالن العاملي لبناء 

الطفولة وحمايتها وتنميتها في مؤمتر القمة العاملي لألطفال في العام 1990، وليشكل تغييرًا مهمّاً 

في مفهوم حقوق الطفل عن احلماية والرعاية والتنمية.

إن إشكالية ثقافة حقوق الطفل ألي مجتمع ليست مبنأى عن إشكالية الثقافة عمومًا من حيث 

اخلصوصية والفرعية والعاملية، وكذلك التعددية، وتزداد ثقافة حقوق الطفل تعقيدًا، ال في تساؤلها 

عما إذا كان للطفل أو للمجتمع ثقافة حقوق، وإمنا أيضًا في تشابكها مع مفهومات ثقافة الطفل 

وكذلك احلقوق الثقافية للطفل؛حيث يعبر كل مفهوم منها عن عالقات ثقافية ترتبط بالطفل مبفرده 

أو في إطار املجتمع.

لكن اإلشكالية في ثقافة حقوق الطفل ونشرها وتالقيها وتالحمها مع ثقافة حقوق اإلنسان 

تبرز فيما يلي:

حول ارتباط قضيتي حقوق اإلنسان والطفل مبعنى منظمة األمم املتحدة، وتصاعد إثارتها   -

في النظام العاملي اجلديد، والدعاوى للتدخل في سبيل حماية وتعزيز هذه احلقوق؛ لكسر 

في  التدخل  مشروعية  عدم  قاعدة  وهي  األذهان،  في  استقرت  التي  القانونية  القاعدة 

الشئون الداخلية لآلخرين، وإمتدادها إلى مجال حقوق الطفل.

هل ميتلك الطفل تقرير حقوقه حّقًا، أم أن األمر منوط بالكبار منذ البداية إلى النهاية؟   -

وستظل هذه التساؤالت مطروحة ما دامت هناك إرادة واحدة أو قوى منفردة تقرر حقوق 

والطفل. اإلنسان 

ولعله مناسب هنا اإلشارة إلى أن الثقافة املقصودة هي تلك التي تندرج أساسًا في املنظومة 

التي  الطفل  حقوق  وثقافة  متييز.  دون  من  جمعاء  لإلنسانية  املضمونة  اإلنسان  حلقوق  العامة 

نريدها، هي تلك الثقافة التي تأخذ بعني االعتبار خصوصية الطفل من حيث عمره ومدى نضجه، 

واملُضمنة أساسًا في إتفاقية حقوق الطفل. والثقافة التي نطمح إليها بالنسبة إلى الطفل العربي، 

ثقافة  على  وتنشئته  العربية،  والقومية  الوطنية  هويته  تضمن  أن  على  القادرة  الثقافة  تلك  هي 

السالم الستيعاب التعددية، وإكسابه مهارات التعامل مع اآلخر بصوره الثالث صديقًا، أو عدّوًا، 

أومجهواًل، وإعداد الطفل العربي على مبدأ تفضيل احلفاظ السلمي على احلقوق، وجتنب انتهاك 

تلك احلقوق بأنواعها كافة.
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من خالل ما سبق، تتضح لنا العالقة اجلدلية بني ثقافة حقوق اإلنسان وثقافة حقوق الطفل، أو 

الطفل والسالم، ولترسيخ تلك الثقافة فإن األمر يتطلب تكاتف اجلهود الدولية واحمللية واإلقليمية، 

وجهود احلكومات واملنظمات األهلية وبقية مؤسسات املجتمع املدني، ومن دون استثناء، وكذلك 

حقوق  ثقافة  نشر  فإن  هنا  من  ثقافتها.  استلهام  وفي  احلقوق  هذه  إقرار  في  الطفل  مشاركة 

اإلنسان وحقوق الطفل يظل هو املدخل احلقيقي لتعظيم هذه الثقافة وتكريسها في مؤسسات 

املجتمع املدني وكذلك املؤسسات التعليمية والتربوية، بل تكريسها في الثقافة العامة بني أفراد 

املجتمع صغاره وكباره، رجااًل ونساًء. إن احلاجة أصبحت ملحة للغاية لنشر ثقافة حقوق اإلنسان 

وحقوق الطفل في مجتمعاتنا العربية جميعها.

سادسًا: الحاجة إىل تعليم حقوق اإلنسان 
إن قضية تعليم حقوق اإلنسان في الوطن العربي، تؤكد مبا ال يدع مجااًل للشك أن التعليم 

مبعناه الشامل هو الوسيلة واألداة األساسيتان، بواسطتيهما تعيد الثقافة إنتاج ذاتها، وكذلك 

تطور تلكم الذات، فهي وسيلة البقاء والتقدم واالستمرارية والتغيير، ومن هنا تتبدى لنا خطورة 

التعليم الرسمي- احلكومي- والثقافة املجتمعية في تشكيل عقول ونفوس األفراد؛ وبالتالي في 

حتديد سلوكهم في املجتمع ونظرتهم إلى احلياة، والكون، والعالم، واآلخر، وهذا هو السبب الذي 

يجعل احلكومات تسيطر سيطرة تامة وصارمة على التعليم، سياسة ومناهج دراسية، عن طريق 

وزارات التربية والتعليم، وحتتكر وضع وصناعة املناهج الدراسية وتعميم محتوياتها وال تستشير 

أو تشرك منظمات املجتمع املدني أو الطالب أو أولياء األمور في كل ذلك، أو تسمح مبناقشتها 

علنّيًا وذلك انطالقًا من أن التعليم أحد أجهزة الدولة اإليديولوجية التي تسير باإليديولوجية لتحقق 

مصالح الطبقات احلاكمة واملسيطرة.

جت طالبان، إمنا تقوم شاهدًا على الطاقات الهائلة  إن جتربة املدارس واجلامعات التي خرَّ

التي ميكن أن يطلقها التعليم، في اجتاه البناء أو في اجتاه التدمير، وذلك بحسب نوع التعليم 

الذي يتلقاه املتلقي - الطالب - من كونه تنويرّيًا أو ظالمّيًا أو إنغالقّيًا. وعلى ضوء هذه التجربة 

حتديدًا، أو في ظل األوضاع املأساوية لعاملنا بصوره عامة، وعاملنا العربي بصورة خاصة، فإن 

احلاجة لإلصالح السياسي والديني، ولبناء ثقافة سالم ودميقراطية لم تكن أشد إحلاحًا في أي 

وقت مضى مما هي عليه اآلن؛ حيث متوج بالوطن العربي جماعات إرهابية متتطي الدين حجة 
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نشاطها  في  تتجاوز  أن  استطاعت هذه اجلماعات  وقد  والتدمير.  والقتل  الكراهية  ثقافة  لنشر 

واعتاد  الفضائيات في نشر صورة ذلك اإلرهاب األسود،  أوربا، وأسهمت  إلى  العربي  الوطن 

أطفالنا على مشاهد القتل والذبح مما يستوجب العمل بكل همة ونشاط على نشر ثقافة حقوق 

اإلنسان والطفل، قبل أن متتلئ عقول أطفالنا بهذه املناظر الال إنسانية.

وهذا يظهر الدور احليوي الذي ميكن أن يلعبه مشروع تعليم حقوق اإلنسان والطفل في 

املساعدة على حتقيق هذا اإلصالح؛ بصفته مشروعًا متكاماًل وطويل األمد يهدف إلى حتقيق 

تغيير قاعدي يهيئ املسرح لظهور أجيال تتحلى بعقليات متعددة األبعاد، أناس يعرفون حقوقهم 

فيطالبون بها ويحمونها، وهم في الوقت ذاته حساسون جتاه حقوق اآلخرين، ومستعدون للدفاع 

عنها، وبطبيعة احلال فإن فردًا غير مستنير وغير مدرك حلقوقه أو حلقوق اآلخرين، وغير منتبه 

للكرامة اإلنسانية والنبل اإلنساني املغروسنْي في كل رجل وامرأة وطفل ال يستطيع بالضرورة 

أن يطالب بحقوقه أو أن يعترض عندما تتعرض كرامة اآلخرين لالنتقاص او الظلم؛ وذلك لسبب 

ه". ي ط ع ء لي ي
�ش د ال اق بسيط هو "أن ف

ومعلوم أن تعليم - تدريس - حقوق اإلنسان أمر شامل ال يقتصر فقط على التعليم الرسمي 

في قاعات الدرس واحملاضرات، بل يتعداه إلى الثقافة واإلعالم -بصوره وأنواعه كافة - واآلداب 

والفنون بجميع أشكالها، وبعبارة أخرى هو يتسع ليشمل كل حياة املجتمع وأنشطته؛ حتى ينفذ 

إلى روح الشعب واجلماهير، ويؤثر على سلوك األفراد في حياتهم اليومية؛ لذا فإن تبني مفهوم 

الدميقراطية  مفاهيم  تبني  إلى  املطاف-  نهاية  يؤدي -في  أن  والطفل البد من  اإلنسان  حقوق 

والعدالة واملساواة واحلرية وتكافؤ الفرص.

ولكن حتى في مجال التعليم الرسمي، فإن تعليم حقوق اإلنسان والطفل يجب أال يقتصر 

على املناهج الدراسية ذات الصلة املباشرة بحقوق اإلنسان ، بل عليه أن يصبح بعدًا تلَبَّس بقية 

التعليم   - التدريس  وإستراتيجيات  املعلمني  وتكوين  إعداد  وأساليب  وطرق  الدراسيه  املقررات 

التفكير  الناقد وحرية  بالتدريب على البحث احلر والفكر  القائمة على إطالق امللكات  والتعلم - 

واإلبداع والقول والعمل، ال على احلفظ والتلقني، وكذلك يؤثر على الطرق التي تدار بها املؤسسات 

التعليمية والعالقة الرابطة بني الطالب بعضهم بعضًا، وبينهم وبني معلميهم، إذ يجب أن يعكس 

كل ذلك مفاهيم الكرامة والدميقراطية، واحلرية، واملبادرة؛ ألن التعليم بالنموذج وليس بالكالم هو 

أكثر األساليب والطرق نفاذًا إلى القلوب والعقول وأكثرها فعالية ونشاطًا وقبواًل لدى املتعلمني.
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هذا فضاًل عن دور األنشطة الصفية والالصفية التي تتم داخل املؤسسة التعليمية، والتي 

يكون لها األثر األكبر، نظرًا إلى مشاركة وفعالية الطالب في النشاط املدرسي احلر )اإلذاعة 

املدرسية، املسرح، الرسم، املوسيقى، اإللقاء، جماعات الشعر.... إلخ( ذلك النشاط الذي يسهم 

الطالب في صناعته وممارسته باملشاركة مع املعلمني واملمارسني التربويني، وقد أجمعت كافة 

الدراسات العلمية والتربوية التي ُأجريت في هذا املجال على أن األنشطة املدرسية احلرة هي 

صاحبة الفضل األكبر فى تكوين وتشكيل وعي وإدراك الطالب ألنفسهم ولعاملهم.

إن تعليم حقوق اإلنسان بهذه الصورة لو ُقيَِّض له أن يعم النظام التعليمي العربي، فسيكون 

له أبعد األثر في تغيير التركيبة االجتماعية والسياسية للدول العربية . ومن هنا تكمن خطورته 

بالنسبة إلى األنظمة السياسية التي تتركز مصلحتها في تكريس األوضاع الراهنه واحلفاظ على 

األشياء كما هي عليه، وهنا أيضًا تكمن العقبة األساسية أمام تعليم ونشر ثقافة حقوق اإلنسان 

والطفل.
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تعليم حقوق اإلنسان في العالم العربي:
 رؤية نقدية وتطلعات مستقبلية

 
د. كمال نجيب *         -        د. هبة صابر * *

واضحًا  تناميًا  اإلنسان  حقوق  مبادئ  بتعليم  املعنية  واألهلية  احلكومية  اجلهود  شهدت 

وملموسًا على املستويات الدولية واإلقليمية والوطنية منذ تسعينيات القرن املاضي. وأولت كثير 

من املجتمعات خالل هذه الفترة اهتمامًا أساسّيًا بتعليم حقوق اإلنسان بعد أن أدرك املجتمع 

تغيير أساسي  اإلنسان في حتقيق  به مشروع حقوق  يقوم  أن  الذي ميكن  املهم  الدور  الدولي 

مبعارف  تتحلى  جديدة  أجيال  خلق  أجل  من  سواء؛  حد  على  والنامية  املتقدمة  املجتمعات  في 

حقوقها  تعرف  أجيال  واملواطنة.  الدميقراطية  ومبادئ  قيم  وتدرك  األبعاد،  متعددة  ومهارات 

فتطالب بها وتدافع عنها، وبطبيعة احلال، فإن املواطن غير املستنير الذي ال يدرك طبيعة ومغزى 

يستطيع  ال  املشترك،  والعيش  واالختالف  احلرية  في  واحلق  املواطنة  وحقوق  الدميقراطية  قيم 

بالضرورة أن يطالب بحياة مدنية تسودها هذه القيم واملبادئ أو أن يسلك في املجتمع وفقًا لها. 

وارتبط بهذه اجلهود وعززها وعي منظمات املجتمع املدني، وقطاعات واسعة من التربويني، 

ما  ِم  َتَفهُّ مع  النظامي  وغير  النظامي  التعليم  اإلنسان في مؤسسات  تعليم حقوق  إلى  باحلاجة 

وحتديات،  مخاطر  من  اجلديدة  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  الظروف  سياق  يطرحه 

الرسمية كافة على  القطاعات  قوّيًا ومتواصاًل من  املنظمات األهلية دعمًا  كما القت مشروعات 

والدولي.    احمللي  الصعيدين 

تدور حول حتليل عدد  البحثية،  الورقة  فيها هنا في هذه  نبحث  التي  والقضية األساسية 

برامج  بعض  في جتارب  اإلنسان  بتدريس حقوق  عنيت  التي  املتاحة  والبرامج  االجتاهات  من 

وأبعادها  أهدافها  حيث  من  العربية،  األهلية  اجلمعيات  وبعض  احلكومية  التعليمية  املؤسسات 

احلقيقية. وليس من شك في أن فهم وإبراز مالمح وإيجابيات بعض التجارب والبرامج احلكومية 

الرسمية وكذلك برامج بعض املنظمات األهلية في تعليم حقوق اإلنسان والثغرات التي رمبا غابت 

** أستاذ بكلية الرتبية - جامعة اإلسكندرية. * أستاذ بكلية الرتبية - بجامعة اإلسكندرية 
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أفضل  على  كاشفة  أضواء  يلقي  قد  منها،  املستفادة  الدروس  واستخالص  التجارب،  هذه  عن 

صياغة ممكنة لألولويات في األهداف واملوضوعات التي يحتاجها تصميم برنامج تعليمي لتدريس 

املعارف والقيم واملهارات ذات الصلة بحقوق اإلنسان العربي.

في ضوء هذه اخللفية حتدد الهدف الرئيس لهذه الورقة البحثية في حتليل وتقومي البيانات 

واملعلومات املتاحة حول برامج حقوق اإلنسان التي تستخدمها بعض البرامج الرسمية احلكومية 

في  عليه  االعتماد  ميكن  ما  وحتديد  العربية،  املنطقة  في  األهلية  واجلمعيات  املنظمات  وبعض 

استخالص بعض املقترحات حول ما يجري بواسطة املدارس العربية ومنظمات املجتمع املدني 

في هذا املجال، وأيضًا حتديد أولويات العمل من أجل تطوير هذه البرامج في املجتمعات العربية.

وقد كان من الضروري اختيار مجموعة من البرامج والدراسات وأدلة التعليم املتاحة التي 

ميكن أن تستند إليها هذه الورقة البحثية ونبدأ منها هذا العمل التحليلي النقدي ويفي مبتطلباته؛ 

م من برامج رسمية وأهلية عن التعليم على  إذ إن إجراء حصر شامل لكل ما ُبِذَل من جهود وُقدِّ

املستوى العربي، يعد أمرًا يصعب القيام به من جانب أي طرف علمي مفرد، وفي زمن محدد. 

ومن ثم، فإن البحث الراهن يعتمد في نتائجه واستخالصاته على حتليل مجموعة متاحة من برامج 

حقوق اإلنسان لبعض املنظمات األهلية العربية، وقد متت دراسة البرامج الرسمية في سبع دول 

عربية هي: اجلزائر، وتونس، ومصر، واملغرب، ولبنان، واألردن، وفلسطني.

كما بلغ عدد الكتب والتقارير وأدلة التدريب التي تستخدمها بعض املنظمات األهلية العربية 

التي مت حتليلها )30( ثالثني كتابًا وتقريرًا متثل في مجموعها )22( اثننْي وعشرين برنامجًا من 

البرامج التي تتناول مجاالت وموضوعات تندرج في إطار حقوق اإلنسان )مرفق في نهاية التقرير 

قائمة بالكتب والبرامج التي مت حتليلها (.

وفي ضوء األهداف والتساؤالت السابقة، تأتي هذه الورقة البحثية في خمسة أقسام رئيسة، 

هي : 

أواًل: معنى حقوق اإلنسان واملقصود بتعليمها.  -

ثانيًا: السياق الدولي لتطور جهود تعليم حقوق اإلنسان.   -

ثالثًا: تعليم حقوق اإلنسان في بعض املدارس الرسمية العربية.  -

رابعًا: تعليم حقوق اإلنسان في مجموعة من املنظمات األهلية العربية.  -

خامسًا: تطلعات مستقبلية.  -
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أواًل : ما معنى حقوق اإلنسان، وما املقصود بتعليمها؟
١ - حقوق اإلنسان:

حقوق  انتهاكات  تعد  الواقع،  ففي  حياتنا.  مظاهر  من  مظهر  كل  اإلنسان  حقوق  تشمل 

اإلنسان أساس كل املشكالت التي يواجهها العالم اليوم أال وهي العنف والفقر والعوملة والبيئة 

وعدم املساواة االقتصادية وانعدام سلطة القانون، فضاًل عن احلروب والنزاعات التي تسيطر 

على عدة مناطق من الكرة األرضية.

ومع أن حقوق اإلنسان تقتصر -في مفهومها األساسي- على املجالني السياسي واملدني 

والثقافية  االجتماعية  القضايا  تشمل  أصبحت  بأنها  اليوم  اإلقرار  يجري  فإنه  عام،  بشكل 

واالقتصادية أيضًا. كما يجري احلديث عن جيل ثالث للحقوق يأخذ بعني االعتبار حقوق اجلماعات 

اإلثنية والدينية واالجتماعية، والقضايا املتعلقة باألجيال املستقبلية. ويدخل هذا بشكل بارز في 

إطار العمل الذي تقوم به املدارس واجلامعات؛ مما يعني أن التربية على قضايا تتعلق بالعوملة 

حقوق  على  التربية  إطار  في  تندرج  وغيرها،  الثقافات  بني  القائمة  والعالقات  والسالم  والبيئة 

اإلنسان. إذ إنها تعالج قضايا حقوق اإلنسان وحتاول بناء ثقافة ترتكز على احترام هذه احلقوق. 

حلقوق  العاملي  اإلعالن  أهمها  من  أساسية،  وثائق  بعدة  اإلنسان  حقوق  حتديد  مت  وقد 

اإلنسان، الذي تبنته اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام 1948، وامليثاق العاملي للحقوق املدنية 

واالجتماعية  االقتصادية  للحقوق  العاملي  العهد  وكذلك   ،1966 عام  تبنيه  مت  الذي  والسياسية 

والثقافية، الذي مت تبنيه عام 1966، وإعالن فيينا الذي مت تبنيه في املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان 

في العام 1993. )وكذلك حقوق املجموعات الثقافية والدينية املختلفة القائمة على أساس احترام 

إلخ(. الثقافي والعرقي والديني واالجتماعي...  التنوع 

٢- ما التربية على حقوق اإلنسان؟

التربية على حقوق اإلنسان هي عبارة عن برامج وأنشطة تربوية تركز على تعزيز املساواة 

والعدالة  والدميقراطية،  واملشاركة،  والتجمع،  التعبير،  وحرية  اإلنسانية،  بالكرامة  يتعلق  فيما 

وغيرها من احلقوق باالشتراك مع برامج أخرى، على غرار تلك التي تعني بتطوير التعلم متعدد 

الثقافات ومشاركة األقليات في القرار املجتمعي والسياسي.

وتختلف وجهات النظر في فهم التربية على حقوق اإلنسان، إالَّ أن التحديد األمثل رمبا يكمن 
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في النظر إلى ما تسعى إلى حتقيقه من أهداف. وتركز األهداف بعيدة املدى لهذه البرامج على 

إرساء ثقافة تتيح فهم حقوق اإلنسان والدفاع عنها واحترامها. ويعتبر- من ثم- كل من يعمل مع 

أشخاص آخرين ملتزمًا مبفهوم التربية على حقوق اإلنسان إذا كان يسعى لتحقيق هذا الهدف 

ويتخذ اإلجراءات الالزمة إلجنازه، بغض النظر عن الطريقة املعتمدة أو كيفية التوصل إليها.

ف  ل ت خ م ي  ط غ ت وق  ق ح ال ن  م ة  ف ل ت خ م ال  ي أج ة  الث ث ب وم  ي ال دولي  ال ع  م ت ج م ال ف  �ت ع وي

: ي
ا�ن س ن الإ اط  ش ن ال اد  ع أب

الجيل األول من الحقوق )الحريات العامة(

يشمل احلقوق املدنية والسياسية على غرار احلق في حرية التعبير وحرية التجمع واحلق في 

احلياة واحملاكمة العادلة واملشاركة في حياة املجتمع السياسية وما إلى ذلك. ويتم عادة التطرق 

إلى هذه القضايا )وغيرها من القضايا( في مجال التعليم األكادميي من خالل املواطنة والتربية 

املدنية والسياسية والتربية على مبادىء الدميقراطية أو تعليم القانون.

الجيل الثاني من الحقوق )العدالة والمساواة(

يشمل احلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية على غرار احلق في مستوى عيش مالئم 

واحلق في العمل واالنضمام إلى نقابات مهنية واحلق في الصحة والتربية. غير أن قطاع التعليم 

الرسمي غالبًا ما يتجاهل هذه احلقوق. مثاًل، نادرًا ما يعالج منهج تعليم مادة االقتصاد هذه 

"منهج خفي"  بواسطة  القضايا أحيانًا  وتتم معاجلة هذه  أنها ضرورية ومهمة.  القضايا - مع 

تطبقه املدارس أو املجموعات الشبابية من خالل معظم النشاطات اجلامعية أو التربية االجتماعية 

والصحية. غير أن اإلقرار مبدى أهمية اجليل الثاني من احلقوق بالنسبة إلى املواطنة يزداد مع 

تساوي أهميته مع أهمية اجليل األول من احلقوق املعروفة تقليدّيًا.

الجيل الثالث من الحقوق )األخوة أو التضامن(

هو حقوق "ناشئة" ألنها ال تزال في طور التقدم واالنتشار. وهو يشير إلى احلقوق اجلماعية 

التي تتعلق باملجتمعات أو الشعوب على غرار احلق في التنمية املستدامة والسالم والبيئة السليمة. 

وتتزايد املجاالت التربوية التي تعالج هذه احلقوق بشكل خاص، كالتربية البيئية والتربية على 

مفهومي السالم والتنمية.
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إن التعليم مبعناه الشامل هو الوسيلة األساسية التي بوساطتها تعيد الثقافة إنتاج ذاتها، 

وكذلك تطوير تلك الذات. فهي وسيلة البقاء والتقدم، واالستمرارية والتغيير، ومن هنا تتبدى لنا 

خطورة التعليم النظامي، والثقافة املجتمعية في تشكيل عقول ونفوس األفراد، ومن ثم أثرها في 

السبب  والعالم، واآلخر. وهذا هو  والكون،  إلى احلياة،  املجتمع، ونظرتهم  حتديد سلوكهم في 

الذي يجعل احلكومات تسيطر سيطرة صارمة على التعليم سياسة ومناهج، عن طريق وزارات 

التربية والتعليم، والتعليم العالي، وحتتكر وضع املناهج وتصميم محتوياتها وال تستشير أو تشرك 

منظمات املجتمع املدني في كل أولئك، أو حتى تسمح مبناقشتها علنّيًا.

جت طالبان وكذلك "داعش" والتنظيمات اإلرهابية كافة في إعداد  إن جتربة املدارس التي خرَّ

النشء واألطفال لعالم العنف والتطرف لرمبا تقوم شاهدًا على الطاقات الهائلة التي ميكن أن 

يطلقها التعليم في اجتاه البناء أو في اجتاه التدمير؛ وذلك بحسب نوع التعليم الذي يتلقاه املتلقي 

من كونه تنويرّيًا أو انغالقّيًا. وفي ضوء هذه التجربة حتديدًا، وفي ظل األوضاع املأساوية لعاملنا 

بصورة عامة، فإن حاجة املجتمع العربي إلى اإلصالح املجتمعي، ولبناء ثقافة سالم ودميقراطية 

لم تكن أشد إحلاحًا في أي وقت مضى هي مما عليه اآلن.

وهنا يظهر الدور احليوي الذي ميكن أن يلعبه مشروع تعليم حقوق اإلنسان في املساعدة 

على حتقيق هذا اإلصالح؛ بصفته مشروعًا متكاماًل وطويل األمد؛ يهدف إلى حتقيق تغيير قاعدي 

يهيئ املسرح لظهور أجيال تتحلى بعقليات متعددة األبعاد؛ مواطنني يعرفون حقوقهم، فيطالبون 

بها ويحمونها، وهم - في الوقت ذاته -حساسون جتاه حقوق اآلخرين، ومستعدون للدفاع عنها. 

وبطبيعة احلال، فإن فردًا غير مستنير وغير مدرك حلقوقه أو حقوق اآلخرين، وغير منتبه للكرامة 

البشرية والنبل اإلنساني املغروسني في كل رجل وامرأة وطفل ال يستطيع بالضرورة أن يطالب 

بحقوقه، أو أن يعترض عندما تتعرض كرامة اآلخرين لالنتقاص أو الظلم؛ وذلك لسبب بسيط هو 

"أن فاقد الشىء ال يعطيه".

وهنا تظهر األهمية القصوى لتوجيه برامج تعليم حقوق اإلنسان - بصفة أولية - إلى األطفال 

رون نوع  والشباب، ال بسبب أهمية هذه الفئة في املجتمع فحسب؛ بل ألن األطفال والشباب يقدِّ

األنشطة التي يتطلبها العمل ويستفيدون منها. وتواجه املجتمعات املعاصرة واألطفال والشباب 

بشكل خاص وبصورة متزايدة عمليات اإلقصاء االجتماعي والفوارق الدينية والعرقية والوطنية، 

باإلضافة إلى إيجابيات العوملة املتزايدة وسيئاتها وكذلك حاالت االستقطاب الفكري واالجتماعي 
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والعقائدي. وتعالج التربية على حقوق اإلنسان هذه القضايا األساسية وتساعد على فهم طرق 

اإلدراك واملعتقدات والسلوكيات والقيم املختلفة في املجتمع املعاصر املتعدد الثقافات، كما تساعد 

األفراد على إيجاد ُسبل الستخدام هذه الفوارق بصورة إيجابية.

كما أن طالب املدارس وطالباتها قد يضيفون إلى أي عملية تربوية مجموعة خبرات طيبة 

ال؛ بهدف إجناز تطوير حقيقي ومثير لالهتمام باألنشطة التربوية  ميكن االعتماد عليها بشكل فعَّ

التي تتم ممارستها في برامج حقوق اإلنسان. كما يجدر اعتبار األسئلة واالختالفات في وجهات 

النظر التي غالبًا ما حتدث، مصادر تربوية أساسية ميكن معاجلتها بطريقة إيجابية.   

ثانيًا : السياق الدولي لتطور جهود تعليم حقوق اإلنسان:
بعد أن وضعت احلرب العاملية الثانية أوزارها، وفي إطار نظام عاملي تأسس بإنشاء منظومة 

األمم املتحدة في 24 أكتوبر عام 1945، وما تال هذا من صدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 

في العاشر من ديسمبر من عام 1948، برزت مسألة حقوق اإلنسان وتعليمها باعتبارها إحدى 

السمات األساسية املميزة للنظام الدولي اجلديد.

وقد كان من بني األهداف الرئيسة التي نص عليها ميثاق األمم املتحدة )املادة 1 - 3(: "حتقيق 

التعاون الدولي في حل املسائل الدولية ذات الصبغة االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلنسانية، 

وفي تعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للناس جميعًا، والتشجيع على ذلك بشكل 

مطلق وبال أي نوع من أنواع التمييز بسبب اجلنس أو اللغة أو الدين ومن دون تفرقة بني الرجال 

والنساء" )األمم املتحدة، ميثاق األمم املتحدة والنظام األساسي حملكمة العدل الدولية(.

وبذلت األمم املتحدة وأجهزتها املتخصصة جهودًا كبيرة منذ نشأتها لدفع موضوع تعليم 

حقوق اإلنسان إلى مقدمة اهتمامات الدول عبر إصدار العديد من الصكوك والعهود الدولية. وفي 

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان نصت املادة )26( فقرة )2( على: "أنه يجب أن يستهدف التعليم 

التنمية الكاملة لشخصية اإلنسان وتعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وتنمية 

التفاهم والتسامح والصداقة بني جميع الشعوب واجلماعات العنصرية أو الدينية، وزيادة جهود 

األمم املتحدة حلفظ السالم" )األمم املتحدة، اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، 1985(، كذلك ذهب 

العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الصادر عام 1966 في املادة 13/ 1 إلى: 

"تقر الدول أطراف هذا العهد بحق كل فرد في التعليم وهي تتفق على ضرورة توجيه التعليم نحو 
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التنمية الشاملة للشخصية اإلنسانية ولإلحساس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق اإلنسان 

للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،  الدولي  العهد  واحلريات األساسية" )األمم املتحدة، 

.)1985

وفي هذا السياق، أوصت اجلمعية العامة لألمم املتحدة في مناسبة االحتفال باليوم العاملي 

حلقوق اإلنسان في عام 1966 بضرورة تدريس حقوق اإلنسان. كما أوصت جلنة حقوق اإلنسان 

في عام 1977 بأن تستغل الذكرى الثالثون لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان في نشر املواثيق 

املتعلقة بحقوق اإلنسان على مستويات التعليم كافة.

وقد نشطت أجهزة األمم املتحدة ووكاالتها املتخصصة في محاوالت جتسيد أحكام املواثيق 

هذه  أهم  ومن  اإلنسان،  حقوق  تعليم  بأهمية  الدولي  الوعي  نشر  وحتقيق  العاملية،  واإلعالنات 

الوكاالت، منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو(، التي تعني- بصفة أساسية- 

اليونسكو  منظمة  وقامت  العاملي.  النطاق  على  اإلنسان  حقوق  تعزيز  ومبسألة  التعليم  بقضية 

في هذا السياق بجهود كبيرة في مجال نشر وتدريس حقوق اإلنسان؛ إذ عقدت عدة مؤمترات 

ولقاءات دولية حول تعليم حقوق اإلنسان )مصطفى بوشاشي، 2002(.

وميثل انعقاد املؤمتر الدولي األول عن تدريس حقوق اإلنسان في فيينا عام 1978، واجتماع 

مالطا لتدريس حقوق اإلنسان عام 1987، ومؤمتر حقوق اإلنسان والدميقراطية في مدينة مونتريال 

بكندا عام 1993، معالم مهمة في مجال تعليم حقوق اإلنسان، وتعتبر النتائج والتوصيات التي 

متخضت عنها اللقاءات الدولية مبثابة حجر الزاوية في معظم األنشطة التي متت في السنوات 

التالية لها وحتى اآلن.

ور  ة أم ل م ن ج �ي ن ب ا 1978 م ن ي ي ان - ف س ن وق الإ ق س ح دري ن ت دولي الأول ع ر ال م ؤت م د ال وأك

: لي ا ي ل م رى ع أخ

القانوني - . 1 بينها املجال  إلى تدريس حقوق اإلنسان في مجاالت خاصة من  احلاجة 

السالمة  إلى ضمان  احلاجة  على  املؤمتر  أكد  كما  مستقاّلً.  دراسيَّا  مقررًا  بحسبانه 

اإلنسان. حقوق  تدريس  تنفيذ  على  للقائمني  التعبير  وحرية  الشخصية 

واالحتياج . 2 العلمية  الفروع  ملختلف  اإلنسان  في حقوق  تدريب متخصص  إلى  احلاجة 

املتسق  الفهم  الطالب  ملنح  الضروريني  والتدريب  باملواد  املستقبل  إمداد مدرسي  إلى 

للموضوع. وعلى أهمية أن يعد التدريب مبا يلبي االحتياجات اخلاصة للفئات املهنية 
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التي تضطلع بدور خاص فيما يتعلق بالدفاع عن حقوق اإلنسان، كما هو احلال بالنسبة 

إلى كثير من العاملني في املهن القانونية كاحملامني والقضاة، والشرطة واألكادمييات 

العسكرية.

منظمة  م  ُتقدِّ بأن  أوصى  فقد   ،1987 ام  ع ان  س ن الإ وق  ق ح س  دري ت ل ا  ط ال م اع  م ت اج ا  أم

اليونسكو إلى اجلمعية العامة لألمم املتحدة اقتراحني؛ األول بشأن عقد عاملي لنشر تعليم حقوق 

اإلنسان؛ والثاني بإعالن عام 1989 العام الدولي لتدريس وتعليم حقوق اإلنسان؛ باعتباره يوافق 

مرور نصف قرن على إعالن حقوق اإلنسان واملواطن.

وتعكس املناقشات التي جرت في هذا االجتماع التطور والتقدم اللذْين طرآ على التفكير في 

مجال حقوق اإلنسان خالل العقد السابق له، والتي توضحها القضايا التي مت التأكيد عليها. مثل:

تعليم حقوق اإلنسان من أجل االعتراف مبساهمات مختلف الثقافات واملناطق.  -

االتفاق  من  كاّلً  اعتبارها  في  تضع  والتي  اإلنسان،  حقوق  تعليم  مواد  أساليب  تطوير   -

املعاصرة. اإلنسان  حقوق  قضايا  على  واالختالف 

تأكيد العالقة املتبادلة بني حقوق الشعوب وحقوق اإلنسان.  -

تدريس  على  القائمني  كافة، وحماية  املستويات  على  للمدرسني  األكادميية  احترام احلرية   -

حقوق اإلنسان مما يتعرضون له من متييز أو مضايقات أو طرد أو أي تدخالت أخرى 

بالتدريس. قيامهم  بسبب 

تشجيع األنشطة التعليمية التي ميكن أن تسهم في قيام الدول األعضاء بالتصديق على   -

 : الهادي، 1997  عبد  )آمال  االختياري  والبروتوكول  اإلنسان  عن حقوق  الدولية  العهود 

.)38 - 35

وأعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة في ديسمبر 1994 عقد تعليم حقوق اإلنسان الذي 

يغطي الفترة من يناير 1995 إلى ديسمبر 2004، ودعت احلكومات واملنظمات الدولية واملنظمات 

غير احلكومية واجلمعيات املهنية وكل قطاعات املجتمع املدني األخرى إلى تركيز جهودها خالل 

فترة السنوات العشر مجال تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان من خالل نشرها على مستويات التعليم 

والتدريب واملعلومات العامة كافة )محمد سعيد الطيب، 2002(.

غير  واملنظمات  الدولية  واملنظمات  احلكومات  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  لدعوة  وتلبية 

احلكومية واجلمعيات املهنية وكل قطاعات املجتمع املدني األخرى، إلى تركيز جهودها في خالل 
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فترة السنوات العشر من 1995 إلى 2004 على تعزيز ثقافة عاملية حلقوق اإلنسان من خالل 

تعليم حقوق اإلنسان والتدريب واملعلومات العامة، وبذلت جهات متعددة مثل منظمة اليونسكو 

ومنظمة العفو الدولية جهودًا كبيرة سعت لتحقيق هذا الهدف، وعقدت العديد من املؤمترات لذلك 

منها املؤمتر اإلقليمي عن التربية على حقوق اإلنسان فى إفريقيا في مدينة داكار عام 1998، 

واملؤمتر اإلقليمي آلسيا والباسفيك عن التعليم من أجل حقوق اإلنسان املنعقد في مدينة بيون 

مدينة  في  العربي  العالم  في  اإلنسان  حقوق  تعليم  حول  اإلقليمي  واملؤمتر   ،1999 عام  بالهند 

الرباط عام 1999، واملؤمتر الدولي األول للحركة العربية حلقوق اإلنسان في الدار البيضاء عام 

1999)صالح عريبي عباس، 2014(، ولعل أهم هذه اجلهود في املنطقة العربية، مؤمتر تعليم 

لدراسات حقوق  القاهرة  مركز  في  أكتوبر 2000م  في  القاهرة  في  عقد  الذي  اإلنسان  حقوق 

اإلنسان عن قضايا نشر ثقافة حقوق اإلنسان وتعليمها في العالم العربي، الذي أسهم فيه ما 

يقارب 120 مشارًكا من 28 دولة؛ 14 منها عربية. وقد متخض هذا املؤمتر عن )إعالن القاهرة 

لتعليم ثقافة حقوق اإلنسان ونشرها( الذي يحوي صياغة أكثر وضوًحا ملفهوم حقوق اإلنسان 

وثقافتها. تعليمها  وأهداف 

ثالثًا: تعليم حقوق اإلنسان يف بعض املدارس الرسمية العربية
من الواضح إذن أن االهتمام بأفكار حقوق اإلنسان والدميقراطية وتعليمها، قد تأخر طوال 

أغلب سنوات النصف األخير من القرن العشرين. ولم تبدأ في البروز على سطح احلياة السياسية 

واالجتماعية والشعبية، إالَّ خالل العقدين املاضيني من القرن املاضي. ففي خالل هذه الفترة، 

ظهر عديد من جمعيات حقوق اإلنسان ومنظمات املجتمع املدني التي بدأت محاوالت نشر ثقافة 

اللقاءات  للمعلمني والطالب وعقد  التدريبية  والدورات  الندوات  حقوق اإلنسان وتعليمها وتنظيم 

وتعليمها هامشية في حياة  بقيت حركة حقوق اإلنسان  واملفكرين. ومع ذلك،  للمثقفني  الفكرية 

الشعب املصري، والشعوب العربية عمومًا، بل رمبا غريبة عن واقع هذه املجتمعات حتى خالل 

السنوات األخيرة.

ال  ج ي م
�ن ة  ي رب ع ال دول  ال ن  ة م وع م ج ارب م ج ت ل زاً  وج لي م ي ا  م ي ف رض  ع ال، ن أي ح ل  ع

ان: س ن الإ وق  ق ح م  ي عل ت
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يتم التدريس بطريقة 

نظرية وبانفصال كامل عن 

الواقع. واملعلمون القائمون 

بتدريس هذه املوضوعات 

غير مدربني )مصطفى 

بوشاشي، 2002، 223 

.)232 -

يعتمد التدريس على 

أساليب التعلم النشط 

والتعلم الذاتي ورفض 

اإلمالء والتلقني واستخدام 

الوسائل التعليمية، ويتم 

تكوين املدرسني في بعض 

اجلوانب املعرفية املتصلة 

بحقوق اإلنسان )بلقاسم 

حسن، 2002 : 233 - 

.)241

تشير دالئل متنوعة إلى 

هيمنة الطابع التقليدي على 

أسلوب تدريس موضوعات 

حقوق اإلنسان، كما أن 

إعداد املدرسني وتدريبهم 

مراحل التعليم 

االبتدائي واملتوسط 

والثانوي )والتعليم 

اجلامعي(

املراحل األولى من 

التعليم األساسي 

)ابتداء من الصف 

الثالث األساسي( 

وحتى نهاية السنة 

الثالثة الثانوية، 

وكذلك في املدارس 

املهنية والتعليم 

العالي.

مرحلتا التعليم 

األساسي االبتدائية 

واإلعدادية، وفي 

مرحلة التعليم 

الثانوي وبوصفها 

أهم احلقوق التي يتضمنها 

اإلعالن العاملي حلقوق 

اإلنسان 1948، واملنظمات 

اإلنسانية العاملية. التأكيد 

على حق املواطن في اختيار 

ممثله بحرية، وموضوع األمن، 

واحلماية وحق املواطن في 

األمن، وموضوع العدالة 

واملواطن ودور القضاء في 

حماية الفرد وحماية حقوقه، 

وموضوع حماية األمومة 

والطفولة، ويشار إلى كل هذه 

املوضوعات باعتبارها حقوقًا 

أقرها الدستور والقانون في 

اجلزائر.

مبادئ حقوق اإلنسان 

السياسية واالجتماعية 

والثقافية )احلق في الكرامة 

- العدالة - احلرية - السالم 

- املساواة - االنتخاب - 

الترشح - تأسيس اجلمعيات- 

احلق في التجمع- حرية 

الفكر والتعبير - حرية املعتقد 

- احترام الرأي املخالف - 

التعددية - القضاء - العدالة 

دولة القانون واملنظمات غير 

احلكومية واملنظمات الدولية(.

تعرض املقررات املختلفة بعض 

موضوعات حقوق اإلنسان، 

وبصفة خاصة احلقوق 

االقتصادية واالجتماعية 

وحقوق الشعوب وكذلك 

ال تدرس مادة حقوق 

اإلنسان بوصفها 

مادة مستقلة في 

مراحل التعليم ولكن 

تدرس موضوعات 

ذات صلة بحقوق 

اإلنسان في إطار 

مادة التربية املدنية، 

وأيضًا ضمن مادة 

التاريخ وباعتبارها 

مادة مستقلة في 

التعليم العالي.

تدرس مبادئ حقوق 

اإلنسان ضمن مادة 

التربية املدنية في 

التعليم األساسي 

والثانوي بحسبانها 

مادة مستقلة في 

التعليم العالي، كما 

تدرس موضوعات 

حقوق اإلنسان 

في املواد األدبية 

واالجتماعية )اللغة 

العربية والفرنسية 

واإلجنليزية والتاريخ 

والتربية اإلسالمية 

واجلغرافيا(.

ال يتم تدريس حقوق 

اإلنسان بوصفها 

مادة مستقلة في 

أي من سنوات 

التعليم األساسي، 

اجلزائر

تونس

مصر

منوذج التدريس مراحل التعليم احملتوي الدراسي التوجهات املنهجية الدولة

تدريس حقوق اإلنسان في البرامج الرسمية التعليمية في مجموعة من الدول العربية
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ال يوفران لهم الثقافة 

العامة التي تتيح لهم معرفة 

وتعزيز حقوق اإلنسان 

)مصطفى كامل السيد، 

.)258 - 242 : 2002

االعتماد على التعلم النشط 

وطرق البحث الذاتي، 

واالرتباط بالواقع والتجربة 

احلياتية اليومية وتشجيع 

العمل اجلماعي. ومت فحص 

الكتب املدرسية من منظور 

ثقافة حقوق اإلنسان 

وإعداد دليل مرجعي في 

مجال حقوق اإلنسان، 

كماجرى إعداد وحدات 

للتكوين في مجال التربية 

على حقوق اإلنسان وتكوين 

املعلمني )خالد عبد الرازق، 

.)272 - 259 : 2002

مادة مستقلة في 

السنة الثانية الثانوية، 

وكذلك في التعليم 

العالي واجلامعة.

مرحلتا التعليم 

األساسي والثانوي، 

)وكذلك مؤسسات 

التعليم العالي 

واجلامعي(.

من الروضة إلى 

التعليم الثانوي

ومراحل التعليم 

االبتدائي، والثانوي 

واجلامعي.

احلقوق املدنية والسياسية 

وخصوصًا حقوق التسامح 

واملساواة واحلرية. كما 

تعرض بعض املفاهيم 

املعاصرة مثل حقوق املرأة 

وحقوق الطفل واحلق 

في املساواة والعدالة 

... إلخ، وفي املرحلة 

الثانوية )في الصف 

الثاني الثانوي( يدرس 

الطالب حقوق املواطنة 

وواجباتها وشروط حتقيقها 

ومفهوم حقوق اإلنسان 

ومصادرها وخصائصها 

واملواثيق الدولية حلقوق 

اإلنسان وحقوق اإلنسان 

في املجتمع املصري، 

واملجلس القومي حلقوق 

اإلنسان واملنظمات غير 

احلكومية الفاعلة في هذا 

املجال واملرأة وحقوقها 

ومكانتها، وكذلك أهمية 

العمل التطوعي في املجتمع 

املصري.

بناء منهج للتربية على 

حقوق اإلنسان يقوم 

على دمج وحدات تعليمية 

متعلقة بحقوق اإلنسان 

باملواد الدراسية املختلفة، 

ودمج وحدات التكوين 

في مجال حقوق اإلنسان 

ضمن برامج التكوين 

األولى ملختلف املعلمني 

واملوجهني. والتربية على 

حقوق اإلنسان في املناهج 

املدنية وهي تربية ذات 

أبعاد أربعة: )معرفة - 

عمل - طريقة في الوجود 

/ احلياة - طريقة في 

العيش مع اآلخر(، ويعتمد 

ولكن توجد إشارات 

متفرقة حلقوق 

اإلنسان في مقررات 

متعددة خصوصا في 

مواد اللغة العربية 

والتربية الدينية 

واللغة اإلجنليزية 

واملواد االجتماعية 

في مراحل التعليم 

املختلفة، أما في 

املرحلة الثانوية 

فتدرس موضوعات 

حقوق اإلنسان 

ضمن مادتي التربية 

الوطنية والتربية 

القومية، وفي السنة 

الثانية الثانوية يوجد 

مقرر خاص اسمه 

املواطنة وحقوق 

اإلنسان.

تدريس حقوق 

اإلنسان هو مجال 

اجلميع، أي أنه 

يتجاوز املادة 

الواحدة املستقلة 

ويتوزع على جميع 

املواد الدراسية.

املغرب
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احملاضرة - النشاط 

الصفي - احلوار واملناقشة 

)يسري احلداد، 2005 : 

.)112 - 110

يعتمد التدريس على 

اجلوانب النظرية، ويتطلب 

من األفراد ممارسة 

مبادئ حقوق اإلنسان 

مع محيطهم ،وأن يركز 

الهدف من التدريس على 

العمل ضد انتهاكات حقوق 

اإلنسان والتضامن مع 

من يتعرضون لالنتهاكات، 

وثمة توصيات من "اللجنة 

الوطنية األردنية حلقوق 

من الروضة إلي 

التعيم الثانوي..

مراحل التعليم 

االبتدائي، والثانوي 

واجلامعي.

املنهج على حتقيق دروس 

ومضامني للمعارف املتصلة 

بحقوق اإلنسان في املواد 

الدراسية املختلفة والتأكيد 

على احلضور العام لثقافة 

حقوق اإلنسان عبر كل 

مكونات اخلطاب املدرسي 

واالهتمام خصوصًا 

مببادئ الكرامة واحلرية 

واملساواة والتضامن 

والتسامح والدميقراطية.

في التعليم األساسي يتم 

دراسة الفرد واجلماعة 

واملجتمع ومؤسساته، 

وحقوق األفراد: األسرة 

-الطبيعة والبيئة - الوطن 

واملواطنة - لبنان ومحيطه 

العربي - العلم والعمل 

واملهن - احلقوق واحلريات 

- القيم االجتماعية 

والدميقراطية واإلنسانية - 

املنظمات الدولية.

في التعليم الثانوي القيم 

اإلنسانية والدميقراطية - 

العدالة والقضاء - أخالق 

العمل - التعاون والتضامن 

والطموح العربي.

وضعت وزارة التربية 

والتعليم وثيقة تعليم حقوق 

اإلنسان على مستوى 

املدارس واجلامعات 

واإلعالم التربوي تضم 

ثالثني مفهومًا رئيسًا 

في خمسة مجاالت هي: 

)احلرية والعدالة والكرامة 

والتعاون والتضامن 

والتسامح اإلنساني، 

ومت دمجها في األنشطة 

تقع موضوعات 

حقوق اإلنسان 

ضمن مادة التربية 

الوطنية والتنشئة 

املدنية.

محاضرات وندوات 

توعية للطالب بحقوق 

اإلنسان، كما مت 

دمج مفاهيم عديدة 

حلقوق اإلنسان في 

مناهج الدراسة في 

املراحل التعليمية 

املختلفة.

لبنان

األردن
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اإلنسان بتدريب املعلمني 

على تدريس حقوق اإلنسان 

)أحمد سعيد نوفل، مقال 

منشور على اإلنترنت 

بعنوان: "تدريس حقوق 

اإلنسان في اجلامعات 

واملجتمع األردني"، 

.)2007

استخدام أساليب التعلم 

النشط واملرجعيات 

والقصص واالحتفاالت 

العامة باأليام العاملية 

اخلاصة بحقوق اإلنسان، 

وتنظيم بطوالت رياضية 

حتت راية حقوق اإلنسان، 

ومت تنظيم لقاءات وورش 

عمل وندوات والدورات 

الالزمة للمشرفني واملعلمني 

ومديري املدارس ومديراتها 

وأولياء األمور، ويشمل 

ورشا تدريبية وتوضيحية 

عن إستراتيجيات تعليم 

حقوق اإلنسان )عمران 

محمد علي الدبش، 2014 

.)53 - 52 :

جميع املستويات وتبدأ 

من دور احلضانة، 

مرورًا باملدرسة 

االبتدائية والثانوية 

واملرحلة اجلامعية.

التربوية في املدارس 

واجلامعات وأدخلت مفاهيم 

املساواة في احلقوق 

واملشاركة السياسية 

واالجتماعية وحقوق 

وواجبات الفرد والعدالة 

والدميقراطية في مناهج 

الدراسة في املراحل 

التعليمية املختلفة، وأصدر 

املركز الوطني حلقوق 

اإلنسان في عام 2005 

"دليل التدريب على احلقوق 

املدنية والسياسية لطلبة 

اجلامعات"، ومت توزيعه 

على الطالب في املدارس 

واجلامعات.

 املتعلمني لتوظيف حقوقهم 

اإلنسانية وممارستها 

بصورة جيدة، ومن أهمها 

موضوعات عن قيم احلرية 

والعدالة والكرامة واملساواة 

ومنع الصراعات وانتهاكات 

حقوق اإلنسان.

تتضمن املقررات 

الدراسية مثل 

التاريخ واجلغرافيا 

والتربية الوطنية 

واللغة العربية 

مفاهيم حقوق 

اإلنسان، وكذلك من 

خالل املمارسات 

اليومية التي تعكس 

مفاهيم حقوق 

اإلنسان.

فلسطني
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تعليم حقوق اإلنسان، واعتمادًا  العربية في مجال  التجارب  وفي ضوء هذه املجموعة من 

والدراسات  والبحوث  بالتقارير  واسترشادًا  اإلنسان 2001،  العربي حلقوق  املعهد  تقرير  على 

التي اهتمت بتحليل البرامج واألهداف والكتب الدراسية في هذا املجال )إعالن القاهرة لتعليم 

ونشر ثقافة حقوق اإلنسان، 2002؛ آمال عبد الهادي، 1997؛ كمال جنيب، 2005، أ، ب، ج؛ 

إميل فهمي شنوده وآخرون، 2008؛ صالح عريبي عباس، 2014( ميكن رصد بعض املالحظات 

النقدية املهمة، ومع أن هذه املالحظات سبق طرحها وتكرارها واإلحلاح عليها من جانب أصحاب 

هذه التقارير والدراسات، فلعله من املفيد أن نعاود طرحها في سياق أهداف هذه الورقة البحثية 

وتتعلق هذه املالحظات مبجاالت الكتب املدرسية ومكانة حقوق اإلنسان في البرامج التعليمية.وفي 

مجال طرق تعليم حقوق اإلنسان وإعداد املعلمني املؤهلني لتدريس هذا املجال، وبيئة التدريس 

ومدى مالءمتها لتعليم حقوق اإلنسان. ثم أخيرًا نطرح بعض التوصيات التي من شأنها تدعيم 

التربية على حقوق اإلنسان في الدول العربية.

١ - الكتب املدرسية ومبادئ حقوق اإلنسان عامة
: لي ا ي ظة م الح ن م ك م ال ي ج م ذا ال ي ه

�ن

ضعف األهداف والّنصوص التي تعّبر عن مبادئ حقوق اإلنسان مقارنة بوفرة الكتب   -

التقليدية. الدراسية  املواد  في  والّنصوص 

ضمن  األولى  خطواتها  تخطو  بدأت  اإلنسان  حقوق  مبادئ  بتدريس  اهتمام  بوادر   -

مضامني الّنصوص التـي وردت في الكتب املدرسّية. ولكّن هذه البوادر ليست هي ذاتها 

في كّل البلدان العربّية، وهذه اخلطوات ليست بالّنسق والّسـرعة أنفسهما، وال بالّطـريقة 

نفـسها في كّل مواّد التـعليم وفـي جميع سنوات الّتدريس. 

سـيطرة طابع التشّتت وقلّة التنظيم على ما جاء مّتصاًل بقضايا حقوق اإلنسان، فما   -

يعرض في طـّيات معظـم الكتب املدرسّية وبرامج التعليم حول مبادئ حقوق اإلنسان 

ورد عرًضا في أغلبه، وتنتفي عنه نّية القصد والّتخطيط املسبق ولم تعتبره البرامج جزًءا 

من محتوياتها أو هدًفا من أهدافها، كما لم تتعرض له الكتب وأدلّة املعلّم بالّشكل الذي 

ميّكن منغرس القيم اإلنسانية وتكوين الشخصّية احلقوقّية للمتعلّم

ما جاء في الكتب يهدف إلى حتقيق غايات أخرى اجتماعّية، أو اقتصادّية، أو إيديولوجية،   -
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أو دينّية. وهكذا يتعّذر اعتبار ورود مبادئ حقوق اإلنسان في أغلب املدارس العربّية 

ين  هدفًا مقصودًا بذاته وإمّنا هـو مؤشر ورد في سياق اإلشادة باألّمة العربّية، أو بالدِّ

وإدانتها  األخرى  الشعوب  ممارسـات  لشجب  أو  املسيحّي،  بالّدين  أو  اإلسالمّي، 

واالحتجاج عليها وتوظيف مبادئ حقوق اإلنسان لتلك األهداف وليس لغرض تعليمها 

وتربية النشء عليها.

ونتيجة لكّل ذلك؛ وقعت البرامج التعليمّيـة والكتب املدرسّية في كثير من الدول العربية في 

تناقضات واضحة مع حقوق اإلنسان مبرجعّيتها الكونّية: تناقضات بني مواّد التدريس وتناقضات 

بني الكتب وتناقضات بني مواد الكتاب الواحد أحياًنا، وهو أمر وارد في غياب التحديد املسبق 

للهدف واملفاهيم واخلطة. 

ة: ي اس ان الأس س ن وق الإ ق وص ح ص خ ا ب أم

فتؤكد البحوث والتحليالت املتوافرة مجموعة من املالحظات منها: أواًل أن معظم التكرارات 

الواردة عن مفاهيم حقوق اإلنسان، صريحة كانت أم ضمنّية، تدور حول مبادئ الكرامة واحلرّية 

والتضامن والتسامح، في حني أّن حجم املعلومات واملفاهيم املتصلة بالعدالة واملساواة، وخصوصًا 

احلقوق السياسية متواضعة جّدًا. وهنا نالحظ اختفاء احلقوق ذات املضمون السّياسي من الكتب 

املدرسّية، وكذلك احلقوق التي محورها احلرّية ذات الّداللة السياسّية فهي إّما مفرغة من محتواها 

السياسّي مثل احلق في حرّية الرأي والتعبير، وإّما غائبة متامًا مثل احلق في االجتماع الّسلمّي 

وحق االنضمام للنقابات واجلمعّيات القانونية.

وأّما املالحظة الّثالثة فّتتصل بالّدميقراطّية بوصفها نظامًا للحكم؛ إذ ال يرد في شأنها ما 

يشير إلى اتخاذها قاعدة للممارسة السّياسية الّسلمّية وتربية النشء على اعتماد االنتخاب احلّر 

النزيه الختيار ممثلي الشعب، أو إشراك الشعب في تقرير الّسياسات وحرّية اتخاذ القرار ودعم 

التَّنمَية في كّل أبعادها؛ ذلك أّن أكبر ضامن للممارسة الّسياسّية السلمّية هو أن يترّبى جيل واٍع 

بأساليب املمارسة الّدميقراطّية ومؤمن بها. 

بني  الالمساواة  تكّرس  مازالت  عربّية  بلدان  عّدة  أّن  يالحظ  املدرسّية  الكتب  في  واملتأمل 

واملراكز  األدوار  في  تباين  خالل  من  والصورة  النص  عبر  كورّية  الذُّ الثقافة  وتؤكد  اجلنسني، 

االجتماعّية ومن خالل أحكام قيمّية سلبّية جتاه املرأة. فأكثر الشخصيات العاملة التي تدور حولها 



152
مجلة الطفولة والتنمية -ع 28 / 2017

كور  النُّصوص واألناشيد والّصور التي تتناول مجاالت العمل خارج البيت هي شخصيات من الذُّ

في حني تختص املرأة بالعمل املنزلّي وتربية األبناء، ويساعد الولد أباه في األعمال غير املنزلّية 

في حني تساعد البنت أّمها في العمل املنزلّي، كأن تصّور األم في املطبخ والبنت تكنس واألب 

يستقبل الّضيوف، والولد يلعب خارج املنزل، ففي ذلك تدريب على أدوار تؤهل ألخذ مكانة األب 

أو مكانة األّم في املستقبل، وهذا التمييز الذي قد يكون عفوّيًا بني اجلنسني يعكس تقاليد راسخة 

لم يتحّرر منها املؤلفون )املعهد العربي حلقوق اإلنسان، 2007 : 27 - 30(.

٢- موقع حقوق اإلنسان يف الربامج التعليمية
إن برامج التعليم في البلدان العربية سواء ما يتعلق منها باملرحلة األساسية أو الثانوية، 

أو ما يتعلق ببرامج إعداد املعلمني، أو ما يتعلق ببرامج الدورات التدريبية ال تأخذ مببدأ املادة 

املستقلة بذاتها، وإمنا تدرس - في األعم - ضمن املواد واألنشطة املنهجية األخرى، وهي بذلك 

ترد في سياق أخالقّي عام باعتبارها إشارات متناثرة في ثنايا بعض مواّد التدريس وكتبها، 

ولذلك ال تأخذ مبادئ حقوق اإلنسان وتعليُمها واالهتمام بها أولوّية خاصة بذهن املعلم أو املدّرس، 

وقد ال يعرف أّن مهّمته اإلشارة إلى هذه املبادئ واحلقوق بشكل صريح، واالهتمام بها كاهتمامه 

مبوضوعات املواّد التي يدّرسها، خصوصًا أّن البرنامج نفسه والتوجيهات الّرسمّية وبنية الكتب 

مجااًل  له  تترك  وال  خالله  من  يعمل  لكي  املدّرس  أو  للمعلم  كبير  بهامش  تسمح  ال  ومنهجّيتها 

للمبادرة في تعليم هذا املوضوع أو ذاك.

وما دام البرنامج أو الكتاب املدرسّي أودليل املعلم ال يشير إلى ضرورة تدريس مبادئ حقوق 

ر على املعلم أو املدّرس عملّيًا وواقعّيًا االهتمام بها أو  اإلنسان ضمنًا أو صراحة، فمن املتعذِّ

التعّمق فيما أشارت إليه البرامج أو الكتب إشارات ضمنّية أو صريحة.

وقد نتج عن غياب استقاللية التربية على حقوق اإلنسان عدم وجود خطة واضحة في توزيع 

محتوى هذه املاّدة وأهدافها على مراحل التعليم وسنواته، كما نتج عن ذلك تشّتت في املنهجّية 

املعتمدة ألّن مادة حقوق اإلنسان ليست مقصودة بذاتها وإمنا وردت في بعض املستويات وفي 

بعض سنوات التدريس في ضوء احتياج املوضوع املدروس لها، وفي ضوء ما أملته طبيعة املاّدة 

الّدراسّية وأهداف تعليمها وليس طبيعة حقوق اإلنسان وأهدافها وطريقة تبليغها.
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٣ - طرق تعليم حقوق اإلنسان وسياسة إعداد املعلم وتدريبه
أ- طرق التعليم وأثرها في التربية على حقوق اإلنسان

إّن ماّدة حقوق اإلنسان، ضمنّية كانت أم صريحة، تبقى غير كافية إذا مت تناولها بطرق غير 

دميقراطّية، أي بطريقة اإللقاء والتلقني. وال شك أن مختلف التربويني في البلدان العربّية يدركون 

النظرّيات احلديثة في التعليم وسعيها، بدرجات متفاوتة، إلى جتاوز األساليب التقليدّية املعتمدة 

على الكّم املعرفّي والتلقي الّسلبي وترديد املعلومات ثم نسيانها فيما بعد،وكثير منهم يحرصون 

على اعتماد املنهجّية التطبيقّية املبنّية على مشاركة املتعلم الفعلّية ومساهمته الذاتية في اكتشاف 

املعلومة وبناء االستنتاج وحتقيق األهداف.

وهكذا فإّن الكتب املدرسّية، وإن كانت فقيرة من حيث الكّم املعرفّي املتصل مببادئ حقوق 

اإلنسان، فإنها حققت بعض النجاح في اجلانب التطبيقي؛ إذ ترد مختلف األنشطة والتدريبات 

في أسلوب نشيط من شأنه أن يدفع املتعلم إلى املشاركة وإبداء الّرأي؛ األمر الذي يتعني تدعيمه 

وحتسينه إميانا بأّن املتعلم الذي يتعّود على إعمال الفهم والتحليل والذي يتدّرب على أسلوب 

النقاش احلّر والذي يترّبى على االلتزام بأدب احلوار فيبدي رأيه بحرّية ويتقبل رأي اآلخر بارتياح 

ويحسن اإلنصات ويقّر بنسبيَّة احلقيقة يكون قد نشأ وفيه بذور املمارسة الّدميقراطّية.

وأّما إذا دّربنا املتعلم على طريقة التلقني واحلفظ واستظهار املعلومات فإننا سننتج عقواًل 

متلقية ُبنيت بطريقة منطّية ال تقبل غير احلقيقة املطلقة وال تعرف قيمة رأي اآلخر وال تقبله، وال 

ِب  تقدر على التفكير احلّر املبدع مّما يساعد على برمجتها بسهولة، وعلى توجيهها وجهة التعصُّ

والتطّرف اللذْين يؤّديان إلى العنف بكّل أشكاله.

ب- سياسة إعداد المعلم وتدريبه

إّن التغّيرات التي تشمل املضامني وطرق التدريس تبقى محدودة الفعالية إذا لم يواكبها 

تغيير في اإلعداد التربوي الالزم، وتغيير في سياسة اإلعداد والتكوين املستمرين واملنتظمنْي لهيئة 

التدريس. وهنا ميكن إبداء مالحظتني أساسيتني:

إّن إصدار الكتب وتأكيد التوجيهات الّرسمية على اعتماد التدريس على أساس األهداف   -

ومعايير اجلودة لم تواكبها مخططات واضحة في مستوى اإلعداد والتكوين والتدريب، 

باجتهادات شخصّية  إّما  يقوم  املعلم  بقَي  بحيث  ومدروس؛  كاٍف  مستمر  تكوين  أي 
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لتطبيق التعليمات الّرسمّية وإما العمل بطريقة عفوّية قد تنعكس سلبًا على املتعلم وعلى 

النظام التربوّي ككّل.

بجانب  اهتّمت  قد  وتونس...  واألردن  واملغرب  مصر  مثل  البلدان  بعض  أّن  صحيح   -

التكوين والتدريب وأنشأت لذلك مراكز مختّصة. إال أّن هدفها من هذا اخليار هو إعداد 

لتدريسها  بطرائق مالئمة  ويزّودهم  والبرامج  بالكتب  يعّرفهم  تربوّيًا  إعدادًا  املدّرسني 

معلوماتها. ونقل 

ولكن فيما يبدو ليس هناك ما يشير إلى تدريب خاص بتدريس ماّدة حقوق اإلنسان ونشر 

ثقافتها، وليس هناك ما يشير إلى وجود تعاون مع املنظمات احلكومّية في مجال التربية على 

حقوق اإلنسان. ثّم ّإنه ليس من املؤكد أن كلّيات التربية قد وفرت للمدّرسني ما يلزم من الثقافة 

العاّمة التي تتيح لهم معرفة حقوق اإلنسان وتقديرها باستثناءات قليلة ضعيفة وغير كافية، وال 

يوجد ما يشير إلى أّن وزارات التربية قد عّوضت النقص في هذا املجال بتنظيم دورات تدريبية 

خاّصة بهدف تزويدهم باملعرفة األساسية عن هذا املوضوع. ولذلك فإّن معرفة حقوق اإلنسان 

تتوقف على اجتهادات املدرسني الفردّية، وعلى احلاالت النادرة ملّا يكون املدّرسون من بني املهتّمني 

بقضايا حقوق اإلنسان، وقد ُيعد تطرقهم إليها ضربًا من جتاوز البرنامج وحيادًا عنه.

ج- بيئة التدريس ومدى مالءمتها للتربية على حقوق اإلنسان

ال يكون احلديث عن وضع حقوق اإلنسان في البرامج والكتب املدرسّية وفي مخططات إعداد 

املعلم وتدريبه تدريبًا كاماًل من دون أن يتعّرض للبيئة التي يتّم فيها تدريس حقوق اإلنسان، وأّول 

عناصر هذه البيئة يتمثل في املدرسة، وفي مقّدمة عناصر البيئة املدرسّية القائمون بالتدريس ثّم 

تأتي بعد ذلك البيئة احمللية الوطنية والدولية من دون إهمال األسرة واملؤّسسات االجتماعّية األخرى.

العلم والعقل واحلرية والّدميقراطية تواجه باستمرار بقيم  البيئة أن قيم  ومن سمات هذه 

باحلقائق  التسليم  على  التربية  وخصوصًا  والغيبيات  واخلرافة  األسطورة  على  مبنّية  مضاّدة 

تتفق  قبل جهات  من  عليه  التركيز  يتّم  وبعضها  الثقافّي  املوروث  من  وبعضها مستمد  املطلقة، 

املوروثة. الّسلبّية  القيم  هذه  سيادة  مع  مصاحلها 

االجتماعّية  القيم  سلم  على  طرأت  التي  الكبيرة  التغيرات  في  فتتمثل  الثانية  السمة  وأّما 

سادت  األخيرين  العقدين  خالل  ففي  املعرفة.  وتقديس  العلم  قيمة  تدني  مظاهرها  من  والتي 
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للوقت"،  "التعليم مضيعة  بأّن  الشعور  وازدياد  املال  قيمة  وتعظيم  االستهالكّي  املجتمع  ظاهرة 

كما أن االنفتاحات اجلزئية في االقتصاد )الليبرالية اجلديدة وتداعياتها( لم تواكبها انفتاحات 

كافية باجتاه الّدميقراطية والتعّددية الّسياسّية مّما ساعد على اتساع نطاق التوّجهات التجارية 

اخلدماتّية االستهالكّية، وعلى وجود فرص متنوعة للربح الّسريع واالنزالق في الصعود االجتماعّي 

بعيدًا عن اإلنتاج والعمل اجلاّد، فساعد ذلك على تغّير في النظرة إلى التعليم وتقديره وتثمينه 

والعمل  العلم  من  كّل  اغتراب  إلى  أّدى  مّما  والعمل  للعلم  احترامًا  أقّل  نظرة سلبّية  في  جتلت 

بينهما.  اإليجابّية  العالقة  وانفصام 

وفي مستوى ثالث ميكن اإلشارة إلى أّن البيئة الوطنّية ذاتها حافلة بأمثلة عديدة ومعّبرة 

عن انتهاك حقوق اإلنسان، فاألطفال يسمعون في محيط العائلة قصصًا عن تزوير االنتخابات 

الّدولة  أجهزة  نشاط  عرض  في  تسهب  اإلعالم  وسائل  ويشاهدون  االعتقاالت  عن  ويسمعون 

ثمَّ ففعالية تدريس حقوق  املختلفة وال تذكر شيئًا عن أحزاب املعارضة وعمل اجلمعّيات، ومن 

اإلنسان قد تضيع في زحمة انتهاك هذه احلقوق في املدرسة وفي املجتمع.

كما أن ضعف هذه اإلمكانات املادّية ينعكس على التعليم الذي لم يحّل بعُد مشكل االكتظاظ 

في الفصول وقلّة املختبرات والوسائل التعليمية والتكنولوجية إلى جانب األوضاع املادّية لهيئة 

التدريس، الشيء الذي يزيد من حجم الّصعوبات في وجه حتقيق األهداف التعليمّية بوجه عام، 

الّدراسة في سّن  واالنقطاع عن  التعليمّية  املستويات  واإلخفاق في مختلف  الّرسوب  ذلك  ومن 

مبكرة أحيانًا من احلصول على زاد أدنى من التكوين والتحصني ضّد األمّية ومخاطرها.

ة.. الص خ وال

املدارس  في  الرسمية  اإلنسان  حقوق  تعليم  برامج  على صعيد  تتسم  العربّية  البلدان  إن 

احلكومية بعّدة مؤشرات متقاربة في مستوى األداء التربوّي وسياسة إعداد املعلم وتكوينه وكذلك 

في مستوى الّصعوبات املادّية املتصلة ببيئة التعليم، ولكنها، في الوقت ذاته، تعيش حاالت متباينة 

من ناحية الضغط السكاني، والثروات الطبيعّية ومستوى تطّور اإلنتاج، وكذلك من حيث أنظمتها 

التربوّية وأساليب التكوين والتعليم.

وهذا التنّوع ينفي أي تعميم ولكنه ال مينع وجود عّدة قواسم مشتركة أهّمها النقص امللحوظ 

في إعداد املدّرسني وتشبعهم مببادئ حقوق اإلنسان وخصوصًا البيئة االجتماعّية والّسياسّية 

التي تتناقض في كثير من جوانبها مع ما يدرسه املتعلم من مبادئ تتصل بحقوق اإلنسان.
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رابعًا: تعليم حقوق اإلنسان يف مجموعة من برامج الجمعيات األهلية العربية
يسعى اجلزء الراهن من الورقة إلى رصد وتقييم اهتمامات املنظمات األهلية العربية املعنية 

بتعليم التربية على حقوق اإلنسان؛ ملعرفة ما الذي احتوته البرامج التي صممتها واستخدمتها 

هذه املنظمات، وملاذا وقع عليه التركيز أكثر من غيره، وما الذي كان تناوله محدودًا، وأيضًا ما 

الذي لم يقع عليه التركيز املطلوب. 

وفي حدود ما متت متابعته من برامج متاحة؛ ميكن ترتيب املجاالت ذات األولوية في برامج 

حقوق اإلنسان للمنظمات األهلية، على النحو التالي :    

برامج تعليم حقوق اإلنسان بصفة عامة.   )1(

برامج ركزت على حقوق املشاركة.   )2(

برامج املواطنة: حقوقها وواجباتها.   )3(

برامج احلق في االختالف والعيش املشترك.   )4(

كان  وإن  احلقوقية  االهتمامات  نسبّيًا من  واسعة  وموضوعات غطت مساحة  مجاالت   )5(

أقل مقارنًا مبا سبق.  اإلنسان  برامج حقوق  تكرارها في 

١- برامج تعليم حقوق اإلنسان بصفة عامة

انطوت طائفة كبيرة من البرامج التي مت حتليلها على اهتمام أساسي بتعليم قضايا حقوق 

اإلنسان. وميكن تصنيف هذا االهتمام عبر مجالني : مجال اهتم بقضايا حقوق اإلنسان على نحو 

مباشر، واآلخر تناول هذه القضايا من خالل مجاالت وموضوعات أكثر شمواًل وضمن االهتمام 

بقضايا أخـرى. 

وفيما يتعلق بالبرامج التي اهتمت بصورة أساسية بتعليم حقوق اإلنسان جند أن أغلبها 

ل  ي أعدته بصورة كاملة أو شاركت في إعداده منظمات وهيئات دولية. ومن أبرز هذه البرامج: "دل

القاهرة  مركز  وأصدره  ترجمه  الذي  وي"  ان ث وال اسي  الأس ن  �ي ت ل رح م ل ل ان  س ن الإ وق  ق م ح ي عل ت

لدراسات حقوق اإلنسان بالتعاون مع منظمة اليونسكو. وقد كان هذا الدليل أكثر شمواًل في 

والقيم،  والدميقراطية،  السالم،  قضايا  فيه  عرض  اإلنسان  حلقوق  مدخاًل  وتناول  موضوعاته، 

مفهوم  تناول  كما  اإلنسان.  حقوق  وعاملية  املرأة،  وحقوق  الطفل،  وحقوق  االجتماعية،  واحلياة 

حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية، فضاًل عن تخصيص جزء كبير من 
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الكتاب لتوضيح أساليب تدريس حقوق اإلنسان، ومقترحات للمدارس الثانوية في هذا املجال.      

ة  ي ب �ت ول ال ل ح ي ات.. دل اه ج ومن البرامج املباشرة أيضًا ذات املرجعية الدولية، برنامج: "ات

اب"، وهو من منشورات املجلس األوربي، وأعدت النسخة العربية  ب ش ع ال ان م س ن وق الإ ق ل ح ع

واحلق  اإلنسان  حقوق  ومؤسسة  لبنان،  فرع   - اجلديدة  اإلنسان  حقوق  جمعية  مع  بالتعاون 

والدورات  اإلنسان  حقوق  تعليم  مشروعات  دعم  إلى  البرنامج  هذا  ويهدف  بلبنان.  اإلنساني 

التدريبية لنشطاء اجلمعيات األهلية، واشتمل على موضوعات واسعة ومهمة حول ماهية حقوق 

التنمية،  على  والتربية  املواطنة،  على  التربية  مثل  األخرى  التربوية  بامليادين  وعالقتها  اإلنسان 

والتربية البيئية، والتربية على مبادئ السالم وغير ذلك من ميادين. كما تضمن عرضًا عن كيفية 

واملقاربات عن أفضل أساليب استخدامه.  التوجيهات  أوربا، وبعض  الدليل في  استخدام هذا 

واشتمل أيضًا على مجموعة كبيرة من األنشطة العملية التي ميكن استخدامها في مجال التربية 

على حقوق اإلنسان، وكيفية تفعيل حركة الشباب في هذا السياق، كما اهتم ببعض القضايا 

العاملية األساسية مثل قضايا: األطفال، املواطنة، الدميقراطية، التمييز وكراهية األجانب، البيئة، 

املساواة بني اجلنسني، العوملة، الصحة وسالمة اإلنسان، وسائل اإلعالم، الفقر، العنف، واحلقوق 

االجتماعية والسياسية. كما وردت في نهاية الدليل وثائق حقوق اإلنسان القانونية الدولية. 

وفي سياق البرامج التي صدرت بالتعاون مع املنظمات والهيئات الدولية جند أيضًا "اإلعالن 

العاملي حلقوق اإلنسان : صياغة مبسطة لألطفال"، والذي أعدته "روث روتشا" ونشره املجلس 

أيضًا  املتحدة اإلمنائي. وهناك  برنامج األمم  بالتعاون مع  واألمومة في مصر  للطفولة  القومي 

للتربية والثقافة والعلوم عن  اللجنة الوطنية املغربية  بالتعاون مع  اليونسكو الذي صدر  برنامج 

"وحدات التكوين في مجال التربية على حقوق اإلنسان"؛ وبرنامج "كل البشر" وهو كتاب مدرسي 

في التربية على حقوق اإلنسان مترجم عن الفرنسية، وأصدرته املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم 

والثقافة مبشاركة هيئة اليونسكو. 

وركزت جميع هذه البرامج على تقدمي بعض األفكار عن األنشطة التربوية التي ميكن القيام 

بها مع أطفال وشباب املدارس االبتدائية والثانوية، وعلى توضيح بعض املفاهيم األساسية في 

مجال حقوق اإلنسان، وعلى موضوعات تتصل باحلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية املنصوص 

عليها في املواثيق الدولية وفي مقدمتها، املساواة، وحقوق األطفال واملرأة، والدميقراطية، والعدالة، 

واملواطنة. 
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وإلى جانب هذه البرامج التي ركزت على حقوق اإلنسان، هناك مجموعة أخرى من البرامج 

التي اهتمت بقضايا حقوق اإلنسان ضمن إطار أوسع من املوضوعات املختلفة للتربية املدنية. 

�ش  ل ن اء ع ن س الأم ال ج اء م ض ب أع دري ت ل ل م م ورش ع ي ظ ن ت ومن هذه البرامج تلك التي عنيت ب

دارس، والتي نظمها ملتقى احلوار والتنمية وحقوق اإلنسان بالقاهرة،  م ال ان ب س ن وق الإ ق ة ح اف ق ث

واستهدفت بصورة أساسية تزويد أعضاء مجالس األمناء مبعارف ومعلومات عن قضايا حقوق 

اإلنسان، وقبول اآلخر، ومحاربة التعصب، واملواطنة، وتدعيم روح الفريق، وأهمية الوقت، وحب 

الوطن واالنتماء، وتأصيل الشعور باملسئولية؛ على اعتبار أن الوعي بهذه القيم يساعد على تدعيم 

مشاركة أعضاء مجالس األمناء في القيام بدورهم داخل املدارس. 

اجلنائي  لإلصالح  العربية  املنظمة  أصدرته  والذي  علي"  الناشط  "فرقة  برنامج  اهتم  كما 

بالتعاون مع هيئة املعونة األمريكية بتقدمي موضوعات حقوق اإلنسان في إطار مجموعة واسعة من 

قضايا التربية املدنية األخرى في سياق قصصي مبسط يتناسب مع األطفال في البيئة املصرية. 

وقد صدر هذا البرنامج في خمسة أجزاء باللغتني العربية واإلجنليزية، ويتناول البرنامج بطريقة 

قصصية شائقة موضوعات الدستور، وحقوق اإلنسان، واملواطنة، وحقوق األطفال، والتمييز بني 

اجلنسني، وعمالة األطفال، واإلجراءات التفصيلية للعملية االنتخابية وأهمية املشاركة فيها.

وقد اهتمت مجموعة من برامج املنظمات األهلية بفكرة نوادي حقوق الطفل، وأصدر بعضها 

األطفال  من  جماعات  تكوين  على  النوادي  هذه  وتعتمد  النوادي.  لهذه  املنشطني  لتدريب  أدلة 

والنشء يلتقون بشكل منتظم في مكان ما في إطار جمعية أو مؤسسة لتمارس أنواعًا مختلفة من 

األنشطة طبقًا لبرنامج اتفقت عليه اجلماعة، وذلك في إطار مفهوم مشاركة األطفال واستخدام 

لألطفال الكتشاف  مناسبة  بيئة  تهيئة  النوادي  لهذه  والهدف األساسي  النشط.  التعلم  أساليب 

بعض حقوقهم وممارستها، والتعبير عن مشكالتهم والتفكير في حلول لها. 

ا  ه أن ن  �ي ب ت ن ان؛  س ن الإ وق  ق ح ا  اي ض ق ب ت  ي ن ُع ي 
�ت ال ج  ام �ب ل ل ق  اب س ال رض  ع ال وء  ض ي 

و�ن

اده  ف م ؤالً  ا س ن ام أم رح  ط ر ي أم و  ة، وه ي الأهل ات  ي ع م ج ال ن  �ي م ب ام ك م ت ل اه وذت ع ح ت اس

ا ذات  اي ض ق وال الت  ج م ال ن  ه م �ي غ ب ة  ارن ق م اً  ّي ب س ن ر  أوف ال  ج م ال ذا  ه ب ام  م ت اله أ�ت  اذا  م ل  :

ة؟ ي دن م ال ة  ي ب �ت ال م  ي عل ت ب ة  ل ص ال

إن فهم األطفال والشباب حلقوق اإلنسان أمر مهم في حد ذاته؛ إذ إن هذه احلقوق   -

اجلميع.   بني  واملساواة  والعدل،  واحلق،  الفردية،  احلرية  مثل  عاملية،  قيًما  تعكس 
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يتعايشوا  أن  األفراد  وقيم يستطيع من خاللها  مبادئ  اإلنسان عن  تعبر حقوق  كما   -

احلياة  وتنظيم  بينهم،  فيما  واملنازعات  اخلالفات  بتسوية  ويقوموا  املجتمع،  في  معًا 

املشترك.  والتعايش  السالم  لثقافة  الرئيسة  العناصر  هي  اإلنسان  فحقوق  االجتماعية، 

معرفة  في  واضحة  فجوة  وجود  إلى  نظرًا  اإلنسان  االهتمام مبوضوعات حقوق  زاد   -

احمللية  القانونية  وأطرها  حمايتها،  وأساليب  احلقوق  هذه  بأبعاد  والشباب  األطفال 

والدولية. 

كما أن االهتمام بقضايا حقوق اإلنسان وتعليمها، إلى جانب أهميتها في حد ذاتها، 

واحتياج املجتمع املصري الشديد لتنمية وعي املواطنني بها، ارتبط أيضًا باهتمام املؤسسات 

واملنظمات الدولية بالقضايا املرتبطة بهذا املوضوع، خصوصًا برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

ومنظمة اليونسكو.

وعلى الرغم من تعدد هذه البرامج، فال تزال هناك ثغرات وفجوات في تعليم حقوق اإلنسان 

بالسياق  ربطها  دون  من  اإلنسان  حقوق  موضوعات  على  االقتصار  إن  إذ  الصغيرة؛  لألجيال 

االجتماعي والسياسي لبحوث التربية ال يحقق أهداف تعليم حقوق اإلنسان والتي تبتغي تكوين 

مواطن واٍع بظروف مجتمعه وأوضاعه السياسية ومؤسسات املجتمع، ودوره بوصفه مواطنًا في 

إطار هذه الظروف واملؤسسات، وأساليب مشاركته في العمليات االجتماعية والسياسية القائمة، 

وُسبل تفعيل هذه املشاركة. واالقتصار على قضايا حقوق اإلنسان من دون ربطها مبشكالت 

وعوائق حتقيقها في السياق املجتمعي الذي يعطيها داللتها ويكشف عن مضامينها ونواقصها، ال 

يفي بأغراض تعليم حقوق اإلنسان نفسها، والتي ال تتحقق بغير دمجها في برنامج أوسع وأعم 

يشمل األهداف املتكاملة لنشر ثقافة حقوق اإلنسان. 

إن الهدف من عرض هذه النتائج هو للتدليل على أنه بالرغم من تعدد برامج املنظمات األهلية 

التي عنيت بتعليم حقوق اإلنسان لألطفال والشباب، فإن حتليل هذه البرامج يؤكد أن املجاالت 

والقضايا التي تضمنتها ال حتقق املرغوب فيه من إعداد مواطني املستقبل للحياة املدنية العربية؛ 

مما يعني ضمًنا أو افتراضًا أن هناك قضايا ال تزال في حاجة إلى دمجها في برامج حقوق 

اإلنسان، وهذه القضايا هي:    

بحقوق  االلتزام  مجال  في  أنفسهم  والشباب  األطفال  وقيم  واجتاهات  مبعارف  االهتمام   -

اإلنسان.
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األبعاد الثقافية ذات الصلة بحقوق اإلنسان، ومنها - على سبيل املثال-، طرائق وأساليب   -

احلياة اليومية للمواطنني، ومن بينهم األطفال والشباب أنفسهم - وعالقتها مبمارساتهم 

املرتبطة بحقوق اإلنسان في املجتمعات العربية. 

جدلية العالقة بني األوضاع االجتماعية لألطفال والشباب، ومدى متتعهم بحقوق اإلنسان   -

املواطنة.  وحقوق 

االهتمام باملعارف واملعلومات اخلاصة بحق املواطن في اخلدمات اإلنسانية واالجتماعية   -

املختلفة وخصوصًا احلق في التعليم، واحلق في الرعاية الصحية، واحلق في العمل، واحلق 

في تكوين أسرة... إلخ، واحلاجة إلى دعمها وإتاحتها في الريف واحلضر. 

بحقوق  املجتمع  والتزام  واالجتماعية  السياسية  الدميقراطية  العالقـة احلميمة بني حتقيق   -

اإلنسان. 

الدميقراطي،  النظام  إطار  في  اجلديدة  لألجيال  والسياسية  املجتمعية  املشاركة  أهمية   -

اإلنسان.  حلقوق  احلماية  توفير  على  املشاركة  هذه  وانعكاسات 

  إن مثل هذه املوضوعات لم تنل بعد االهتمام الكافي - من بعض برامج حقوق اإلنسان-

وقد يرجع ذلك إلى حساسيات ذات صلة بقيم ثقافية وسياسية معينة، مع أن الواقع يتطلب جرأة 

في تناول مثل هذه القضايا، خصوصًا في ظل تأخر التزام املجتمع بتوفير احلقوق األساسية 

للمواطنني. 

ولهذا، فنحن في حاجة إلى برامج أشمل وأعمق عن حقوق اإلنسان، ُتْعَنى بصورة أساسية 

والتجريد  العمومية  وتتحاشى  وأعم،  أشمل  إطار  في  تتناولها  لكنها  اإلنسان،  حقوق  بقضايا 

اللذْين تتسم بهما البرامج املترجمة أو املقتبسة عن النصوص األجنبية، وتطرح القضايا واألفكار 

آرائهم  عن  التعبير  على  حثهم  مع  والشباب،  األطفال  فيه  يعيش  الذي  االجتماعي  السياق  في 

ومشاعرهم جتاه أوضاعهم االجتماعية والثقافية. 

٢ - برامج تنمية حقوق المشاركة السياسية واالجتماعية

نال موضوع حقوق املشاركة أهمية تالية من حيث كم االهتمام في إطار برامج املنظمات 

األهلية لتعليم حقوق اإلنسان. ومن أمثلة البرامج التي ركزت على هذا املوضوع، برنامج األمانة 

روح  لبناء  "املشاركة - مدخل  واإلعالم:  الثقافة  أمانة  في مصر-  الكاثوليكية  للمدارس  العامة 
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الفئة  في  والشباب  للنشء  املدنية  للتربية  الصيفية  امللتقيات  البرنامج جتربة  ويجسد  املواطنة". 

األنشطة  على  واالعتماد  والثانوي،  األساسي  التعليم  مرحلتي  في  سنة   18  -  6 من  العمرية 

حرية  قيم  مثل  واملشاركة  الدميقراطية  لثقافة  احلاكمة  القيم  بعض  بتنمية  واالهتمام  املدرسية، 

الرأي والتعبير، وحق النقد واالختالف، واملساواة وعدم التمييز. وفي سياق هذه القيم، يتناول 

البرنامج موضوعات مهمة أخرى مثل حقوق األطفال من خالل املواثيق واإلعالنات الدولية، وقضايا 

املسئولية االجتماعية، والتواصل اإلنساني. ويتم ذلك عن طريق األلعاب التربوية اجلماعية، وورش 

العمل، ومجموعات العمل واحلوار، ومجموعات اإلبداع التي تستخدم الدراما واملوسيقى والرسم 

والنحت والتمثيل والرياضـة، فضاًل عن اللقاءات واحلوارات املفتوحة مع قادة بعض املنظمات 

السياسية واملهنية والطالبية واألهلية، وإجراء استطالعات الرأي وقياس االجتاهات التي يقوم 

بها األطفال أنفسهم داخل املدرسة. 

بالتعاون بني مركز  تنفيذه  الذي مت  ة"  ن واط م وع ال �ش "م برنامج  الثاني فهو  البرنامج  أما   -

األردني  املركز  وأصدره  املدنية،  للتربية  العربية  والشبكة  بكاليفورنيا،  املدنية  التربية 

لدراسات التربية املدنية. وهو يقوم بتدريب الطالب على بعض املهمات التي تهدف- في 

نهاية املطاف- إلى حتسني قدراتهم على املشاركة بفاعلية ومسئولية في النظام السياسي 

احلكومة  أعمال  ومراقبة  متابعة  على  الطالب  قدرات  تنمية  البرنامج  ويتضمن  األردني. 

والتأثير عليها فيما يتعلق بالقضايا ذات األهمية للطالب. وتشتمل املهمات التي يتم تدريب 

الطالب عليها، مهمة التعرف على املشكالت املتعلقة بالسياسات العامة في املجتمع احمللي 

للطالب، واختيار إحدى هذه املشكالت لتكون موضوًعا للبحث والدراسة من جانب تالميذ 

تطوير  مهمة  ثم  دراستها،  املراد  املشكلة  املعلومات حول  ،وجمع  الدراسية  الفصول  أحد 

ملف أعمال الطالب والذي يشتمل على تفسير املشكلة، وفحص السياسات البديلة، واقتراح 

سياسة عامة جديدة، وتطوير خطة عمل لتنفيذ هذه السياسة، وأخيرًا تنظيم جلسة محاكاة 

عملية يتم فيها عرض أعمال ملف الطالب أمام مجموعة من ممثلي املجتمع احمللي. 

وفي مصر، وضع بعض نشطاء اجلمعيات األهلية تصورًا مقتبسًا من املشروع األردني   -

وفق  املشروع  هذا  ويسير  ة".  ن واط م ال وع  �ش م ة:  ي دن م ال ة  ي ب �ت ال ي 
�ن ات  ب دري "ت بعنوان: 

باملشاركة  املتعلقة  احلقوق  تنمية  بهدف  األردني؛  املواطنة"  "مشروع  وخطوات  مهمات 

والشباب.  األطفال  لدى  ومهاراتها  املجتمعية 
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ومهاراتها  االنتخابية  املشاركة  بحقوق  الوعي  بتنمية  اهتمت  التي  القليلة  التجارب  ومن   -

ة  ي دن م ة ال ي ب �ت ود ال ه ي ج
ة �ن م اه س م ل ة ل ي وم ك ح �ي ال ات غ م ظ ن م ل ال ي "دل املواطنني  لدى 

ة" والذي أصدرته املؤسسة الدولية لألنظمة االنتخابية ) إيفيس ( بالتعاون مع  ي اب خ ت والن

مركز وسائل االتصال املالئمة من أجل التنمية )أكت(، وكذلك مبشاركة عدد من املنظمات 

الدليل  للتوعية االنتخابية(. وقد استهدف هذا  املصرية غير احلكومية )مجموعة أصواتنا 

تقدمي دعم فني للمنظمات غير احلكومية الراغبة في الشروع في تنفيذ حمالت املعلومات 

والتوعية االنتخابية والتربية املدنية. ومت تقدمي هذا الدعم عبر ثالث ورش عمل مت تنظيمها 

في القاهرة في عام 2005، أثمرت عن مواد التربية املدنية والتوعية االنتخابية. وميثل الدليل 

مرجعًا للجمعيات واملنظمات املدنية املشاركة في توعية املواطنني بواجباتهم املدنية خالل 

فترات االنتخابات عن طريق عرض موضوعات حول اجلوانب القانونية لالنتخابات وطبيعة 

النظام االنتخابي املصري، وأنظمة التمثيل النسبي، وخطوات العملية االنتخابية، وإدارة 

العملية االنتخابية، والتربية االنتخابية، والتربية املدنية، ودور املنظمات األهلية في حمالت 

التوعية االنتخابية، والتربية املدنية مبعنى حقوق وواجبات املواطنني، واملفاهيم األساسية 

واألحزاب  واحلكومة  املواطنني  ومسئوليات  أدوار  احترام  مثل:  الدميقراطي،  للمجتمع 

وأهمية حتمل  األعمال،  وعالم  املهنية  والتنظيمات  واإلعالم  املصالح  وجماعات  السياسية 

املدنية.  مسئولياتهم  املواطنني 

وعلى الرغم من هذه اجلهود التي تقوم بها املنظمات األهلية في مجال تنمية الوعي بحقوق 

املشاركة ومهاراتها، ومع التأكيد على أهمية هذا اجلانب واحتياج النشء والشباب واملواطنني 

عمومًا إلى تركيز برامج التربية املدنية عليه، فإن هذه اجلهود تفتقد إلى الرؤية الكلية؛ حيث يتم 

تدريب األطفال والشباب واملواطنني في كثير من األحوال على موضوعات متفرقة ومنعزلة عن 

بعضها من ناحية، وعن سياقها االقتصادي والسياسي واالجتماعي في بعض احلاالت من ناحية 

أخرى. ولهذا تأتي األنشطة اخلاصة بالبرامج املعنية بحقوق املشاركة جزئية وآنيـة، كما أغفلت 

- في كثير من األحيان- أهمية وعي األطفال بالرؤى السلبية جتاه املشاركة، والتي تدعمت نتيجة 

تراكم اخلبرات وُسبل تغيير هذه السلبية وتفعيل دور املواطن في كسر حلقات العوائق املتراكمة 

املجتمعية  املشاركة  عن  وتقعدهم  والشباب  النشء  حتاصر  والتي  وسياسّيًا  واجتماعّيًا  ثقافّيًا 

والسياسية. 
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٣ - برامج تعليم حقوق المواطنة وواجباتها

صممت عدة برامج عن قضايا املواطنة، ركز بعضها على قضايا حقوق املواطنة على نحو 

أساسي، في حني اهتم فريق آخر بقضية املواطنة ضمن قضايا أخرى. 

رص، والتي كانت  ي م
ة �ن ي دن م ة ال ي ب �ت ي ال

د �ن ي ع ص ة ال ي ع م ة ج رب ج ومن أمثلة النوع األول، ت

قد بدأت منذ منتصف الثمانينيات مبوضوعات حقوق اإلنسان وتوعية األطفال بوثيقة حقوق الطفل 

ل" داخل املدرسة بوصفه نشاطًا يهدف  ف ط وق ال ق ة ح اع م من خالل حصة "الريادة" وتكوين "ج

إلى توعية األطفال والكبار بهذه احلقوق والواجبات، وطرق ممارستها. وفي السنوات األخيرة 

أدمجت اجلمعية قضايا حقوق اإلنسان في إطار برنامج شامل للتربية املدنية، يهدف أساسًا إلى 

تنشئة اإلنسان بحسبانه مواطنًا وليس صاحب حقوق أساسّيًا. ويشمل برنامج جمعية الصعيد 

للتربية املدنية األهداف واملوضوعات التاليـة: 

تربية األطفال على االنتماء اإلنساني والوطني.   -

معرفة التاريخ ومشكالت الواقع معًا.  -

معرفة الطفل بالتنظيم القانوني للحياة االجتماعية والقيم اإلنسانية السامية كافة: احلرية/   -

العدل/ املساواة. 

تزويد الطفل مبهارات التفكير املنطقي والقدرة على التحليل، واملقارنة واحلكم واالستنتاج   -

واقع  على  للوقوف  وتكوين رأي شخصي  والقضايا،  األمور  لفهم  واالجتهاد  النقد،  بروح 

حياته ومشكالته، واإلملام باجلهود املبذولة لتنميته، وكيفية احملافظة على البيئة، مع اإلملام 

بجهود الشعوب األخرى وعطائها في بناء وطنه. 

ر موجه إلى املعلمني وأولياء  ويقوم البرنامج على محورين: الأول موجه إلى األطفال، والآخ

األمور. وتسعى اجلمعية حاليًا إلى تصميم وإعداد برنامج متكامل للتربية املدنية لنشر خبرتها، 

وتشجيع استفادة املدارس احلكومية في القرى التي تعمل بها من هذا البرنامج.  

إلى  االنتباه  أهمية  من  الغمري"  "دينا  أعدته  الذي   " �ي غ ص ال ن  واط م "ال برنامج  وانطلق   -

إليهم  املدنية  والتربية  اإلنسان  وتقدمي قضايا حقوق  املبكرة،  مراحل منوهم  في  األطفال 

واحلرية  واحد،  مكان  في  املشترك  العيش  قضايا  برنامجها  ويتضمن  مبسطة.  بصورة 

واملساواة في احلقوق والواجبات، ومعنى القانون الذي يحكم حياة جميع املواطنني، وتاريخ 

واحلكومة  اجلمهورية  رئيس  ووظيفة  القرار،  واتخاذ  واحلكم  املصرية،  واملواطنة  مصر، 
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والدولة، واحملافظات واحملافظني، وموارد الدولة، واملجالس النيابية، واملواطنة املصرية في 

العاملي. السياق  إطار 

االهتمام  جانب  إلى  املواطنة  بحقوق  عنيت  التي  ج  ام �ب ال ن  م ة  ي ان ث ال ة  وع م ج م ال ا  أم  -

التربية   " عن  لبنان  في  العالي  والتعليم  التربية  وزارة  برنامج  فمنها  أخرى  مبوضوعات 

ومهارات  مفهوم  تنمية  إلى  ويهدف  الثانويـة،  املرحلة  لطالب   " املدنية  والتنشئة  الوطنية 

البرنامج  ويتضمن  اللبناني.  بالواقع  الطالب  وربط  واحلوار  املناقشة  خالل  من  املواطنة 

حقوق  حماية  السياسية،  ومسئولياته  وواجباته  املواطن  حقوق   : التالية  الرئيسة  احملاور 

اإلنسان على الصعيدين الدولي والعربي، تنظيم األسرة، النزاعات بني األفراد في املجتمع، 

امللكيات واملرافق العامة، املشكالت األساسية في العالم مثل الفقر واجلوع ومرض نقص 

املناعة املكتسب واملخدرات والتعصب والعنف، ومشكالت الطاقة والثروة املائية. ويتميز هذا 

البرنامج باحتوائه على مقتبسات من القرآن الكرمي، ومن اإلجنيل املقدس، ومن املرسوم 

اللبناني،  الدستور  ومن  الوطنية،  اللبنانية  والقوانني  الوثائق  ومن  اللبناني،  االشتراعي 

اقتباسات من أقوال مشاهير املفكرين  القومية احمللية والدولية، فضاًل عن  التقارير  ومن 

وغيرهما.  وأنيشتاين  علي  اإلمام  مثل  البارزة  التاريخية  والشخصيات 

املواطنة  يتبني أهمية قضايا حقوق  ا؛  اه ن ع اب ي ت
�ت ة ال ل ي ل ق ة ال وع م ج م ذه ال دود ه ي ح

و�ن  -

لتأثيرها البالغ على إتاحة فرص وعي الشباب مبعنى املفهوم وخصائص املواطنة الدميقراطية 

وترتبط  املواطنني.  جميع  مع  املواطنة  مبدأ  الحترام  املشترك  التعايش  وأساليب  الكاملة 

احلاجة إلى اهتمام برامج حقوق اإلنسان بتقدمي فهم أعمق لقضية املواطنة في مصر وفي 

البلدان العربية بصفة عامة، في الواقع املتردي الذي يعاني منه املواطنون العرب فيما يتصل 

بشمول مبدأ حقوق املواطنة جميع الفئات الدينية والثقافية واإلثنية واالجتماعية. ويعني عدم 

االلتزام بحقوق املواطنة الكاملة عملّيًا حصارًا تزداد صعوبته بالنسبة إلى األطفال والشباب 

الذين ينتمون إلى الفئات املهمشة من الناحية املواطنية، ويزداد تأثيره مع اقترانه بالفقر 

واجلهل مبعنى املواطنة وحقوقها ومسئولياتها. 

وعلى الرغم من وجود اهتمام من جانب منظمات املجتمع املدني، وبعض املؤسسات العربية   -

الرسمية بتنمية وعي النشء والشباب مبفهوم املواطنة وحقوقها في املجتمعات العربية، فإن 

املدقق واحمللل لها يجد أن البرامج التي عنيت بهذا املوضوع لم تتجاوز السعي إلى إملام 
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األطفال والشباب باملعاني واحلقوق املتصلة باملواطنة وبيان املخاطر التي تواجه املجتمع 

أواًل ثم األطفال والشباب ثانيًا من جراء عدم حتقيق متطلبات املواطنة بصورة كاملة، وَمن 

املنوط به حتقيق هذه املتطلبات، وملاذا يتأخر املجتمع عن الوفاء بالتزاماته نحو توفير حقوق 

املواطنة جلميع املواطنني، ودور الطفل والشاب في الدفاع عن هذا املبدأ املهم. 

ومن ثم، لم جند برامَج شاملة األبعاد واحملاور تشكل اجتاهًا ميكن أن يراكم املعرفة والقيم 

واملهارات لدى األطفال والشباب عن حقوق املواطنة ومتطلباتها وعوائق حتقيقها ودور األطفال 

والشباب الثقافي والسياسي في جتسيدها في واقعهم االجتماعي وحياتهم اليومية، وتأثير جتريد 

فئات من املواطنني وحرمانهم من حقوق املواطنة ومن فرصة إشباع حاجاتهم وفرص مشاركتهم 

املجتمعية - االقتصادية والسياسية، ومن ثم حراكهم املجتمعي على املستويات املدنية والسياسية. 

٤ - برامج تركز على الحق في االختالف والعيش المشترك

كان االهتمام بتنمية مبادئ احترام االختالف والعيش املشترك لدى األجيال الصغيرة في 

البلدان العربية هو األقل حّظًا، وكانت برامج اجلمعيات األهلية التي عنيت بهذا املوضوع - في 

مجملها- محدودة على الصعيد العربي، وأغلبها برامج فردية لنشطاء أفراد، وقليلها هو الذي 

نفذته بعض املؤسسات األهلية خصوصًا في املجتمع اللبناني. 

ويبدو أن الظروف االجتماعية والسياسية احمليطة باملجتمع اللبناني، قد دفعت بهذا املوضوع   -

إلى مقدمة اهتمامات املؤسسات احلكومية واألهلية في مجال حقوق اإلنسان والتربية املدنية 

اً، والتي خططت لها ونفذتها  ع ش م ي ع ل وال م ع ل ف ل ص ة ال ق ي عمومًا. وقد كانت جتربة وث

مدرسة سيدة اجلمهور، جتربة مهمة في هذا املقام.حيث يضع طالب كل فصل دراسي هذه 

الوثيقة بعد حوار وتفكير فيما بينهم وبني معلم الصف، يؤكدون فيها ما يرونه ضرورّيًا 

ومفيدًا للعمل املدرسي وللتعايش املشترك داخل حجرة الدراسة وفي املدرسة. ومن القيم 

التي اقترح الطالب التفكير فيها واحلوار حولها ووضعها في الوثيقة : احترام اخلير العام، 

واحترام اآلخر، واملواطنة، والتضامن، وااللتزام االجتماعي، والبيئة، والدقة، واإلحساس 

بالواجب، والنزاهة. وتعرض الوثيقة بعد االنتهاء منها على مجلس إدارة املدرسة، ثم يجري 

االلتزام بها من جانب املعلمني والطالب. 

د" مبحاولة كسر احلواجز وحتقيق التعارف بني الشباب  واح ان ال ن ب اب ل ب واهتمت جتربة "ش  -
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اللبناني وتنمية الروح الوحدوية لديه، ومشاركته في التنمية والبناء وحماية البيئة وحقوق 

اإلنسان وتطوير املمارسة الدميقراطية لديه. ومتثلت التجربة في إقامة مخيم صيفي ملدة 

عشرة أيام، يجمع شبابًا من بيئات مختلفة ومشارب متباينة ورؤى فكرية ودينية متنوعة. 

الوطنية،  والسيادة  املشترك،  والعيش  احلوار،  قيم  تنمية  محاولة  املخيم  هذا  في  وجتري 

هذه  في  وتتم  واألرض.  الطبيعة  وحب  والتواصل،  وااللتزام،  واملشاركة  والدميقراطية، 

التي جتمع بني  الروابط  وتكوين  الشبابي  اإلبداع  املناسب إلظهار  املجال  تهيئة  اللقاءات 

الشباب ذوي األصول االجتماعية والفكرية والدينية املختلفة، وتعميق عالقاتهم ببعضهم. 

كما تتضمن هذه التجربة إحياء املناسبات الوطنية، وإقامة املهرجانات الشعرية ومعارض 

قضايا  ملناقشة  والتربويني  السياسيني  املسئولني  مع  الدورية  واللقاءات  التشكيلية  الفنون 

املشترك.  العيش 

الم". وهو يشبه جتربة  س ل ال ة ع ي ب �ت ج ال ام رن وفي السياق ذاته، وفي لبنان أيضًا، جند "ب  -

د" في أنه يقوم على تنظيم مخيمات الشباب التنموية من سن السادسة  واح ان ال ن ب اب ل ب "ش

عشرة فما فوق، من ذوي االجتاهات واالنتماءات العائلية واجلغرافية والطائفية واالجتماعية 

املتباينة للعيش في جو من التآخي، وتعلم اكتشاف وتقدير بعضهم بعضًا من خالل تعاونهم 

ومشاركتهم في العمل التنموي حلماية البيئة وإعادة اإلعمـار. إذ تقام هذه املخيمات عادة 

في مناطق ريفية أو مناطق حتتاج إلى دعم تنموي وتستمر من خمسة عشر إلى ثالثني يومًا. 

ويضم كل مخيم حوالي خمسني شاّبًا وشابة. 

إذ  والدميقراطي؛  التفاعلي  التربوي  بأسلوبها  املشترك  العيش  مخيمات  جتارب  وتتميز   

تعتمد على أسلوب احلياة اجلماعية مبا تتضمنه من قيم ومواقف تتصل بالعيش املشترك، 

كاملشاركة واحلوار وحماية اتخاذ القرار والتعاون في العمل والتفاوض وإدارة النزاعات 

بالطرق واألساليب الالعنفية. وباإلضافة إلى األنشطة التنموية، يقوم الشباب بإصدار مجلة 

ومشاهدة األفالم وإنتاج امللصقات والوسائل اإلعالمية والتثقيفية واملشاركة في األلعاب 

اجلماعية.     

والعيش  االختالف  احترام  ببرامج  لبنان  في  األهلية  اجلمعيات  اهتمام  إن  القول  وميكن   -

الطائفية  إلى معاناة شعب هذا املجتمع من احلروب األهلية واالختالفات  املشترك يرجع 

واإلثنية؛ األمر الذي فرض حاجة ملحة إلى مثل هذه البرامج لتدريب الشباب على التعارف 
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والتفاهم والتعايش وكسر احلواجز االجتماعية والطائفية فيما بينهم. لكن ندرة االهتمام 

واألردن  وتونس  العربي - في مصر  العالم  أرجاء  باقي  املشترك في  التعايش  مبوضوع 

مثاًل - يعد ثغرة ال بد من معاجلتها في برامج حقوق اإلنسان والتربية املدنية. 

بحق  واإلقرار  التعددية  فكرة  من  ينطلق  املشترك  والعيش  االختالف  احترام  مفهوم  إن 

االختالف والعمل على إيجاد األرضية املشتركة انطالقًا من مبدأ املواطنة واملساواة في احلقوق 

والواجبات. 

إذن، ال تزال قضايا العيش املشترك بني فئات األطفال والشباب من ذوي اخللفيات االجتماعية 

والطائفية واإلثنية املختلفة أرضًا بكرًا في حاجة حلرث واهتمام في إطار تعليم التربية املدنية. وال 

شك أن املجتمع املصري واملجتمعات العربية عمومًا في حاجة ملحة في هذه اآلونة بالذات إلى 

االهتمام بهذه القضايا. 

٥ - برامج اهتمت بأولويات حقوقية أخرى

هناك عدة موضوعات تفاوت اهتمام اجلمعيات األهلية بها في برامج حقوق اإلنسان، جند 

أنها لم تشكل بعد تراكمًا في اخلبرة واملمارسة في مجاالتها النوعية، ومن أهمها جتارب تعليم 

القيم واألخالق، والتربية من خالل الفن، والتربية املدنية على مهارات احلياة. 

الق :  م والأخ ي ق م ال ي عل ل ت ن أج ة م ي دن م ة ال ي ب �ت ال

تعد هذه احملاولة جتربة شخصية قامت بها " تاليا عراوي " في الكلية الدولية بلبنان من 

خالل تدريس فلسفة األخالق. وارتكزت على تفعيل الرؤية املستقبلية للطالب ودفعه الكتشاف نفسه 

بكل ما يحمله من آراء ثقافية متنوعة وتنمية االنفتاح الفكري واالستعداد لتلقي املواقف اجلديدة. 

ومتحورت هذه التجربة حول استخراج القيم من املناهج الدراسية، ومتثلت القيم األساسية في 

الصدق واألمانة واحترام اآلخر والتسامح والعمل على تقليص التصرفات غير املسئولة. 

ن : ـ ف الل ال ـ ن خ ة م ي دن م ة ال ي ب �ت ال

ن  ف الل ال ن خ ة م ي ب �ت ة ال ي ج ه ن تعد جتربة اجلمعية املصرية للتنمية الشاملة في استخدام م

األطفال  إلى  أساسية  بصفة  موجهة  وهي جتربة  والتحليل.  والتبصر  االهتمام  تستحق  جتربة 

اللعب  أنشطة  على  واحلماية  التدخل  أساليب  وتعتمد  حماية،  إلى  يحتاجون  والذين  املهمشني 
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والفنون املختلفة، جنبًا إلى جنب مع حفز املجتمع احمليط بالطفل على مساعدته في عملية احلماية 

املنشودة. والهدف األساسي من هذه التجربة، تنمية القدرات النوعية لألطفال من خالل تطبيق 

األنشطة الفنية، وتنمية القيم املدنية األساسية وقيم حقوق اإلنسان لديهم. ومن هذه القيم : قبول 

ومهارات  والتواصل،  والنظام،  القواعد  واحترام  واإلتقان،  والتعاون،  اجلماعي،  والعمل  اآلخر، 

العمل في فريق، واملثابرة، والتخطيط، وثقافة التساؤل، واإليثار. وتستخدم اجلمعية آليات : اللعب 

- والرسم - واملسرح - والعرائس. وقد أصدرت اجلمعية عدة كتيبات تشرح فيها مسيرتها في 

هذا السياق، كما نشرت أدلة أنشطة األلعاب واملسرح والرسم ومسرح العرائس؛ ملساعدة املنشط 

في العمل مع األطفال وتزويده باألنشطة املناسبة لكل حالة. 

وفي السياق ذاته، نظمت جمعية املرأة واملجتمع ورشًا إبداعية للموهوبني )ورش احلواديت(، 

ن هؤالء األطفال من التحليق في عالم اإلبداع، كما يتيح  التي تهدف إلى تهيئة مناخ مناسب ميكِّ

وقام  للمستقبل.  وأحالمهم  االجتماعي  للواقع  ورؤيتهم  آرائهم  عن  للتعبير  مختلفة  فرصًا  لهم 

األطفال خالل هذه الورش بكتابة نصوص يتحدثون فيها عن واقعهم وأحالمهم، وميزجون فيها 

بني الواقع واخليال، ورؤية املشاهد اليومية في املنزل أو املدرسة أو مع األصدقاء.  

اة : ـ ي ح ارات ال ه ل م ة ع ي دن م ة ال ي ب �ت ال

اة" لدى األطفال والشباب في أنشطة  ي ح ارات ال ه هناك بعض البرامج التي عنيت بتنمية "م

ادة"  ري ال ص  ص "ح البرامج  ومن هذه  املدنية.  والتربية  اإلنسان  لتعليم حقوق  األهلية  اجلمعيات 

التي سبق احلديث عنها في جتربة جمعية الصعيد للتربية والتنمية، والتي تهدف إلى جانب تزويد 

الطالب باملعارف والقيم واملهارات واحلقوق األساسية للحياة املدنية - كما أسلفنا - إلى تنمية 

مهارات التفكير املنطقي مثل التحليل، واملقارنة، واحلكم، واالستنتاج، وفهم القضايا، وتكوين رأي 

شخصي عن واقع حياة الطالب، والبيئة، وعمليات التنمية املجتمعية املختلفة، وجميعها تنتمي إلى 

ما يسمى مبهارات احلياة.   

اة " التي تقدمها مجموعة املدارس الكاثوليكية في مصر لطالب  ي ح ص ال ص كما أن "ح  -

املرحلتني اإلعدادية والثانويـة، تتضمن أيضًا تنمية مهارات احلياة لدى األطفال والشباب. 

ومن هذه املهارات واملوضوعات : تنظيم معرض عن العناية باجلسد باستخدام مواد 

العطارة التقليدية، و" جولة في عالم األكل " يتم فيها عرض وصفات مغذية داخل البيئة 

الثقافية أو خارجها، وإعداد كتيب عن هذه اجلولة، ومدى تأثير حواسنا في شعورنا 
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بالبهجة أو باحلزن في األعياد أو املناسبات املختلفة، والتعرف على أشخاص مختلفني 

ات - أصم  عن األطفال من حيث درجة منو حواسهم ) كفيف - مغٍن - موسيقّي - نحَّ

ر - طباخ - بائع عطور.. إلخ (، والتنبه إلى جمال األشياء املألوفة احمليطة  - مصوِّ

باألطفال، واكتشاف جوانب الثقافة الشعبية املرتبطة باجلسد وباحلواس، وتأكيد فكرة 

قبول الذات لدى الطالب، والتعبير عن األمور ذات األهمية في حياة الطفل والشاب، 

وتدعيم الثقة في النفس، والتعبير عن تصور الطالب لنفسه.     

األردن  في  والتعليم  التربية  وزارة  تنظمه  الذي  ة  ي ات ي ح ال ارات  ه م ال ج  ام رن ب ع  ق وي  -

البرامج، وهو يركز على مجموعة من قيم  الطائفة من  لألطفال املتسربني ضمن هذه 

احلياة األساسية هي : تقبل الذات، توكيد الذات، حتقيق الذات، تقبل اآلخرين، تقدير 

اآلخرين. وتدور محاور التعليم املوجه نحو مهارات احلياة األساسية في هذا البرنامج 

والتكنولوجيا.  االقتصاد،  الهوية،  واالجتماعية،  الشخصية  العالقات  البيئة،  الصحة،   : عن 

وتبني التجارب السابقة عن تعليم حقوق اإلنسان بصفة خاصة والتربية املدنية بصفة عامة 

وتعليم القيم والفنون ومهارات احلياة، اتساع نطاق جتارب التربية املدنية، واختالف املرجعيات 

والتوجهات الفكرية واملنهجية عن هذا املوضوع. وليس من شك في أن جميع هذه التجارب مهمة 

جزئية  تبقى  لكنها  املدنية،  احلياة  وبواجبات  باحلقوق  للوعي  املواطنني  إعداد  في  قيمتها  ولها 

ومتفرقة ومنعزلة عن بعضها من ناحية، وعن سياقها االجتماعي والسياسي واالقتصادي من 

ناحية أخرى، وآنية تستجيب ملطالب راهنة، وتفتقر إلى الرؤية الكلية التي تتناول جميع جوانب 

املدنية.  احلياة 

ومن املؤكد أن دمج هذه التوجهات في برامج أشمل حلقوق اإلنسان والتربية املدنية، تتناول 

وبالنظام  بها  املواطن  وعالقة  املدني،  املجتمع  ومؤسسات  واملدنية،  االجتماعية  احلياة  مكونات 

والظروف  العالقات  هذه  سياق  في  الالزمة  احلياة  ومهارات  ومسئولياته،  وحقوقه  السياسي، 

في  أفضل  تأثير  له  يكون  أن  االجتماعي، ميكن  النظام  في  املؤثر  العاملي  والسياق  املجتمعية، 

تكوين املواطن الواعي بظروف احلياة املدنية، والذي ميتلك قدرات التفاعل واملشاركة اإليجابية 

مجتمعه.  في 

بها  حاول  والتي  اإلنسان،  حقوق  وبرامج  لبعض جتارب  األساسية  املعالم  إذن  هي  هذه 

اإلنسان  تعليم حقوق  عمليات  تطوير  العربية،  املنطقة  في  والتربويون  األهلية  املنظمات  نشطاء 
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وتعلمها. ومن املؤكد أنه ليس من املفيد فحسب بل من الضروري أيضًا، بعد هذا العرض أن 

نحاول أن نبني على ما مت استخالصه من دروس بالغة القيمة في عالقتنا مبجال التربية على 

حقوق اإلنسان في أنشطة اجلمعيات األهلية، وأفضل ُسبل وجتارب تصميم برامج أكثر شمواًل 

وتعلمها.  تعليمها  وتأثيرًا في عمليات 

وهذه الدروس املستفادة منها ما يتعلق بالرؤية الفكرية والتوجهات واألهداف العامة لبرامج 

تعليم حقوق اإلنسان وسياسات بناء برامجها في عالقتها بالظروف االجتماعية والدولية التي متر 

بها املجتمعات العربية في الوقت الراهن؛ حيث تبني من التحليالت السابقة غياب الرؤى الفكرية 

أو التوجهات النظرية في برامج التربية املدنية واعتمادها في الغالب على متابعة البرامج العاملية 

الوعي بقضايا املجتمع املدني  حول تعليم حقوق اإلنسان، والتي كانت متفاوتة من حيث عمق 

العربي. ومن هذه الدروس أيضًا ما يتصل بأولويات احملاور واملجاالت واملوضوعات التي يتعني 

أن تتضمنها برامج تعليم حقوق اإلنسان الفعالة في مجال نشر الوعي باملواطنة والدميقراطية 

وحقوق اإلنسان،؛ إذ ظهر من حتليل البرامج الراهنة أن املجاالت والقضايا التي تضمنتها ال 

حتقق املرغوب فيه من إعداد مواطني املستقبل للحياة املدنية العربية؛ مما يعني ضمنًا أن هناك 

قضايا ال تزال في حاجة إلى دمجها في برامج تعليم حقوق اإلنسان. 

وفي القسم التالي نحاول تقدمي بعض املوجهات أو املبادئ األولية واملتطلبات األساسية التي 

ميكن االسترشاد بها في تصميم برامج تعليم حقوق اإلنسان الرسمية العربية، وكذلك األهلية 

والتخطيط وفقًا لها وتنفيذها. 

خامسًا : تطلعات مستقبلية
واملنظمات  احلكومية  املدارس  في  اإلنسان  حقوق  أعمال  وجناح  فاعلية  أن  املعروف  من 

األهلية وأنشطتها التربوية والتنموية بصورة جادة تضمن مشاركتها في نهضة املجتمع وتقدمه، 

تتحقق فقط حني ميتلك القائمون عليها رؤية كاملة شاملة، وفي إطار اتباع األسلوب العلمي في 

التخطيط للبرامج التي تتبناها هذه املنظمات احلكومية وغير احلكومية. إذ إن إعداد سياسات 

تخطيط وتنفيذ البرامج التعليمية على وجه اخلصوص - ومن بينها برامج حقوق اإلنسان- ال بد 

أن متر عبر مراحل متتابعة ومستمرة تكفل الترابط املبني على أساس رؤية شاملة وأهداف عامة؛ 

األمر الذي يساعد املؤسسات التعليمية ومؤسسات املجتمع املدني على إجناز برامج أوفى وأشمل 
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لقضايا حقوق اإلنسان وغيرها من البرامج التعليمية والتنموية. 

والالفت لالنتباه أنه ال يوجد تنظير وال رؤى وال حتى مشروعات نظرية شبه متكاملة حول 

قضايا تعليم حقوق اإلنسان، كما هو احلال في كثير من األنشطة التعليمية والتربوية األخرى 

التي تقوم بها هذه املدارس احلكومية وأنشطة املنظمات األهلية؛ حيث جرى تطويع بعض األفكار 

والبرامج الغربية أو ترجمة أدلة تدريبية وأنشطة تعليمية من دون الرجوع إلى االحتياجات الثقافية 

واالجتماعية للنشء والشباب ومقتضيات األوضاع والظروف املجتمعية في املجتمعات العامة. 

على أي حال، فإن القسم احلالي من الورقة ينطلق من تساؤل رئيس يشكل حدود حصاد 

اخلبرة املكتسبة من متابعة وحتليل برامج تعليم حقوق اإلنسان املتاحة على املستويني احلكومي 

ونظرية  مفاهيمية  رؤية  تطور  أن  املتاحة  اإلنسان  حقوق  تعليم  برامج  استطاعت  هل  واألهلي: 

تؤسس عليها عملها التربوي لالنطالق نحو آفاق مستقبلية جديدة، يكون النشء والشباب بها أكثر 

فهمًا ووعيًا ومتكنًا من القيم األساسية حلقوق اإلنسان واملهارات الضرورية ملمارستها والدفاع 

عنها؟ 

ويسبق هذا السؤال بالضرورة سؤال آخر هو : ما التوجهات - إن وجدت - النظرية التي 

احلكومية  الرسمية  البرامج  بعض  ونفذتها  التي صممتها  اإلنسان  حقوق  تعليم  برامج  سادت 

وبعض اجلمعيات األهلية في املنطقة العربية ؟ 

عرضها  مت  التي  التحليالت  ضوء  في  ابتداًء  القول  ميكن  التساؤلني،  هذين  عن  ولإلجابة 

في هذه الورقة أن برامج تعليم حقوق اإلنسان املتاحة التي اضطلعت بها املؤسسات املدرسية 

احلكومية واملنظمات األهلية في بعض البلدان العربية األخرى، تنطلق - في أغلبها كما سبق 

القول- من األفكار والبرامج األوربية واألمريكية؛ مما جعل برامج التربية على حقوق اإلنسان - 

محكومة إلى حد بعيد - بأولويات ومجاالت وقضايا وصيغ معينة، قد ال تتوافق بالضرورة مع 

ومهاراتها.  وقيمها  العربية  والسياسية  االجتماعية  االحتياجات 

ولذلك جند أن معظم برامج تعليم حقوق اإلنسان تفتقر إلى أهداف واضحة ومحددة، فهي 

تعمل فحسب لتحقيق أهداف عامة غامضة تتمثل في فهم األطفال والنشء لبعض القضايا الكبرى 

مثل حقوق اإلنسان واملواطنة، من دون أن تنخرط بصورة تفصيلية كاملة وشاملة - في كثير من 

األحيان - مع األوضاع والظروف االجتماعية والثقافية التي يعيش فيها هؤالء األطفال والشباب، 

وبغير اهتمام بتنمية وعيهم بهذه الظروف ومكانتهم ودورهم إزاءها.    
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املشكلة إذن أن كثيرًا من برامج تعليم حقوق اإلنسان املتاحة تتصف بغياب خطة واضحة 

تكوين شخصية  شأنها  من  يكون  البرامج،  هذه  ملكونات  شاملة  وأبعاد  أهداف  إلى  واالفتقار 

املواطن املثقف مبا يتعني أن يتصف به من خصائص االنتماء الوطني والتفكير العلمي والنقدي، 

واإلحاطة مبشكالت املجتمع وخططه التنموية، واملشاركة الدميقراطية، فهذه كلها على الرغم من 

تكرارها في اخلطاب اإلعالمي في معظم مؤسسات التعليم العربية واجلمعيات في مجال حقوق 

اإلنسان ما زالت غائبة. ولذلك، فإن السؤال عن أهداف حقوق اإلنسان في إطار سياسات تصميم 

برنامج أو حقيبة تعليمية شاملة يصبح سؤااًل مهّمًا، من دونه ال ميكن إجناز هذا الهدف. 

وقد نتجت عن غياب هذه الرؤية الواضحة والشاملة لبرامج تعليم حقوق اإلنسان وأهدافها 

في أنشطة البرامج احلكومية واألهلية، أزمة واضحة في السياق العام لعملية تخطيط وبناء وتنظيم 

برامج وأدلة تعليم حقوق اإلنسان. ومتثلت هذه األزمة في التباين الواسع بني مجاالت حتديد 

مفهوم ومضمون برامج حقوق اإلنسان، والتي ترجع- في األساس - إلى تباين األطر املرجعية 

واألولويات واملعايير التي يعتمد عليها املؤلفون والنشطاء في حتديد مضمون هذه األنشطة، وإلى 

تنوع السياقات االجتماعية والثقافية والتمويلية التي تنشط فيها هذه البرامج واملنظمات. 

في هذا اإلطار، جند تنوعًا واسعًا في التعريفات واملفاهيم التي تطرحها أحيانًا هذه البرامج 

تعليم حقوق  إلى  ينظر  الذي  األكثر عمومية  الواسع  املفهوم  تبدأ من  اإلنسان:  لتدريس حقوق 

اإلنسان باعتباره " منهج حياة " يتضمن تنمية إحساس الطفل بحقوقه ومسئوليته االجتماعية 

عن وطنه ومشكالته، وإدراكه كيفية ممارسة دوره في حتمل املسئولية االجتماعية، وتطويره إلى 

تصور آخر ملفهوم حقوق اإلنسان ينظر إليه من زاوية التربية املدنية وبتركيز أكبر على حقوق 

الطفل. وثمة حتديد ثالث يركز على أهمية جهود تعليم حقوق اإلنسان في دفع النشء والشباب 

واملواطنني عمومًا إلى إدراك قيمة املشاركة في العمليات االنتخابية.    

به  تتسم  ما  وأهدافها  اإلنسان  حقوق  تعليم  مفهوم  في حتديد  التباين  هذا  مع  ويتشابك 

ومسميات  املوضوعات  من  بكثير  اإلنسان  حقوق  مفهوم  اختالط  من  التي مت حتليلها  البرامج 

أجل  من  التعليم  و"  املدنية"،  "التربية  مثل  اإلنسان،  حقوق  مبحتوى  املرتبطة  األخرى  البرامج 

الدميقراطية "، و" التعلم من أجل املواطنة وحقوقها "، و" التعلم من أجل السالم "، و" التربية على 

القيم "، و" التربية على مهارات احلياة ". 

َثمَّ عدم  التعريفات واألفكار، ومن  الرؤية الشاملة أدى إلى تعدد  وفي احلقيقة، فإن غياب 
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وجود تعريف واضح حلدود ومكونات برامج حقوق اإلنسان. وال يؤدي استخدام مفاهيم ومسميات 

غير واضحة إلى التشويش والغموض فحسب؛ بل يحول أحيانًا دون سبر أغوار محتوى حقوق 

اإلنسان وإدراك غاياتها ودالالتها احلقيقية. 

واملالحظ، كما أشرنا، أن عديدًا من البرامج العربية اعتمد على مرجعيات غربية، أوربية أو 

أمريكية، في حتديد مفهوم حقوق اإلنسان وتناول قضاياها، مت التركيز فيها على تدريب األطفال 

وجمع  احمللي  املجتمع  في  العامة  بالسياسات  املتعلقة  املشكالت  دراسة  خطوات  على  والنشء 

املعلومات حولها وتفسيرها واقتراح سياسات عامة جديدة وعرضها على املسئولني. ومن هذه 

البرامج على سبيل املثال، برنامج " مشروع املواطنة " الذي مت تطويره في األردن بالتعاون بني 

مركز التربية املدنية بكاليفورنيا، والشبكة العربية للتربية املدنية، وقد أعيد نشره في صورة أخرى 

في مصر بعنوان : " تدريبات في التربية املدنية : مشروع املواطنة ". 

أضف إلى ذلك أن غالبية البرامج والكتب العربية يغيب عنها تصور اجتماعي ثقافي ملاهية 

قيم حقوق اإلنسان مبا يتجاوز األطر العامة املطروحة في املواثيق الدولية أو احمللية، واملفاهيم 

األكثر عمومية عن "حقوق املواطنة" و"حقوق املشاركة " و"حقوق اإلنسان"، الواردة في البرامج 

األجنبية دون الغوص في أعماق األوضاع االجتماعية والثقافية الواقعية التي تتجسد في إطارها 

وتتبلور هذه القيم العامة وتتحول إلى واقع عيني ملموس. 

بناًء على ما سبق، وعلى الرغم من أن التربية على حقوق اإلنسان وموضوعاتها وقضاياها 

قد شغلت العديد من احلكومات العربية ومنظمات املجتمع املدني، ووقع التركيز على طائفة من 

من  والتمكن  معرفتها  إلى  املواطنون  يحتاج  التي  احلقوقية  والقضايا  واملشكالت  املوضوعات 

مهاراتها. إالَّ أنه يالحظ على معظم هذه البرامج أنها لم تنطلق من مفهوم " بنيوي " شامل حول 

حقوق اإلنسان، يسهم في تخطيط وتنظيم برامج وأنشطة فعالة في هذا املجال، ويساعد على 

املقارنة بني هذه البرامج واالستفادة من أكثرها جناحًا وشمواًل وفاعلية. 

وجتدر اإلشارة إلى أن برامج املنظمات األهلية حلقوق اإلنسان في املجتمعات العربية، قد 

انطلقت في غالبيتها، في موضوعاتها وغاياتها من عدد من املجاالت هي : حقوق اإلنسان بصفة 

عامة، وحقوق املواطنة، واملشاركة، ومهارات احلياة، وإن اختلفت في درجة تركيز كل منها على 

موضوعات هذه املجاالت، وأساليب تدريب النشء والشباب عليها، وقد يرجع ذلك إلى غياب الرؤية 

واألساليب  املدنية،  التربية  مشروعات  تنفيذ  من  األهلية  املنظمات  هذه  أهداف  حول  الواضحة 
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األساسية التي ميكن بوساطتها حتقيق هذه األهداف. 

الصلة  ذات  واألنشطة  املفاهيم  على جمع  تعتمد  األهلية  املنظمات  من  كثيرًا  أن  واألرجح 

دون  من  األجنبية،  أو  احمللية  املرجعيات  من  سواء  وصياغتها،  اإلنسان،  حقوق  تعليم  ببرامج 

التربوية  استيعاب أطرها النظرية وجذورها الفكرية واملجتمعية؛ األمر الذي تفقد معه جدواها 

واالجتماعية خارج نطاق العمل احملدد الذي ترتبط به. ولهذا كان لغياب الرؤية النظرية بعيدًا 

عن العديد من برامج تعليم حقوق اإلنسان، أثره في عدم تبني مفاهيم شاملة للتربية على حقوق 

واملوضوعات.  القضايا  تستوعب  اإلنسان 

املنظمات  بها  اضطلعت  التي  اإلنسان  حقوق  تعليم  برامج  بإن  القول  ميكن  فإنه  وهكذا، 

احلكومية واألهلية في بعض الدول العربية -على الرغم من أهميتها وفاعليتها االجتماعية - قد 

انطلقت في ظل غياب رؤية أو موجهات نظرية محددة، وإنها غالبًا اعتمدت على متابعة البرامج 

العاملية حول حقوق اإلنسان، والتي كانت متفاوتة من حيث عمق الوعي بقضايا املجتمع املدني 

العربي.

في ضوء هذه املالحظات النقدية؛ ميكن استخالص املبادئ أو التوصيات التالية التي متثل 

تطلعات مستقبلية من شأنها إعادة االعتبار ملجال تعليم حقوق اإلنسان في البرامج احلكومية 

في الدول العربية، وهذه االستخالصات حتدد أولويات العمل في هذا املجال على النحو التالي:

إقرار مبدأ تعليم حقوق اإلنسان في البرامج التعليمية والكتب املدرسّية، وحتديد أهدافها   .1

عنها. الغنى  أساسية  وخطوة  مستقاّلً  موضوعًا  بوصفها 

وضع خطة شاملة ومحّددة )وثيقة منهج( لتوزيع تعليم مبادئ حقوق اإلنسان على مراحل   .2

ومتطلباتها. ومقتضياتها  اخلطة  بهذه  والكتب  البرامج  تأخذ  بأن  وااللتزام  وسنواته،  التدريس 

إدراج مبادئ حقوق اإلنسان ضمن عملّية التقييم واالهتمام داخل الكتب املدرسّية وفي أثناء   .3

االختبارات التحريرية بالشكل الذي يعّززها لدى التالميذ، ويجعلهم واعني باملبادئ والقيم 

املضادة ويدفعهم إلى انتقادها ورفضها.

إقرار اعتماد إطار عام ملرجعّية واحدة هي املرجعية الكونّية لتعليم مبادئ حقوق اإلنسان   .4

تؤكد  حيث  الّدينّية؛  املرجعّية  وخصوصًا  املرجعّية  هذه  األخرى ضمن  املرجعّيات  ومالءمة 

الكونّية. املرجعّية  مع  التتعارض  التي  العقالنّية  االجتهادّية  النصوص  اختيار  على  الّدراسات 

إدماج محاور خاّصة بحقوق اإلنسان ضمن مختلف التخصصات املوجودة بهدف تأهيل كّل   .5
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هيئة التدريس من خالل إدراج املاّدة ضمن برامج إعداد املعلم وتدريبه وضمن برامج األّيام 

التربوّية التي تنظم لفائدة األساتذة، والتي تستهدف إغناء رصيدهم املعرفي والتربوي حول 

قضايا حقوق اإلنسان واالنتهاكات التي تلحقها.

إدراج قيم حقوق اإلنسان في املخططات التنموّية وبرامج محو األمّية وتعليم الكبار، وكذلك   .6

في أنشطة وسائل اإلعالم والتنظيمات املدنّية.

إزالة التناقض املوجود في الكتب والبرامج احلالّية مع حقوق اإلنسان وتنقيتها خصوصًا من   .7

الّصور الّسلبية عن املرأة وعن أصحاب العقائداألخرى.

اإلقليمّية  والفروع  اإلنسان  حقوق  منظمات  وخصوصًا  املدنّي  املجتمع  تنظيمات  إشراك   .8

لليونسكو واملعهد العربي حلقوق اإلنسان وأصحاب الرأي ذوي االختصاصات ذات الّصلة 

املختلفة. التعليم  مراحل  في  اإلنسان  حقوق  على  التربية  توّجهات  في حتديد 

تشير الدراسات إلى استمرار تقييد حق األفراد في تكوين جمعّياتهم ومنظماتهم وحرمانهم   .9

من إصدار الّصحف واملجالت؛ األمر الذي ميثل عائقًا كبيرًا أمام تهيئة الظروف لنشر مبادئ 

حقوق اإلنسان وتوسيع دائرة االهتمام بها والتربية عليها.

ولذلك من الضروري إزالة املوانع القانونّية أمام إنشاء اجلمعّيات واملنظمات املهتمة بحقوق 

دعم  تتمكن من  استقاللها؛ حتى  القانونّية حلماية  الّضمانات  وتوفير  مهاّمها  وتسهيل  اإلنسان 

املدرسة في التربية على حقوق اإلنسان والّدميقراطية.
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تربية الطفل العربي على حقوق اإلنسان: رؤية نقدية

د. خالد صالح حنفي محمود  *

مقدمة:
إن صون وتعزيز كرامة اإلنسان، وقدراته، ورفاهيته، في عالقاته باآلخرين وبالطبيعة، ينبغي 

أن يكون املقصد األساسي للتربية والتعليم في القرن احلادي والعشرين. وميكن القول إن القيم 

اإلنسانية التي ينبغي أن تكون أساس التربية ومقاصدها هي: احترام احلياة،وكرامة اإلنسان، 

والشعور  واالجتماعي،  الثقافي  التنوع  واحترام  االجتماعية،  والعدالة  احلقوق  في  واملساواة 

بالتضامن اإلنساني، وتقاسم املسئولية عن مستقبلنا املشترك. وعلينا أن نتجنب أنظمة التعليم 

الناس  تفّرق  التي  االجتماعية  املمارسات  نكافح  وأن  كالسلع،  وتعاملهم  األفراد  تستلب  التي 

نأخذ  توّجب علينا أن  التنمية املستدامة والسالم،  أردنا حتقيق  فإذا  إنسانيتهم.  وجتّردهم من 

)UNESCO, 2015:36-38( .بالوسيلة احلاسمة، أي التنشئة على هذه القيم واملبادئ

ميكن  ال  اإلنسان  حقوق  أن  واملنازع  املشارب  مختلف  من  واملفكرون  الساسة  أدرك  لقد 

تأصيلها إال من خالل التربية التي متنحها حضورًا قيمّيًا في عقول الناس ووجدانهم. فحقوق 

اإلنسان ال ميكن أن تعطي ثمارها عبر اللوائح والقوانني فقط؛ بل إن هذه احلقوق يجب أن تتأصل 

وتتجذر في األعماق الوجدانية لإلنسان كي تصبح حقيقة سلوكية ضاربة في احلياة االجتماعية 

والثقافية. والتربية هي التي ميكنها أن حتول هذه احلقوق إلى طاقة ثقافية حّية تفعل فعلها في 

عقول البشر وفي أنظمة إدراكهم، وأن تغرس حقوق اإلنسان قيمًا في عمق التكوينات الروحية 

لإلنسان. )وطفة والرميضى، 2006: 34(.

تطوير  على  العمل  والدول  اإلنسانية  املجتمعات  بدأت  التربوية  احلقيقة  هذه  من  وانطالقًا 

التعليمية في اجتاه تأصيل حقوق اإلنسان وقيم التسامح، وعلى هذا األساس أيًضا  أنظمتها 

* مدرس أصول التربية - كلية التربية - جامعة اإلسكندرية.
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بناء منهجيات جديدة  التربوية في مختلف أنحاء املعمورة حركة دائبة في اجتاه  تشهد احلياة 

والتعليمية. التربوية  احلياة  مناحي  مختلف  في  ودمجها  اإلنسان،  لتعليم حقوق 

مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
يعد تعليم حقوق اإلنسان وتضمني هذه احلقوق فى العملية التعليمية من أبرز أهداف التربية. 

احترامها،  لكفالة  البدء  نقطة  اإلنسان ميثالن  بحقوق  والتوعية  فالتعليم   )McCowan, 2012(

وتطبيقها، وإعمالها بصورة فعالة لكونها خطوة ضرورية للخروج بهذه احلقوق من احليز النظري 

إلى احليز التطبيقي، وتعليم حقوق اإلنسان إحدى الضمانات التي تكفل االستقرار في املجتمع، 

وإنكار حقوق اإلنسان في مجتمع من املجتمعات، وإهمالها يدفعان إلى إثارة القالقل االجتماعية، 

 )Grant, 2013, 81( .والسياسية، وظهور العنف داخل املجتمعات واألمم

وتشير املادة )29( من اتفاقية حقوق الطفل )U.N, 1989( إلى أهمية حتضير وإعداد الطفل 

للعيش فى مجتمع حر، وفقًا لقيم التفاهم والتسامح واملساواة بني اجلنسني، ومن منطلق محبة 

الشعوب، وتقبل اجلماعات اإلثنية القومية والوطنية واحترام اآلخرين، وأهمية تربية الطفل على 

القيم املختلفة.

إن تربية الطفل على حقوق اإلنسان هى وسيلة فعالة للغاية لتعليم الطفل في سن مبكرة  

تنمية احترامه لنفسه ولآلخرين، ولإلنسانية وتقدير التنوع، واحلرية، واملساواة، والعدالة، والتميز 

واالستقصاء الذكي، والعقلية املستقلة الناقدة من أجل املواطنة املتأملة، واالطالع على االهتمامات 

اإلنسانية.  واملواطنة  الدميقراطى  للمجتمع  أسسًا  متثل  وكلها  واملدنية،  واألخالقية  العاملية 

)Frantzi, 2004: 8(

وقد أشارت دراسات )سكران، 2007؛ ووطفة، 2012؛ والسورطى، 2009؛ وشنوده، 2009، 

وعبد العال، 2007( إلى وجود إشكاليات تعانى منها تربية الطفل العربي على حقوق اإلنسان، 

ولعل أبرزها شيوع مناخ التسلط فى املجتمعات العربية، وأساليب التسلط التربوي التى تتبعها 

األسر العربية والتى جتبر الطفل على االنصياع واالستسالم واخلضوع والقهر، وغياب اإلرادة 

أساليب  واستخدام  املختلفة،  مضامينها  وتبنى  اإلنسان  حقوق  ثقافة  لنشر  الفاعلة  السياسية 

تقليدية غير مجدية فى تعليم حقوق اإلنسان وبناء شخصية الطفل وتوعيته بحقوقه، إضافة إلى 

انفصال املدرسة عن املجتمع، وعن باقى املؤسسات العاملة فى ميدان حقوق اإلنسان، وغياب 
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التنسيق، وعدم وجود رؤية واضحة، وضبابية املفاهيم، وعدم وجود املعلم املؤهل، وعدم وجود 

ثقافة حقوق اإلنسان، وعدم مراعاة  لنشر  تعليمية  وإعداد مواد  تربوية  برامج  لتنفيذ  ميزانيات 

التوازن بني البعد العاملي حلقوق اإلنسان والسياق املجتمعي. 

ومن ثم تسعى الدراسة احلالية إلى اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:

1- ما مفهوم تربية الطفل على حقوق اإلنسان، وما مضامينها التربوية؟

2- ما واقع تربية الطفل العربي على حقوق اإلنسان؟

3- ما واقع اجلهود العاملية فى التربية على حقوق اإلنسان؟

4- ما التصور املقترح لتربية الطفل العربي على حقوق اإلنسان فى ضوء حتليل كل من 

العاملية املعاصرة؟ الواقع وحتليل اجلهود  التربية على حقوق اإلنسان وأبعاده، وحتليل  مفهوم 

أهداف الدراسة:
اإلنسان ومضامينها  على حقوق  التربية  مفهوم  على  التعرف  إلى  احلالية  الدراسة  تسعى 

مثالبه، وحتليل اجلهود  وأبرز  اإلنسان  العربي على حقوق  الطفل  تربية  واقع  التربوية، وحتليل 

العاملية فى تربية الطفل على حقوق اإلنسان، وطرح رؤية لتربية الطفل العربي على حقوق اإلنسان 

تراعى كاًل من أسس التربية على حقوق اإلنسان، ونتائج حتليل الواقع، واجلهود العاملية املعاصرة 

فى ذلك امليدان.

أهمية الدراسة:
تبرز الدراسة احلالية أهمية مرحلة الطفولة وما أوضحته الدراسات من أهمية تعليم ثقافة 

وتنامى  املتنوعة  اإلنسان وقضاياها  أهمية حقوق  إلى  املرحلة إضافة  فى هذه  اإلنسان  حقوق 

املدنية  والتربية  املواطنة  العاملي، وارتباط حقوق اإلنسان مبفهومي  بها على املستوى  االهتمام 

وهى الدعائم األساسية ألى مجتمع، وتزايد املطالبات عقب ثورات الربيع العربي بحقوق اإلنسان، 

وحتقيق العدالة والدميقراطية، واحلاجة إلى رؤية لتطوير وتفعيل دور املدرسة العربية فى التربية 

على حقوق اإلنسان.

منهج الدراسة: 
اعتمدت الدراسة الراهنة على استخدام املنهج الوصفي نظرًا إلى مناسبته لطبيعة مشكلة 

حقوق  على  والتربية  اإلنسان،  حقوق  على  للتعرف  التربوي  األدب  حتليل  خالل  من  الدراسة 
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اإلنسان، وأهميتها ومجاالتها وأبعادها، وواقع تربية الطفل العربي على حقوق اإلنسان، وأبرز 

مثالبه، وحتليل اخلبرات واجلهود العاملية فى ذلك امليدان، وصواًل إلى طرح رؤية لتربية الطفل 

اإلنسان. على حقوق  العربي 

مصطلحات الدراسة:
Human Rights Education (HRE) :ان س ن وق الإ ق ىل ح ة ع ي ب �ت ال

يعّرفها برنامج األمم املتحدة العاملي للتربية بأنها: التربية والتدريب واملعلومات التي تهدف 

إلى بناء ثقافة عاملية حلقوق اإلنسان من خالل مشاركة املعرفة، وتبادلها، وبناء املهارات، وتكوين 

واحلريات  اإلنسان،  حقوق  احترام  أجل  من  وذلك  املوجهة؛  السلوكيات  وتشكيل  االجتاهات، 

األساسية، والتسامح، واملساواة، والسالم بني األفراد داخل املجتمعات وبني األمم. فهى عملية 

طويلة األمد مستمرة مدى احلياة يتعلم البشر بواسطتها فى مختلف مستويات النمو، ومن كل 

طبقات املجتمع،احترام الكرامة اإلنسانية ألنفسهم ولآلخرين، والوسائل واملنهجيات التى تضمن 

)UN, 2012, 1( .ذلك االحترام فى كل املجتمعات

ل: يقصد به فى هذه الدراسة - كما جاء فى اتفاقية حقوق الطفل- "كل إنسان لم  ف ط ال

 U.N,(."عليه املنطبق  القانون  ذلك مبوجب  قبل  الرشد  يبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  يتجاوز 

.)1989

أواًل- تربية الطفل على حقوق اإلنسان ومضامينها الرتبوية: 
ان: س ن وق الإ ق ىل ح ل ع ف ط ة ال ي رب وم ت ه ف أ- م

حقوق اإلنسان هي احلقوق األساسية التي يتمتع بها كل شخص ألنه إنسان، وتستند هذه 

احلقوق إلى املبدأ الذي يقول: إن جميع البشر يولدون متساوين في الكرامة واحلقوق، وتكتسب 

جميع حقوق اإلنسان أهمية متساوية وال يجوز احلرمان منها حتت أي ظرف.

(International Centre for Human Rights Education, U.N., 2008:11)

والقيم  واملهارات  املعارف  تنمى  التى  التعلم  اإلنسان هى كل أشكال  والتربية على حقوق 

ومستمرة  املدى  طويلة  عملية  وهى   ،)Flowers et al., 2000, 7( اإلنسان.  بحقوق  املرتبطة 

يتسنى  حتى  البشر؛  بني  والتعاون  والتضامن،  التسامح،  قيم  تعزيز  إلى  تهدف  احلياة  مدى 
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خلق  الظروف املالئمة حلياة أفضل لبني البشر تسودها احلرية والعدالة، والكرامة، واملساواة 

ومنع الصراعات، وانتهاكات حقوق اإلنسان، ودعم عمليات املشاركة الدميقراطية بقصد إقامة 

مجتمعات حتظى فيها جميع حقوق اإلنسان للناس كافة بالتقدير واالحترام. وتشمل التربية على 

حقوق اإلنسان: املعارف والكفايات من أجل حماية حقوق اإلنسان وممارستها في احلياة اليومية؛ 

والقيم واملواقف والسلوكيات التي تشكل أساس حقوق اإلنسان، التي ينبغي تعزيزها، واألنشطة 

)U.N, 2012:7( .التي تقود إلى اعتماد تدابير كفيلة بحماية حقوق اإلنسان

ن التربية على حقوق اإلنسان من إدماج قيم حقوق اإلنسان، من قبيل االحترام والقبول  ومتكِّ

واإلشراك في حياتهم اليومية على نحو أفضل. وتشجع التربية على حقوق اإلنسان على استخدام 

حقوق اإلنسان إطارًا مرجعّيًا في عالقاتنا مع اآلخرين. كما تشجعنا على فحص مواقفنا وسلوكنا 

بشكل نقدي، ومن ثم تعديلها من أجل تعزيز السلم والوئام االجتماعيني، واحترام حقوق اجلميع.  

)International Centre for Human Rights Education, 2008: 17(

ويرجع تاريخ نشأة التربية على حقوق اإلنسان وظهورها بوصفها مفهومًا معاصرًا إلى اإلعالن 

العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عن األمم املتحدة فى 1948/12/10 والذى أشار إلى أن التربية 

َه إلى التنمية الكاملة للشخصية اإلنسانية، ودعم احترام حقوق اإلنسان واحلريات  يجب أن ُتَوجَّ

والعرقية، وتعزيز  اإلثنية  والتسامح، والصداقة بني األمم، واملجموعات  الفهم  األساسية، وتدعيم 

أنشطة األمم املتحدة للحفاظ على السالم العاملي. وقد مثل هذا اإلعالن الوثيقة األساسية للمواثيق 

واملعاهدات واالتفاقيات الدولية كافة، وعمل املنظمات الدولية كاليونسكو، ومجلس حقوق اإلنسان، 

واملجلس األوربى. )BEMIS, 2010: 7( فقد اتفقت جمیع املواثیق وإعالنات حقوق اإلنسان على 

أن یعرف كل إنسان حقه، ویمارسه بالطریقة املشروعة وكفالة املجتمع لكل فرد وجماعة كل عناصر 

العدالة، والكفایة، واالستقرار، والطمأنینة، ومنع كل عوامل االستفزاز، واإلثارة، وعوامل الكبت، 

والقمع، وعوامل الظلم واالعتداء، وعوامل احلاجة والضرورة، وال یحق ألي نظام تعلیمي أو سیاسي 

(Claude, 2001)  .أن یحرم الناس من معرفة حقوقهم، واملطالبة بها، وتعلیمها جلمیع الناس

وتطور مفهوم التربية على حقوق اإلنسان فى فترة اخلمسينيات ليشمل تعليم مهارات التفكير 

الناقد، واالهتمام والتعاطف مع كل من انتهكت حقوقهم. وركزت التربية على حقوق اإلنسان فى 

تلك الفترة على تعليم املدرسة لفئة الشباب االنتباه إلى مسئولياتهم الشخصية وأعمالهم من أجل 

تنمية والدفاع عن احلقوق والتأثير فى مجتمعاتهم. 
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ومع تزايد حركة ناشطي حقوق اإلنسان فى الستينيات والسبعينيات اتسع االهتمام بدور 

حقوق اإلنسان فى التغيير االجتماعي، وأهمية الوعى والنظر إلى حقوق اإلنسان على أنها قوة 

أخالقية موحدة تلعب دورًا فى متكني البشر فى كل مكان من محاسبة حكوماتهم والدفاع عن 

حقوق اإلنسان، ودورها فى بناء املجتمعات.ونتيجة للعوملة، والنتشار مؤسسات حقوق اإلنسان، 

وللتطور املتسارع لوسائل االتصال وأسالیب تكنولوجیا املعلومات التى أسهمت في نقل ما یجري 

في مختلف أنحاء العالم من حیث املزايا التي یتمتع بها املواطن، أو ما یترتب على ذلك من انتهاك 

حلقوقه، من املعاییر التي تقاس بها سمعة الدولة، وأمسى التعامل مع حقوق اإلنسان بوصفها 

)Al-Bahnaswy, S. 2007( .قضیة عاملیة معاصرة

فقد أدى التوسع العاملي فى التعليم فى جميع مستوياته إلى امتداد نطاق التربية على حقوق 

اإلنسان من التركيز على فكرة املجتمع اإلنسانى املرتكز على القومية إلى التركيز على احلقوق 

الفردية وحقوق األفراد، والتأكيد على حق الفرد باعتباره عضوًا فى املجتمع العاملي، والتأكيد 

على املواطنة العاملية.

وقد نفذ عاملّيًا عديد من مبادرات وبرامج للتربية على حقوق اإلنسان؛ ومنها إطالق اجلمعية 

العامة لألمم املتحدة احلملة العاملية للمعلومات العامة حول حقوق اإلنسان فى ديسمبر 1988، 

للتثقيف فى مجال  املتحدة  اإلنسان عقد األمم  السامية حلقوق  املتحدة  وإطالق مفوضية األمم 

 )2004( عام  فى  اإلنسان  على حقوق  للتربية  العاملي  والبرنامج   ،)1995( فى  اإلنسان  حقوق 

وغيرها من املبادرات والبرامج.

ويشير مفهوم تربية الطفل على حقوق اإلنسان إلى أنها شكل للتربية ينظر إلى األطفال على 

أنهم مواطنون لهم كامل احلقوق، وأن املدارس واملؤسسات التعليمية هى مجتمعات للتعلم وفيها 

يتعلم األطفال قيم وممارسات حقوق اإلنسان، واملواطنة. فليست التربية على حقوق اإلنسان مجرد 

مقررات محددة فقط؛ ولكنها تضمني هذه احلقوق فى املناهج املدرسية واملمارسات التدريسية 

واملواد التعليمية، وهى جزء من رسالة املدرسة، وميثاقها األخالقى، وسياسات إدارة املدرسة 

الطفل حقوقه،  تعليم  فى  يشاركون  املدرسى  املجتمع  أعضاء  كل  أن  يعنى  وهذا  وممارساتها. 

ولهذا املوضوع أهمية كبرى بجانب أنه التزام مفروض على الدول بحكم توقيعها على االتفاقيات 

.)Covell, K., Howe, 2010: 117( .واملواثيق الدولية

هذه  وترسيخ  التعليمي،  احلقل  في  بيداجوجّيًا  اإلنسان  وحقوق  املواطنة  ثقافة  إدماج  إن 
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الثقافة عبر التربية الشاملة، مع تأطير ذلك كله داخل فضاء ثقافي مجتمعي عقالني تنويري يتطلب 

إرادة سياسية بوصفه مبدأ أول يتعني إقراره من دون شروط؛ مبا يضفى على اجلانب التربوي 

مخطط  وفق  حقيقية  دميقراطية  على  يتأسس  السياسي  املقتضى  وهذا  املشروعية.  من  نوعًا 

واقع اإلنسان، من حيث  والثقافة مع  والتربية  البيداجوجيا  انسجام  إستراتيجي متني، يضمن 

مدى االعتراف بحقوقه، نظرّيًا وتشريعّيًا، ومن حيث مدى احترام هذه احلقوق عملّيًا. )العماري، 

.)30 :2014

وتوضح األبحاث التربوية أن االجتاهات حول املساواة والكرامة اإلنسانية يبدأ تأسيسها قبل 

سن العاشرة، وتعد مرحلة ما قبل املدرسة والصفوف االبتدائية هى املرحلة األكثر إبداعًا وفاعلية 

فى تعليم حقوق اإلنسان )Flowers et al., 2000: 18( ؛ فمرحلة الطفولة هى املستوى األنسب 

لتعليم حقوق اإلنسان وتدريب األطفال عليها ليصيروا مواطنني صاحلني.وفترة الطفولة هى فترة 

حرجة فى منو االجتاهات وال سيما املرتبطة بالسياسة كالتعاطف والتالحم واإلحساس باحلرية 

)Schmidt-Sinns, 1980:178( .واإلحساس مبا هو صواب وما هو خطأ، وتكوين الشخصية

ة:  ي اب الآت ب لأس ان ل س ن وق الإ ق ىل ح ل ع ف ط ة ال ي ب �ت ام ب م ت د اله اي ز �ت وي

أنه أحد حقوق الطفل؛ فاملادة )42( من اتفاقية حقوق الطفل تنص على أن لألطفال احلق . 1

في معرفة حقوقهم. وعلى الراشدين تعريف األطفال بحقوقهم ومتكينهم من ممارستها.

)U.N., 2008: 17(

ان: فاملعرفة تعد اخلطوة األولى لزيادة احترام حقوق . 2 س ن وق الإ ق ام ح �ت ى واح وع ادة ال زي

اإلنسان، ففي املناطق التي يكون األطفال فيها على وعي بحقوقهم، يكون هناك احترام 

أكبر حلقوق الطفل وانتهاكات أقل لهذه احلقوق.

ان: إن حقوق اإلنسان لم تعد كما كانت فى املاضى . 3 س ن وق الإ ق م ح ي ق ي ب م ال ع اف ال �ت الع

مسألة فردية تعالج فى نطاق القوانني واألنظمة الداخلية بل صارت قضايا عاملية إنسانية 

الدساتير احمللية وحتول  ونطاق  الدول  بها حدود  االهتمام  وقد جتاوز  إنسان.  تهم كل 

إلى اهتمام عاملى، ولم يكتِف العالم بتكريس حقوق اإلنسان فى الدساتير والتشريعات 

الوطنية، بل سعى جاهدًا إلى تدويلها ووضعها فى حماية القانون الدولى العام. 

4 . : ي ا�ب ج ي وك الإ ل س ز ال زي ع ع وت م ت ج م ه �ز ال ت ارك ش ة م ي م ن ه وت ذات ل ل ف ط ام ال �ت ة اح ي م ن ت

بشرًا،  بوصفهم  قيمتهم  بإدراك  يبدءون  فإنهم  بحقوقهم،  واعني  األطفال  يصبح  فعندما 
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وإدراك أن ما يعيشونه ويفكرون فيه ويشعرون به أمر له قيمة، وأن بوسعهم أن يسهموا 

إيجابّيًا في حياة املجموعة واألسرة واملدرسة واملجتمع. إن تعلم احلقوق يشجع األطفال 

على املشاركة بنشاط أكبر، وهى إحدى طرق التشجيع على السلوك اإليجابي األكثر فعالية 

ألنها تنطوي على التفكير النقدي وتعزيز إحساس الطفل باملسئولية، كما تشجع األطفال 

على التفكير في كيفية التفاعل مع اآلخرين وكيفية تغيير سلوكهم بحيث يعكس قيم حقوق 

اإلنسان على نحو أفضل. 

ة . 5 ي اع م ت لت اج ك ش ن م م م ال ع ة �ز ال ف ل ت خ ق م اط ن ال �ز م ف ن الأط ة م ي ال ة ع ب س اة ن ان ع م

ة؛ نتيجة عوامل عدة من بينها ضعف ثقافة الكبار فى مجال  ي ح ة وص ي م ي عل ة وت ي س ف ون

التعامل مع األطفال، أى ضعف ثقافة حقوق األطفال، وتنسحب هذه املشكالت على ما 

يهدد حياة األطفال، ليس من خالل وقوعهم ضحايا النزاعات وأعمال العنف، وإشراكهم 

قبل األوان فى املعارك فحسب ، بل وقوعهم ضحايا أساليب التنشئة اخلاطئة. إضافة 

الفقر واحلاجة؛ حيث تبني اإلحصائيات  العالم بسبب  املتردية فى  إلى أوضاع األطفال 

وجود 15 مليون طفل أقل من خمس سنوات ميوتون كل عام نتيجة غياب الرعاية الصحية، 

وهناك أكثر من مائة مليون طفل يعيشون فى الشوارع، وأربعمائة مليون طفل يتعرضون 

لالستغالل فى سوق العمل ، وفى إفريقيا مثاًل هناك أكثر من خمسني مليون طفل خارج 

املدرسة، وهذا الرقم فى تزايد مستمر. )وطفة، 2012: 82(

ة؛ . 6 ف ل ت خ م ا ال اه اي ض ة وق ول ف ط ال ال ج دة �ز م دي ازات ج ج ة إن ف ل ت خ م وم ال عل ق ال ي ق ح ت

مع  التواصل  يقتضى  الذى  األمر  مستمر؛  جتدد  فى  اإلنسان  حقوق  ثقافة  يجعل  مما 

التنافس بني  باملستقبل، وزيادة  الطفل، وزيادة االهتمام  ثقافة حقوق  املستجدات إلثراء 

الدول لتحقيق تقدم أوسع فرض أن يكون وضع الطفولة فى موضع اهتمام أكبر؛ ما دام 

املستقبل يرتبط بحدود تهيئة األطفال للغد.

ان أضحت فى العقود األخيرة الشغل الشاغل لكل حكم أو نظام يطمح إلى . 7 س ن وق الإ ق ح

حتصني نفسه بالشرعية الدميقراطية وإبعاد تهمة الدكتاتورية عن ممارساته، فحضارة 

الدول وتقدمها يقاسان مبدى احترامها لهذه احلقوق والتزامها بها، وتوفير الضمانات 

القانونية والعملية لها. وإن احترامها معيار لكل حضارة. 

)حنا، 2013: 674-675؛ الهيتي، 2002: 46؛ عبد العال، 2007: 118(
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فتريية الطفل على حقوق اإلنسان هى تربية على مشاركة الطفل، ويتعلم الطفل من خاللها 

وينمى اجتاهات احترام  املختلفة،  ويفهم قضاياها  كافة،  بأنواعها وتصنيفاتها  اإلنسان  حقوق 

البيئة  املساواة والكرامة اإلنسانية. )Flowers, 2009: 10(. ومتثل فصول املدرسة االبتدائية 

لتعليم السلوك االجتماعي، كما ميكن أن يقوم املعلمون واألقران بدور فعال فى تعزيز  املثالية 

اكتساب وتعديل املثاليات اإلنسانية، وألسباب معرفية فإنه على املعلمني البدء من احلقوق الفردية 

)Piaget, 1976:23( .واختياراملوضوعات األنسب لتدريسها فى تلك املرحلة كما يوضح بياجيه

فهو  اإلنسان،  إزاء حقوق  الطفل  ازدواجية فى وضع  إشكالية  املقابل هناك  وعلى اجلانب 

ل موضوعها حيث تتوجب حمايته ضد كل ما ميس حقوقه اإلنسانية، وعندما يجب عليه أن  يشكِّ

ميارس حريته وحقوقه املعلنة؛ فهو من حيث املبدأ يحتاج إلى قوة خارجية هى قوة الكبار حلمايته، 

وحماية حقوقه، وهو من جهة أخرى، يحتاج إلى الطاقة الذاتية للتعرف على حقوقه، واتخاذ املواقف 

املناسبة، ضمن ما يتيحه وضعه الطفولى واحلالة االجتماعية التى حتتضنه. )وطفة، 2012: 86( 

ومن ثم فإنه ال بد أن يضع املربى فى حسبانه الفرق بني السلطة املمنوحة له باعتباره راشدًا 

مسئواًل عن تعلم الطفل واحلفاظ عليه وصيانة حقوقه من جهة، والتسلط والتعسف الذى يقهر الطفل 

ويخضعه من جهة أخرى. وعليه أيضًا أن يضع فى احلسبان عدم التفريق بني حقوق الطفل فكلها 

حقوق متصلة ومترابطة وال تتجزأ عن بعضها البعض ، فحق الطفل فى الطعام، واملسكن مثاًل يجب 

أال يطغى على حقه فى احلرية وإبداء رأيه، وال أفضلية حلق على حساب حق آخر.

إن تنوع وتعدد الرؤى والتصورات حول تربية الطفل على حقوق اإلنسان؛ تصعب طرح تصور 

محدد لكيفية تربية األطفال على حقوقهم وممارسة حرياتهم واملنهجيات التربوية التى ميكن االعتماد 

عليها لتربية الطفل على متثل هذه احلقوق. وعلى الرغم من اختالف الرؤى حول سلطة الراشد، ومدى 

احلرية املمنوحة للطفل، والطرق املستخدمة. فإنه ال بد من اعتماد التربية على حقوق اإلنسان على 

تعريف الطفل بحقوقه وحقوق اآلخرين، وفى الوقت ذاته مشاركة الطفل وممارسته حلريته، وتربية 

اإلرادة لدى الطفل. فحريته ليست مطلقة، بل ال بد من وجود الراشد الذى يعمل على تعريف الطفل 

بحقوقه، وحقوق اآلخرين، والتوازن بني احلقوق والواجبات، وحدود حريته، واالبتعاد عن أساليب 

القهر والقمع والتسلط فى التربية ألنها جتافى كل قيم التربية على حقوق اإلنسان.

فالتربية لها دور فاعل فى تكوين "اإلرادة اإلنسانية"، وتكوين "إرادة املساواة" لدى الفرد 

مبا يحمله على رفض اضطراب موازين املساواة، وجعلها طبيعة ثابتة تدفع اإلنسان إلى رفض 
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انتهاك هذه احلقوق، ودور التربية فى تكوين "إرادة احلرية" وغيرها من حقوق اإلنسان، مبا يحثُّ 

اإلنسان على رفض االستسالم لالستبداد وانتهاك هذه احلقوق. )عبد العال، 2007: 131-130(

وتعليم حقوق اإلنسان ليس مجرد دروس ُتقدم فى قاعات الدراسة، بل هى دروس للحياة 

ال  اإلنسان  حقوق  تعليم  فإن  املعنى  وبهذا  اليومية؛  حياتنا  فى  أهمية  ولها  العملية،  واملمارسة 

يعنى تدريس وتعلم ما يخص حقوق اإلنسان فقط، بل إنه يعنى التدريس والتعلم من أجل حقوق 

ل استثمارًا  اإلنسان ومتكني األفراد من الدفاع عنها وعن حقوق اآلخرين. وهذا التمكني يشكِّ

للمستقبل يهدف إلى إقامة مجتمع عادل تكون فيه جميع حقوق اإلنسان جلميع األشخاص موضع 

احترام وتقدير.  )األمم املتحدة، 2003: 3(

يتضح، إذن، أن تعليم مبادئ وأخالق حقوق اإلنسان للمتعلمني يعني تأسيس هذه احلقوق 

بوصفها قيمًا على مستوى الوعي والوجدان واملشاعر، وسلوكيات عملية على مستوى املمارسة. 

وينطلق هذا التعليم القيمي السلوكي من أقرب مجال له، وهو حجرة الدرس، والبيئة املدرسية، 

ومن ثمَّ يؤسس تعزيز حقوق اإلنسان في الفضاء املجتمعي العام خارج املدرسة؛ في البيت، في 

الشارع، في مختلف املرافق، ومع مختلف الفئات االجتماعية. 

ا: ه ب ي ال ا وأس ه رق ان وط س ن وق الإ ق ىل ح ل ع ف ط ة ال ي رب وى ت ت ح ب- م

ال يوجد قدر كبير من االتفاق حول ما تتضمه التربية على حقوق اإلنسان، وما يجب تعليمه 

تطبيقاتها  وتعدد  والطرق  والتخصصات  املوضوعات  من  بكثير  اإلنسان  حقوق  ارتباط  نتيجة 

التربوية واالجتماعية، كما يتأثر تعليم حقوق اإلنسان باملواقف اإليديولوجية والسياسية؛ والتى 

تؤثر بدورها فى آراء املعلمني واملربني حول ما يجب تدريسه فى حقوق اإلنسان.

 )Flowers, 2000: 40-42(، )وطفة، 2012: 87(

فهناك اجتاهات متعددة متضاربة تتعلق بطبيعة إعداد وتأهيل الطفل حقوقّيًا وكلها تعتمد 

على املبادئ األساسية الواردة فى املواثيق واالتفاقيات الدولية وأهمها اإلعالن العاملي حلقوق 

األساسية  املبادئ  على  الطفل  تربية  يري ضرورة  من  فهناك  الطفل؛  واتفاقية حقوق  اإلنسان، 

الشعور  بامتالك  له  تسمح  التى  احلرة  للقيم  متثله  وضمان  وازدهاره،  منوه  لتحقيق  الضروية 

باحلرية. وهناك من يرى أن تربية الطفل على احلرية تكون من خالل املمارسة التربوية للحرية، 

وهى املمارسة التى تنطلق من القيم احلرة وترسخها فى آن واحد. وهناك من يعتقد بأنه عندما 
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يراد للطفل أن يكون كما يرغب املربون فى أن يكون - أى: كائنًا واعيًا يشعر باملسئولية، قادرًا 

على إصدار األحكام- فإن هذا التصور املثالي غير الواقعي مينع األطفال من حتقيق حريتهم، 

القسر  عبر  للحرية  الطفل  ال ميكن حتضير  بأنه  يعتقد  من  وهناك  اإلنسانية،  حيويتهم  ويعطل 

واإلكراه، وأنه يجب تأخير عملية التدريب على املسئولية، وهناك من يرى أن إخضاع األطفال 

ن لديهم اإلرادة الضرورية ملمارسة احلرية واملواطنة فى املستقبل، وهناك من  للنظام ميكنه أن يكوِّ

ينادى مببدأ مشاركة األطفال فى النشاطات التربوية التى تسمح لهم باكتشاف ذاتهم، والتمرس 

بالقوانني الضرورية التى تؤهلهم للمسئولية وممارسة احلرية. )وطفة، 2012: 89( .

املمارسة  إطار  وفى  التعليمية،  العملية  داخل  من  اإلنسان  حقوق  وقيم  مبادئ  تعزيز  إن 

التربوية،وهو ما ينعت اليوم بـ"التربية على حقوق اإلنسان"، هو اجتاه ال يهدف إلى تعليم معارف 

وتصورات حول حقوق اإلنسان لألطفال واملتعلمني فقط؛ بقدر ما يرمى إلى تأسيس القيم التى 

ترتبط بهذه احلقوق. وهذا النوع من التربية يساعد املتعلمني على إدماج قيم حقوق اإلنسان مثل 

االحترام واملساواة وغيرهما فى حياتهم اليومية على نحو أفضل. ويشجع هذا النوع من التربية 

كذلك على استخدام حقوق اإلنسان إطارًا مرجعّيًا فى عالقات األفراد مع اآلخرين، كما أنها 

تشجع على فحص املواقف والسلوكيات بشكل نقدي وبالتالى على حتويلها من أجل تعزيز السلم 

والوئام االجتماعينْي واحترام حقوق اجلميع. )العماري، 2012: 4(.

وتقوم التربية مبختلف أدواتها وأساليبها ومؤسساتها بدور بارز فى ترسيخ مفاهيم حقوق 

وتعميقها،  حتقيقها  على  تعمل  احلقوق  بهذه  خاصة  "ثقافة"  اعتباره  ميكن  ما  ل  وتشكِّ الطفل، 

اإلنسان،  وحقوق  التربية  بني  وثيقة  عالقة  فهناك  عليها،  واحلفاظ  عنها،  الدفاع  أدوات  وتكوين 

فكلتاهما لألخرى ضرورة لوجودها وحتقيقها، وتتأثر بها صعودًا وهبوطًا، اتساعًا وضيقًا. وتقوم 

التربية بتأصيل ثقافة حقوق اإلنسان من خالل: 

)سكران،2007: 23-24(، )عطوة؛ وبدوى، 2007: 49(، )كامل، 2007: 441-440(

التعريف بحقوق اإلنسان وبيان أهميتها فى بناء الطفل والفرد، وضرورة ممارستها.  -

تكوين االجتاهات اإليجابية نحو حقوق اإلنسان، وما تفرضه من واجبات والتزامات .  -

تربية الفرد منذ الصغر على املمارسات الدميقراطية، وعلى حتمل املسئولية.  -

إكساب الطفل قيم التسامح واحترام اآلخرين ونبذ العنف.  -

التخلص من أساليب القهر واالبتداء فى عمليات تنشئة الطفل وتربيته.  -
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تضمني املناهج الدراسية مفاهيم حقوق الطفل والعمل على ممارستها داخل املؤسسات   -

التعليمية، توفير مناخ جيد للتنمية فى املؤسسات التعليمية وممارسة حق التعبير عن الرأى 

والفكر بأساليب موضوعية، والسالم واحملبة، و تعليم التفكير واحلرية والدميقراطية، ليس 

فقط على مستوى املقررات الدراسية فقط، بل على مستوى النماذج السلوكية واملواقف 

العملية لكى يتعلم الطفل منذ الصغر كيف يحافظ ويطالب ويدافع عن حقوقه، والتربية 

السلوكية واملمارسة العملية حلقوق اإلنسان هى أسمى أهداف التربية . 

االهتمام بالتربية القانونية، ووجوب امتدادها مع املراحل الدراسية، وكذلك فى مؤسسات   -

إعداد املعلمني. 

لتعليم حقوق اإلنسان عاملّيًا؛ األولى تدريس حقوق اإلنسان  وهناك صورتان أساسيتان 

من خالل مقرر مستقل، يرتكز على القيم واملبادئ املستمدة من املواثيق واالتفاقيات والعهود 

فى  فردًا  بوصفه  وأدواره  واجباته  إلى  إضافة  األساسية،  باحلقوق  الطفل  وتعريف  الدولية، 

املجتمع وفى املدرسة، وفى الفصل وفى األسرة، واألخرى تضمني موضوعات حقوق اإلنسان 

فى بعض املقررات املرتبطة بها كالدراسات االجتماعية واللغات والتربية الوطنية وغيرها من 

النشط  التعلم  إستراتيجيات  واستخدام  وممارسات  أنشطة  املقررات  تلك  وتضمني  املقررات، 

فى تدريسها، وفى الوقت ذاته تكون بيئة املدرسة محفزة ملمارسة هذه احلقوق والدفاع عنها 

الطفل.  بواسطة 

ويشير حتليل األدلة والكتب الصادرة عن املنظمات الدولية إلى أن هناك حاجة إلى أن تركز 

التربية على حقوق اإلنسان على اجلوانب اآلتية:

واالتصال،  والتعاون،  أخالقي،  حتليل  وإجراء  اآلخرين،  إلى  اإلصغاء  مثل  ارات:  ه م ال  -1

وحل املشكالت، واالعتراض على الوضع القائم. وتساعد هذه املهارات الطالب علي حتليل العالم 

احمليط بهم، وتفهم أن حقوق اإلنسان هي طريقة لتحسني حياتهم وحياة اآلخرين، والعمل من 

أجل حماية حقوق اإلنسان.

ارف: من قبيل معرفة وجود وثائق حلقوق اإلنسان ومعرفة احلقوق التي تتضمنها  ع م 2- ال

هذه الوثائق، وأن هذه احلقوق غير قابلة للتصرف، وتنطبق على جميع البشر، ومعرفة عواقب 

انتهاك حقوق اإلنسان. وتساعد هذه املعارف األطفال على حماية حقوقهم وحقوق اآلخرين كذلك.

ف: من قبيل أن حقوق اإلنسان ذات شأن؛ وأن الكرامة اإلنسانية متأصلة في  واق م 3- ال
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أخالقّيًا،  األطفال  تنمية  على  املواقف  هذه  وتساعد  احلقوق.  احترام  ينبغي  وأنه  البشر؛  جميع 

املجتمع. في  اإليجابية  للمشاركة  وتعدهم 

ويعد التماهى واحملاكاة التربوية األسلوب األكثر جناحًا فى تنشئة الطفل على مبادئ حقوق 

اإلنسان؛ حيث يتوجب على الطفل أن يواجه اآلخرين فى مجرى حياته، وأن يتفاعل معهم بطريقة 

مباشرة تؤدى فى النهاية إلى توليد وعيه املتنامى باحلق اإلنسانى فى دائرة التفاعل اإلنسانى، 

) وطفة، 2012: 88(، كما أن مشاركة  والنصائح واإلرشادات.  النواهى واألوامر  وبعيدًا عن 

األطفال في لعبة ما تتيح لهم فرصة أن يعيشوا معًا في مجموعتهم جتربة ملموسة، ميكنهم أن 

يتعلموا منها. فاملشاركة في لعبة )وهي جتربة ملموسة(، تعقبها مناقشة ضمن املجموعة )وهي 

السلوك  ويعززان  األطفال،  لدى  اإلنسان  حقوق  بقيم  الوعي  بناء  على  يساعدان  نقدي(  تفكير 

 )U.N., 2008: 23(  .اإليجابي الذي يقوم على هذه القيم

اإلنسان  قيم حقوق  لترسيخ  األمثل  املجال  تعد  التعليمية مبختلف مستوياتها  فاملؤسسات 

اإلنسان  حقوق  ثقافة  نشر  في  املدرسة  فدور  وبذلك  والتأهيل؛  والتوعية  والتنشئة  التعليم  عبر 

حاسٌم بكل املقاييس؛ لذا، اهتمت املنظمات العاملية كاليونسكو ومنظمة العفو الدولية بنشر أدلة 

وقواعد إرشادية للمهتمني مبجال التربية والتعليم حول كيفية تعليم حقوق اإلنسان وإدراجها في 

املنهاج الدراسي طيلة املسار الدراسي للمتعلم، وتنمية سلوكيات إيجابية تتعلق باحترام اآلخرين، 

والعدالة والتعاون، وقبول االختالف، والتحلي بروح املسئولية ميكن إدراجه في مرحلة ما قبل 

االبتدائية واملراحل االبتدائية املبكرة، بينما تتناول املراحل الثانوية املفاهيم والقيم السابقة على 

نحو أعمق، وإدماج أنشطة أخرى تدور حول املواطنة وحقوق املجتمع وقوانينه، والصيغ املبسطة 

لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واتفاقية حقوق الطفل. 

وهى  والكتب  القصص  لتشمل  اإلنسان  حقوق  على  الطفل  تربية  وأساليب  طرق  وتتنوع 

السلمية  احللول  علي  والتركيز  اإلنسان،  حقوق  موضوعات  األطفال  تعليم  فى  األنسب  الطرق 

ملختلف املشكالت الصعبة، وجعل املوضوعات مفهومة، واستخدام أساليب عرض انتهاكات حقوق 

اإلنسان وإجراء النقاشات اجلماعية حولها، وتبادل اآلراء ووجهات النظر. واستخدام مشروعات 

العمل مثل: إجراء املقابالت وكتابة اخلطابات إلى املنظمات الدولية، واجلهات احلكومية والعمل 

التطوعى فى املجتمع، أو جمع التبرعات واملساعدات، أو التعبير الفنى عن قضايا حقوق اإلنسان 

من خالل األغانى أو املسرحيات، كما ميكن إشراك األطفال فى الدفاع عن حقوق اإلنسان فى 
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مدارسهم، أو التحاور حول املشكالت الناشبة فى مجتمعاتهم كالتمييز، والعنف، وعدم العدالة. 

ولعل األسلوب املناسب لتعليم حقوق اإلنسان هو إشاعة مناخ عام في جميع املؤسسات التعليمية 

يؤمن بحرية الفكر وحرية الرأي واحترام حقوق اإلنسان بني التالميذ واملعلمني واإلدارة، ومن 

لنشاط حقوق اإلنسان داخل مدارس احلكومة،  والرائدة  الناجحة  التجارب  لدراسة  السعي  ثم 

واإلفادة من األدلة والقواعد اإلرشادية التي صممتها املنظمات العاملية لدعم املعلمني.  

ان:  س ن وق الإ ق ىل ح ل ع ف ط ة ال ي رب داف ت ج-  أه

إن التربية على حقوق اإلنسان تهدف إلى السماح للناس باملشاركة فى مجتمعاتهم بطرق 

بناءة ومحترمة ألنفهسم ولآلخرين، وحتقيق النمو الشخصى واالجتماعى، والتواصل احملترم بني 

املواطنني جتاه بعضهم البعض، وإطالق الفرص للمتعلم لتنمية مهارات التفكير الناقد ومهارات 

احلياة.  )Shultz, 2008:23(،  وهى أساس للمواطنة النشطة فى أى مجتمع مدني دميقراطي. 

فاملواطنون فى حاجة إلى أن يكونوا قادرين على التفكير الناقد، واالختيار على أساس أخالقي، 

اإلنسان  حقوق  أساسيات  حول  اجلمعي  والتوافق  والفهم  الدميقراطية،  العملية  فى  واملشاركة 

وعدم  التعصب  مثل  مشكالت  على  التعرف  على  والقدرة  والعدالة،  املساواة  مثل  والدميقراطية 

)Flowers, 2000, 15( .املساواة بني اجلنسني وانتهاكات قيم حقوق اإلنسان

وترى تيبتس Tibbitts )2016( أن تربية الطفل على حقوق اإلنسان تفيد الطفل في:

1- توفير املعلومات واملعارف األساسية حول طبيعة هذه احلقوق، وتكوين وعى أعمق وأكثر 

دقًة بهذه احلقوق. 

2- تكوين االجتاهات والقيم املتسقة مع فهم هذه احلقوق.

3- متكني الطفل من القيام بأعمال لدعم حقوق اآلخرين.

وهذا ما أطلقت عليه تيبتس النموذج التشكيلى فى التربية على حقوق اإلنسان، وفيه يكون 

األطفال قادرين على اتخاذ موقف ضد أو منع ومواجهة انتهاكات حقوق اإلنسان، على نحو ما 

نراه في دعم التالميذ لضحايا ظاهرة التنمر فى املدرسة، والوقوف ضد املتنمر فى ملعب املدرسة.

وقد أوضحت إحدى الدراسات أن الطفل الذي تلقى تعليمًا على حقوق اإلنسان باملقارنة 

بالطفل الذى لم يتلقَّ أى صورة للتربية على حقوق اإلنسان، ميكن أن يتكون لديه فهم دقيق مبا 

أكثر مسئولية  ويظهر سلوكيات  واملسئوليات،  االرتباط بني احلقوق  وفهم  للحقوق  الكبار  مياثل 
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)Covell, Howe, and McNeil, 2008: 321(.اجتماعية جتاه دعم حقوق اآلخرين

إن تثقيف الطفل بحقوق اإلنسان ليس تثقيفًا بحقوق الطفل فقط ؛ ولكنه تثقيف من أجل 

حقوق الطفل مبا يؤدي إلي:

مساعدة املجتمع على معرفة وفهم حقوق اإلنسان، والشعور بأهميتها احليوية، ومساعدة   -

البشر على معرفة حقوق اإلنسان وحمايتها والدفاع عنها.

تنمية احلس اإلنسانى وتعميق روح التفاهم والتعاون املشترك مبا يخدم التمسك بحقوق   -

املجتمع. أفراد  نفوس  احترام هذه احلقوق فى  إيجابية جتاه  وتكوين اجتاهات  اإلنسان، 

غرس اإلميان بإعالء شأن حقوق اإلنسان مبا فيها من مضامني ومعاٍن تربوية فى العقل   -

املجتمع. ألفراد  االجتماعى  والسلوك  الباطن، 

نشر املعارف عن حقوق اإلنسان فى بعدْيها الدولى والوطنى .  -

خلق وعى ألفراد املجتمع باحلقوق، واحلريات، وااللتزامات، واملسئوليات، وضرورة التمسك   -

بها والدفاع عنها.

ويهدف تعليم حقوق اإلنسان في مرحلة ما قبل املدرسة واملدارس االبتدائية إلى بناء مشاعر 

الثقة واالحترام للنفس وللغير؛  فهذه املشاعر هي أساس ثقافة حقوق اإلنسان برمتها. وفي حجرة 

الدراسة، ينبغي تطوير تعليم حقوق اإلنسان في ظل إيالء ما ينبغي من االهتمام مبرحلة منو 

األطفال وبيئاتهم االجتماعية والثقافية؛ من أجل جعل مبادئ حقوق اإلنسان ذات معنى بالنسبة 

إليهم. كما أن تركيز تعليم حقوق اإلنسان ينصب ليس فقط في اجتاه اخلارج على قضايا وأحداث 

خارجية ولكن أيضًا في اجتاه الداخل على قيم ومواقف وتصرفات شخصية. ولكي يؤثر تعليم 

فإنه يستخدم  اإلنسان،  باملسئولية عن حقوق  باإلحساس  ويوحي  السلوك  اإلنسان على  حقوق 

منهجيات قائمة على املشاركة تؤكد على البحث والتحليل املستقلني، وعلى التفكير النقدي.

ثانيًا- واقع تربية الطفل العربي على حقوق اإلنسان:
لقد حاول عديد من الدول العربية عبر وزارات التربية والتعليم استجابًة للمتغيرات العاملية 

التنسيق بينها وبني منظمات حقوق اإلنسان، وتضمني هذه احلقوق فى كل املراحل التعليمية عبر 

مواد الدراسات االجتماعية والفلسفة وعلم النفس.  )سكران، 2007: 21(

التربية مغرقة في تقليديتها وذلك على  العربية تؤكد أن  التربية  إن نظرة متأنية إلى واقع 
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مستوى املدرسة، وعلى مستوى األسرة؛ فأسلوب التنشئة االجتماعية ينطلق من مبدأ التحقير، 

وأساليب التسلط واإلذالل واالزدراء اللذين يسودان في األسرة واملدرسة، وهو أسلوب تغّيب فيه 

كل قيم اإلنسان وحقوقه وكل قيم املودة والتفاهم واحلب والسالم. )وطفة، 2012: 86(

ويرى السورطي )2009: 5( أن معظم نظمنا التربوية العربية تقهر الطلبة واملعلمني بتربية 

قمعیة  أسالیب  على  األفراد  وتربیة  ومشكالتهم،  ومستقبلهم  وبحاضرهم  بهم  الصلة  ضعيفة 

البیت، ومرورًا باملدرسة، وانتهاًء باجلامعة،أما باقي املؤسسات االجتماعیة  وتعسفیة بدايًة من 

األخرى فیتم التعامل مع الفرد في بعض األحیان بطریقة عنیفة وال إنسانیة، وجامدة تقوم على 

إصدار األوامر وفرضها من دون مشورة أو مناقشة.

إن أحد األركان األساسية للتنشئة االجتماعية في الثقافة العربية يتمحور حول مبدأ تطبيع 

الطفل العربي على االنصياع واخلضوع للكبار، سواء أكان ذلك عن طريق التسلط أم القهر.وهذا 

يعني غياب قيم احلرية والتسامح في نسق العمل املدرسي؛ أي أن هذه التربية تتنافى مع قيم 

احلرية والتسامح واالستقالل وحقوق الطفل التي هي جزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسان.

إن حجم معاناة كثیر من األفراد العرب من التسلط والقهر والعنف واإلیذاء األسري كبیر؛  

نتائج دراسة أجریت على 4000 طالٍب وطالبة في 19 جامعة عامة  مثاًل أظهرت  األردن  ففي 

وخاصة، أن حوالي ثلثهم واجهوا العنف األسري في صغرهم، وأن حوالي ثلثهم تعرضوا ألحد 

أنواع العنف األسري في الشهور االثنتي عشرة األخیرة. )البداینة وآخرون، 2008(.

كما تشير معظم التقارير والوثائق التى تناولت أوضاع حقوق اإلنسان وحريات اإلنسان 

بنصوص  تتزين  العربية  الدساتير  معظم  أن  من  الرغم  على  كبرى،  محنة  نعانى  أننا  العربى 

وعبارات تشيد بحقوق اإلنسان، وتتعهد برعايتها، بينما على أرض الواقع متثل مشكلة انتهاك 

حقوق اإلنسان مشكلة خطيرة حتتاج إلى املواجهة باألساليب والوسائل املالئمة، وكأن إشكالية 

حقوق اإلنسان عندنا هى إشكالية النصوص، ال املمارسات، وأغفلت معظم معاجلات هذه الظاهرة 

دور التربية والتعليم الفاعل فى مواجهة األزمة بتكوين اإلنسان وثقافته بحيث يجسد ويبلور حقوق 

اإلنسان فى تعامله مع اآلخرين، ويتخذ من هذه املبادئ أسلوب حياة وطريقة عيش، وميلك الوعى 

احلقيقى بهذه احلقوق وتصبح هذه احلقوق جزًءا ال يتجزأ من تفكير اإلنسان وثقافته وممارسته 

وتغدو مبادئ تسير عليها حياته. )عبد العال، 2007: 115-114(.

ويرى قاسم )2008: 115- 116( أن مؤسسات التربية املدرسية وغير املدرسية كذلك ال 
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تقوم بدورها املنشود، بل متارس على العكس من ذلك تأثيرًا عكسّيًا، فاملجتمع يسوده التفريط 

فى احلقوق، والتخلي عن املسئوليات، والتراجع عن املشاركة السياسية واالجتماعية، والنفور من 

السياسة، والسخرية من الصالح العام، وغياب فكرة خدمة املجتمع. أما األسرة العربية بوصفها 

صنيعة هذا املجتمع وصانعته، فهى ليست مبعزل عن هذه الظواهر، بل تشارك عن وعي أو من 

دون وعي فى إنتاجها، فهى أسر أبوية سلطوية ميارس فيها األب أو العائل دور الصانع الوحيد 

للقرار، وتغيب عنها الروح الدميقراطية، وأصبحت وسائل اإلعالم أداة النظام للتوجيه السياسي، 

التضييق  من  السياسية  واألحزاب  املدنى  املجتمع  منظمات  تعاني  بينما  السلبية،  ثقافة  وتلقني 

على أنشطتها وعضوياتها، ومنظمات حقوق اإلنسان غير معترف بها وال جتد من يسمع لها، 

وبالنسبة إلى املدرسة فاملناخ السائد فيها سلطوي يقمع رغبات املتعلمني ويخمد طاقاتهم، واملعلم 

صور األب والنظام هو مصر املعرفة والضبط والقيادة، واملتعلم ليس له من نشاط سوى التلقي 

واالنقياد.

ويرى شنوده )2009: 310( أن املدرسة املصرية أغفلت حقيقة وضعها باعتبارها حلقة فى 

سلسلة أولها البيت ووسطها املدرسة وآخرها املجتمع اخلارجي، كما أنها تغفل حدود وظيفتها 

التى تتمثل فى إعداد النشء إعدادًا متكاماًل؛ مما يضيِّع عليها فرصة تفهمها التالميذ وحسن 

معاملتهم وإكمال تربيتهم املنزلية. 

وقد رصدت اخلطة العربية للتربية على حقوق اإلنسان )2008: 5( العديد من اإلشكاليات 

املرتبطة بالتربية على حقوق اإلنسان فى دول الوطن العربي من حيث مدى:

التوفيق بني العاملية واخلصوصية.  .1

تضمني املناهج والبرامج ثقافة حقوق اإلنسان.  .2

توافر العنصر البشري املؤهل للقيام مبهام التربية على حقوق اإلنسان .  .3

توافر املوازنات املالية لتنفيذ برامج للتربية على حقوق اإلنسان.  .4

إسهام القطاعات احلكومية واملؤسسات الوطنية وباقي مؤسسات التنشئة االجتماعية   .5

اإلنسان. التربية على حقوق  في مجال 

اخللل فى دور املؤسسات اإلعالمية في مجال التوعية والتثقيف بحقوق اإلنسان.  .6

وهذه اإلشكاليات فى حاجة إلى معاجلة إذا أردنا للمدرسة قيامها بدورها، وال بد من إجراء 

البحوث والدراسات وتشجيعها فى املجاالت السابقة، إضافة إلى تنسيق اجلهود بني املؤسسات 
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و األطراف كافة العاملة فى مجال حقوق اإلنسان، فى إطار رؤية شاملة وموحدة لتحقيق أهداف 

تربية الطفل على حقوق اإلنسان.

وكشفت دراسة سكران )2007: 25( عن غياب حقوق اإلنسان وغياب واضح حلقوق الطفل 

فى برامجنا ومناهجنا الدراسية، وفى بحث قام به املجلس القومى حلقوق اإلنسان عن  خصائص 

ومفردات خطاب حقوق اإلنسان بالكتب املدرسية مبرحلتى التعليم اإللزامي والثانوى، وأوصى 

بضرورة إعادة النظر كلية فى اآللية املتبعة فى مجال تأليف الكتب الدراسية، ووضع إستراتيجية 

محددة لتحديد أهداف ومحتوى املقررات الدراسية، واالبتعاد عن التأليف الفردى. 

وعليه تظل تربية الطفل العربية على حقوق اإلنسان في قالبها النظري األكادميي من دون 

تطبيق، ويظل السؤال: كيف نقارب، إذن، مسألة إعداد البرامج أو املقررات والطرائق التربوية 

واألنشطة  الدراسية،  األنشطة  ل  ويفعِّ اإلنسان  حقوق  ثقافة  يدعم  نحو  على  املدرسية  والكتب 

التعليمية وخارجها؟ تتم داخل املؤسسة  التي  والفعاليات كافة  للدراسة،  املوازية 

 ال بد أن يكون تدريس حقوق اإلنسان ضمن مشروع نهضوي شامل لنشر ثقافة حقوق 

اإلنسان في املجتمع بأكمله، مع مراعاة خصوصية مجتمعنا املصري فيما يتعلق بالقيم والعادات 

الدولية،  القوانني  بني  املواءمة  تعزيز  على  اإلنسان  تدريس حقوق  يعتمد في  وأن  اإلمكان.  قدر 

والقوانني احمللية، واملمارسات التي تقوم بها مؤسسات الدول األخرى .

وعلى املستوى العربي، جاء تأسيس املجلس العربي للطفولة والتنمية بحسبانه منظمة إمنائية 

عربية غير حكومية تعمل في مجال الطفولة فى عام 1987 مببادرة من صاحب السمو امللكي 

األمير طالل بن عبد العزيز رئيس املجلس، بناًء على التوصية الصادرة من مؤمتر الطفولة والتنمية 

الذي عقد في تونس عام 1986 حتت رعاية جامعة الدول العربية، متخذًا من مدينة القاهرة مقّرًا 

له، هادفًا إلى تشجيع وتبنى وتنمية األفكار والدراسات واملشروعات والتشريعات والسياسات 

خالل:  من  وذلك  التنمية،  ومشروعات  خطط  ودمجها ضمن  الطفل،  حقوق  تفعيل  إلى  الهادفة 

)املجلس العربي للطفولة والتنمية، 2017: 1(.

العربي، . 1 الطفل  املتخصصة في قضايا حقوق  املعرفة  وتنمية  واملعلومات  البيانات  توفير 

الشأن. بهذا  املعنية  واملؤسسات  البحثية  املراكز  وتبادلها مع 

توعية وتعبئة الرأي العام العربي لدعم حقوق الطفل بالتعاون والتنسيق مع وسائل اإلعالم . 2

وغيرها من املؤسسات التنموية.
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بناء شراكات وشبكات فاعلة مع منظمات املجتمع املدني واملؤسسات احلكومية؛ إليجاد . 3

مناصرين وكيانات منظمة وتبنى تشريعات وسياسات داعمة حلقوق الطفل.

توفير الدعم الفني وبناء قدرات العاملني مبجال الطفولة من املؤسسات احلكومية واألهلية . 4

واإلعالميني واألسر وصانعي القرارات والسياسات والتشريعات.

وقد قام املجلس بإمتام العديد من األنشطة منها عقد املؤمترات والندوات املستمرة للتوعية 

كمجلة  الدوريات  إصدار  إلى  إضافة  التدريبية،  الدورات  وعقد  عنها،  والدفاع  الطفل  بحقوق 

الطفولة  واملعلمني، وتركز على مرحلة  اآلباء واألمهات  إلى جمهور  "خطوة"؛ وهى مجلة موجهة 

التعامل معها، فضاًل عن إصدار "مجلة الطفولة والتنمية"؛ وهى مجلة أكادميية  املبكرة وكيفية 

متخصصة ومحكمة إلتاحة املجال أمام الباحثني والدارسني لعرض بحوثهم ودراساتهم فى مجال 

الطفولة، عالوة على ما يقوم به املجلس من إصدار الكتب وترجمة املراجع و البحوث فى مجال 

الطفولة.

ثالثًا- الجهود العاملية فى تربية الطفل على حقوق اإلنسان: 
لطاملا تناول املفكرون أوضاع األطفال ومشكالتهم بالدراسة والتحليل عبر التاريخ والعصور 

املختلفة، وأوضحوا حجم املعاناة اإلنسانية التى يكابدها أطفال العالم، واستطاعوا عبر دراساتهم 

استكشاف حدود هذه املعاناة االستالبية حلقوق األطفال الطبيعية عبر التاريخ. وتأسيسًا على 

هذه الصورة االغترابية، نادى أصحاب الفكر احلر بضرورة تأسيس قوانني ومواثيق إنسانية 

تضمن حقوق الطفولة املستلبة وترعاها، وقد أثمرت جهودهم الفكرية فى ترسيخ القوانني والعهود 

واالتفاقيات الدولية التى وضعت حلماية حقوق األطفال ورعايتها. وتشكل اتفاقية حقوق الطفل 

التى اعتمدتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة فى 20 نوفمبر )1989( تتويجًا ملسيرة طويلة من 

النضال اإلنساني فى تاريخ حقوق اإلطفال، وثمرة للنضال الفكري الذى بدأه جان جاك روسو 

وكوكبة من املفكرين فى عصر التنوير. ولم تكن هذه االتفاقية قفزة فى الفراغ بل جاءت تتويجًا 

التفاقيات ومواثيق كانت قد صدرت فى هذا امليدان، أبرزها ميثاق حماية األطفال وهو امليثاق 

الطفل  حلقوق  جنيف  وإعالن   ،1920 عام  فى   )Korzak,1984( كورزاك  يانوش  أعلنه  الذى 

وضمان  األطفال  ومساندة  دعم  على  ركز  وقد   ،1923 مايو  فى   Declaration de Genève

حقوقهم، واعتمد هذا اإلعالن وأقر فى اجلمعية العامة لعصبة األمم املتحدة فى سبتمبر 1924م. 
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وكما مهد صدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان )1948( وما تاله من مواثيق الطريق أمام عقد 

االتفاقية الدولية حلقوق الطفل )1989(، وهى من االتفاقيات التى تفرض مشروعيتها على الدول 

إلى أوضاع األطفال  االتفاقية فى غاية األهمية نظرًا  وقَّعت عليها وصادقتها. وتعد هذه  التى 

املتردية فى العالم من الفقر واحلاجة؛ حيث تبني اإلحصائيات وجود 15 مليون طفل أقل من خمس 

سنوات ميوتون كل عام فقدان غياب الرعاية الصحية، وهناك أكثر من مائة مليون طفل يعيشون 

فى الشوارع، وأربعمائة مليون طفل يتعرضون لالستغالل فى سوق العمل ، وفى إفريقيا مثاًل 

هناك أكثر من خمسني مليون طفل خارج املدرسة، وهذا الرقم فى تزايد مستمر. 

وقد أصدرت هيئة األمم املتحدة العديد من الوثائق التي تعزز نشر ثقافة حقوق اإلنسان 

املرحلة  زت  وركَّ 2005م،  عام  منذ  اإلنسان  حقوق  مجال  فى  للتثقيف  العاملي  البرنامج  ومنها 

األولى )2005-2009( على التثقيف في مجال حقوق اإلنسان في النظامني التعليمينْي االبتدائى 

والثانوي. وعنيت املرحلة الثانية )2010-2014( بالتثقيف في مجال حقوق اإلنسان في التعليم 

العالي واعتمدت على البرامج التدريبية في مجال حقوق اإلنسان للمعلمني واملربني. كما صدر 

إعالن األمم املتحدة بشأن التثقيف والتدريب في مجال حقوق اإلنسان )2007(، مجددًا التأكيد 

الكامل لشخصية اإلنسان  إلى اإلمناء  التعليم  التعليم ووجوب أن يهدف  على حق كل فرد في 

ينعم  مجتمع  في  فعال  بشكل  املشاركة  من  األشخاص  جميع  ن  ميكِّ وأن  بالكرامة،  وإحساسه 

وإتاحة  تعزيز  في  التعليمية  املؤسسات  أدوار  تأكيد  مع  والتسامح،  التفاهم  يعزز  وأن  باحلرية 

الدولية  املنظمات  من  العديد  عن  مماثلة  وثائق  وصدرت  اإلنسان.  حقوق  ميدان  في  التثقيف 

واإلقليمية. وتستهدف هذه اآلليات كافة بلورة فهم مشترك للمبادئ واملنهجيات األساسية للتربية 

والتثقيف في مجال حقوق اإلنسان. )املجلس الوطنى حلقوق اإلنسان باملغرب، 2015: 11(

وقد بذلت جهود عديدة من اجلهود فى مجال التربية على حقوق اإلنسان فى مختلف مراحل 

التعليم، وذلك منذ عقد اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل )1989(؛ فقامت اليونسكو ومنظمة 

العفو الدولية بنشر أدلة وقواعد إرشادية للمعلمني وغيرهم ممن يتعاملون مع األطفال والبالغني 

حول كيفية تعليم حقوق اإلنسان للبالغني، والتدرج بذلك في املنهج الدراسي من مرحلة ما قبل 

االبتدائي وحتى املرحلة الثانوية. وترى هذه املنظمات أنه ميكن العمل في مرحلة ما قبل االبتدائية 

واملراحل االبتدائية املبكرة على تنمية سلوكيات إيجابية تتعلق باحترام اآلخرين والعدالة والتعاون، 

وقبول التنوع والتحلي بروح املسئولية. وفي املراحل االبتدائية املتقدمة ميكن تناول املفاهيم والقيم 
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وقوانينه  املجتمع  وحقوق  املواطنة  حول  تدور  أخرى  أنشطة  وإدماج  أعمق،  نحو  على  السابقة 

والصيغ املبسطة لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واتفاقية حقوق الطفل وهكذا. 

)Howe, Covell, 2013: 45(

االبتدائية  املدرسة  أوائلها  من  كان  واملدارس،  الفصول  فى  املبادرات  من  العديد  وُطبِّقت 

الشاملة  للتربية  مشروع  وهي  ببلجيكا،   Bruges بروجس  فى   De Vrijdagmarkt املسماة 

على حقوق اإلنسان بداية من عام 1990م، وانتظم فيها أطفال من عمر الثالثة إلى عمر الثانية 

عشرة؛ بهدف تعليمهم محتوى اتفاقية حقوق الطفل باستخدام البيداجوجيا الدميقراطية، وضمان 

مشاركة الطفل فى عملية التعلم. ومت تدريس احلقوق املتضمنة فى االتفاقية من خالل العديد من 

الوسائط مبا فيها الفن والشعر. وشملت األنشطة الفنية صحف احلائط التي تقدم أمثلة النتهاكات 

حقوق اإلنسان، وتشكيل مجموعات صغيرة لكل نشاط واستخدام طريقة لعب الدور، واملناقشات 

اجلماعية. واستخدمت أنشطة تتناسب وميول واهتمامات األطفال وكذلك الدمى والعرائس مع 

األطفال األصغر سّنًا، فى حني استخدم لعب األدوار واملناقشات مع األطفال األكبر.

سنة   12  -  3 من  األطفال  بفهم  ارتقت  قد  املبادرة  هذه  أن  إلى  الدراسات  أشارت  وقد 

واحترام واالهتمام باآلخرين، واألفعال االجتماعية مثل العدالة االجتماعية واملوضوعات املرتبطة 

باحلقوق مثل السالم و احلرب والالعدالة واجلوع، وكانوا أكثر مياًل إلى مناقشة حقوق األطفال 

املهمشني واملعاقني وذوى األقليات اإلثنية.

)DeCoene, De Cock, 1996: 627(

أما فى أواخر التسعينيات فى Cape Breton فقد استخدمت كندا موادَّ تعليمية مؤسسة  

التعاون بني املعلمني واألطفال فى ثالث  التى مت تطويرها من خالل  اتفاقية حقوق الطفل  على 

صفوف تعليمية. ففى الصف السادس ) األطفال من سن 11 - 13سنة(، ركزت التربية على تقدمي 

حقوق الطفل وعالقتها بالطفل الفرد. وشملت موضوعات احلياة الصحية، واألمان الشخصى، 

واألسر واحلياة األسرية، واستخدام األدوية، وصنع القرار. فعلى سبيل املثال، لتعليمهم حقهم 

فى الوقاية من املخدرات، مت استخدام لعب األدوار وتوضيح خطورة استخدام األدوية للتعامل مع 

الضغوط. بينما فى الصف الثامن )13-15سنة( كان التركيز على العالقات والطفل، واشتملت 

وحدات املنهج على موضوعات اجلنس، والعدالة الشبابية، وانتهاك حقوق الطفل، واالستغالل. 

وقام األطفال بتحليل مقاطع األغانى املوسيقية ملناقشة كيف أن احلق فى اجلنس يتم تقدميه عبر 
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املوسيقى، كما قاموا بعمل أفالم كارتون عن حرية اخلطاب واحلقوق فى مواجهة التمييز. وفى 

الصف 12 ) 17-19 سنة( مت توسيع دائرة املعرفة عن حقوق الطفل مع التركيز على التطبيقات 

من منظور عاملى. وهذه املوضوعات شملت األطفال وتأثير احلروب عليهم، وعمالة األطفال. وفى 

هذا املستوى، مت متثيل مؤمتر األمم املتحدة عن األطفال املتأثرين باحلروب وتشكيل مجموعات 

من األطفال نظموا محاكاة للمؤمتر.

وتشير الدراسات إلى أن هذه املبادرة قد حققت حتسًنا فى مناخ الفصل واملشاركة وسلوك 

. .)Howe, Covell, 2001: 31( .األطفال

وطبقت مبادرة احلقوق واالحترام واملسئولية ويطلق عليها اختصارًا RRR Initiaties فى 

مدينة هامبشير فى اجنلترا ، وتعد من أحسن النماذج العاملية في تعليم الطفل حقوق اإلنسان.

 )Covell, Howe, McNeil, 2010: 117, Covell, , Howe, and McNeil, 2010(

وشملت هذه املبادرة الفصول واملدارس، وهدفت إلى َحثِّ مديرى املدارس على احلاجة إلى 

مشاركة إطار العمل القيمى واملناخ املدرسى اإليجابى لتحسني التعلم ومخرجات التعليم. ودفعهم 

إلى دراسة جتربة كيب بريتون الكندية، والنجاح الذى حققته فى تعليم احلقوق.

وقد بدأ التجريب األولى لهذه املبادرة سنة 2002، ولنجاحها قامت السلطات احمللية فى 

هامبشير ووزارة التربية بوضع خطة إستراتيجية للتنفيذ على مدار ثالث سنوات،واشتملت على 

تقدمي التدريب للمعلمني،وتطوير مصادر التعلم ومراقبة التطورات احلادثة.ومت تنفيذ هذه اخلطة 

هامبشير  مدارس  كل  طبقت   ،2012 عام  بداية  االبتدائية.ومع  والصفوف  الروضة  أطفال  مع 

هذه املبادرة. وكان الهدف الكلى لهذه املبادرة هو حتسني املخرجات التعليمية من خالل إعادة 

تشكيل ثقافة املدرسة وبناء إطار العمل القيمي بناء على اتفاقية حقوق الطفل، وتنمية املمارسات 

اإلطار  االجتماعية  واملسئولية  واالحترام  وفهمها  احلقوق  معرفة  ومثلت  معها.  املتفقة  التعليمية 

املناهج  وبني  الصفوف  وبني  ككل،  املدرسة  فى  العمل  إطار  ذ  وُنفِّ املدرسة.  لسياسات  القيمى 

وقواعدها  املدرسة  ورسالة  للمدرسة،  األخالقى  وامليثاق  والفصلية،  املدرسية،  املمارسات  وبني 

ومناهجها، كما ُأتيحت لألطفال املشاركة فى العديد من الفرص لالشتراك فى املدرسة وإدارتها، 

الدميقراطية. الطرق  وكذلك استخدام 

وقد أشارت الدراسات إلى أن املبادرة أسهمت فى حتقيق فهم أكبر حلقوق اإلنسان وعالقتها 

فى  واملشاركة  والدافعية  واجلهد  بالنفس  والثقة  الذات  تنظيم  مستويات  وزيادة  باملسئوليات، 
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املدرسة وحتقيق اإلجناز. وهذه التغيرات املعرفية والوجداينة انعكست فى حتسن سلوك األطفال. 

حيث أشار املعلمون ومسئولو املدرسة إلى أنهم قد صاروا أكثر احتراًما وتعاونًا وأكثر حساسية 

حلاجات األطفال اآلخرين، كما قلَّت معدالت ظاهرة التنمر، وحدثت تغيرات فى املعلمني أنفسهم؛ 

فالحظ املديرون تغيرات دالة عليهم حيث استخدموا طريقًا املعلمون طرق أكثر دميقراطية وإدارة 

أكثر  الطالب  الفصول. واستمعوا آلراء طالبهم ووجهات نظرهم، وكلما كان  إيجابية فى  أكثر 

واإلحباط.  االنفعالي  باإلرهاق  اإلحساس  لديهم  زاد  باإلجناز  املعلمني  إحساس  فإن  مشاركة 

Howe, and Covell, 2013

وفى نيوزيلنده زاد إحساس املربني واملدافعني عن حقوق اإلنسان بوجود مشكالت ترتبط 

بحقوق اإلنسان مثل ظاهرة التنمر والسلوكيات العنيفة بني أطفال األقليات فى املدارس، وإحساس 

لهذه  احملبطة  والنتائج  املشكالت  ملواجهة  اجلهود  باإلحباط، وجتزئة  املدارس  ومديري  املعلمني 

 Manna Tika مبادرة  تنفيذ  مت  وهامبشير  بريتون  كيب  مبادرة  عندما جنحت  لهذا  اجلهود. 

Tangata ، هادفة إلى تنمية ثقافة مدرسية إيجابية على أساس حقوق الطفل وحتقيق إجنازات 

لكل األطفال من خالل مدارس ومراكز الطفولة املبكرة وحتويلها إلى مجتمعات تعلم لتنمية وتطوير 

املعرفة بحقوق اإلنسان ومسئولياته.

التدريس  فى  القيمي  اإلطار  دمج  نحو  والتوجه  هامبشير  مبادرة  عمل  إطار  تبنى  وجرى 

والتعلم وإدارة وتنظيم املدرسة. وشارك فيها كل أعضاء املجتمع املدرسى والقيادات املدرسية 

واملعلمني ومختلف العاملني والطالب ومجلس األمناء واآلباء وتعليمهم حقوق الطفل ومسئولياته. 

وذلك على أساس أن لكل فرد فى املدرسة احلق فى املعاملة بكرامة و املشاركة بصورة فعالة فى 

التعليم. ومت التعامل مع الطالب على أنهم مواطنون ولهم حقوق صريحة ومسئوليات، ويشاركون 

القرار فى مدارسهم، ومت تضمني هذه احلقوق فى املناهج واملمارسات والسياسات  فى صنع 

.)HRIE, 2009( املدرسية. 

ومت تنفيذ مبادرة تعليم حقوق اإلنسان لطفل الروضة بواسطة الكندية باميال والبيرج من 

خالل برنامج مقدم لألطفال فى سن ثالث وأربع سنوات فى كولومبيا البريطانية خالل ثالثة أشهر. 

لتدريس احلقوق  التلوين  وتقدمي مشروع احلقوق من خالل مدى من األنشطة واستخدام كتب 

لكل طفل هادفًا إلى نقل اهتمام األطفال من رغباتهم الفردية إلى حاجات املجتمع؛ وذلك لزيادة 

مستويات التعاون واإليثار والتعاطف مع املجتمع. وحققت املبادرة نتائج إيجابية، فقد أوضحت 
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أن تعليم األطفال اتفاقية حقوق الطفل بطرق تتناسب مع أعمارهم أدى إلى إعادة تشكيل بيئة 

التعلم، فعندما مت استبدال قواعد الفصول باحلقوق، فإن احلاجة إلى تدخل الكبار من املعلمني 

صارت أقل، وزاد التبادل احملترم لألفكار، وتغير سلوك األطفال جتاه أقرانهم بصورة واضحة، 

وأظهرت تفاعالتهم فهمًا لعاملية احلقوق، وأهمية الدفاع عن حقوق اآلخرين، وحتول التركيز من 

)Wallberg, and Kahn, 2011(."أنا" إلى التركيز على "نحن"

تأسيسًا على ما تقدم؛ ميكن القول إن تربية الطفل على حقوق اإلنسان تتضمن املنطلقات 

اآلتية:

ال بد من أن تنطلق تربية الطفل على حقوق اإلنسان من ثقافة مجتمعية ورؤية شاملة . 1

قوامها اإلميان بأهمية حقوق اإلنسان واحلفاظ عليها، وكونها أساسًا لتقدم أى مجتمع 

إنساني. ومن ثم تنطلق جميع مؤسسات املجتمع ومنها املؤسسات التعليمية فى إطار 

هذه الرؤية الشاملة وأهدافها املتنوعة، ويتحقق التناغم وتنسيق اجلهود؛ مبا يوفر املناخ 

املجتمعي الداعم لعمل املدرسة من سائر أطراف ومؤسسات املجتمع.

والدفاع عنها، واحلفاظ كذلك على حقوق اآلخرين مبا . 2 الطفل ممارسة حقوقه،  تعليم 

املطلوبة. والقيم  واالجتاهات  املهارات  وإكسابه  وواجباته،  بحقوقه  توعيته  من  يعنيه 

تعزيز القيم اإليجابية املنبثقة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان القيم املتضمنة فى . 3

واالحترام،  والتعاون،  واملساواة،  اإلنسانية  الكرامة  وهى   ، الدولية  والعهود  املواثيق 

والقبول. واملسئولية،  التنوع،  واحترام  واملشاركة،  والعدالة، 

والبعد . 4 املجتمع(  )ثقافة  البعد احمللي  بني  اإلنسان  على حقوق  للتربية  التوازني  البعد 

العاملي )االتفاقيات واملواثيق والعهود الدولية(، فال بد من أن تراعي هذه التربية التوازن 

بني البعدين، فما قد يقبله مجتمع باعتباره حقًا إنسانيّاً قد يعد خرقًا للتقاليد والقيم فى 

مجتمع آخر، كما فى حالة حقوق الشواذ واملثليني.

أو . 5 مدنية  سواء  اإلنسان  حقوق  فى  العاملة  كافة  األطراف  بني  والتنسيق  التواصل 

املختلفة. والوزارات  عاملية،  أو  محلية  حكومية، 

تبدأ التربية على حقوق اإلنسان من مرحلة الروضة، وتستمر فى بقية املراحل التعليمية . 6

باختالف املستويات واألهداف.

من . 7 أو  املديرين  من  أو  املعلمني  من  كانوا  سواء  املدرسة  فى  كافة  العاملني  تدريب 
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املشرفني التربويني على كيفية التعامل مع األطفال، وتوعيتهم بحقوق الطفل واإلنسان، 

عليها. احلفاظ  وكيفية 

هذا . 8 ؛ ألن  املدرسة  فى  كافة  والعاملني  التلميذ  يدعم حريات  مناخ دميقراطي  إشاعة 

اإلنسان. حقوق  على  الطفل  تربية  أساس 

تضمني املقررات املوضوعات واملفاهيم املرتبطة بحقوق اإلنسان، واستخدام إستراتيجيات . 9

التعلم النشاط، واحلوار واملناقشة، والتعلم التعاوني، والتعلم االستقصائي، واألنشطة 

الصفية والالصفية كاملسابقات بني التالميذ، ولوحات احلائط وغيرها باعتبارها وسيلة 

نقطة  بوصفها  األطفال  جتربة  يستخدم  نشاط  فكل  وواجباته؛  حقوقه  الطفل  لتعليم 

انطالق.

 إن اجلهود املبذولة كافة لتدريس حقوق اإلنسان تشترك في السمات اآلتية:. 10

)األمم املتحدة ، 2003: 79(

- منظومة القيم األساسية ملبادئ حقوق اإلنسان العاملية، مثل كرامة اإلنسان واملساواة.

- احملتوى املتأصل في وثائق حقوق اإلنسان الرئيسة، كاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 

الطفل. حقوق  واتفاقية 

- قبول عاملية حقوق اإلنسان وترابطها وعدم قابليتها للتجزؤ.

- الوعي بتشابك العالقة بني حقوق اإلنسان ومسئوليات الفرد والدولة.

- فهم حقوق اإلنسان على أنها عملية متطورة تستجيب لتطور فهم احتياجات البشر ودور 

املواطنني واملنظمات غير احلكومية في طرح شواغلهم على الساحة الدولية.

رابعًا- التصور املقرتح لرتبية الطفل العربي على حقوق اإلنسان:
ومن ثم فإن التصور املقترح لتربية الطفل على حقوق اإلنسان يتضمن اجلوانب اآلتية:

ح: �ت ق م ور ال ص ت ة ال ف س ل أ- ف

إن التربية على حقوق اإلنسان هى مشروع سوسيوثقافى، يهدف إلى حتديث العقل ثقافّيًا، 

وتنمية وضع اإلنسان اجتماعّيًا، وتنوير القيم فى إطار أفق عقالني إنسانى حتررى يقر احلق 

ويحترم الواجب، وإقامة ذلك على نظام سياسي دميقراطي ينسجم وهذا اإلطار الثقافي التنويري 

اإلنساني.
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واملبادئ  والقيم  احلقوق  تتبنى  أن  من  بد  ال  اإلنسان  حقوق  على  العربي  الطفل  فتربية 

املستمدة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان)1948(، واتفاقية حقوق الطفل )1989( وغيرهما 

من املواثيق والعهود الدولية؛ بحيث تهدف إلى ممارسة هذه احلقوق فى الواقع واحلفاظ عليها 

العربي. الثقافي  الوقت ذاته مع السياق  والدفاع عنها، ومبا يتفق فى 

ويجب على التربية على حقوق اإلنسان أن تركز على تكوين شخصية الطفل واملتعلم، على 

أساس نظرته إلى احلياة، ووجدانه ومشاعره، وفق ما تقتضيه ثقافة حقوق اإلنسان من ممارسات 

وعالقات بني األفراد، ومن ثم بني الفرد واملجتمع، فالتربية على حقوق اإلنسان تهدف فى السنوات 

األولى اللتحاقه بالتعليم إلى بناء مشاعر الثقة والتسامح والتضامن االجتماعي. فهذه املشاعر 

هى أساس كل الثقة املرتبطة بحقوق اإلنسان، وهكذا ميكن النظر إلى التربية على حقوق اإلنسان 

على أنها ترمي إلى مساعدة املتعلمني على تعرف وفهم احلقوق والواجبات؛ بهدف تطبيق مبادئ 

بالقيم  املتشبع  املواطن  وتكوين  العام،  املجتمعى  الفضاء  فى  وجه  أكمل  على  اإلنسان  حقوق 

الدميقراطية ومبادئ حقوق اإلنسان، والقادر على ممارستها فى سلوكه اليومي من خالل متسكه 

بحقوقه واحترام حقوق غيره، واحلريص على حقوق ومصالح املجتمع بقدر حرصه على حقوقه 

والدفاع عنها عبر أدائه لواجباته بكل أمانة وإتقان. وال تكتفي هذه التربية احلقوقية بحشد الذهن 

مبعلومات حول الكرامة واحلرية واملساواة واالختالف، وغير ذلك من احلقوق؛ بل إنها تقوم أيضًا 

على متكني املتعلم من ممارسة هذه احلقوق، وأن يؤمن بها وجدانّيًا، وأن يعترف بها باعتبارها 

حقوقًا لآلخرين، وأن يحترمها كمبادئ ذات قيمة عليا. إنها ليست تربية معارف للتعلم فقط، وإمنا 

هي تربية قيم للحياة واملعيشة.

ب- آليات تنفيذ التصور المقترح:

هناك العديد من اآلليات والوسائل التى ميكن اتباعها لتفعيل تربية الطفل العربي على حقوق 

اإلنسان، وذلك على النحو اآلتى:

أولً-  دور مؤسسات التعليم غير الرسمي فى تبني ونشر ثقافة حقوق اإلنسان فى املجتمعات 

العربية: فال بد من تطوير املناخ املجتمعي مبا يدعم ويؤصل ثقافة حقوق اإلنسان فى املجتمع 

العربي، ويسهم فى قيام مؤسسات املجتمع بدورها فى تربية الطفل على حقوق اإلنسان وذلك 

من خالل:

التنسيق بني الوزارات والهيئات كافة )مجالس وهيئات وجلان حقوق اإلنسان، ووزارات   -
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الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالى، ووزارة الشباب والرياضة، 

حقوق  ثقافة  لنشر  املدنى(؛  املجتمع  ومنظمات  الثقافة،  ووزارة  الدينية،  واملؤسسات 

عليها. وأهمية احلفاظ  العربية  املجتمعات  اإلنسان فى 

وأفراده  املجتمع  وتوعية  دراسى؛ إلعالم  عام  كل  بداية  واسعة  إعالمية  تنفيذ حمالت   -

التربوية  واملضامني  احلقوق،  هذه  ومظاهر حماية  اإلنسان،  وحقوق  األطفال،  بحقوق 

حلقوق اإلنسان، وتنفيذ برامج وحلقات وندوات تلفزيونية ملناقشة حقوق اإلنسان مع 

ملتخصصني. ا

التوعية بحقوق اإلنسان  تنفيذ برامج  الفئات االجتماعية املهنية اخلاصة فى  مشاركة   -

للعاملني كافة باملدرسة )احملامني، والقضاة، واألطباء، واألطباء النفسيني، والتربيون، 

أو منظمات  أو وسائل اإلعالم  املدارس  أو فى  العبادة  الدين( سواء فى دور  ورجال 

باحلفاظ على  واألمهات  اآلباء  وتوعية  اإلنسان،  ثقافة حقوق  املدني فى نشر  املجتمع 

اإلنسان. بحقوق  التوعية  برامج  وتنفيذ  ونشر  األطفال،  حقوق 

إنتاج مواد إعالمية موجهة لألطفال تالئم ثقافتنا وتلبي حاجات الطفل العربي العقلية،   -

واملعرفية، والوجدانية بأسلوب شائق وجذاب، ويشارك فى إنتاج هذه املواد والبرامج 

خبراء إعالميون وتربويون مع التركيز على نشر قيم وثقافة حقوق اإلنسان، وتعريف 

وواجباته. بحقوقه  الطفل 

االهتمام ببرامج محو أمية األطفال ومحاولة القضاء على مشكلة التسرب من التعليم؛   -

باعتباره أكثر روافد األمية فى الوطن العربي مع التوسع فى إنشاء مدارس الفصل 

الواحد، ومدارس املجتمع؛ وذلك من أجل إرساء حق التعليم األساسى جلميع األطفال، 

وخصوصًا من حرموا من التعليم من األطفال.

البد من توافر سياق اجتماعي داعم حلقوق اإلنسان واملواطنة، ذلك أنه كلما ازدادت قوة   -

العوائق الكابحة لثقافة املواطنة في املجتمع كانت املدرسة عاجزة عن حتقيق األهداف 

املنوطة بها وإجناز الوظائف املنتظرة منها؛ وبالتالي هدر احلقوق والواجبات. 

التربية فى نشر ثقافة حقوق اإلنسان فى  التعليم الرسمي ووزارات  دور مؤسسات  اً  ي ان ث

التربية على حقوق اإلنسان،  آليات  التربية دور كبير فى جناح ودعم  لوزارات  العربي:  التعليم 

اآلتية: يكون ذلك من خالل اإلجراءات  أن  املختلفة. وميكن  وفاعلياتها  أنشطتها  والتنسيق بني 
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أ- إعداد سياسات وخطط للتربية على حقوق اإلنسان فى كل مراحل التعليم: وذلك من خالل 

تشكيل جلنة مركزية يتكون أعضاؤها من اجلهات املعنية بحقوق اإلنسان، والشئون االجتماعية، 

والتعليمية واألمنية في كل من: وزارة العدل، ووزارة الشئون االجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة 

التربية، ووزارة التعليم العالي، وهيئات حقوق اإلنسان احلكومية واملدنية. وذلك للقيام مبراجعة 

السياسات العامة للتعليم فى املنطقة العربية والوقوف على متطلبات إعداد وتنفيذ مناهج تعليم 

حقوق اإلنسان في كل مراحل التعليم بداية من مرحلة ما قبل املدرسة مرورًا مبراحل التعليم ما 

قبل اجلامعي وصواًل إلى التعليم اجلامعي، وحتديد املوضوعات املتعلقة بحقوق اإلنسان املناسبة 

األبحاث  من  املستخلصة  والقوائم  املصرية،  الثقافة  مصادر  إلى  بالرجوع  وذلك   ، مرحلة  لكل 

التي  والبحوث  والعاملية،  واإلقليمية،  احمللية،  اإلنسان  حقوق  منظمات  من  املنبثقة  والدراسات 

تعليمية،  تدريس حقوق اإلنسان في كل مرحلة  العربية، وحتديد أهداف  ُأجريت في اجلامعات 

وحتديد املوضوعات املتعلقة بحقوق اإلنسان التي يجب أن تأخذ طريقها في املقررات الدراسية أو 

تصميم مناهج مستقلة لكل صف دراسي، وحتديد إستراتيجيات وطرق تدريسية فاعلة، وإعداد 

أدلة مرجعية للمعلمني معدة من قبل خبراء متخصصني. وإعداد وتنفيذ دورات تدريبية للمعلمني 

واملشرفني التربويني ومديري املدارس لتوعيتهم بكيفية استخدام األدلة املرجعية، وتهيئة األجهزة 

والوسائل التعليمية والتقنية الالزمة لتدريس حقوق اإلنسان بصورة فاعلة، وجتريب تدريس مناهج 

حقوق اإلنسان قبل تعميمها على املدارس لتحديد نقاط القوة لتعزيزها ونقاط الضعف ملعاجلتها. 

وتدريس حقوق اإلنسان بدايًة من مرحلة رياض األطفال وليس من املرحلة االبتدائية بحسبانها 

مرحلة مميزة في تكوين شخصية الطفل.

ب- تطوير البيئة املدرسية وحتسني املناخ املدرسي: فالبيئة املدرسية يجب أن توفر اآلليات 

والوسائل والسبل الداعمة ملمارسة الطفل حلقوقه والدفاع عنها؛ مبا يجعلها تقوم بالدور األكبر 

فى تربية الطفل على ممارسة حقوقه، وانتقال التربية على حقوق اإلنسان من املستوى النظري 

إلى املستوى التطبيقي؛ وذلك يسهم في إكساب الطفل املهارات واالجتاهات الداعمة لثقافة حقوق 

اإلنسان. وميكن حتقيق ذلك الهدف من خالل:

تصميم البيئة املدرسية على أنها بيئة اجتماعية لها طابعها وقيمها اخلاصة الداعمة حلقوق   -

اإلنسان وذلك من خالل )قيم وثقافة املدرسة، وسياسات اإلدارة املدرسية، وبنى وعمليات 

احلوكمة داخل املدرسة، وممارسات اإلدارة املدرسية؛ ومداخل وطرق التدريس، ومداخل 
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وأساليب التقومي، ومشاركة التالميذ، والتقييم الذاتي للمدرسة( بحيث يتسنى لألطفال في 

شتى املواقف حتى مواقف اللعب أن يدركوا حقوقهم، وأن يثبتوا ذواتهم بحرية مع تقبل 

مسئولياتهم، وأن يدعموا أنفسهم عن طريق اخلبرة املباشرة مبا يؤكد قيمتها فى نفوس 

األطفال ويؤدى إلى ترسيخها ممارسة وفعاًل وسلوكًا.  

نشر مناخ من احلرية والدميقراطية واحترام حقوق اإلنسان والطفل فى املمارسات اليومية   -

فى جميع مؤسسات التعليم، بحيث ال تتعارض سلوكيات األساتذة أو مديرى املدارس أو 

العاملني باملدرسة مع قيم ومبادئ حقوق اإلنسان.

مراجعة وتطوير القوانني واللوائح الطالبية واملدرسية بحيث تنشر قيم املساواة بني التالميذ   -

وعدم التمييز، واالحترام، والتنوع، لكل التالميذ والعاملني باملدرسة، وضمان إعطاء العاملني 

واملعلمني والطالب حقوقهم كافة ورفع الظلم عنهم وإتاحة الطرق القانونية لتحقيق العدل 

فى  مشاركتهم  إلى  يؤدي  مبا  والقوانني  اللوائح  تطوير  من  بد  ال  هنا  ومن  واإلنصاف؛ 

التشريع ملواقعهم وملؤسساتهم العلمية.

تدريب كل املعنيني بالعملية التربوية والتعليمية على ثقافة حقوق اإلنسان، وكيفية تفعيلها   -

ميدانّيًا سواء كانوا صناع قرار، أو خبراء مناهج، أو مؤلفي كتب املدرسية، أو معلمني أو 

مشرفني تربويني أو مديرى مدارس.

عقد دورات تدريبية وندوات باملدارس لتوعية املعلمني ومديرى املدارس والعاملني باملدرسة   -

بحقوق األطفال، وكيفية التعامل مع األطفال، وتعريفهم بأهداف تدريس حقوق اإلنسان، 

والتوعية بكيفية تطبيقها واحلفاظ عليها، وعدم املساس بها.

ج- إعداد وتدريب المعلمين على تدريس حقوق اإلنسان: 

إن إعداد املعلم إعدادًا صاحلًا هو حجر الزاوية فى العملية التربوية والتعليمية، فاملعلم له 

أكبر األثر فى سلوك التالميذ؛ ومن ثم هناك حاجة إلى:

- مراجعة وتطوير برامج إعداد املعلمني فى مؤسسات إعداد املعلم املختلفة مبا يضمن اكتساب 

املعلمني املعارف واملهارات واالجتاهات والقيم الداعمة لثقافة حقوق اإلنسان، ويسهم فى 

قيامهم بأدوارهم فى التربية على حقوق اإلنسان معرفًة وتطبيقًا. ومراجعة مقررات حقوق 

بهذه املؤسسات على  التدريس  املعلم، وتدريب أعضاء هيئة  الطالب  إلى  املقدمة  اإلنسان 
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اإلستراتيجيات وطرق التدريس احلديثة لتعليم حقوق اإلنسان والتربية عليها.

- تنظيم برامج تدريبية للمعلمني في أثناء اخلدمة أو قبلها بهدف صقل وتقييم شتى أساليب 

تأثيرهم  يزداد  حتى  املعلمني  لتدريب  الالزمة  املواد  وتوفير  املدرسة،  فى  املطبقة  التعليم 

يتعلق مببادئ حقوق اإلنسان. باعتبارهم مناذج يحتذى بها فيما 

د-- تطوير المناهج الدراسية:

ينبغى أن تعتمد تربية الطفل على حقوق اإلنسان على منهجية املشاركة والتفاعل بحيث   -

ُيشرك الطالب في عملية التعلم إشراكًا كاماًل، فيصبحون مع معلمهم مكتشفني نشيطني 

من  بد  ال  إذ  املعلم،  متلقني سلبيني خلبرة  مجرد  يكونوا  أن  من  بداًل  بهم،  للعالم احمليط 

واالستقصاء،  الذاتي،  والتعلم  التعاونى،  والتعلم  النشاط،  التعلم  إستراتيجيات  استخدام 

اإلنسان. حقوق  وقيم  مبادئ  تعزيز  فى  والالصفية  الصفية  األنشطة  واستخدام 

-  تضمني مناهج التربية الفنية واللغة العربية والدراسات االجتماعية مفاهيم حقوق اإلنسان 

وكيفية حتقيقها، ومفاهيم احلرية، والتسامح و املساواة، واحترام القيم اخللقية.

تبنى قيم ومفاهيم حقوق اإلنسان كاالعتزاز بالنفس واحترام اآلخرين، واالهتمام بالتوعية   -

بحقوق النساء واألطفال بل حق اجلنني باعتباره إنسانًا فى حكم التكوين سواء فى التغذية 

السليمة أو في الرعاية الصحية . 

إعداد ونشر أدلة وكتب مدرسية لتعليم حقوق اإلنسان فى املدارس االبتدائية واإلعدادية   -

املدرسية. املكتبات  فى  وإتاحتها  اإلنسان،  وكتب مرجعية فى مجال حقوق  والثانوية، 

هـ-  تطوير األنشطة املدرسية الالصفية بما يسهم فى نشر ثقافة حقوق اإلنسان:
األساليب  أهم  من  تعد   :  SOCIAL ACTIVITIES ة  ي اع م ت الج ة  ط ش الأن ال  ج م  -

التعليمية التي يجب أن تستثمر في نشر ثقافة حقوق اإلنسان لدى الطالب في مختلف 

املراحل التعليمية؛ لكونها تقدم للتالميذ اخلبرات احلياتية املباشرة املتعلقة بحقوق اإلنسان 

وتنفذ  املجتمع.  أفراد   ميارسها  التي  واملشكالت  القضايا  فهم  على  تساعدهم  والتي 

املؤسسات  لبعض  ميدانية  بزيارات  القيام  من  التالميذ  طريق متكني  عن  األنشطة  هذه 

والدفاع  الشرطة  ومراكز  األسرية،  كاحملاكم  اإلنسان،  بحقوق  العالقة  ذات  املجتمعية 

املدني، ومنظمات حقوق اإلنسان سواء احلكومية أو األهلية، وعقد لقاءات مع املسئولني 

فيها؛ للوقوف على املمارسات احلقوقية في املجتمع وما يكتنفها من انتهاكات لهذه احلقوق، 
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ودور هذه املؤسسات في معاجلتها.

ة CULTURAL ACTIVITIES: تعد األنشطة الثقافية في املدرسة  ي اف ق ث ة ال ط ش الأن  -

من أفضل املواقف التعليمية التي يستطيع املعلمون بواسطتها تدريب التالميذ على سبل 

التوعية مبفاهيم ومبادئ وحقوق اإلنسان؛ لذلك وجب التخطيط لهذه األنشطة بعناية فائقة 

حقوق  لتعميق  الثقافية  األنشطة  تنفيذ  .وميكن  املنشودة  أهدافها  حتقيق  ميكنها  حتى 

اإلنسان فهمًا وممارسة عن طريق:

ة؛ إلعداد وتنفيذ البرامج الهادفة التي  ي درس م ة ال اف ح ص ة، وال ي درس م ة ال ذاع ف الإ ي وظ أ  - ت

التالميذ اخلبرات  اإلنسان، وإكساب  ثقافة عامة حول حقوق  تثقيف األطفال  تسهم في 

املتعلقة  كافة  واملشكالت  واملوضوعات  القضايا  على  الوقوف  من  متكنهم  التي  املعرفية 

النشاط الصحفي األطفال على صقل  وعاملّيًا، ويساعد  وإقليمّيًا  بحقوق اإلنسان محلّيًا 

مواهبهم وقدراتهم املهارية في خدمة املجتمع في مجال حقوق اإلنسان.

: يعد املسرح املدرسي من أفضل وأهم األساليب التعليمية  درسي م رسح ال م ف ال ي وظ ـ - ت ج

لنشر ثقافة حقوق اإلنسان، وتعميق مفاهيمها ومبادئها لدى التالميذ بشكل عملي تطبيقي؛ 

فهو وسيلة لتبسيط مناهج تعليم حقوق اإلنسان وإثراء مضامينها لدى التالميذ، وأداة 

ناجحة لتدريب التالميذ على متثيل ما يدور حولهم من مشكالت وقضايا تتعلق بانتهاكات 

حقوق اإلنسان، ومحاولة إيجاد احللول املناسبة لهذه املشكالت، وهو وسيط للكشف عن 

مواهب التالميذ وإبداعاتهم املهارية في شتى املجاالت العلمية أو الثقافية أو االجتماعية.

ات بني التالميذ فى مجال نشر ثقافة حقوق اإلنسان، كمسابقات مجالت  ق اب س م ع ال ي ج ش د- ت

احلائط، والرسم، واملسرحيات التمثيلية، وغيرها.
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رؤية تكاملية لمعالجة مضامين حقوق الطفل العربي
في مجال التعليم

 
ي للطفولة والتنمية ( )أبحاث ودراسات سابقة للمجلس العر�ب

د.داليا الجيزاوي *

على الرغم من أن اتفاقية حقوق الطفل قد حظيت بأكبر عدد من عمليات التصديق إلنفاذ 

احلق في التعليم في شتى أنحاء العالم، فإن الفجوة بني عمليات التصديق على االتفاقية الدولية 

حلقوق الطفل والتدابير املتخذة لتنفيذها تتجلى في أن 69 مليون طفل على مستوى العالم اليزالون 

محرومني من احلق في التعليم األساسي، ومعظمهم من الفتيات. كما أن األطفال الذين متكنوا 

من االلتحاق باملدرسة يفتقرون إلى التعليم اجليد في أغلب األحيان، ويتركون املدرسة من دون 

أن يكونوا قد اكتسبوا املهارات األساسية للقراءة والكتابة.

قت عليها، أي  وعلى الرغم من أن هذه االتفاقية تستمد قوتها من أنها ملزمة للدول التي صدَّ

أن هذه الدول ملزمة قانونًا بضمان احلق في التعليم؛ حيث "يجب على الدول التي التزمت بضمان 

احلق في التعليم وبتعزيزه أن تبرز هذه االلتزامات في دساتيرها وقوانينها وأن تتخذ التدابير 

الالزمة لتحسني السياسات واإلستراتيجيات التعليمية بغية تنفيذ االتفاقية"، فإن محور التعليم 

مازال في مطلع التحديات الدولية التي تتمثل في القضاء على أوجه التفاوت املرتبطة بالتعليم 

وضمان بقاء االلتزامات الرئيسة للدول فيما يخص احلق في التعليم، ووضعه في مقدمة أولوياتها 

لتسريع التقدم احملرز في حتقيق األهداف اإلمنائية ؛ وللمضي قدمًا في جدول أعمال التعليم 

للجميع الذي يعترف باحلق في التعليم ليس فقط بوصفه حّقًا من حقوق اإلنسان، بل أيضًا بوصفه 

عاماًل أساسّيًا إلنفاذ جميع حقوق اإلنسان األخرى.

* باحثة - مرص.
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ن  د م دي ع راء ال إج ة ب ي م ن ت ة وال ول ف ط ل ي ل ر�ب ع س ال ل ج م ام ال د ق ق واستنادًا إلى ما سبق؛ ف

ب  ت �ت ي ا  ل وم ف ط ال وق  ق ة ح ال ف ك ل ة  ي ل ام ك ت ة  م رؤي دي ق ت إىل  دف  ه ت ي 
�ت ال اث  ح ات والأب دراس ال

ل . هذا إلى  ف ط وق ال ق ح ة ب ي ن ع م ات ال اع ط ق ي ال
ة �ف اي م ح �ي ال داب اج ت ن إدم ة م رؤي ذه ال ىل ه ع

جانب العمل على تعميق الوعي مبضامني حقوق الطفل كما جاء في االتفاقية الدولية ؛ ومن ثم 

تبني رؤية علمية تقوم على تطبيق متسق ومتكامل حلقوق الطفل بهدف حتسني مضامني القوانني 

العربية املتعلقة بالطفولة وما ينبثق عنها من برامج؛ حيث يتوقف ضمان مستقبل أفضل لألطفال 

على ضمان أفضل بدايات لهم .

ونظرًا إلى أن وضع األطفال في الدول العربية ونظم احلماية املتاحة تدعو إلى القلق، فقد 

حاولت تلك الدراسات حتديد اإلشكاليات املشتركة بالدول العربية ومنها االعتقاد بأن التشريعات 

وحدها كافية ملعاجلة األوضاع وتأثير العادات والتقاليد وصياغة السياسات على أساس قطاعي، 

ووضع سياسات جزئية أو غير متسقة.

اء  ل إرس ن أج ي م
و�ت ق ح ج ال ه ن ي ال

�ف ب ت ادي ل ش �ت ل اس ي م دل دي ق ت ي ب ر�ب ع س ال ل ج م ام ال ا ق م ك

�ي  اي ع م ة وال ي ه ي وج ت ادئ ال ب م ن ال م ض ذي ت ة، وال ي رب ع ة ال ق ط ن م ي ال
ل �ف ف ط ة ال اي م ات ح اس ي س

ل.  ف ط وق ال ق ح ة ل ي دول ة ال ي اق ف ذ الت ي ف ن ت ي ل
و�ت ق ح ج ال ه ن ري وال ك ف ار ال ط اع الإ ب ودة لت ش ن م ال

ة  ق ط ن م ي ال
ل �ف ف ط ل ة ل ل ام ات ش اس ي ة س اغ ي ي ص

ي �ف
و�ت ق ح ج ال ه ن ة دللت ال ج ال ع ت م ن م ض ا ت م ك

ة. ي رب ع ال

وقد شملت تلك الدراسات تناواًل تفصيلّيًا حملور التعليم بوصفه أحد احلقوق األساسية للطفل 

الطفل وتنميته  بناء قدرات  له من أهمية في  ملا  الطفل؛  الدولية حلقوق  التي تضمنتها االتفاقية 

التنمية املتكاملة لكل جوانب شخصيته، هذه التنمية وذلك التكوين املوجهان بفلسفة وثقافة حقوق 

الطفل يتعامالن مع ماهية اإلنسان باعتبارها ذاتًا مستقلة قادرًة على حتقيق اختياراته .

وعلى الرغم من إقرار الدول حملور التعليم تشريعّيًا فإن كفالته مازالت بعيدة عن الطموحات 

املشروعة ؛ حيث يؤكد املشهد العربي احلالي على وجود إجنازات حتققت مع وجود معوقات في 

كفالة احلقوق على الرغم من اإلقرار التشريعي لها.

التعليم وفقًا ملا جاء في بعٍض من أبحاث  له في مجال  التعرض  نتناول ما مت  وفيما يلي 

السابقة: املجلس  وإصدارات 
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1- املنهج التكاملي لكفالة حقوق الطفل )٢٠١١(:

ويشير هذا الكتاب إلى إشكالية تواجد نسبة عالية من األطفال في العالم العربي ال يزالون 

محرومني من احلقوق األساسية بسبب تزايد عدد السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر؛ منها 

املنظمات  رأي  على  التأكيد  إلى  تطرق هذا اإلصدار  كما  التعليم وسوء مستواه.  ضآلة فرص 

الدولية بوجوب اتباع منهج خاص يتفق وطبيعة االتفاقية املعنية بشئون الطفولة، واتفق على األخذ 

مبنهج اصطلح على تسميته باملدخل احلقوقي، وطبقًا لهذا املنهج يتعني برمجة مضامني حقوق 

الطفل .

املتكامل  التطبيق  أن منهج  إلى  الدراسة  كما أشارت 

النظر  ينطلق من  والثقافة  التعليم  الطفل في مجال  حلقوق 

إلى أوضاع الفرد أو الفئة في إطار السياق الذي يتواجد 

اإلنسان سيد  أن  من  فلسفّيًا  وينطلق  الفئة،  أو  الفرد  فيه 

أن  البديهي  ومن  اختياراته.  حتديد  على  وقادر  مصيره 

باحلقوق  واملطالبة  القرارات  صنع  في  األطفال  إشراك 

والقدرات  باملهارات  تزويدهم  تتطلب  مبصيرهم  املتعلقة 

التي تؤهلهم للقيام بهذه األعمال؛ ومن ثم إكساب الوالدين 

واملعلمني تلك املهارات والقيم وتنمية قدراتهم التي متكنهم 

. املهام  بهذه  القيام  من 

اخلاصة  االحتياجات  وذوي  والفقراء  املهمشني  كفالة  عدم  الدولية  املنظمات  رصدت  كما 

بالشكل املناسب؛ حيث ظلت مظاهر عدم التكافؤ في التحاق الفقراء باملدارس موجودة ؛ نظرًا إلى 

انخفاض جودة التعليم والتحصيل املتدني للفقراء مقارنة بالتحيز في اإلنفاق العام في املدخالت 

التعليمية لصالح املناطق احلضرية ومجتمعات الطبقات العليا والوسطى.

وقد أكدت الدراسة على ضرورة تضمني اخلطط القومية للدول العربية حتقيق الهدف املزدوج 

اخلاص بالقضاء على الفقر محلّيًا ومتكني املواطنني من املنافسة عاملّيًا؛ فاألدبيات التنموية تؤكد 

التنمية  النمو من خالل  عالية من  املوارد احملدودة ميكنها حتقيق معدالت  ذات  الدول  أن  على 

البشرية جلميع مواطنيها؛ باعتبارها ثروة مستدامة وغير ناضبة مثل املواد اخلام.

كما حاولت الدراسة حتديد الشروط الالزمة الكتساب املفاهيم وتنمية قدرات الطفل ،والتي 
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ميكن تلخيصها في النقاط التالية:

بناء  املتأخرة  العناصر  وتعلم  واعيًا،  التعليمية بحيث تستدعي جهدًا عقلّيًا  العملية  تخطيط  أ. 

على التمكن من العناصر املقدمة أواًل، وتكون املادة التعليمية ذات الدرجة املتوسطة الصعوبة 

واملناسبة لسن ومستوى املتعلم .

تصميم برامج تكسب األطفال املفاهيم والقيم واالجتاهات عن طريق اللعب. ب. 

استخدام الفن مبختلف أشكاله بوصفه وسيطًا للتوعية بحقوق الطفل املتضمنة في اإلعالن  ت. 

العاملي سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ؛ حيث يدور السيناريو حول مبدأ من املبادئ 

املنصوص عليها من دون اإلفصاح عنه؛ ومن ثم يستنتج األطفال هذا املبدأ.

توجد مناذج مختلفة للتعامل مع ذوي االحتياجات اخلاصة تستهدف التعرف على اإلمكانات  ث. 

القائمة ومعرفة الذات وتعلم اتخاذ القرارات. وبعض تلك النماذج يعتمد على وجود برامج 

التنمية  فرص  تتيح  أخرى  ومناذج  األصحاء،  لألطفال  العادية  البرامج  عن  مختلفة  خاصة 

العادية. للمختلفني في إطار املجموعات 

وقد لفتت الدراسة إلى أن واقع الالمساواة االجتماعية ينعكس على أداء األطفال املدرسي. 

وجلأت جميع الدول العربية إلى اتخاذ بعض اآلليات واإلجراءات والقرارات التي تتيح لألسرة 

تشريعّيًا،  التعليم  مجانية  إقرار  االبتدائية من خالل  باملدارس  أبنائها  إحلاق  واملهمشة  الفقيرة 

وبعض الدول التي تقدم مساعدات مالية شهرية لطالبها في كل املراحل مثل السعودية، إضافة 

إلى تلك املساعدات املوسمية التي تقدم لألشد فقرًا من خالل بحث اجتماعي. وتعرضت الدراسة 

لتجارب بعض الدول للتغلب على هذه اإلشكالية.

2- تحليل سياسات حماية الطفل يف تسع دول عربية )٢٠١٢)

أصدر املجلس هذا التقرير باعتباره مرحلة أولى من مشروع وضع دليل استرشادي لصياغة 

سياسات حماية الطفل في الدول العربية وفق النهج احلقوقي .وقد أظهر هذا التقرير إشكاليات 

عديدة مشتركة على مستوى الدول العربية فيما يتعلق بوضع الطفل العربي ونظم احلماية املتاحة 

له ؛حيث تضمنت هذه اإلشكاليات االعتقاد بأن التشريعات وحدها كافية ملعاجلة األوضاع، فضاًل 

السياسات على أساس قطاعي، ووضع سياسات جزئية  والتقاليد وصياغة  العادات  تأثير  عن 

أو غير متسقة، وتشير الدراسات املقارنة إلى أنه ميكن جتاوز هذه اإلشكاليات بتطوير النظم 
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لنموذج  احلقوقي  بالنهج  أخذًا  التقليدية، 

الدولية  االتفاقية  في  املتضمن  احلماية 

الطفل. حلقوق 

عربية  دول  تسع  الدراسة  وشملت 

السعودية،  اجلزائر،  تونس،  األردن،   : هي 

واملغرب. مصر،  لبنان،  سوريا،  السودان، 

البحت  التشريعي  النهج  اتباع  وأدى 

العربية  الدول  جهود  على  سيطر  الذي 

املذكورة آنفًا إلى قصور متعدد األوجه ميكن 

التالية: النقاط  في  تلخيصه 

في  ملموس  أثر  اجلهود  لهذه  يكن  لم  أ. 

لم  لهذا  القائمة؛  السياسات  تطوير 

يذكر. تغيير  أي  يطرأ 

يتفق  مبا  وطني  تشريع  إصدار  إن  ب. 

وأحكام االتفاقية الدولية ميثل وفاء بالتزام قانوني ولكنه يظل التزامًا شكلّيًا وال ميثل وفاء 

احلقوق. مضامني  بكفالة  واقعّيًا 

تشير اخلبرة العملية إلى تعدد أوجه القصور الناجتة عن عدم إدراك مدلول النهج احلقوقي  ت. 

وطبيعته.

السياسات  تصميم  فإن   ،)1996( مصر  في  للطفولة  موحد  قانون  صدور  من  الرغم  على  ث. 

أهداف  إلى  سعيًا  قطاعي؛  أساس  على  قائمنْي  ظالَّ  املختلفة  الوزارات  في  وصياغتها 

الطفل. حقوق  بني  وتكامل  اتساق  إلى  حاجة  في  جزئية  ومخرجات 

وقد حددت الدراسة مبادئ عامة البد أن تراعي في تطبيق اتفاقية حقوق الطفل وهي:

حتترم الدولة وتضمن احلقوق الواردة في االتفاقية لكل طفل من دون متييز.  -

في جميع اإلجراءات التي تتعلق باألطفال، " يولى االعتبار األول ملصالح الطفل الفضلى".  -

تكفل الدولة إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ومناءه.   -
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في  بحرية  اآلراء  هذه  عن  التعبير  في  احلق  آرائه  تكوين  على  القادر  للطفل  الدولة  تكفل   -

به. تتعلق  التي  كافة  الشئون 

حماية  في  احلقوقي  النهج  اتباع  إلى ضرورة  الدراسة  أشارت  فقد  سبق؛  ما  على  وبناء 

التالية: النقاط  خالل  من  الطفولة 

ة؛ اي م ح ل ام ل م ع ي ظ ن ع ت ي وض
�ف ت ق ذي ي ة ال ول ف ط ل ة ل ام ع ة ال اي م ح ام ال ظ أولً: ن

ة: اي م ح ل ددة ل ع ت ات م وي ت س ة م ال ف ك          ل

حماية الطفل من كل أشكال التمييز.  -

حماية الطفل من العوامل التي حتول دون متتعه بحقوقه األساسية.  -

الوقاية العامة من أشكال الضرر واإلساءة واالستغالل.  -

حماية األطفال املعرضني للخطر.  -

دعم الوالدين أو األشخاص املسئولني عن الطفل ومساعدتهم.  -

الرعاية البديلة.  -

ة: اص خ ة ال اي م ح �ي ال داب ام ت ظ اً: ن ي ان ث

حيث نبهت الدراسة إلى أن تعرض الطفل ألوجه الضرر أو اإلساءة أو االستغالل يعود - في 

كثير من األحيان - إلى قصور في صياغة أو كفالة مضامني حقوق االطفل وحتقيق االتساق 

والتكامل بني أهدافها.

كما أكدت الدراسة في النهاية على التأثير املتبادل بني سياسات التعليم والثقافة، وبني التعليم 

والصحة، وبني الضمان االجتماعي ودعم األسر الفقيرة وحماية األطفال املعرضني للحرمان.

3- دليل اسرتشادي لصياغة سياسات حماية حقوق الطفل

    وفق النهج الحقوقي يف املنطقة العربية )٢٠١5(:
دليل  تقدمي  إلى  تهدف  التي  الدراسة  هذه  بإجراء  والتنمية  للطفولة  العربي  املجلس  قام 

لكفالة حقوق  متكاملة  لرؤية  وفقًا  العربية  املنطقة  في  الطفل  لسياسات حماية حق  استرشادي 

الطفل  بحقوق  املعنية  القطاعات  في  تدابير احلماية  إدماج  الرؤية،  تلك  على  بناء  ويلزم  الطفل. 
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في  الطفل  حقوق  ليشمل  الطفل  حماية  مفهوم  فيتسع 

العامة  احلماية  إلى  إضافة  االجتماعية،  القطاعات  كل 

السياسات  تصميم  يستلزم  ما  وهو  للطفل؛  واخلاصة 

وبالتالي  وإنفاذها؛  لكفالة هذه احلقوق  والهادفه  الداعمة 

احلقوق  على  املرتكزة  السياسات  بفضل  للمجتمع  تتوفر 

والترتيبات  األفراد،  قدرات  تنمية  هي:  قواعد  ثالث 

تنمية  في  فاعلة  متكينية  بيئات  توفر  التي  االجتماعية 

وعدم  املساواة  على أسس  اإليجابية  واملواطنة  القدرات، 

االجتماعية  العدالة  ثالثية  هي  ،وهذه  واملشاركة  التمييز 

والتنمية. للطفولة  العربي  املجلس  إليها  يدعو  التي 

وقد جاء التقرير في بابني أساسيني؛ حيث يقدم الباب 

األول املبادئ العامة لالتفاقية الدولية حلقوق الطفل، في حني اختص الباب الثاني مبعاجلة دالالت 

العربية تتضمن مجاالت  النهج احلقوقي في صياغة سياسات حماية شاملة للطفل في املنطقة 

حماية احلق في احلياة والبقاء والنماء ومستوى معيشّيًا مالئمًا وتنمية القدرات واحلماية اخلاصة، 

أعقبتهما خامتة تنطوي على ملخص وتوجهات عامة في بناء سياسات كفالة حماية حقوق الطفل 

في املنطقة العربية.

االقتصادية  احلقوق  جملة  تشمل  التي  األساسية  احلقوق  من  هو  التعليم  في  احلق  وألن 

الدليل  في  ناقشته  فقد  احلقوق،  من  الثاني  باجليل  أيضًا  تسمى  والتي  والثقافية،  واالجتماعية 

بوصفه أحد أهم احملاور التي يقوم عليها مجال تنمية قدرات الطفل ،وتعتبرتنمية قدرات الطفل 

داخل املدرسة هدفًا عاّمًا بني النظم التعليمية كافة على الرغم من اختالفها في اختيار النموذج 

التربوي الذي تتبعه وتؤمن به بحسبانه فلسفة ورؤية.

وقد ميز الدليل بني منوذجني أساسيني ومتناقضني في الوقت ذاته هما : النموذج القياسي 

أو التقليدي للعملية التعليمية والقائم على نقل املعرفة للطالب، وأن املعلم ملقن والطالب يعمل على 

اكتساب املعرفة وتخزينها واسترجاعها.

أما النموذج اآلخر فهو النموذج النقدي الذي َيُعدُّ مهمة املدرسة هي تطوير الفهم وحتكيم 

دائم  التعلم هو عملية بحث  ،وأن  العالم  يتم استخالصها وتكوينها عن  التي  املعرفة  العقل في 
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وتقٍص حترِّض عليه املدرسة طالبها، ويشاركهم ويوجههم نحوها معلم يسعى إلى املعرفة وال يدعي 

امتالكها، ويشارك مع طالبه في امتالك الطرق والوسائل التي تساعدهم على إدراك العالقات 

ووضع السبل حلل املشكالت. وتعد املدرسة ساحة للصراع بني كال النموذجني؛ ألنها تعبر في 

اختياراتها ألي منهما في تسيير العملية التعليمية عن طموحات واختيارات قوى اجتماعية معينة، 

وتعيد إنتاج قيمها وغاياتها. 

ووفقًا للمبادئ األربعة التفاقية حقوق الطفل جاءت كفالة وحماية حقوق الطفل في التعليم 

؛حيث ترتبط كفالة احلق في التعليم مببدأ عدم التمييز وحتقيق املساواة والعدل االجتماعي وعدم 

اإلقصاء أو التهميش بتوفير تكافؤ الفرص أمام اجلميع، وإعطاء القدرة على تنمية الذات والتمكني 

لألطفال جميعًا لالستفادة من هذه الفرص، وذلك خالل التزام الدولة بوضع السياسات واخلطط 

والتشريعات التي تكفل هذه الفرص وسبل احلصول عليها من ناحية، وبناء قدرات األفراد لتتسع 

أمامهم فرص نيلها والتمتع بها وإتاحتها للجميع مع تشجيع تنامي القدرات التنافسية لألفراد 

لالستزادة من فرص احلصول عليها، مع وضع معايير تضمن وتلزم مؤسسات التعليم الرسمية 

واخلاصة بتضييق الفوارق املانعة احلصول عليها لفروق الدخل أو النفوذ االجتماعي أو السياسي 

أو العقيدي.

ويعد النهج احلقوقي الذي تعتمد عليه الرؤية الفكرية لهذا الدليل االسترشادي خطوة أكثر 

إجرائية إلجناز ما مت إعالنه والتوقيع عليه من قبل الدول املعنية، وكي يتحقق الهدف املنشود من 

هذه اخلطوة وال تعطي مجرد تفسيرات ونصوص تضاف إلى ما لدينا من تراث وأدبيات متراكمة 

تذوب أمام كيمياء العمل البيروقراطي املعروف مبقاومته للتغيير، وأساليبه املعقدة، لذلك فإن ربط 

النهج احلقوقي بعمليات رسم وتنفيذ وتقييم السياسات املتبعة في مجال تنمية قدرات الطفولة 

عامة، يعد قضية مهمة وفي صميم اجلهد الذي ُيْقِدُم على إجنازه هذا الدليل االسترشادي.
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مجلة »خطوة« 

مجلة علمية متخصصة في مرحلة الطفولة المبكرة
 

عرض: إيمان بهي الدين *

أجمعت جل الدراسات واألبحاث على أهمية مرحلة الطفولة املبكرة، التي متتد منذ احلمل 

لة أهم وأعلى املراحل احليوية لنمو الطفل وتطور قدراته، والتي يتوقف  وحتى سن الثامنة؛ ُمشكِّ

عليها جناح عملية التنشئة في املراحل التالية للطفل. وإدراكًا من املجلس العربي للطفولة والتنمية 

ألهميتها فقد أوالها اهتمامًا متعاظمًا حيث متثل مكونًا أساسيًا في خطته اإلستراتيجية حتى 

العام 2020، كما أعاد إصدار مجلة خطوة )مجلة علمية متخصصة في مرحلة الطفولة املبكرة( 

في مضمون وشكل جديدْين.

وكان املجلس العربي للطفولة والتنمية قد قرر إعادة إصدار املجلة، بعد أن استعانت على 

مدى أكثر من عام ونصف بنخبة من اخلبراء من مختلف مجاالت الطفولة املبكرة عكفت على 

دراسة الشكل واملضمون اللذين يجب أن تكون عليهما مجلة خطوة في ظل التطورات والتغيرات 

املتالحقة، وصاغوا اإلطار الفكري للمجلة على النحو التالي: 

* رئيس تحرير مجلة خطوة.



224
مجلة الطفولة والتنمية -ع 28 / 2017

الرؤية: 
مجلة رائدة في تثقيف وتنمية وعي املمارسني واملعنيني مبرحلة الطفولة املبكرة، تنشر الفكر 

التربوي املستنير، وتبني اجتاهات إيجابية جتاه تنشئة الطفل العربي، وفق مقاربة حقوقية تنموية 

في ضوء متطلبات مجتمع املعرفة.

الرسالة:
تنشر املوضوعات واملعلومات التربوية التي تربط بني النظرية والتطبيق بصورة علمية مبسطة، 

من خالل رصد واستقصاء آراء املعنيني واملمارسني التربويني واألطفال، وتسهم في نقل وتبادل 

اخلبرات والتجارب العربية والدولية، وإعداد ملفات حول مشكالت وقضايا الطفولة املبكرة في 

الوطن العربي؛ بهدف تكوين وبناء الطفل العربي في إطار من املواطنة اإليجابية واملشاركة الفاعلة 

في تنمية ذاته ومجتمعه.

املنطلقات الرتبوية واملجتمعية للمجلة:
الطفل كائن اجتماعي قابل للتعلم والتنمية وتعديل السلوك.  -

مراعاة خصائص الطفل وحاجاته واهتماماته.  -

جميع أطفالنا يعيشون ثورة تكنولوجية ومستجدات معاصرة بصفة مستمرة.  -

احترام التعددية والتنوع الثقافي.  -

الدمج هو أحد أسس التماسك االجتماعي وترقية املجتمع.  -

االهتمام مقتضيات مجتمع املعرفة والتطور التكنولوجي.  -

األخذ بعني االعتبار مقتضيات تنمية املجتمع العربي.  -

التفكير  العربي مثل:  النظريات واألفكار املعاصرة في مجال تنمية وتنشئة الطفل  اعتماد   -

العلمي الناقد - مهارات احلياة والعمل - مفاهيم املواطنة والعدل االجتماعي والدميوقراطية 

...إلخ. واملشاركة  الرأي  وحرية 

التنوع  إطار  واملجتمع، في  لألسرة  االجتماعي  التماسك  يحقق  للطفل مبا  التنمية اخللقية   -

الثقافي.

أهمية املشاركة الوالدية واملجتمعية لتنمية وتنشئة األطفال.  -

نشر ودعم ثقافة التعلم عبر اللعب والفن.  -
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أهداف املجلة:
الطفولة  مرحلة  في  الطفل  وتنمية  برعاية  املعنيني  املمارسني  مهنية  ومستوى  وعي  تنمية   -

املستنير. التربوي  الفكر  وفق  املبكرة، 

رعاية  مجال  في  والعاملني  املهنيني  للممارسني  الذاتية  اخلبرات  وسرديات  أبحاث  عرض   -

الطفل. وتنمية 

العمل على تبادل اخلبرات املهنية والتجارب ذات العالقة.  -

نقل وإنتاج املعرفة وتشجيع املمارسات العلمية اخلالقة بني املمارسني واملهتمني.  -

خبيرًا  من 20  أكثر  وعلمية وحتريرية ضمت  استشارية  هيئات  ثالث  للمجلة  تشكلت  وقد 

إعادة اإلصدار من خالل دعوة  العمل على  بدأ  الطفولة؛ حيث  متخصصًا في مختلف مجاالت 

املتخصصني إلى نشر املقاالت واخلبرات للممارسني التربويني )أولياء األمور، واملعلمني واملعلمات، 

واملهتمني بشأن الطفولة في وطننا العربي( وكذا اخلبرات والتجارب احمللية والعربية والدولية التي 

م وعي األسرة العربية بقضايا الطفولة(.  تعظِّ

صدور العدد ٢9 من مجلة خطوة: 
ومع نهاية العام 2016 صدر العدد اجلديد من مجلة »خطوة« التي تضمنت افتتاحيتها كلمة 

لصاحب السمو امللكي األمير طالل بن عبد العزيز رئيس املجلس العربي للطفولة والتنمية، أكد 

سموه خاللها على أهمية هذه املجلة، والطموح بأن تكون أداة إرشادية وتثقيفية لكل املعلمني 

والعاملني واملتعاملني مع طفل هذه املرحلة، بل جسرًا يربط بشكل مبتكر ومبسط بني النظرية 

والتطبيق.

وفلسفة  رؤية  خالله  من  ليترجم  والفنون"؛  "الطفل  عنوان  ملفه  يحمل  اجلديد  العدد  وجاء 

تعتمدان على أهمية الفنون مع طفل هذه املرحلة العمرية احملورية بوصفها مدخاًل تنمويًا يتيح 

له الترويح واملتعة ألنه النشاط األقرب للعب؛ وكذلك لتطوير خبراته االبتكارية وإكسابه العديد 

من املهارات واملفاهيم، وحوى امللف ستة مقاالت متنوعة؛ حيث يأتي مقال "هل تقدر ما يرسمه 

طفلك؟" لإلخصائية اللبنانية رين الراعي من واقع خبرتها العملية وإدراكها أهمية الرسم؛ باعتباره 

"األلوان  العالم من حوله. ويشير مقال  للتواصل مع  الطفل ووسيلة  للعالج وفهم نفسية  وسيلة 

والطفل" للدكتور خالد صالح حنفي إلى التأثير النفسي لأللوان على الطفل وأهمية استخدامها 
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بشكل سليم؛ من أجل تعزيز احلس اجلمالي واحلفاظ على استقرار نفسية الطفل خصوصًا داخل 

قاعات رياض األطفال. وعن "أهمية املسرح في تشكيل شخصية الطفل" وضح الباحث اجلزائري 

الدكتور نور الدين بولفخاذ تعريف مسرح الطفل وتطوره تاريخيًا مع تعدد أنواعه وفوائده العقلية 

والنفسية واحلسية واحلركية للطفل. في حني تبني املخرجة والكاتبة فاطمة املعدول في مقالها عن" 

التعليم والفنون" إلى أن الفنون هى املصدر األول لثقافة الطفل والتعرف على موروثه الثقافي. أما 

مقال "الفيلم فن غائب عن ثقافة األطفال" للمخرج الدكتور كرمي بهاء فقد عبر بأسى عن غياب 

الفيلم الروائي املوّجه للطفل العربي، وفي نهاية امللف أكد الدكتور محمد أبو اخلير في مقاله حول 

"الدراما التعليمية وتنمية شخصية الطفل" على أهمية الدراما التعليمية في بناء شخصية الطفل 

وتنمية قدراته, ومواجهة املواقف احلياتية التي قد تصادفه.
إضافة إلى ذلك٬ فقد اتسع هذا العدد ليضم عددًا من املقاالت األخرى التي متثل أهمية 

نظر  وجهة  من  اإلعالمية  "املواد  وهى:  املهمة  العمرية  املرحلة  هذه  مع  املتعاملني  لدى  خاصة 

األطفال وأولياء األمور واملعلمات" الذي تناول فيه الدكتور محمد عطا بالتحليل واقع مشاهدة 

التلفزيونية من خالل استطالع آراء بعض األطفال من سن  4 - 8 سنوات  للبرامج  األطفال 

"طفلك  بعنوان  موضوعًا شائقًا  بدران  الدكتور شبل  قدم  في حني  ومعلماتهم.  أمورهم  وأولياء 

والتفكير التخميني" يوضح من خالله كيف مير طفل هذه املرحلة بالتفكير احلدسي أو التخميني 

وكيف يتعامل معها األب واألم واملعلمة. إلى جانب موضوع تطبيقي حول "األنشطة الفنية وتنمية 

اجتاهات األطفال: وجبة اإلفطار منوذجًا" لكل من الدكتورة هالة اجلرواني والدكتورة مروة عبد 

النعيم، وكيف ميكن غرس مهارات القيادة في شخصية الطفل من خالل موضوع "كيف جتعل 

ابنك قائدًا؟" للباحثة أماني عبد املجيد إبراهيم. كما تضمن هذا الباب تغطية "ملناظرة األطفال 

للطفولة  العربي  املجلس  نظمها  التي  إعالمهم"  يصنعون  األطفال  الطفل:  إعالم  على  والقائمني 

والتنمية مع مركز عدالة ومساندة.

وفي باب الندوات واملؤمترات تضمن العدد موضوعات: "األسبوع العاملي لتعليم الفنون وحق 

الطفل في تعلم الفن في مرحلة الطفولة املبكرة" عرضته للدكتورة دينا عادل حسن زكي، وندوة 

املجلس  مع  بالتعاون  والتنمية  للطفولة  العربي  املجلس  نظمها  التي  للمستقبل"  األطفال  "إعداد 

األعلى للجامعات )جلنة قطاع دراسات الطفولة ورياض األطفال( عرضته األستاذة إميان بهى 

الدين رئيس حترير مجلة "خطوة"، وورشة عمل "إعالم صديق للطفولة" في األردن التي نظمها 
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املجلس العربي للطفولة والتنمية واملجلس الوطني لشؤون األسرة األردني وجامعة الدول العربية 

عرض  واليونيسف  "أجفند"  للتنمية  العربي  اخلليج  وبرنامج  والطفولة(  واألسرة  املرأة  )إدارة 

األستاذة مروة هاشم مديرة حترير مجلة "خطوة".

وفي إطار استعراض التجارب قدمت اخلبيرة سوسن رضوان جتربتها الشخصية بحسبانها 

معلمة روضة أطفال في موضوع حمل عنوان "رحلتي في عالم الطفولة املبكرة"، إلى جانب عرض 

لكتاب "دور قصص االطفال في تنمية الطفل" للخبير اليمني األستاذ محمد عبده الزعير.

وفي مبادرة إيجابية للتفاعل بني املعلمة أو الوالدين مع الطفل، صدر العدد مبلحق حمل قصة 

لألطفال بعنوان "ملاذا بكت األشجار؟" تأليف الكاتبة جناح عامر ورسوم الفنان عبد الرحمن بكر.

يذكر أن املجلس العربي للطفولة والتنمية سبق وأن أصدر "مجلة" خطوة بدعم من برنامج 

اخلليج العربي للتنمية "أجفند" منذ عام 1995؛ لتكون مجلة متخصصة توجه للمعنيني مبرحلة 

الطفولة املبكرة من املتخصصني والتربويني واملعلمني وأولياء األمور، وصدر منها 28 عددًا حتى 

عام 2008، ولالطالع على األعداد السابقة زوروا موقع املجلة على بوابة املجلس العربي للطفولة 

http://www.arabccd.org/page/205 :والتنمية على الرابط أدناه

واملجلة وهى تعاود اإلصدار ترحب بنشر املقاالت واخلبرات للممارسني التربويني )أولياء 

األمور، واملعلمني واملعلمات، واملهتمني بشأن الطفولة في وطننا العربي(، وتقبل املجلة املقاالت 

م وعي األسرة العربية بقضايا الطفولة. واخلبرات والتجارب احمللية والعربية والدولية التي تعظِّ

للمزيد واالطالع على سياسات وقواعد النشر أو تلقي املقاالت أو التواصل مع هيئة التحرير 

على البريد التالي:

املجلس العربي للطفولة والتنمية 

إدارة حترير مجلة "خطوة" 

تقاطع شارعي مكرم عبيد مع منظمة الصحة العاملية - مدينة نصر - القاهرة - مصر

هاتف: 23492023 /23492024 / 23492025 / 23492026 )00202(

فاكس: 23492030 )00202(

media.accd@gmail.com :البريد اإللكتروني
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سياسات وقواعد النشر

مجلــة الطفولــة والتنميــة.. مجلــة علميــة، متخصصــة، فصليــة، ُمحكمــة، ُتعنــى بشــئون الطفولة 

والتنميــة فــي الوطــن العربي.

سياسات النشر :
تنشــر املجلــة األعمــال العلميــة ذات الصلــة بالطفولــة والتنميــة، والتــي لــم يســبق نشــرها أو  •

تقييمهــا فــي جهــة أخــرى.

ُتعبــر األعمــال التــي تنشــرها املجلــة عــن آراء كاتبيهــا.. وال تعبــر بالضــرورة عــن رأي  •

املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة.

ُتعــرض البحــوث والدراســات املقدمــة علــى اثنــن مــن احملكمــن، يكــون رأيهمــا ملزًمــا، وفــي  •

حالــة اختــاف الــرأي يعــرض البحــث أو الدراســة علــى ُمحكــم ثالــث، يكــون رأيــه قاطعــًا.

األعمال العلمية التي تقدم للمجلة وال تنشر.. ال ُتعاد إلى صاحبها. •

ــة املراجــع  • ــث كتاب ــن حي ــي م ــل العلم ــة العم ــداد وكتاب ــي إع ــة ف ــزام باألصــول العلمي االلت

وأســماء الباحثــن واالقتبــاس والهوامــش، ويفضــل وضــع الهوامــش واملراجــع فــي نهايــة 

املوضوعــات.

تكــون أولويــة النشــر لألعمــال املقدمــة حســب أهميــة املوضــوع، وأســلوب عرضــه، وتاريــخ  •

التســلم، وااللتــزام بالتعديــات املطلوبــة.

قواعد النشر :
أن ُترســل األعمــال العلميــة بالبريــد اإللكترونــي اخلــاص باملجلــة info@arabccd.org، وإذا  •

لــم يتيســر ذلــك : ترســل األعمــال العلميــة مــن نســختن ومطبوعــة علــى جهــاز الكمبيوتــر.

ُيشــار إلــى جميــع املراجــع - العربيــة واألجنبيــة - ضمــن البحــث باإلشــارة إلــى اســم املؤلف  •
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وســنة النشــر، واملوضــوع، ودار النشــر، والطبعــة )إن وجــدت(، واملدينــة، والصفحــات )فــي 

ــة الهوامش(. حال

األعمال املقدمة ينبغي أن تكون مكتوبة بلغة سليمة وبأسلوب واضح. •

يرفــق بالعمــل املرســل للنشــر بيــان يتضمــن اســم الباحــث وجهــة عملــه وأرقــام االتصــال  •

والبريــد اإللكترونــي، وعنوانــه كامــًا، وكذلــك نســخة مــن الســيرة الذاتيــة.

ُيعــدُّ العمــل العلمــي قابــًا للنشــر إذا توافــرت فيــه املعاييــر الســابقة فــي سياســات وقواعــد  •

النشــر، مــع مراعــاة اتبــاع اآلتــي :

الدراسات والبحوث :
أن تقدم في حدود )5000 كلمة، أي ُقراَبة 25 صفحة(. •

أن تخضع لسياسة التحكيم املشار إليها في سياسات النشر. •

أن تكــون الدراســة مصحوبــة مبلخــص ال يزيــد علــى الصفحــة باللغــة العربيــة وأخــرى  •

باإلجنليزيــة.

مقاالت :
أال يزيد عدد صفحات املقال على )4000 كلمة، أي ُقراَبة 20 صفحة(. •

أن تكون املوضوعات حديثة، لم يسبق نشرها. •

تجارب ميدانية : 
ــى  • ــي الضــوء عل ــة 15 صفحــة(؛ لتلق ــة، أي ُقراَب ــى )3000 كلم ــة عل ــد عــرض التجرب أال يزي

ــدة. ــم الفائ ــة، لتعمي ــة عربي ــة أو أهلي ــة حكومي جناحــات جترب

أن تكون العروض لتجارب حديثة ومستمرة. •

عروض الكتب والرسائل الجامعية : 
أال يزيد عدد صفحات العرض على )2000 كلمة، أي ُقراَبة 10 صفحات(. •

أن تكــون الكتــب والرســائل املعروضــة حديثــة، وأال يكــون قــد مضــى علــى إصدارهــا أكثــر  •

مــن ثــاث ســنوات.
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عرض تقارير المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش : 
أال يزيد عدد صفحات العرض على )1600 كلمة، أي ُقراَبة 8 صفحات(. •

أن تكون تلك الفعاليات حديثة، وذات أهمية مبا تعكسه من مردود إيجابي. •

الترجمات :
أال يزيد عدد صفحات املوضوعات املترجمة على )2000 كلمة، أي ُقراَبة 10 صفحات(. •

أهميــة أن تكــون تلــك الترجمــات حديثــة، لــم ميــِض علــى نشــرها للمــرة األولــى أكثــر مــن  •

ثــاث ســنوات، مــع اإلشــارة إلــى املصــدر األصلــي للنــص واســم كاتبــه.

j
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ملفات  األعداد القادمة
من مجلة الطفولة والتنمية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األطفال الاجئون. •

ه للتعليم العربي. • اإلعام املوجَّ

أهمية املسرح للطفل. •

املواطنة ونشأة الطفل العربي. •

الطفل ذو اإلعاقة. •

مالحظة :
ــة،  ــة العربي ــال الطفول ــن مبج ــراء واملهتم ــة للق ــة والتنمي ــة الطفول ــد مجل تؤك

رغبتهــا فــي تزويدهــا باقتراحاتكــم حــول موضوعات أخــرى مللفات األعــداد التالية، 

كمــا يســعد املجلــة تواصلكــم بالكتابــة فــي ملفــات األعــداد املشــار إليهــا أعــاه، أو 

فــي أي موضوعــات تتعلــق بالطفولــة والتنميــة، وفقــًا لسياســات وقواعــد النشــر.
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ولــد بابلــو بيكاســو عــام ١٨٨١ مبدينــة مالقــة فــي جنــوب إســبانيا ألســرة متوســطة احلــال، 

وكان بابلــو هــو الطفــل األول فيهــا، كانــت أمــه تدعــى ماريــا بيكاســو )وهــو االســم الــذي اشــتهر 

بــه بابلــو فيمــا بعــد(، أمــا والــده فهــو الفنــان خوســيه رويــث الــذي كان يعمــل أســتاذًا للرســم 

والتصويــر فــي إحــدى مــدارس الرســم، وقــد تخصــص فــي رســم الطيــور والطبيعــة.

أظهــر بابلــو شــغفه ومهارتــه فــي الرســم منــذ ســن مبكــرة، وتلَّقــى علــى يــد والــده تدريبــًا  

فــي الرســم والتصويــر الزيتــي، ورســم أجســاد بشــرية مــن منــاذج حيــة.

وفــى عــام ١٨٩٥، انتقلــت العائلــة  إلــى برشــلونة؛ حيــث عمــل األب هنــاك أســتاذًا بأكادميية 

الفنــون اجلميلــة، وبــدأ بابلــو فــي االزدهار.

بعدهــا قــرر والــد بيكاســو  إرســاله إلــى أكادمييــة مدريــد امللكيــة فــي ســان فيرنانــدو، وهــى 

أهــم أكادمييــة للرســم فــي البــاد.

فــي السادســة عشــرة مــن عمــره، أقــام بيكاســو فــي مدريــد حيــث العديــد مــن عوامــل اجلذب، 

ــا، وســورباران  ــث، فرانثيســكو غوي ــو فياثكي ــااًل لدييغ ــذي يضــم أعم ــرادو ال ــل متحــف الب مث

فرانشســكو، إال أن بيكاســو أعجــب علــى نحــو خــاص بأعمــال الفنــان إل غريكــو )يونانــي 

ــا  ــر به ــي تأث ــة، والت ــح الغامض ــدودة، واملام ــراف املم ــة، واألط ــوان الافت ــث األل األصــل( حي

ــه فيمــا بعــده. بيكاســو وظهــرت فــي أعمال

ملزيد من املعلومات عن بيكاسو ارجع : https://ar.wikipedia.org/wiki/بابلو بيكاسو.

لوحة الغالف
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بدايات عمله
فــي عــام ١٩١١ كانــت أولــى رحــات بيكاســو إلــى باريــس، عاصمــة الفــن فــي أوربــا، وفــي 

عــام ١٩٠١ عــاد بيكاســو للعيــش مــرة أخــرى فــي مدريــد؛ حيــث قــام هــو وصديقــه الفوضــوّى 

ــداد، كان ســولير  ــي نشــرت خمســة أع ــاجن آرت" والت ــة "ي فرانشيســكو ســولير بتأســيس مجل

ــذي صــّور  ــر ال ــا كان الكاريكتي ــوم وأغلبه ــو بالرس ــاهم بيكاس ــا س ــا بينم ــاالت فيه ــب املق يكت

ــه معانــاة الفقــراء. بيكاســو مــن خال

ــدى  ــه م ــد صديق ــا بع ــح فيم ــذي أصب ــس ال ــرى ماتي ــى بيكاســو بهن ــام ١٩٠٥ التق ــي ع وف

ــك منافســه. ــاة، وكذل احلي

ــد  ــى ي ــح فــي باريــس عل ــذي اقتت وفــي عــام ١٩٠٧ شــارك بيكاســو فــي أحــد املعــارض ال

ــو بيكاســو. ــا بابل ــي تبناه ــة الت ــن  أنصــار املدرســة التكعيبي ــر، وكان م ــرى كانفيلي ــال هن داني

حياته الفنية
من أقوال بيكاسو: الفن هو الكذبة التي جتعلنا نكتشف احلقائق.

غالبــًا مــا يتــم تصنيــف أعمــال بيكاســو علــى فتــرات، وعلــى الرغــم مــن اختــاف أســماء تلــك 

الفتــرات فــإن الشــائع عــن تقســيم أعمــال بيكاســو هــو:

الفترة الزرقاء )١٩٠١ - ١٩٠٤(.

الفترة الروز )١٩٠٥ - ١٩٠٧(.

فترة تأثره بإفريقيا )١٩٠٨ - ١٩٠٩(.

املرحلة التكعيبية التحليلية )١٩٠٩ - ١٩١٢(.

املرحلة التكعيبية التركيبية )١٩١٢ - ١٩١٩(.
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