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  قبل أن تبدأ
  

  ؟ ....سترشادىاالاألول من هذا الدليل  نماذا بعد دراستنا المكو 
؟ ثم ماذا وخصائص كل فئة واحتياجاتها، ، وفئاتهاتعرفنا مفهوم اإلعاقةبعد ماذا 

خاصة  ا، وآثارها، وأسبابهاضد األطفال، وأشكاله ةالموجه اإلساءةبعد تعرفنا طبيعة 
  اإلعاقة؟ ذويألطفال إلى ابالنسبة 

هى محطتنا  اإلساءةاإلعاقة من  ذويمن الطبيعى أن تكون حماية األطفال 
 تعرفنا كالًّ  كنتيجة منطقية تترتب على ي، وهى تأتاالسترشادىهذا الدليل  يفالتالية 

  .، وتفرضها مسئوليتنا تجاههموٕاساءة معاملتهماإلعاقة  ذويمن طبيعة األطفال 
همًا من مكونات الدليل ممكونًا  اإلساءةاإلعاقة من  ذويوتمثل حماية األطفال 

الصدارة منها دعم مهارات  في، والتى يأتى هاادًا إلى أهدافه المأمول تحقيقستناالحالى 
، والتصرف إلساءةلاكتشاف حاالت تعرضهم  فياإلعاقة  ذويالمتعاملين مع األطفال 

، وتوجيه ساءة المعاملةإلحيالها، وقبل ذلك تعرف الحاالت التى قد يتعرضون فيها 
  .امتعاملين معهم  للوقاية منهنحن الممارساتنا 

مفهومًا حاكمًا أو مركبًا  اإلساءةاإلعاقة من  ذويطفال ويبدو مفهوم حماية األ
مجموعتين من إلى خرى التى يمكن تصنيفها ينطوى على مجموعة من المفاهيم األ

، وتعكس كل مجموعة ا، أو احتمال وقوعهضد هؤالء األطفال اإلساءةمنظور وقوع 
  :كل حالة كما يلى فيتخاذها االمسئوليات واإلجراءات الواجب 

 لهااكتشاف حالة تعرض طفل ما  فيتتحدد مسئوليتنا  اإلساءةالة وقوع ح في -
  .ف حيالها بإحالتها إلى المتخصصينعنها، والتدخل أو التصر  اإلبالغو 

تصبح مسئوليتنا التعرف المبكر على الحاالت  اإلساءةحالة احتمال وقوع  في -
رة بالتدخل ، ومن ثم المبادإلساءةلأو المواقف التى قد يتعرض فيها طفل ما 

 .اعبر إجراءات منظمة وتفعيلها للوقاية أو الحد منه
 ذويعلى األطفال  ااحتمال وقوعه وأ، اإلساءةبغض النظر عن وقوع و 
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 ظـــالح
حماية "ستخدم أحيانًا التعبير لالختصار ي

ليشير إلى حمايتهم من " طفال ذوي اإلعاقةاأل
  .اإلساءة بأشكالها كافة

، متعاملين معهم تقتضى االهتمام طوال الوقت بتوعيتهمنحن الفإن مسئوليتنا  ،اإلعاقة
، وكيفية اتجنبه، وسبل اوأشكاله ،ها، وكل المعنيين بهم بمصادر وٕارشاد ذويهم

  .االتصرف حال وقوعه
ضطالع بمسئولياتنا في رعاية األطفال ذوي اإلعاقة وحمايتهم الإن نجاحنا في ا

تستدعي بداية  اإلساءةمن 
السياسات والتشريعات  معرفة

المتعلقة بهذه الحماية، ومن 
مية والعالمية بينها المواثيق اإلقلي

، ذوي اإلعاقة األشخاص لحقوق
راسة القانون فضًال عن د

، ومن جهة أخرى فإننا يجب أن نعي ، أو الطفل ذي اإلعاقةالقطري الخاص بالطفل
خرين وكيفية تكامل آلا طبيعة دورنا في هذا السياق جنبًا إلى جنب مع تعرف أدوار

  .ادورنا معه
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  أهداف المكون الثاني
  

محتوى المكون الثاني للدليل االسترشادى يتوقع بعد دراستك التحليلية 
  :الحالى أن تكون أكثر مقدرة على أن

 تفسر الحاجة إلى سياسات حماية األطفال ذوي اإلعاقة وتشريعاتها. 

    ا اجتماعيًّا أو نفسيًّا، أو أو إخصائيًّ  -تحدد دورك بوصفك فرد في أسرة
في حماية األطفال ذوي  –إعالميًّا، أو كعضو في منظمة غير حكومية 

 .اإلعاقة من اإلساءة

    تتعرف طبيعة مسئوليات المتعاملين اآلخرين مع األطفال ذوي اإلعاقة
 .من األشكال المختلفة من اإلساءة في إطار رعايتهم وحمايتهم

  ر كل من األسرة واإلخصائيين االجتماعيين تعلل ضرورة تكامل أدوا
ووسائل اإلعالم، والمجتمع المدنى في التعامل مع اإلساءة ، والنفسيين

الموجهة إلى األطفال ذوي اإلعاقة على مستويات الوقاية  واالكتشاف، 
 .واإلحالة، والتدخل والتأهيل، واإلبالغ

  ها، والعمل فريقّا تستنتج آليات تشبيك دورك مع أدوار اآلخرين وٕاجراءات
 .واحدًا لحماية األطفال ذوي اإلعاقة من إساءة المعاملة

   توضح المتطلبات الالزم توفيرها لتمكينك، أنت واآلخرين من القيام
 .بنجاح بأداء أدواركم في حماية األطفال ذوي اإلعاقة

   تصف الصعوبات والمشكالت التى تعوق قيامك بدورك في حماية
  .قة من اإلهمال واإلساءة، وكيفية مواجهتهااألطفال ذوي اإلعا
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  الثانيمحتوى المكون 
يعالج  :في محورينع محتوى المكون الحالي يتوز  ،ستنادًا إلى األهداف السابقةا

، وُيعنى الثاني وتشريعاتها اإلساءةاألول سياسات حماية األطفال ذوي اإلعاقة من 
، االجتماعيين والنفسيين، ووسائل اإلعالم اإلخصائيينسرة، و بتفصيل أدوار كل من األ

  .والمجتمع المدني في رعاية هؤالء االطفال وحمايتهم
هذا المكون تعكس استراتيجيات  فين الجوانب موضع التناول وتجدر مالحظة أ

تمثلها هذه ة تتحرك على جبهات رئيس اإلساءةاإلعاقة من  ذويلحماية األطفال 
جتماعية وجبهة الخدمة اال ،، وهى جبهة التشريعات والقوانين، وجبهة األسرةالجوانب

ربع تأسيسًا على ارتباطها الجبهات األهذه ، وقد جاء تناول والنفسية، وجبهة اإلعالم
كالطب ، مع االعتراف بوجود جبهات أخرى شر بالتعامل مع هؤالء األطفالالمبا

  .، وغيرهاسسات والمراكز الدينية والثقافية، والرياضية، والمؤ والشرطة
ن حزمة من المفاهيم األساسية المتعلقة ولعله من المهم أن نشير هنا إلى أ

، اإلبالغوقاية، واالكتشاف، و من أهمها ال – اإلساءةمن  بحماية األطفال ذوي اإلعاقة
سوف تمثل عامًال مشتركًا في معالجة جوانب المحورين المشار  –، والتأهيل واإلحالة
  .الجوانب هذه )١(شكل  يوضحو ، خاصة المحور الثاني، إليهما
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  ترشادىبانوراما المكون الثاني للدليل االس) ١(شكل 
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  المحور األول
  اإلعاقة ذوي األطفالسياسات حماية 

  وتشريعاتها اإلساءةمن 
  

    الحاجة إلى سياسات حماية األطفال ذوي اإلعاقة 
 .وتشريعاتها من اإلساءة

     وتشريعاتهم تفاقيات ذوي اإلعاقةأمثلة ال: 
 .على مستوى العالم - 
 .على المستوى العربي - 
 .على المستوى القطري - 

  



 
14 

 



 
15 

 

  المحور األول
  وتشريعاتها اإلساءةمن  اإلعاقة ذوي األطفالسياسات حماية 

  
من  - اإلعاقة وذو ومن بينهم  -األطفاليرتبط تبنى سياسة محددة لحماية 

السياسة والتشريعات  هذه، وتشكل هذا السياق فيبطرح تشريعات وقوانين  اإلساءة
المتعلقة بتعاملنا مع كافة راءات واألداءات إلجلحاكمًا لكافة  اا عامًّ التى تعكسها إطارً 

  .األطفالهؤالء 
يصبح من الطبيعى أن ننظر عند تحديد سياستنا  ؛والتزامًا بالمعايير الدولية

تفاقيات والمواثيق إلى اال اإلعاقة ذوي األطفالوتشريعاتنا القطرية بشأن حماية 
من الطبيعى أن ترتبط  هذا الشأن، كما أنه في، وكذا اإلقليمية الصادرة الدولية

بمجموعة من األحكام واإلجراءات وقوانينها  اإلعاقة ذوي األطفالتشريعات حماية 
التشريعات والقوانين إلى ساحة التنفيذ، وهو ما يستلزم بالتالى نظمًا هذه التى تنقل 

تغذية راجعة نابعة من أرض ، وتوفر دفع إلى متابعة التنفيذ ومراقبتهفاعلة للمحاسبية ت
، ويعنى ذلك نفيذ والسياسات والتشريعات نفسهاتطوير إجراءات الت في، قد تسهم الواقع

ضرورة وعينا بالعالقات بين كل من المواثيق الدولية والتشريعات القطرية لحماية 
) ٢(ات من إجراءات للتنفيذ والمراقبة، ويوضح شكل التشريع هذهوما يتعلق ب األطفال

  . هذه العالقات
  
  
  
  
  
  
  
  

  العالقات بين المواثيق الدولية والتشريعات القطرية، ونظم مراقبة تنفيذھا) ٢(شكل 

جراءات تنفيذيةٕاأحكام و   

سياسات وتشريعات قطرية

نظم للمتابعة والمراقبة والمحاسبية

قليميةا مواثيق واتفاقيات دولية و 
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 تـفكــر
 –الوقاية  –التدخل –اإلبالغ –االكتشاف(أى مفهوم من مفاهيم الحماية 

يرتبط مباشرة بسياسات حماية األطفال ذوي اإلعاقة من اإلساءة ) اإلحالة
  وتشريعاتها؟

 الحـــظ

الخطوة األولى في تفعيل سياسات حماية 
اتها، األطفال ذوي اإلعاقة من اإلساءة وتشريع

أو المعنيين  هى توعية كل أصحاب المصلحة
  . ياسات والتشريعاتبهذه الس

  :وتشريعاتها اإلعاقة ذوي األطفالالحاجة إلى سياسات حماية 
تبدو الحاجة ماسة لتبنى سياسات، وطرح تشريعات محددة وواضحة لحماية 

معايير، أو إرشادات عامة  حتى تتوفر لدينا ؛خاصة اإلعاقة ذويعامة، و  األطفال
، ساءة المعاملةإل، وتواصلنا معهم عند تعرضهم األطفالملزمة تضبط عالقتنا بهؤالء 

، اوالتدخل أو اإلحالة عند حدوثه هاوكذا إجراءات وآليات غير عشوائية للوقاية من
، وتحدد ذى اإلعاقةتصرفاتنا مع الطفل  فيوهكذا تصبح لدينا مرجعية نحتكم إليها 

  .التعامل معه فيلوك المقبول وغير المقبول الس
 األطفالضد  ةالموجه باإلساءةفإن السياسات والتشريعات المتعلقة  ،وبالجملة

  :فيحيث يمكن أن تسهم ؛ امواجهته فيتشكل خط دفاعنا األول  اإلعاقة ذوي
  .ومن يرعاهم أولياء األمورمن قبل  األطفالهذه الفئة من  إساءة معاملةمنع  -
 .اومن ثم الحد منه ؛باإلساءةيقوم  ردع من -
  .منهم اإلعاقة ذويو ، األطفالضد  اإلساءة الموجهةبناء ثقافة جديدة حول  -

  
هذه من جهة أخرى فإن 

مستوياتها،  فيالسياسات تتدرج 
فإذا كانت هناك سياسة عامة 
للقطر أو الدولة لحماية 

، فإن كل مؤسسة عاملة األطفال
 ياضر ؛ كمجال الطفولة في
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 تـفكــر
في رأيك  –إذا كنت مسئوًال عن إدارة مؤسسة عاملة في مجال الطفولة، فكيف 

  يمكن استيفاء االعتبارات السابقة ؟ –

 األطفالكون لها سياسة لحماية ت، والهيئات يجب أن والمدارس، والجمعياتطفال األ
دهم فيها من أى إساءة عمدية أو ممارسة غير عمدية ضارة، كما و داخل أماكن وج

ذلك  فيالسياسة، بما  هذهجراءات تنفيذ إيجب أن تتضمن الئحتها الداخلية 
  .، وكذا معايير المساءلةاإلجراءات الوقائية

مجال الطفولة لحماية  فيستلزم نجاح السياسة التى تتبناها المؤسسة العاملة وي
  :االعتبار فيأن يؤخذ  األطفال
كافة مع  والمتعاملينلعاملين لبر أساليب مختلفة إعالن تلك السياسة ع -

  .أولياء األمور، ومن بينهم أطفال المؤسسة
  .لمؤسسةارة سياسة حماية أطفال اتحديد جهة مسئولة أو لجنة إلد -
  .ألطفالإلى االموجهة  اإلساءةمن  إعالء مبدأ المساءلة أو المحاسبية للحد -

  
  :وتشريعاتها اإلعاقة ذوي األطفالأمثلة التفاقيات حماية 

هناك العديد من المواثيق واالتفاقيات الدولية واإلقليمية والتشريعات القطرية 
المواثيق  هذه فين هناك وحمايتهم بصفة عامة، كما أ األطفالالمتعلقة بحقوق 

، ونشير هنا خاصة اإلعاقة ذوي األطفالوالتشريعات ما يتعلق بحقوق األشخاص أو 
  إلى أن مراجعة المواثيق

لكن عبر ، و "الطفل" وهونفسه والتشريعات المشار إليها يظهر تناولها الموضوع  
حقوق ، ومنها الخاص كنسانيات مختلفة، منها العام كحقوق اإلاهتمامات ومسم

  .اإلعاقة ذوياألشخاص 
ا  تهدف إلى وبغض النظر عن التباين بين المواثيق والتشريعات فإنها جميعً 



 
18 

 

 الحـــظ

الرجوع يمكنك التعرف على مزيد من األمثلة ب
  .إلى الوثائق المشار إليها

 الحـــظ

منظور تطور االهتمام بذوي اإلعاقة من ال
، فاالجتماعي، ثم الحقوقي الطبيالخيري إلى 

  .الذي تدعمه المواثيق والتشريعات

باغ حماية قانونية خاصة لفئة سإ
جتماعية أضعف من غيرها ا

منا اتخاذ ومن ثم فهى تتطلب 
وما ، ةجراءات للحمايإ و  تدابير

ما  التعرف علىهو يعنينا هنا 
إلى ذا ندعوك ، لاإلساءة واالستغاللمن  اإلعاقة ذوي طفالاألجاء فيها بشأن حماية 
  :تحليل األمثلة التالية

 
 :العالممستوى على  -

، تطور مفهوم حماية حقوق الطفل ومجاالتها عبر المواثيق واالتفاقيات الدولية
م عبر إعالن جنيف الذى يشمل خمسة مبادىء ١٩٢٤وقد كانت نقطة البداية عام 

، وفي عام والمادى والروحى، وحظر استغالله النمو الطبيعى فيمنها حق الطفل 
إلى رعاية ) ٢٥(ته شار في مادأم صدر اإلعالن العالمي لحقوق االنسان و ١٩٤٨

م صدر إعالن حقوق الطفل عن األمم المتحدة ١٩٥٩عام  في، و الطفل وحمايته
ا متضمنًا عشرة مبادىء أبرزه
، حماية الطفل قبل والدته وبعدها

 اإلهمالية من والحما
م ١٩٨٩أما عام  .واالستغالل
على توقيع فتح باب الفقد شهد 

اتفاقية حقوق الطفل الصادرة 
لك إقرار األمم ذ م، وتال١٩٩٠تنفيذها في سبتمبر  أوالتي بدعن األمم المتحدة 

  .اإلعاقة ذوياألشخاص تفاقية خاصة بحقوق ام ٢٠٠٦المتحدة عام 
يد من المواد التى تؤكد حقوق الطفل م عد١٩٨٩اتفاقية حقوق الطفل  في -

، وحماية اإلعاقةالمواد ما يشير إلى حقوق الطفل ذى  هذهومن بين  ،المختلفة
  :فمثالً . اإلساءةمن  األطفال
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  ودمجهم  اإلعاقة ذويإلى كفالة الحياة الكريمة لألطفال ) ٢٣(تشير المادة
لعمل والثقافة ا في، وضمان تعليمهم وتدريبهم وتأهيلهم وحقهم المجتمع في

  .اإلعاقة ذويغير  األطفالوالترفيه دون تمييز عن 
  وتشير إلى يذاءاإلمن كل أشكال  األطفالبحماية ) ١٩(تختص المادة :

جتماعية ، وااليع التدابير التشريعية واإلداريةتتخذ الدول األطراف جم"
و أو الضرر أ اإليذاءوالتعليمية المالئمة لحماية الطفل من كافة أشكال 

ال وٕاساءة أو المعاملة المنطوية على إهم اإلهمال، أو العقلية و البدنية اإلساءة
 رعاية الوالد في، وهو الجنسية  اإلساءةذلك  في، بما المعاملة أو االستغالل

أى شخص أو  هعلي) يينناألوصياء القانو (أو الوصى القانونى  )الوالدين(
 ."آخر يتعهد الطفل برعايته

م مواد عديدة أيضًا للحقوق ٢٠٠٦ اإلعاقة ذوياألشخاص  اتفاقية حقوق في -
سياسية والثقافية لهؤالء ، واإلقتصادية واالجتماعية والمشاركة الالمدنية

التنقل والتواصل والتعليم والعمل والعالج والمشاركة  في، مثل الحق األشخاص
 ، مما يؤكداإلعاقة  ذويغير السياسية والترفيه دون تمييز عن االشخاص 

تفاقية على حمايتهم من األشكال ، وتؤكد بعض مواد االحمايتهم من التمييز
  :هم على الخدمات القانونية فمثالً ، وحصوللإلساءةالمختلفة 

  من االستغالل  اإلعاقة ذوياألشخاص على أهمية حماية ) ١٦(تؤكد المادة
المعدة  المرافق والبرامجٕانشاء سلطة مستقلة لرصد جميع و ، واإلساءة، إليذاءوا

 .تغالل واالعتداءللحيلولة دون حدوث جميع أشكال االس لخدمتهم
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير "أن ولى من هذه المادة على وتنص الفقرة األ
، وغيرها من التدابير المناسبة لحماية ، واالجتماعية، والتعليميةالتشريعية واإلدارية

ارجها على السواء من جميع أشكال األشخاص ذوي اإلعاقة داخل منازلهم وخ
 ".، واإلساءة بما في ذلك جوانبها القائمة على نوع الجنسإليذاءاالستغالل، وا

، والرابعة إلى أنواع مختلفة من ر هذه المادة في فقراتها الثانية، والثالثةوتشي
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بة التدابير التي ينبغي توفيرها لحماية األشخاص ذوي اإلعاقة منها توفير أشكال مناس
 ةعرفلموأسرهم ومقدمي الرعاية لهم كالتثقيف من الدعم والمساعدة لهؤالء األشخاص 
، وعلى الرغم عنه اإلبالغ، واكتشافه  و اإليذاءكيفية الوقاية من االستغالل واإلساءة و 

لى ذوي اإلعاقة نسحابها عاتفاقية أحكامًا تتصف بالعمومية في تضمن هذه االمن 
تتضمن كذلك  إنهاف ،دون اعتبار لسنهم

منها ، إلعاقةذوي اباألطفال أحكامًا خاصة 
، )٧(ما جاء في المواد : على سبيل المثال

بشأن ) ٣٠(، )٢٥(، )٢٤(، )٢٣(، )١٨(
وما أوضحته الفقرة الخامسة من حقوقهم 
من ضرورة وضع الدول ) ١٦(المادة 

من ضمنها ، تشريعات وسياسات فعالة
 تشريعات وسياسات تركز على النساء

لتى قد يتعرضون ، واإلساءة ااإليذاءالتعرف على حاالت االستغالل و واألطفال لكفالة 
  .منها وعند االقتضاء المقاضاة عليها، والتحقق لها

قد حددت آلية الرصد ) ٤٠ -٣٣(موادها  فيأن االتفاقية شارة هنا باإلي حر 
، وذلك عبر طبيقهاام الدول الموقعة عليها بتالوطنية والدولية للوقوف على مدى التز 

تفاقية، تضطلع بمهمة متابعة تنفيذ اال –حكومية وغير حكومية  -كيانات وطنية
، هذا فضًال عن لجنة دولية من الخبراء من الدول اإلعاقة وذو األشخاص يشارك فيها 
م التقارير الوطنية التى تقدمها كل دولة من تلك الدول دوريًا حول وِّ األطراف تق

قية، والتقدم الذى أحرزته، ية واإلدارية المعتمدة لتفعيل االتفاالتدابير التشريع
  .والمشكالت التى تعوق التنفيذ

  
  :على المستوى العربى  -

لم تكن أقطارنا العربية بعيدة عن االهتمام الدولى بحقوق الطفل، وحماية 
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 الحـــظ

أنشأت المنظمة العربية للمعوقين أمانة خاصة 
لتفعيل كل من االتفاقية الدولية والعقد العربى 

  .لذوي اإلعاقة

 تـفكــر
  متابعة تنفيذ المسئولة في بلدك عن .... اللجنة / المؤسسة / ما الهيئة

 القوانين واإلجراءات الوطنية المتعلقة بحقوق ذوي اإلعاقة؟
 سيدًا للشعار إلى أى مدى يشارك ذوو اإلعاقة في تلك المتابعة تج

 ؟"الشىء لنا من دوننا "

، ومن الشواهد على ذلك ميثاق حقوق الطفل العربى الذى صدر اإلعاقة ذوي األطفال
ن جامعة الدول العربية عام وصدور اإلطار العربي لحقوق الطفل عم ١٩٨٤عام 

والميثاق العربى  ،م٢٠٠٤عام  في اإلعاقة ذوي، واعتماد العقد العربى لم٢٠٠١
من تلك  نييالتال ينالمثالإليك . .م٢٠٠٤ام ع فيلحقوق االنسان الذى صدر 

  :المواثيق
يختص المحور السادس  -

 ويذالعقد العربى ل في
 -م٢٠٠٤( اإلعاقة
بالطفل ذى ) م٢٠١٣
، وتأمين حقوقه اإلعاقة

وتقديم الخدمات له 
 األسرةولتحقيق ذلك يؤكد العقد على توعية  ،األطفالبالتساوى مع أقرانه 
وتقديم المساعدة والدعم لألسرة وتدريبها على كيفية  اإلعاقةوالمجتمع بأساسيات 
، وتدريب الكوادر البشرية العاملة مع اإلعاقة ذوي األطفالالتعامل السليم مع 

 .على األساليب التربوية الحديثة اإلعاقة ذوي األطفال
) ٢٠٠٤(نسان الميثاق العربى لحقوق اإل في) ١٧(، )٧(، )٣(، )٢(تؤكد المواد  -

، التعليم والحماية الجنائية له، وبخاصة الطفل الجانح فيعلى حقوق الطفل 
 .األطفالدون تمييز بين  اإليذاء، و ل االقتصادىلدولة له من االستغالوحماية ا
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  :على المستوى القطرى -
، األطفالترتيبًا على التوقيع على االتفاقيات الدولية واإلقليمية الخاصة بحقوق 

، وقد هذا اإلطار فيتشريعات العربية ض األقطار أقرت بع ،اإلعاقة ذوي األطفالو 
ت تفاقياواال ،لشرائع السماوية من جهةجاءت هذه التشريعات العربية متوافقة مع ا

  .الدولية ذات الصلة من جهة أخرى
نين وعلى الرغم من تأكيد دساتير الدول المختلفة على المساواة بين المواط

ن طرح تشريعات قطرية متكاملة خاصة فإ، وحقوقهم اإلنسانية بصفة عامة
غير  ظماتوالمنقد حظى بدعم المنظمات الدولية،  اإلعاقة ذويباألشخاص 

، وذلك اإلعاقة ذوياألشخاص نسان و ، خاصة المعنى منها بحقوق اإلالحكومية
يكفل حقوقهم، ويطور الخدمات  اإلعاقة ذويألشخاص استنادًا إلى أن توفر قانون ل

 .المقدمة لهم
التوجه نحو إصدار تشريع قطري خاص  فيالواقع يمكننا أن نرصد تباينًا  فيو 

المقابل هناك  في، و ك من يؤيد ذلك مبديًا مبرراتهن هناإ إذ ؛اإلعاقة ذويألشخاص ل
  )٣(شكل فيأخرى كما يبدو  ج، استنادًا إلى حجمن يعارض ذلك

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  .ذوي اإلعاقةألشخاص ضرورة إلصدار قانون قطري ل عدم/ ضرورة ) ٣(شكل 

 :صدار قانون ألنهإلهناك ضرورة
  وي ذاألشخاص يضمن حقوق

  .ةاإلعاق
 يحقق اعتراف المجتمع بهم. 
 يرفع مستوى الوعى بحاجاتهم. 
 يدعم معنوياتهم. 

ليست هناك ضرورة إلصدار قانون 
  :ألنه
   ذوي اإلعاقة األشخاص يجعل

  .فئة مهمشة
  يتعارض مع المطالب بدمجهم. 
  يؤكد عزلتهم عن المجتمع. 
  يستدعى تطبيقه توفر إمكانات. 

 ال نعــم



 
23 

 

 تفكــر

  ما رأيك أنت؟ إلى أى الرأيين تميل؟ ولماذا ؟

 ظالحـــ
تختلف القوانين القطرية لألشخاص ذوي 

 -نيمعاق –نيمعوق(اإلعاقة في تسمياتهم 
  ).ذوي االحتياجات الخاصة

 ــرــفكـت

حقوق الطفل ذى اإلعاقة / ادرس القانون الخاص بحقوق الطفل .... ابحث 
في رأيك إلى أى مدى يلتزم بهذا القانون ) .... في حالة توافره ( في بلدك 

 واقع ؟على أرض ال

  
، طفللباخاصة ، وأصدرت قوانين وللقد تبنت بعض أقطارنا العربية االتجاه األ

لتوفير  اإلعاقةالطفل ذي بأو 
حماية قانونية لحقوقه، وتمكينه 

، وممارستها ومنع من التمتع بها
، أو ن االعتداء عليهاالغير م

 دافي مو  ت، ووردالمساس بها
وفقراتها إشارات هذه القوانين 

، وكفالة الدولة حق ن أنواع االستغالل وسوء المعاملة، وحمايته ماحترام كرامته تعزز
المجاالت المختلفة  في، والخدمات التمتع بحياة حرة كريمة فياإلعاقة  ذويألطفال ا

    .خرينآل، وذلك على قدم المساواة مع اكالتعليم والعمل والمواصالت والرياضة والترفيه
ار األقط فياإلعاقة  ذوياألشخاص وٕاجماًال فإن التشريعات المنظمة لحقوق 

عتراف بهذه الحقوق وكفالتها، ومن ثم حمايتهم من اال فيالعربية تمثل خطوة مهمة 
، فضًال عن لفت نظر المجتمع بمؤسساته وأفراده إلى قضية اإلعاقة، ومن إلساءةا

إلى باستمرار ووضعها موضع التنفيذ يدفعنا  ،التشريعات هذهجهة أخرى فإن توافر 
  .ضرورة مراجعتها وتطويرها
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 ما قل ودل

 
 
 
 
 
 
 

ترتبط سياستنا وتشريعاتنا القطرية لحماية األطفال ذوي اإلعاقة من  -
تفعيل هذه التشريعات إجراءات  ويقتضياإلساءة باالتفاقيات الدولية، 

 .يذية، ونظمًا للمتابعة والمحاسبةتنف
تسهم سياسات حماية األطفال ذوي اإلعاقة من إساءة المعاملة  -

 .ها في الحد منها، وبناء ثقافة جديدة حولهاوتشريعات
نجاح السياسة التى تتبناها مؤسسة ما لحماية أطفالها من اإلساءة  -

من أبرزها توعية أصحاب المصلحة بهذه  ،رهن بعوامل عديدة
 .السياسة، وٕاعالء مبدأ المحاسبية

تؤكد االتفاقيات الدولية والمواثيق العربية والتشريعات القطرية على  -
 أشكالهبق األطفال ذوي اإلعاقة، وضرورة حمايتهم من اإليذاء حقو 
 .كافة



 
25 

 

 
 

  
  
  

  
  

  ور الثانىالمح
  أدوار متكاملة لحماية

  اإلساءةمن  اإلعاقة ذوي األطفال
  

  دور األسرة. 
   االجتماعيين والنفسيين اإلخصائييندور. 
  دور وسائل اإلعالم. 
  دور المجتمع المدني. 
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  المحور الثانى
  اإلساءةمن  اإلعاقة ذوي األطفاللحماية  متكاملةأدوار 

  
 ذوي األطفالالقطرية لحماية  لية والتشريعاتعلى الرغم من أن االتفاقيات الدو 

 فينها فإ، األطفالكافة مع هؤالء ألداءاتنا حاكمًا  اً ترسم لنا إطار  اإلساءةمن  اإلعاقة
الحماية ما لم ترتبط بأداء أدوار مختلفة من قبل المتعاملين هذه حد ذاتها ال تضمن 

ظاهرة  اإلعاقة ويذ األطفال إساءة معاملة، ويتأسس ذلك على كون كافة معهم
 على كل مستوى من مستويات ا، ومن ثم فالتعامل معهمعقدة، متعددة العوامل

، والتدخل، والتأهيل هو مهمة مركبة أيضاً ، واإلحالة، اإلبالغ، و ، واالكتشافالوقاية
  .معهمأدوار المتعاملين بين تكامًال و ، تدخًال متعدد الجهاتتستدعى 

مام مصطلح يجب أن نتوقف قليًال أ ؛روللتعرف على أصحاب تلك األدوا
 ذوي األطفالأو أصحاب المصلحة ونعنى بهم أولئك الذين يهمهم أمر " المعنيون"

وهنا نجد أنفسنا طرفًا من بين ، عملهم أو تعاملهم معهمتهم أو امسئوليبحكم  اإلعاقة
  .أطراف أخرى

أو ، اإلعاقةنجد أسرة الطفل ذى  ،البداية في
خر يتعهد الطفل آأى شخص  الوصى القانونى أو

، المدارس فين يناك العامله إن ، ثمبرعايته
 خصائياإلومن بينهم الرعاية ؤسسات مو 

 الصورة فيالنفسى، و  خصائياإل، و االجتماعى
نوافذه ب اإلعالمطل يُ  اإلعاقةاألكبر لحياة الطفل ذى 

 ي؛منظمات المجتمع المدن وتظهر بقوةالمختلفة، 
أن حماية هذا الطفل تتحرك يجب أال ننسى غير أنه 

على جبهات أخرى تشمل الطب، والشرطة واألمن 
الثقافية والرياضية  والمؤسسات واألندية والمراكز

  .والترويحية والمساجد والمؤسسات الدينية
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 ،أن نعى دورناإلى نحتاج  اإلعاقة ذوي األطفالمع  -نحن المتعاملين–إننا 
ذلك أن كل ، وحمايتهم األطفالهؤالء  رعاية فيين اآلخر أدوار ذاته الوقت  فيونعى 

، ستويات الحماية متعددة المستوياتدور من األدوار يعنى شكًال أو مستوى من م
… فسى واجتماعى وٕاعالمىجانب الحماية التشريعية والقانونية هناك تدخل تربوى ونبف

الموجهة إلى مع اإلساءة  ار باعتبار مراحل التعاملاألدو  هذهما طبيعة  :لوهنا نتساء
؟ ثم ما وتشخيصًا، إبالغًا وتدخًال، إحالة وتأهيالً  ، توعية ووقاية، اكتشافاً االطفال

على أبرز هذه دعنا نطل ... تكاملهاو أدوار األطراف المختلفة إلى تشبيك سبيل ال
  .صدارة تلك األدوار في نتعرف معًا على أربع المراحل قبل أن

حتى يتعرف  ؛اإلعاقة ذويطفال مع األكافة للمتعاملين وتمثل ضرورة  ؛التوعية -
تمثل التوعية هذا السياق  في، و حمايتهم من اإلساءة فيكل منهم دوره 
خاصة مصادره،  الموجه ضدهم واإليذاءاحتياجاتهم و ، األطفالبخصائص هؤالء 

لمتعاملين بشكل مباشر إلى ابالنسبة   -، يضاف إليهانقطة بداية واجبة آثارهو 
م بكيفية االكتشاف المبكر لحاالت االنتهاكات من خالل تثقيفه –معهم 

 .عن هذه الحاالت اإلبالغو  اإليذاءالعالمات الدالة على وقوع 
، وتعد الوقاية الركيزة طلب قبلى لهاتستلزم التوعية المشار إليها كو  ؛الوقاية -

 ، وتنبع أهميتها من كونها تحدتعتمد عليها سياسة حماية األطفالساسية التى األ
؛ ذلك أنه من المتوقع ترتيبًا على تهاكات التى قد ترتكب ضد األطفالمن االن

 اإلساءةطبيعة و  عاقة بطبيعتهمإلا ذوينجاح توعية المتعاملين مع األطفال 
ء ، ثم إن هذه التوعية يمكن نقلها من هؤالإياهاتوافر وسط يجنبهم  إليهم ةالموجه

، ويتعلمون فهوم الوقاية بدوره إليهمينتقل م، فالمتعاملين إلى األطفال أنفسهم
 .كيف يحمون أنفسهم

على اإلساءة التدريب على تعرف العالمات الدالة  ويستلزم ؛االكتشاف -
ضد  اإلساءة، وتبدو أهمية هذه المرحلة من مراحل التعامل مع واإليذاء

على البوح أو التعبير أحيانًا اإلعاقة بالنظر إلى عدم قدرتهم  ذوياألطفال 
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 الحـــظ

مل إشراك الطفل ضرورى في جميع مراحل التعا
  .مع اإلساءة الموجهة إليه

مقارنة باألطفال من غير ذوي (جيد عما تعرضوا له من انتهاكات  بشكل
من  اإلساءةهذا الصدد يجب التدريب على اكتشاف وقوع  في، و )اإلعاقة

ية الجسد كاإلساءة، اهمن أنواع خالل مجموعة العالمات الدالة على كل نوع
 فيمع مالحظة أن الطفل قد يتعرض ألكثر من إساءة  ،والجنسية والنفسية

 .ذاتهلوقت ا

إلى  التى تم اكتشافها اإليذاءويتطلب نقل المعلومات المتعلقة بحالة  ؛اإلبالغ -
، اصل المباشر أو غير المباشر معهاالجهة أو الجهات ذات الصلة عبر التو 

بلغ؛ أضيق الحدود لعدم تفشى أسرار المُ  فيعلى أن يكون تداول المعلومات 
عليهم أو على  احالة وقوعه في اءةاإلسعن  اإلبالغ األطفال على يشجع مام

شريطة  ؛خاصة بهعملية التبليغ يمكن إنشاء أنظمة وخدمات  ولتيسير .أقرانهم
 .عاقة مثل خطوط المساعدة الهاتفيةاإل ذويسهلة ومناسبة لألطفال أن تكون 

 ،لإلساءة ثار السلبية؛ حيث تقلل من اآلمرحلة مهمة للحمايةوهى  ؛اإلحالة -
مثل ؛ اإلساءةألطفال ضحايا إلى اللخدمات المقدمة  يطةوتتطلب توافر خر 

ويمكن ، للطفل وأسرته والخدمات االجتماعية مراكز التأهيل النفسى والعالجى
ألطفال حتى يمكن إلى اعداد دليل للخدمات المقدمة تحقيق ذلك من خالل إ

توجيه الطفل الذى 
بشكل  لإلساءةتعرض 

سليم للحصول على 
ة الصحية أو مالخد

 فيو ، لنفسية المناسبةا
 اإلبالغ معاملته إساءة تتجب مراعاة مصلحة الطفل، سواء تطلب كل األحوال
 جتماعية أواالأو التدخل باإلحالة إلى الخدمات ، لتحقيقإلى اواإلحالة 

  .الصحية أو النفسية
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 تـذكــر

وهى  ،المصدر األول لحماية الطفلهي األسرة 
  .لك قد تكون المصدر األول إليذائهكذ

  :األسرةدور : أوالً 
، شريةكل المجتمعات الب فيعلى مر العصور النظام األساسى  األسرةتبقى 
، وهى ال تلبى الحاجات الفسيولوجية األول لتعلم الطفل وتشكيل سلوكه والمصدر

ذلك وٕانما ك، فقط للطفل
، الحاجات النفسية واالجتماعية

مثل الحاجة إلى الحب واالنتماء 
، والشعور باألمان وتقدير الذات
، وٕاذا كان ذلك ضرورة لكل طفل

  .اإلعاقةفهو أكثر ضرورة للطفل ذى 
، يبدو ذلك أمرًا طبيعيًا ومتوقعاً ، و هى أول وأفضل من يعتنى بأطفالها ةاألسر و 

غير حاجة إلى تأكيد أو تفسير، ومع ذلك فإن الواقع يشير أحيانًا إلى خروج عن  في
، تعمل دائمًا لتحقيق أفضل مصلحة ألطفالها األسرةهذا التعميم الذى يفترض أن 

بالدور  األسرةء عدم وفا فيسببًا ضغوط وتوترات تكون لفبعض األسر قد يتعرض 
  .مان والحماية ألطفالهاألتوفير الحب وا فيالمفترض منها 

ات ن الصراعأومن المعلوم 
الحادة والمستمرة بين األبوين، أو 

 أولياء األمورأو بين ، خوةبين اإل
بناء تؤدى إلى بيئة متوترة ألوا

شعور الطفل بالخوف  فيتتسبب 
ل ، خاصة الطفوعدم األمان

الحساس الذى يشعر بأنه مثقل 
التى ال ومشكالتها  األسرةبهموم 

 اخاصة الطفل ذ –بيئة كهذه قد يتعرض الطفل في، و يستطيع استيعابها أو تفسيرها
فترض أن يكونوا ي، من أشخاص سريةاأل اإلساءةحرى ، أو باأللإلساءة –اإلعاقة
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 الحـــظ

الدور األول لألسرة في حماية أطفالها هو 
  .حمايتهم من اإلساءة األسرية

ويصبح الخوف ، فترضةبديًال لحماية م اإليذاء، وهكذا يصبح لهموضع ثقة وسند 
  .بديًال ألمان مأمول

  
  :األسرةدعم 

يشير ما سبق إلى دور 
 ذويحماية أطفالها  في األسرة
يكون  تىال اإلساءةمن  اإلعاقة
، وهو نفسها األسرة امصدره

 األسرة، ويتطلب تمكين ىخر األ اإلساءةحمايتهم من أشكال  فيدور يتكامل مع دورها 
فض مستوى الضغوط التى يمكن أن تتعرض لها من من القيام بهذين الدورين خ

 فيكما يتضح  -بجانب الدعم االقتصادي –خالل توفير أنواع مختلفة من الدعم 
  .)٤(شكل 

  
  
  
  
  

  
  لحماية أطفالها األسرةتمكين  فيدور الدعم : )٤(شكل 

  
ويختلف شكل ومقدار الدعم الذي تحتاجه األسر تبًعا لظروفها وللمراحل التي 

بها، والتي قد تتضمن الصدمة، االنكسار، الغضب، المساومة، االكتئاب، التقبل،  تمر
والتمكن، وذلك أن األسر في بعض المراحل تكون أقل قدرة على حماية طفلها ذي 

  .اإلعاقة وأكثر عرضة لتوجيه اإلساءة األسرية إليه بنفسها

 دعم تثقيفي.  
 دعم عاطفي. 
 دعم مھنى. 
 دعم اقتصادي. 

 خفض الضغوط
 عن األسرة

  أكثر قدرة أسرة
  على حماية
 أطفالھا
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 الحـــظ

يمثل الدليل االسترشادى الحالى دعمًا تثقيفيًّا 
  .ألسر األطفال ذوي اإلعاقة

 

 تـذكــر

يستدعى حصول الطفل ذى اإلعاقة على 
رة م المادى لألسر الفقيتقديم الدع ،حقوقه

العقد العربى (عيلة ألطفال ذوي اإلعاقة المُ 
  ).م٢٠١٣-٢٠٠٤لذوي االحتياجات الخاصة 

  :فيالدعم التثقي -
حماية من  األسرةإطار تمكين  فيالواجبة يمثل هذا النوع من الدعم نقطة البداية 

فآباء  ؛اإلعاقة ذويأطفالها 
وأمهاتهم  اإلعاقة ذوي األطفال

حاجة شديدة إلى التربية  في
الوالدية ومعلومات صحيحة 

، ح مفاهيمهمحصتوكافية 
وكيفية ، ثارها على نموهم وتعلمهمآإعاقة أبنائهم وأسبابها و  واتجاهاتهم عن طبيعة

 اإلساءة حاجة كذلك إلى ثقافة خاصة حول  في كما أنهم، تعامل معهاوال، مواجهتها
، اوجه إلى أطفالهم وذلك من حيث مصادرهتيمكن أن  التي ةوغير المباشر ، ةالمباشر 
نتعرف عليها  سوف وهى األدوار التى ؛احمايتهم منه في، وأدوارهم ا، وآثارهاوأشكاله

  .معاً 
  
   :فيالدعم العاط -

، كما تحتاج اً إلى مؤازرة أعضائها بعضهم بعض اإلعاقةل ذى تحتاج أسرة الطف
 األسرةإلى مساندة من أعضاء 

ة ــــــــم عالقـــ، وممن لهاألكبر
، رةـــــــاألس ذهـــهة بــاجتماعي

صدقاء والجيران، وزمالء كاأل
، ومثل هذه المؤازرة لـــــالعم

االجتماعية تشعر أسرة الطفل 
 بعدم العزلة اإلعاقةذى 

  .، ويحبونها، وأنهم يقبلونهااوحاجاته اين مشكالتهاآلخر وبتفهم  ،االجتماعية
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 تفكــر
تمثل االتفاقيات والتشريعات المشار إليها في المحور األول نوعًا آخر من 

.الدعم الذى يمكن أسر األطفال ذوي اإلعاقة من حمايتهم من اإلساءة  

  :الدعم المهنى -
إلى  اإلعاقةتحتاج أسرة الطفل ذى  ،فيوالدعم العاط فيفضًال عن الدعم التثقي

 اإلخصائيين، و طباءأل، وامساعدة من قبل المؤسسات والجمعيات الخاصة والعامة
رشاد ويمكن أن تأخذ هذه المساعدة أشكاًال متعددة منها اإل ،واالجتماعيين النفسيين
خاصة التدريب على المهارات الوالدية  ،التدريبعضاء أسرة الطفل و أللوالدين و النفسى 

  .لإلساءة اإلعاقةذى  واكتشاف تعرض الطفل

  
  :أكثر من دور لألسرة

تسهم أشكال الدعم المشار إليها 
ة مساعد فيوغيرها من أشكال الدعم 

الحد من  في اإلعاقةأسرة الطفل ذى 
 في ا، وكذا مساعدتهيةاألسر  اإلساءة

حمايته من  فيالقيام بأدوارها 
، ويمكن اءةــــــرى لإلســــخاألشكال األ

األولى منها باألدوار األساسية أو  فيعنى ، يُ ينمجموعت فياألدوار  هذهتوزيع 
  .غير المباشرةألدوار المساندة أو ، وتتضمن الثانية االمباشرة

  :األدوار األساسية -
حماية طفلها ذى  في األسرةمن أهم األدوار األساسية التى يجب أن تقوم بها 

  :ما يلى اإلساءة واإليذاء من اإلعاقة
 بالسلوكيات  اإلعاقة ذوي األطفالوذلك من خالل توعية  ؛ئيةالتربية الوقا

، رات حماية الذات، وتعليمهم مهارفوضة التى ينبغى أال يسمحوا بهاالم
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 الحـــظ

يجب أن نعلم أطفالنا استراتيجيات حماية 
الذات ليس فقط من الغرباء، ولكن أيضًا ممن 

 .يعرفونهم ويثقون بهم

 تـفكـــر

 ،اإلفراط في حبه، ويجب أن يعيش الطفل تجربة الحرمان يحماية الطفل التعن
حتى يعرف معناها، وحتى يستطيع أن يقولها يومًا " ال " وأن يسمع كلمة 

  .عًا عن نفسهدفا

هم، ءوكيفية التصرف إذا ما حاول شخص ما إيذا، والمحافظة على سالمتهم
. أو سوء المعاملة لإليذاءفصاح عما حدث لهم عند تعرضهم وتشجيعهم اإل

ة التى تجعل الرئيس ونؤكد هنا أن غياب التربية الوقائية يعد سببًا من األسباب
الذين يتعلمون حماية  األطفالالمقابل فإن  في، و إليذاءلإلساءة واهدفًا  األطفال

يكونون أيضًا أكثر ثقة ، بل أقل عرضة للخطر فقطأنفسهم ال يكونون 
 .، وأكثر قدرة على الدفاع عن أنفسهمبأنفسهم

أن يحموا أنفسهم على أطفالنا  –موراألأولياء نحن  –كيف نساعد والسؤال اآلن
؟  دعنا نتعرف التى يجب أن نعلمهم إياهاالذات  ؟ ما استراتيجيات حمايةاإلساءةمن 

  :بعضًا منها
 ،تجنب المواقف الخطرة *

 .ماكن المنعزلةألواالبتعاد عن ا
تعرف المالمسات الجسدية  *

  .غير المناسبة
ورفض األفعال أو " ال"قول  *

 .القلق والخوفالمواقف التى تسبب الشعور ب
 .اجة إليهاطلب المساعدة من الكبار عند الح فيالتردد عدم  *
 .سرارألوعدم االحتفاظ با ،حدث لهمفصاح عما اإل *

عن مشاعرهم  نصات لألطفال وتعبيرهمويتكامل مع التربية الوقائية إحسان اإل
 األطفالإشعار  فيبما يطرحونه من أسئلة وأفكار، وحينما ننجح رائهم، واالهتمام آو 

تعلمهم  عززناقد  شاعرهم والكشف عن ذواتهم نكونالتعبير عن م فيبالثقة 
  .استراتيجيات حماية الذات
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 ويستلزم ذلك قدرة على تعرف  ،لإلساءةلتعرض الطفل  االكتشاف المبكر

 األطفالضد  لإلساءة الموجهةتشخيص دقيق إلى رغم أن الوصول ب، و هاعالمات
ن فإ، لبيئة االجتماعية التى يعيش فيها، وااألسرةو  يمًا شامًال للطفل، و يتطلب تق

سهام واإل، اإلساءة -أو على األقل احتمالية حدوث -بإمكانها تعرف حدوث ةاألسر 
 .اإذا ما تعرفت عالماته اتحديد نوعه في

الطفل  االذى يمكن أن يتعرض له إساءة المعاملةومع االعتراف باتساع مجال 
نماط ألا هذه، فإنه يمكننا أن نطرح أمثلة لعالمات أهم ا، وتعدد أنماطهاإلعاقة وذ

إيذاء أو أطفالهم من  لهاكتشاف ما تعرض  فيمهات أن تكون هاديًا لآلباء واألعسى 
  .إساءة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   عالمات جسدية
 كدمات، سجحات، حروق.  
  خدوش، التهابات في منطقة

 .عضاء التناسليةاألالشرج و 
 الحمل لدى المراهقات. 

  عالمات سلوكية ونفسية
  الجنسيةتعلق باألمور.  
 ممارسة العادة السرية. 
  معرفة باألمور الجنسية تفوق عمر

 .الطفل
 أحالم يقظة، خوف. 
 كآبة وعدائية وتوتر وحزن. 
  رفض االلتقاء بالكبار أو الذهاب

 .إلى أماكن محددة

  عالمات جسدية 
  ،كدمات، جروح، خدوش، عض

  .قرص، صفع
 إصابات العيون، كسور. 
 في العضالت، تورم، حروق ألم. 

  عالمات سلوكية ونفسية
 انطوائية، خوف، عدائية.  
 فقدان الشهية. 
 التبول والتبرز الالإراديان. 
 غياب غير متوقع عن المدرسة. 
  تغير مفاجئ في المظهر

 .والتصرفات
 االنكماش خوفًا عند اقتراب 

 .اآلخرين

 عالمات اإلساءة الجنسية  عالمات اإلساءة الجنسية
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 الحـــظ

طفال ليست عالمات اإلساءة الموجهة ضد األ
  .تتفاعل مع بعضها تأثيرًا وتأثراً مفردة، وٕانما 

  
  

  
  
  
  
  

 
 

  :نؤكد هنا أن الضروري أن ولعله من
وهناك عالمات  ،أكثر من جروح أو كدمات هى األطفالضد  اإلساءة الموجهة* 

  .اتشخيصه فيأخرى تسهم 
قد تشبه  اإلساءةعالمات *

صابات اإلعالمات كثير من 
  .العرضية واألمراض

ألنه قد  ؛لإلساءة اإلعاقةاكتشاف تعرض الطفل ذى  فيكبيرة  هناك صعوبة* 
 .اإلساءةأو ال يستطيع تمييز سلوك  ،اليستطيع التعبير عما تعرض له

 ؛وهو دور مترتب على الدور السابق، لإلساءةعند تعرض الطفل  اإلبالغ 
ى ذات الصلة بحالة خر األوبين الجهات  األسرةن حيث يتم التواصل بي

ن تبنى يمك هذا االطار فيو  ،، والنادى، كالمدرسة، ومؤسسة الرعايةاإلساءة
أن التعتيم  مهاتألوا أولياء األمورويجب أن يعلم  فكرة الخط الساخن لإلبالغ،

 ،منهم بشكل خاص اإلعاقة ذوي، و إلى أطفالهم ةالموجه اإلساءةعلى حاالت 
عن  اإلبالغإذ أن  حيح؛بل العكس هو الص ،اوالحد منه اهتهمواج فييسهم ال 

  .المستقبل في اين منهاآلخر ، وحماية ضد طفل ما يعنى حمايته إساءةحالة 

 

 أفرط في رد الفعل عند الخط      .
 اضطراب مفاجىء في الكالم.  
  المدرسة/ الهروب من المنزل. 

  تأخر غير مبرر للنمو الجسدى والعقلى. 
  كآبة مستمرة.  
  لى االهتزاز المستمر، مص األصابع ،

 .الشعر

 عالمات اإلساءة النفسية
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 فكـــرـت

األطفال  مايةما األدوار المساندة األخرى التى ترى وجوب قيام األسرة بها لح
 ؟ذوي اإلعاقة من اإلساءة

  :األدوار المساندة -
حماية  فية لألسرة أدوار رئيس اإلبالغإذا كانت التربية الوقائية واالكتشاف و   

األدوار تساندها أدوار أخرى يجب أن  هذه، فإن ةاإلساءمن  اإلعاقة ذوي األطفال
  :من أبرزها األسرةتقوم بها 
  وذو ، وبخاصة األطفالضد  ةالموجه واإلساءة اإلعاقةالتثقيف الذاتى حول 

، ، وذلك من خالل االطالع الذاتيا، وسبل حمايتهم منهمنهم اإلعاقة
 ذوياألطفال الصلة ب ذات، وورش العمل ، والندواتاللقاءات فيالمشاركة و 

  .وحمايتهم اإلعاقة
  وتبادل همسر أعبر التواصل مع  اإلعاقة ذوي األطفالنشر ثقافة حماية ،

ر؛ عمًال على تطوير هذه الثقافة، وتوسيع دائرة طاهذا اإل فيالخبرات 
 .المستفيدين منها

  األطفالالتعاون الفاعل مع الجهات والمؤسسات والمراكز والمتعاملين مع 
، تهمكل مراحل حماي في اإلخصائيينطباء، و ، واألكالمعلمين اإلعاقة ذوي

حالة حتى إل، وا، والتدخلاإلبالغ، و ، ومرورًا باالكتشافبداية من الوقاية
 .مرحلة التأهيل

  

  
ذوي اإلعاقة من  األدوار المختلفة لألسرة في حماية األطفال) ٥(يلخص شكل 

  اإلساءة
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 الحـــظ

أسباب اإلساءة الموجهة ضد األطفال ذوي 
اإلعاقة وآثارها؛ تستدعى أدوارًا لإلخصائيين 

  .االجتماعيين والنفسيين

 

    
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  األدوار المختلفة لألسرة في حماية األطفال ذوي اإلعاقة من اإلساءة )٥(شكل 
  

  االجتماعيين والنفسيين اإلخصائييندور : ثانياً 
   االجتماعيين والنفسيين اإلخصائيينالحاجة إلى 

حماية  في االجتماعى والنفسى  اإلخصائىتبدو حاجتنا ضرورية إلى دور 
فقد عرفنا  ؛اثارهآ، و اأسبابهكنا بصدد تعرف إذا ما  اإلساءةمن  عاقةاإل ذويأطفالنا 

أن البيئة األسرية المضطربة 
، هذه اإلساءةأحد أهم أسباب 

تتفاقم الخالفات الزوجية  حيث
ة، وتختل أواالعتداء على المر 

بناء العالقة بين الوالدين واأل
خوة، إضافة إلى تعرض إلوا

 اإلبالغ 

 االكتشاف

الوقائية  التربية  
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مما يزيد من خطر  ؛، والبطالة وغيرهادخل المنخفضلضغوط الحياة مثل ال األسرة
  .منهم اإلعاقة ذوي، خاصة األطفال إساءة معاملةتصاعد 
شباع إ ، و ، وقدراتهاعلى تنمية مواردها األسرةذلك إلى ضرورة مساعدة  دفعوي
 يشارك فيه، وهو الدور الذى أفرادها، وتعديل اتجاهاتهم وحل مشكالتهم حاجات

، من خالل مهنة الخدمة االجتماعية يمارس ياً مهنبوصفه ، جتماعياإل خصائياإل
منهم مثل مؤسسات  اإلعاقة ذوي، و األطفالمؤسسات المجتمع خاصة تلك المعنية ب

  .التعليم، ومؤسسات رعايتهم، والمنظمات غير الحكومية
المؤدية إلى  األسباببين  تعد العوامل النفسية عامًال مشتركاً  ،من جهة أخرى

سواء ارتبط ذلك بالخصال الشخصية والمكونات النفسية  األطفال لةإساءة معام
يضاف ، تهاالشخصية للطفل ضحي بالخصائص رتبطإ أو، اإلساءةلمرتكبى أفعال 

اإلساءة من  ، فإن كالًّ اإلساءة أحد أنواع هى ةيالنفساإلساءة  تكانإذا  إلى ذلك أنه
، وتشوه قص من تقدير الذاتتنتوسلوكية  خلو من آثار نفسية تال  يةالجنسالجسدية و 

حاجة إلى مساعدة من  في، والحياة ومن هنا نكون يناآلخر ، و الطفل عن نفسه مفهوم
، والتعامل اإلعاقة ذويألطفال إلى ا ةالموجه اإلساءةلفهم طبيعة  يالنفس خصائياإل

  .احمايتهم منه إطار في، امع آثاره
من حيث  اإلعاقة ذويألطفال ى اإل ةالموج لإلساءةوهكذا تسهم الطبيعة المركبة 

تشكيل حاجتنا إلى  في ما بالجوانب االجتماعية والنفسية، وارتباطهاثارهآ، و اأسبابه
، من على المستويات المختلفةمعها االجتماعيين والنفسيين عند التعامل  اإلخصائيين

  .حتى التأهيلالوقاية 
الجانب  نيمثال ،النفسياإلخصائي جتماعي و اال اإلخصائين إويمكن القول 

المعرفة  كل منهما حيث يمتلك ؛اإلعاقة ذوي األطفالللمتعاملين مع  الفني أو المهني
، وكيفية التعامل الصحيح معهم األطفالوالمهارات النوعية المتعلقة بهذه الفئة من 

، والتصرفات المناسبة عند واإليذاء اإلساءةتخاذها لوقايتهم من اوالتدابير التى يجب 
  .عليهم اهوقوع
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 الحـــظ

طفال تتجدد مصادر اإلساءة الموجهة ضد األ
  .تقنيات والمخترعاتبتجدد ال

 ــرـكـتف

 .ولكن بعيون مختلفة.... معًا  واإلخصائي النفسي جتماعياال يعمل اإلخصائي

  :واجبات مهنية
، اإلعاقة ذويألطفال إلى ا ةالموجه لإلساءةفإن الطبيعة المركبة  ،ومرة أخرى

 النفسي ياإلخصائو  اإلخصائي االجتماعي، يقتضى من اوأشكاله امصادره وتنامى
 هذه، ومن أهم همايأداء دور  فيمراعاة مجموعة من االعتبارات حتى ينجحا 

  : االعتبارات
أولياء و  إطار العمل الفريقى الذى يجمعهما بالطبيب والمعلم يفالعمل معًا  -

إلى  ةالموجه باإلساءةوأصحاب التخصصات المهنية التى لها عالقة  األمور
 .األطفالهؤالء 

، مقدمتهم أسرهم في، و األطفالالفعال مع المتعاملين مع هؤالء  التواصل  -
 .ذات الصلة وأقرانهم والمنظمات غير الحكومية 

رة نمية المهنية المستمالت -
بهدف تطوير المعرفة 

، وذلك عبر والمهارات
، المحاضرات في المشاركة

، والندوات، وورش العمل
 .ضًال عن التنمية المهنية الذاتيةف

المعنيين  االجتماعيين والنفسيين مع الشركاء  اإلخصائيينوترتيبًا على تواصل 
ناك واجبات أو أدوار مشتركة تكون ه ،وحمايتهم اإلعاقة ذوي األطفالبرعاية 

 ويجسدون ، ويدلون فيها برؤيتهم، والمجتمع المدنىاإلعالم، و األسرةيشاركون فيها 
  :فيأهم هذه الواجبات هى المشاركة  نأ اليسير إدراك من فيها مهاراتهم، ويبدو

، اإلعاقة ذويوحماية  اإلعاقةمجتمع عن لوا األسرة، وتشكيل ثقافة التوعية -
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التربية  فيشاركة بمعنى الم
  .الوقائية

، اإلعاقة ذوي األطفالرعاية  -
والتعامل الناجح مع حاالت 

التى قد يتعرضون  اإلساءة
 فيمساعدة ال ذلك، ويشمل لها

، اإلبالغ، و عمليات االكتشاف
  .والتدخل، والتأهيل  والمتابعة

ين تجاه االجتماعيين والنفسي اإلخصائيينواجبات مقابل النظرة السابقة إلى  فيو 
 إلى هذههناك نظرة أخرى  ،اإليذاءوحمايتهم من  اإلعاقة ذوي األطفالرعاية 

 .)٦(شكل  فيوفق المستفيد المباشر منها كما  نصنفهاالواجبات 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

  واجبات اإلخصائيين االجتماعيين والنفسيين) ٦(شكل 

 اإلخصائيين االجتماعيين والنفسيين

  الطفل
 دراسة 
 إرشاد  
 تدريب 
 عالج 

  األسرة
 سةدرا 
 توعية  
 تعاون 
 إرشاد 

  المؤسسة
 إدارة 
 تخطيط  
 تنفيذ 
 اكتشاف  
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 الحـــظ

رعاية األطفال ذوي اإلعاقة تقيهم اإلهمال، 
  .وتجنبهم اإلساءة

  :عاقةاإللطفل ذى إلى ابالنسبة  -
 الشخصية، وسياقها األسري والبيئي دراسته كحالة لها معطياتها.  
 وتحويل طاقته نحو تجاهها السلبية ، وتخفيف مشاعرهمساعدته على تقبل إعاقته ،

 .إطار التوافق مع نفسه ومجتمعه في، وقدراته تطوير حواسه
 شباعها على إ احتياجاته ومشكالته، خاصة االجتماعية والنفسية، ومساعدته عرفت

 .من خالل برامج اجتماعية وثقافية وترويحية
  فيوالجمعيات العاملة إرشاده إلى كيفية اإلفادة من برامج وخدمات المؤسسات 

 .وتأهيلهم اإلعاقة ذوي األطفالمجال رعاية 
  وترسيخ مفهوم  وأنواعها،التى يمكن أن يتعرض لها  اإلساءةبمصادر توعيته

 .المعتدينبين و  ن األفراد الذين يمكنه الثقة بهم، والتمييز بيالحفاظ على جسده
 على استراتيجيات  هتدريب

عند الشعور  حماية الذات
الخطر من آخرين معروفين ب

، وعلى استخدام أو غرباء
 اإلبالغ فيالخط الساخن 

 .ةلإساءة معامله من عما يتعرض 
  ملت مواقف ، حتى إن شما كانت ا، إيًّ ، وخبراتههالتعبير عن مشاعر على تشجيعه

 .، فذلك أول الطريق الكتشاف حدوثهإيذاءمعاملة أو إلساءة تعرض فيها 
  الذين يميل سلوكهم إلى العدوان لتنمية  األطفالاستخدام برامج التدخل الوقائى مع

 .وتمكينهم من التوافق النفسى واالجتماعى ،كفاءتهم االجتماعية

  :اإلعاقة ذيأسرة الطفل إلى بالنسبة  -
 لها المتاحة  اتوتعريفها بالخدم ،وضاع االقتصادية واالجتماعية لألسرةألدراسة ا

  .هاة مشكالتهلمساعدتها على مواج المجتمع المحلى في
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 الحـــظ

ترتبط واجبات اإلخصائيين االجتماعيين 
والنفسيين تجاه األسرة بأدوارها في حماية 

  .أطفالها من اإلساءة

 الحـــظ

التوعية واجب مشترك لإلخصائيين نحو كل 
  .معيةمن الطفل واألسرة والمؤسسة أو الج

  بأساليب التعامل السليم مع الطفل ذى  األسرةتوعية أفراد  فيالمشاركة
  .وفق طبيعتها اإلعاقة

  باإلساءة  األسرةية توع في لتمثيلياتكالمحاضرة والمناقشة وااستخدام فنيات
، ألطفالإلى االموجهة 

، اوسبل وقايتهم منه
كيفية تعليم أطفالهم و 

  .حماية الذات
  في األسرةالتعاون مع 

بأدوات  ستعانةإلابعنه،  اإلبالغ، و لإليذاءاالكتشاف المبكر لتعرض الطفل 
  .ومصادره هووقائع هعالماتب همفتعرَّ 

  اإلعاقة ذوي األطفال اءة معاملةإسإلى كيفية مواجهة عواقب  األسرةإرشاد ،
   .و االحالة إلى المتخصصينسواء بالتدخل أ

  
  :بالنسبة إلى المؤسسة أو الجمعية -

  فيإدارة المؤسسات الحكومية والجمعيات األهلية التى تعمل  فيالمشاركة 
 في، ووضع سياستها وتدريبهم وتأهيلهم اإلعاقة ذوي األطفالتعليم مجال 

السياسة ضوء  فيالحماية 
  .اإلعاقة ذويالعامة لرعاية 

 توطيد العالقات  في سهاماإل
بين العاملين بالمؤسسة أو 

  .وأسرهم اإلعاقة ذوي األطفالالجمعية التى يعمل بها  وبينهم وبين 
  اإلعاقة ذوي األطفالالبرامج الخاصة برعاية وتنفيذ تخطيط  فيالمشاركة 

  .حمايتهموكذا البرامج المتعلقة ب ،وأسرهم



 
44 

 

 ـرــفكــت

نحو كل من الطفل  يوالنفس ييمكن النظر إلى واجبات اإلخصائي االجتماع
  .ة، باعتبارها واجبات نحو المجتمعواألسرة ، والمؤسس

  تجريها المؤسسة  والنفسية التىلدراسات االجتماعية الندوات وا فيالمشاركة
  .اإلعاقة ذويألطفال إلى ا ةهالموج اإلساءةتتناول  التىأو الجمعية 

 ذوي األطفالخدمة  فيستفادة منهم اكتشاف المتطوعين وتدريبهم لال 
  .، وأسرهماإلعاقة

  
  :اتـــملحوظ

 اإلخصائييناالضطالع بالواجبات السابقة تدريب  فييتطلب النجاح 
والتدخل المبكر عند االجتماعيين والنفسيين على مهارات وفنيات االكتشاف المبكر 

عراض تعرف الدالئل واألومن بينها  ،اإلعاقة ذوي األطفالعلى اإلساءة وقوع 
 ينتبهجب أن هذا الصدد ي فيو  .والنفسية، والجنسية، الجسدية اواعهبأن لهاالمحتملة 
الرئيسية لمساعدة  الملحوظاتمجموعة من إلى النفسى بصفة خاصة  اإلخصائى
  :لملحوظات، ومن هذه افيعلى التعااإلساءة ضحية  اإلعاقةالطفل ذى 

  .أكثر ضررًا وأبعد أثراً اإلساءة  تكان ،كلما كان الطفل أصغر سناً  -
و األم أو زوج ألب أا امصدرهأسوأ وأكثر شدة حينما يكون اإلساءة ثار آتكون  -

 اً شخص الألسرة مما لو كان مصدره اً مقرب اً ، أو شخصاألم أو زوجة األب
 .غير معروف للطفل

أو اللوم من قبل المتعاملين مع  اإلهمالأو  التجاهلستجابات القائمة على الا -
 .اذاتهاإلساءة قد تكون أكثر ضررًا من  ،لإلساءةعند تعرضهم  األطفال

عليه  ةالواقعاإلساءة الجتماعية الثقافية للطفل إلى اعتبار قد تدفع الخلفية ا -
 .فعًال عادياً 



 
45 

 

فإن على  ،فضًال عما سبق
 اإلخصائيو  اإلخصائي االجتماعي

عتبار عند اال في اأن يأخذ النفسي
اإلساءة ضحايا  األطفالمع  ماتعامله
ات هؤالء ق، وعالا، وتكرارهشدتهامدى 

، أسرهم، ومع أقرانهم داخل األطفال
 وهى العالقات التى قد تمثل بالنسبة

  .اإلساءةالتى تسببها خبرات  متنفسًا لتفريغ المشاعر السالبةهم يلإ
  
  اإلعالمدور وسائل : ثالثاً 

المكتوبة والمسموعة،  اإلعالمتتصاعد األدوار االجتماعية والتنموية لوسائل 
يومًا  اإلعالممية صناعة ، ومن ثم تزداد أهحياتنا المعاصرة فيلكترونية ، واإلوالمرئية

  .ثورة التقنية واالتصاالت التى نعيشها ظل فيبعد يوم خاصة 
همية تضمنت ألوترتيبًا على هذه ا

حق الطفل "االتفاقية الدولية لحقوق الطفل 
وهو ما يستلزم جعل وسائل " اإلعالم في

المختلفة متاحة لمشاركة جميع  اإلعالم
مة خدإلى ، وموجهه دون تمييز األطفال

مصلحة الطفل بتضمنها مواد وبرامج تدعم 
من ) ١٧( وتشير المادة ،الوعى بحقوقه

هذه االتفاقية إلى ضمان وصول الطفل إلى معلومات ومواد من مختلف المصادر 
تستهدف تعزيز ماهيته االجتماعية والروحية وصحته الجسدية ، الوطنية والدولية

  .لى بث مواد إيجابية ومفيدة للطفلع اإلعالموالعقلية وااللتزام بتشجيع وسائل 
يمكن أن يكون  إذ ؛اإلعاقة ذويألطفال إلى ابالنسبة  المادةهمية هذه تبرز أو 
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 الحـــظ

يجابية، وتأمين تنمية الوعى الصحى والقيم اإل
في وقايته من  انحق الطفل في الترفية تسهم
  .اإلساءة

  :فيما يتعلق بكل من وأسرهم األطفالهؤالء إلى دور خاص بالنسبة  اإلعالملوسائل 
عبر معلومات عن الصحة والمشكالت الصحية التى قد تنمية الوعى الصحى  -

، فضًال عن نجابيةإلذلك صحة المراهقين والصحة ا فيها بما يتعرضون ل
، والتعريف بالخدمات الصحية حمالت الوقاية من األمراض فياعل سهام الفاإل

  .والعالجية المتاحة
على أن تكون والترفيهى  فيللنشاط الثقا األطفاللجميع  توفير فرص متنوعة -

معرفتهم بالثقافات  ىمجتمعهم، وترفع مستو لثقافة  ةئممالتلك الفرص 
 .ىخر األ

التسامح وعدم قيم  دعم -
 ،الجنسين التمييز والمساواة بين

تفاقية حقوق اوهى قيم تؤكد 
الطفل ضرورة تربية الطفل 

  .عليها
  .عاقةمن اإلالحد  فيبأهمية الكشف والتدخل المبكرين  يتنمية الوع -
من  كثرأ، إلعاقةا ذويشخاص يجابية من األإالتأكيد على أهمية تقديم نماذج  -

 .التركيز على النماذج السلبية
مجتمع الحياة الطبيعية لل فيعاقات إلا ذوياألشخاص التوعية بأهمية دمج  -

 .تعليمًا وتأهيًال وتشغيالً 
 

  :نظرة على الواقع
 األطفالالعربية مع حالة  اإلعالمتعامل وسائل  واقعلجمالى اإليكشف التحليل 

ود ملحوظات غير مريحة يسهل رصدها، إليهم عن وج ةالموجه واإلساءة اإلعاقة ذوي
  : ومنها
ومن  ،من الحرمان من حقوقهم اإلعاقةذوو  األطفاليعانى : التناول المحدود -
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  الحــظ
لمئوية لتناول اإلعالم أخبار األطفال ذوي النسبة ا

اإلعاقة، هى نسبة صغيرة من نسبة مئوية صغيرة 
  .قةأصًال مخصصة لذوي اإلعا

األمر  دائرة الضوء؛ فيوهم قلما يوضعون ، شتهميالسبل اآلمنة لتيسير مع
 .لةوٕاساءة المعام اإلهمال طليعتها  فيم األخطار التى تهددهم و الذى يعظَّ 

 ، فضًال عن تحكم كثير من الظروفوعزلهم األطفالونظرًا إلى تهميش هؤالء 
 البالغة أن تشكل هذه الفئة فإنه يصبح من الصعوبة ،وبحياتهم غير المواتية بهم

قائمة  فيبندًا ثابتًا واحتياجاتها 
، وهو ما اإلعالماهتمامات 

 منإليه  مع ما أشرنا يتعارض
 الدولية وفق االتفاقية حقهم فيه،

، كما يتعارض مع الطفل لحقوق
رت إليه االتفاقية الدولية أشاما 

التعبير  فينسانية ومنها حقهم من كفالة حقوقهم اإل اإلعاقة ذوياألشخاص  لحقوق
  .رائهمآبحرية عن 

 في األطفالمن  لهذه الفئة –وغير المنتظم  الطارىء –ويتعلق بالتناول المحدد 
أحداث االنتهاكات و  اإلخفاء التلقائى للكثير من سميتهما يمكن ت  اإلعالموسائل 
  .، ومن يرعونهمبيوت أهلهم في، ال سيما همالمرتكبة بحق اإليذاء
 لتناول إعالميتخضع بعض القضايا والموضوعات : يجابىالتناول غير اإل -

وٕاساءة ، اإلعاقة ذوي األطفال، وينسحب ذلك على قضية أحياناً  مغلوط
صورة مغايرة للواقع، تعوق تمتعهم بحقوقهم  رسم في مما يسهم ؛معاملتهم
 .وحمايتهم

حيث تقدم صورة نمطية للطفل  ؛التليفزيون والسينما فيواضحًا  هذا التناول وويبد
 وٕاما حتى مدعي، فهو إما متسول على قارعة الطريق، وٕاما مهان ،اإلعاقةي ذ

  .بكة إجرامية تستغل أطفال الشوارع، ومرتبط بشاإلعاقة
فنجاح أى  ؛اإلعاقة ذوي أخبار نمطية شائعة عند معالجةكار فكذلك أ اكوهن
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 تفكـــر

  يشير بعض اإلعالميين إلى أن الشخص ذا اإلعاقة الحسية يعوضه
  .هللا ما خسره بتقوية حواسه األخرىا

 تفكـــر

لتى تقدمها وسائل اإلعالم في بلدك، والتى تعتقد البرامج ا ما أبرز المواد أو
 أنها تمثل مصدرًا لإلساءة واإليذاء ؟

ينما ، باربج) إعاقة(يون على أنه تأكيد لحقيقة أن كل ذى عاهة اإلعالم منهم يصوره
الناجح هو شخص يسعى إلى  اإلعاقة يذالشخص المطلوب والواجب تأكيد أن 

تسمح وسائل  ، وهو ما قلماقهوتكريس استقالليته، وتأمين معيشته وحقو  ،ذاته إثبات
  .الشأنأصحاب على لسان لو بتوصيله إلى الجمهور و  اإلعالم

  
الذى  اإليذاءليس صعبًا أن نرصد معًا هذا الكم المتنوع من : اإليذاءتصدير  -

، فبدًال من العمل على الحد إلى أطفالنا، خاصة التليفزيون اإلعالمتبثه وسائل 
تشجيع ال، هناك صناعة لثقافته و كيفية التعامل معهثاره، و آ، و ببيان مسبباته هنم

، خبار والقصص، والصور، واإلعالنات، واألفالم بأنواعهاعبر األ عليه
 .بعض المباريات الرياضيةو 
خالل مشاهدتهم  اإليذاءأطفالنا يتعرضون لكم هائل من رسائل  من الثابت أنو 

، فيهموتأثيرًا  -مشاهدة-انتشاراً ثر بشكل خاص، فهو األك التليفزيون وقنواته الفضائية
لمتحركة، ، والرسوم ا، والمسلسالتفالمألالمتلفز مصادر متعددة منها ا ولإليذاء

من المفروض  موراألأولياء إننا  .عالناتإل، واونشرات األخبار، والرياضات العنيفة
ذلك وبدًال من  ،اإلساءة واإليذاءحماية أطفالنا من  في اإلعالمل عن دور اءأن نتس

  ؟ولنا ...الذى يصدره لهم اإليذاءكيف نحميهم من  :ل طول الوقتاءأصبحنا نتس
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 الحـــظ

يوضح المحور األول من هذا المكون أمثلة 
، والقوانين قليميةلالتفاقيات الدولية والمواثيق اإل

  .  القطرية لحقوق الطفل

  :مسئوليات متنوعة
 تفعقد، السنوات األخيرة فيخاص  ى للطفل باهتماماإلعالمحظى التناول 

 الطفلنشر حقوق  في اإلعالمدور  حولقليمية إلعديد من المؤتمرات الدولية واال
  .ية الضارةاإلعالموحمايته من المواد  اإلعالم فيفل وكذلك حق الط، والدفاع عنها

الوقت  في، فهناك اإلعالم في اإلعاقةعتراف بحق الطفل ذى اإذا كان هناك 
، ى المحدوداإلعالمشواهد وأدلة غير مريحة ترتبط بالتناول  -كما أشرنا  –نفسه 

، فضًال اضون إليهى قد يتعر تال وٕاساءة المعاملة، ومشكالتهم األطفالوالمغلوط لهؤالء 
  .إليهم اإليذاءعن تصدير 

 إن هذه الصورة المركبة
تشير إلى تناقض واقع التناول 

مع مسئوليات ش يى المعاإلعالم
 فيمتنوعة مأمول قيامه بها 

 ذوي األطفالقضية  إطار تناول
الموجه إليهم على وجه  اإلساءة واإليذاءبصفة عامة، وحمايتهم من  اإلعاقة

  :عًا بعضًا من أهم تلك المسئولياتم لنتعرف. الخصوص
  

   :اإلعاقةبحقوق الطفل ذى التعريف  -
تشكيل ثقافة  فيأهميتها إلى نظرًا  اإلعالموهو المسئولية األولى لوسائل 

الحقوق ومساند  هذه، وتكوين رأى عام مناصر لاإلعاقة ذويالمجتمع حول حقوق 
، لحقوق الطفلتفاقيات الدولية صدار قوانينها، وتمثل االإبل حافز على  ،لتفعيلها

رية المادة قط، والقوانين القليمية، وكذا المواثيق اإلاإلعاقة ذوياألشخاص وحقوق 
 حيث يمكن تناولها ؛اإلعاقةبحقوق الطفل ذى لالضطالع بمسئولية التعريف  الخام

 في، وذلك لكترونية، وكذا اإلة المكتوبة والمسموعة، والمرئيةعبر الوسائل المختلف
  .صيغ مناسبة لجمهور المتلقين
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 الحـــظ
 

اية اإلعالم خط دفاع أول يصنع ثقافة حم
  .األطفال من إساءة المعاملة

هذا الصدد إلى ضرورة تسليط الضوء بشكل خاص على  فيوتجدر اإلشارة 
براز ما قد إمع ، الحقوق المتعلقة بحماية هؤالء األطفال من اإلهمال وسوء المعاملة

  .يرد في القوانين القطرية من آليات وٕاجراءات بشأن انتهاك تلك الحقوق
  

  :اوسبل الحماية منه األطفالضد  لموجهةساءة االتوعية باإل -
المتعلقة بالتعريف  اإلعالمإطار واحد مع مسئولية وسائل  فيتقع هذه المسئولية 

وهى يمكن أن تمثل رافدًا من روافد التربية الوالدية ألسر ، اإلعاقةبحقوق الطفل ذى 
  .اإلعاقة ذوي األطفال

إلى  وتستند هذه التوعية
 اً عام اً أنشساءة اعتبار قضية اإل

، بيعتهاتناوًال لطتقتضي 
، ا، وعواقبها، وأسبابهاومصادره

 ، وكيفيةاوسبل الوقاية منه
، رشادواإلهذا الصدد يمكن االستعانة بحمالت التوعية  فيو  ،ثارهآلتعامل مع ا

، على أن يحكم كل ذلك فالم، والتحقيقات الميدانيةألوالبرامج الحوارية والوثائقية، وا
مجال الطفولة بشكل  في اإلعالم، وأخالقيات بشكل عام اإلعالمة أخالقيات مهن

 .خاص
  
  :رصد االنتهاكات ونشرها -

أحد  فييرتبط يذاء بظاهرة اإل اإلعالمعن البال أن اهتمام وسائل  يغيب ال
سفر عنها التصرفات خبارية المثيرة والجاذبة لسرد الحوادث التى تإلجوانبه بالطبيعة ا
إساءة الوسائل عادة ما التعطى األولوية لمظاهر هذه غير أن ، الشاذة لممارسيه

  .ألسباب عديدة اإلعاقة ذوي األطفال معاملة
ويحظى بنسبة  ،كل منزلإلى خاصة التليفزيون الذى يصل  –اإلعالمووسائل 

ضد حقوق  باستطاعتها رصد االنتهاكات الصارخة –األطفالمشاهدة عالية من 
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 الحـــظ
 

  األطفال ليسو مستهلكين فقط للمواد اإلعالمية،
  .  بل يجب أن يشاركوا في إنتاجها

 الحـــظ
 

  اإلعالم سلطة اجتماعية ضابطة تؤثر
 .في اتخاذ القرار

، كما يمكن إفساح المجال ، والتعريف بهوية مرتكبيهاونشرها اإلعاقة ذوي األطفال
وبما اليتعارض مع حماية الحياة  -أحياناً يذاء اإلاإلساءة و  أمام ضحايا حاالت

مع حق  ، ولعل ذلك يلتقىعبروا عن مشاعرهم ويحكوا تجاربهمحتى ي -الخاصة للطفل
اره مجرد باعتب ، وعدم االكتفاءاإلعالم فيالمشاركة من خالل حقه  فيالطفل 
  .يةاإلعالمللمادة  مستهلك

، دور شبكات التواصل االجتماعى اإللكترونية لعله من المهم أن نشير هنا إلى
، األطفالكوسيلة إعالمية تسمح بسماع   Twitter،Linked in، وFacebookمثل 

، اإلعاقة وذو ومن بينهم 
، وتواصلهم، ومشاهدتهم أنفسهم

وتجاربهم  وتعبيرهم عن ثقافتهم
حتى وٕان  ، وخبراتهمإليجابيةا

    .كان من بينها تعرضهم لإليذاء
  
  :ساءةالت حدوث اإلاالتعامل مع ح  فيالمساعدة  -

 ذوي األطفالضد  اإلساءة الموجهةرصد حاالت  اإلعالممسئوليات  تعدىت
كافة مع هؤالء والمتعاملين  اإلخصائيينلمساعدة أسرهم و  ؛ونشرها اإلعاقة
  .معها عند التعامل األطفال

  :يف اإلعالمفمثًال يمكن أن تسهم وسائل 
  هاعالمية توضح عالماتإوذلك من خالل تقديم مواد  اإلساءةاكتشاف وقوع 

، المختلفة ابأنواعه
، ية، والجنسيةالجسم
، وكيفية يةوالنفس

 فياالسترشاد بها 
 ساءةاكتشاف نوعية اإل

 .على الطفل ةالواقع
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 والبريد ر آليات كالخطوط التليفونيةعبعن حاالت وقوع اإلساءة  اإلبالغ ،
  .ا لهذا الغرضبهئات التى يستعان ، واالعالن عن المنظمات والهيلكترونىاإل

  والوصفات الخاصة بالتدخل وذلك من خالل مواد وبرامج  رشاداتتقديم اإل
وتناقش حاالت محددة من  ،ربويونوالت اإلخصائيون خاصة منتظمة يشارك فيها

 .لتصرف حيالهاوكيفية ا اإليذاء
 ،مجموعها فيربع المشار إليها ألالمسئوليات ا النظر إلىن ندعوك إلى آلوا

  .)٧(شكل  هومالحظة تنامى مستوياتها على النحو الذى يظهر 
  
  
  
  
  
  
  

  
  

    مستويات مسئوليات اإلعالم تجاه إساءة معاملة األطفال ذوي اإلعاقة: )٧(شكل 
  :ساءةن اإلالعربى وحماية الطفل م اإلعالم
 ،واالستغالل اإلهمالو  اإلساءةو  ت حماية الطفل من جميع أشكال اإليذاءمثل

الميثاق العربى لإلعالم وحقوق  مشروع"التى أكد عليها  اإلعالمإحدى مسئوليات 
  :حيث دعا المشروع إلى ؛)م٢٠٠٤، ديسمبر دبى" (الطفل

  .اإليذاء من جميع أشكال األطفالنشر المعلومات المتعلقة بحماية   -
أجسادهم، وأهميتها، بخصوصية  األطفالتوعية  فيتقديم برامج خاصة تسهم  -

 .وكيفية المحافظة عليها

)١( 

)٢( 

)٣( 

)٤(  

 العالج  
 اإلبالغ  
 االكتشاف 

 التعريف بحقوق الطفل

 مايةالتوعية بسبل الح

االنتھاكات نشر
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 تـذكــر

ينبغى إيالء االهتمام بإعداد المواد الخاصة 
م ذوي اإلعاقة وأسرهم بالحقوق والمزايا بإعال

عقد األمم المتحدة (والخدمات المتاحة لهم 
  .)١٩٩٢ -١٩٨٣لذوي اإلعاقة 

المعلومات  نشر جميع -
الخاصة بكفالة السالمة 

، اإلعاقة ذويلألطفال 
والذين يتعرضون بوجه 

 .اإلهمالخاص لإلساءة و 
ية تكثيف الحمالت اإلعالم -

 .حول ظاهرة االستغالل الجنسى لألطفال األطفاللين مع وبرامج التوعية للمتعام
  

  دور المجتمع المدنى: رابعاً 
شراكة بين أجهزة بصفة خاصة  اإلعاقةوالطفل ذى  ،تقتضى كفالة حقوق الطفل

، لقد أدى التوجه نحو العولمة.خرى، والمجتمع المدنى من جهة أجهة الدولة من
، وزيادة االعتماد على المجتمع الدولةإلى تقلص دور  ةواألخذ بنظام السوق الحر 

  . القيام بالكثير من المهام التى أوكلت إليه فيالمدنى 
، ديدة بين الدولة والمجتمع المدنىوعالقة ج، ن أمام واقع جديدآلنحن ا

ها أدوار المجتمع المدنى ظل فياتسعت ، خص الجمعيات األهلية غير الحكوميةوباأل
ن المنظمات التطوعية م طار العربية عدد ليس قليالً كل قطر من األق فيو ، وأنشطته

مجال  فيويعمل قسم كبير منها ، ، تستهدف الصالح العام للقطرغير الربحية
  .واحتياجاتها الخاصة، الطفولة

  
  :ساءةمن اإل اإلعاقة ذوي األطفالحماية  فياعتبارات تدعم دور المجتمع المدنى 

أكثر  هو ،الحكومية غير نظماتهإن المجتمع المدنى، خاصة ميمكن القول 
، ساءةقدرة على حمايتهم من مختلف أشكال اإل اإلعاقة ذوي األطفالالمتعاملين مع 

إذا ما حللنا ، ويمكننا أن نفهم ذلك ساءة الجنسية، وحتى اإلابتداء من إهمالهم
  :االعتبارات التالية
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 الحـــظ

ثقافة المنظمات غير الحكومية هى ثقافة 
تطوعية تعنى باالرتقاء بالفئات المهمشة 

  .، والمعرضين لإليذاء خاصة الضعفاء

 تـفكـــر

في رأيك كيف يمكن للمنظمات غير الحكومية اإلفادة من الشراكة لتفعيل 
ية األطفال ذوي اإلعاقة من اإلهمال واإلساءة ؟ ما الجهات أنشطتها في حما

ستوى الدولة وعلى التى يمكن لهذه المنظمات إقامة شراكات معها على م
  ؟ ما مجاالت هذه الشراكات وأهدافها؟المستوى المحلى

، ع إعاقتهوفق نو  اإلعاقةالمجتمع المدنى يمكنه تفريد معاملة الطفل ذى  -
تميل إلى  اإلعاقة ذوي األطفالمجال  فيفالمنظمات غير الحكومية العاملة 

امتالكها خبرات  فيمما يسهم  ؛اإلعاقةنوع من  فيتخصص عادة تأن 
تراكمية ومتطورة تمكنها من العمل بنجاح لحماية أصحاب هذا النوع من 

 ساءةمن اإل اإلعاقة
  .ابمختلف مصادره

ثقافة المنظمات غير  -
الحكومية هى ثقافة إيثارية 
باألساس، فضًال عن أن هذه 

إساءة معاملة ، وهذا يعنى أن عى إلى مساعدة المهمشين والضعفاءالمنظمات تس
 .مع مضامين هذه الثقافة الخيرية ضيعد شرًا يتناق اإلعاقة ذويألطفال ا
قدر على تعرف ألوهى ا ،قرب إلى المواطنينألالمنظمات غير الحكومية هى ا -

، ومن ثم فإن هذه يذاء، ومن بينها تعرض أطفالهم لإلشكالتهم، ومتاعبهمم
 .تهتحديد أفضل األساليب لمواجه فيالمنظمات تستطيع أن تسهم 

وحرية  واالنفتاح من المرونةغير األهلية تمتلك قدرًا كبيرًا المنظمات الحكومية  -
 ؛قطاع الخاصالتواصل والتشبيك مع المنظمات الموازية ومؤسسات الدولة وال

، وتبادل الخبرات والتجارب المحلية يتيح لها الفرصة لتدفق المعلوماتمما 
 .اإلعاقة ذويألطفال إلى ا ةالموجهساءة التعامل مع اإل فيوالدولية الناجحة 
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 تـذكــر

تشجع الدول األطراف مشاركة ذوي اإلعاقة 
في المنظمات والروابط والجمعيات غير 

ية حقوق األشخاص ذوي اتفاق(الحكومية 
  ).م٢٠٠٦اإلعاقة 

  :ساءةمن اإل اإلعاقة ذوي األطفالحماية  فيآليات المجتمع المدنى 
 ذوي األطفالحماية  فيع المدنى من الطبيعى أن يختلف النظر إلى دور المجتم

 في، واآلليات المستخدمة اإلعاقة
، ومع ذلك فإن هناك طارهذا اإل

بين  من اآلليات ما يمثل إجماعاً 
  .المهتمين بتناول هذا الدور

وٕاجماًال فإنه يمكن توزيع 
ات وفقًا مستوي فيهذه اآلليات 

  :عاقةاإل ذوي األطفالضد لمستويات التعامل مع اإلساءة الموجهة 
حيث يعنى فيه ببناء ثقافة صحيحة  ؛مستوى الوقاية فيفهناك آليات كثيرة تقع  -

، بصفة عامةساءة واإل اإلهمال، وسبل حمايتهم من اإلعاقة ذوي األطفالحول 
بهدف تقليل  ؛وتمكينهم األطفالهؤالء ويتضمن هذا المستوى كذلك دعم أسر 

ومن ثم عدم تعرض  ؛أطفالهم دية عليهم، ورعايةاالضغوط االجتماعية واالقتص
 .خاصة ساءة األسريةلإل األطفال

وهو  يذاءواإل اإلهمالمستوى التعامل مع حاالت  فيخرى تقع وهناك آليات أ -
اكتشافها  فيأو المشاركة وتسجيلها ، يبدأ برصد تلك الحاالت مستوى مركب

 .لتأهيلالعالج أو االحالة، فضًال عن المتابعة وا فيويشمل المشاركة ، مبكراً 
حيث يمكنك بعد دراستها توزيعها  ؛اآلليات عن أهم هذهاآلن دعنا نتعرف معًا أمثلة 

  :على المستويين السابقين
  
   :نشر ثقافة الحماية -

، وبخاصة المنظمات غير بمنظماته كافةيمكن أن يقوم المجتمع المدنى 
 ،اإلعاقة ذوي لاألطفانشر ثقافة حماية  في اإلعالمالحكومية بدور أساسى من خالل 

  .وذلك على المستويين القطرى والمحلى
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 ــرتـفكـ

الحمالت اإلعالمية البارزة في بلدك، والهادفة إلى نشر / البرامج / ما المواد 
  ؟ ثقافة حماية األطفال ذوي اإلعاقة من اإلهمال واإلساءة

 الحـــظ

ماية التوعية بحقوق يستدعي نشر ثقافة الح
  .اإلعاقة الطفل خاصة ذي

متضمنًا  –السمعى والمرئى اإلعالميمكن أن يضمن  ،فعلى المستوى القطرى
 ؛اإلعاقة ذوي األطفالبمواد وبرامج لتوجيه اهتمام المجتمع  –لكترونيةالمواقع اإل

، وسوء همالهمإللتبصير بمواقف 
ويمكن أن يساعد  ،معاملتهم

رأى عام مناهض ن تكوي على
، وٕاذا ما األطفالهؤالء  إليذاء

تشكل هذا الرأى على المستوى 
  .في المستوى المحلي ومستوى األسرالقطرى يكون له تأثيره 

يمكن أن تكون هناك حمالت إعالمية يقودها نفسه، وعلى المستوى القطرى 
اتهم، أو نشر وتيسير حي، اإلعاقة ذويلجمع التمويل الالزم لتأهيل  المجتمع المدنى

  .هتمام بهمثقافة التطوع لتجنيد المتطوعين لال
أما على المستوى المحلى فيمكن أن تقوم المنظمات غير الحكومية بحمالت 
إعالمية تستدعى فيها الخبراء المتخصصين لتقديم المحاضرات والندوات والدورات 

على  اتعامل معه، وكيفية الاوآثاره األطفالضد ساءة الموجهة التدريبية حول اإل
ا يمكن استخدام األفالم القصيرة ، كما، وأهمها الوقاية منهالمستويات المختلفة

  .والتسجيلية والروائية لهذا الغرض

  
  :األسرةدعم  -

إعاقة  ذويتعمل منظمات المجتمع المدنى باتجاه دعم األسر التى لديها أطفال 
  :هذا الدعم صورتين مختلفتين هماويمكن أن يأخذ 
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 الحـــظ

الدعم التثقيفي لألسرة يمتد إلى الطفل ذى اإلعاقة 
  .وكيفية حماية نفسه ،عبر تعريفه حقوقه

 ى إلى الشرائح االجتماعية الدنياسر التى تنتموتبدو أهميته لأل ؛عم المادىالد ،
 األسرةويكون ذلك بتشغيل أحد أفراد 

أو إقامة  ،إذا كانت تعانى من البطالة
روع اقتصادى صغير لتوفير دخل مش
طريق تقديم مساعدة مالية  ، أو عنلها

ويسهم الدعم المادى لألسرة  ،مباشرة
تقليل تأثير  فية بأشكاله المختلف

، وما عليها الضغوط االقتصادية
 األسرةيترتب على ذلك من الحد من التوترات التى تشكل قوة ضاغطة على 

 .وٕايذاءً إهماًال  اإلعاقةتأخذ طريقها أحيانًا إلى الطفل ذى 
  

 أن يكون من خالل  ويمكن ،وهو دعم يتكامل مع الدعم المادى ؛فيالدعم التثقي
ى يوفر مركز إرشاد أسر 

على  اً أو تدريب اً تعليم
، وحقوق المهارات الوالدية

وأساليب  اإلعاقةالطفل ذى 
التعامل معه وفق إعاقته 

أهم بين  ومن. ذاته ويمكنه االعتماد علىعلى النحو المأمول حتى تنمو قدراته 
، اعالماته، و اومسبباته بمصادر اإلساءة األسرةعناصر هذا التدريب توعية 

، وكذا تدريب الوالدين احال وقوعه فيالتصرف  طرائق، و مبكراً  اهوكيفية اكتشاف
  .هاعلى حماية ذواتهم من اإلعاقة ذويأطفالهم  ية إعدادعلى كيف

  
  :اإلعاقة ذوياألطفال رعاية  –

، فإذا كانت اإلعاقة ذوي األطفالتعمل المنظمات غير الحكومية مباشرة مع 
إطار التربية  فيلجلوس معه وتوعيته ال تعوق إدراك الطفل فإنه يمكن ا اإلعاقة
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 الحـــظ

ظمات غير الحكومية لألطفال ذوي رعاية المن
  .اإلعاقة هو شكل من أشكال دعم أسرهم

، وذلك باستخدام أم خارجها األسرةداخل  ا، سواء أكان مصدرهساءةالوقائية من اإل
  .األساليب التربوية المناسبة لقدراته وٕاعاقته

الصحية أو التعليمية ظمات غير الحكومية توفير الرعاية كذلك يمكن للمن
، اإلعاقة ذويالمباشرة لألطفال 

خاصة أو برامدج سات سعبر مؤ 
، بهم على المستوى المحلى

التى المنظمات  تشرف عليها
إدارة برامج تأهيلية يمكنها أيضًا 

مهارات خاصة بمهن تناسب  هدف إكسابهمب اإلعاقة األطفال ذويإلى موجهة 
، ثقافية، والصحية، والتعليميةاألشكال من الرعاية الوالشك أن كل هذه  .إعاقتهم

يقلص ، سوف اإلعاقة ذويمنظمات المجتمع المدنى لألطفال  بلوالمهنية من ق
الدفاع عنها  على، وقدرتهم أنفسهم فييعلى من ثقتهم شعورهم بالعجز واالنعزال و 

  .إساءة المعاملة التى قد تستهدفهمتجاه 
  
  :اإلعاقة ذوياألطفال متابعة  -

المودعين  عاقةاإل ذوي األطفالالمنظمات غير الحكومية بمتابعة  يمكن أن تقوم
، عليهم من آخرين إيذاءدور الخاصة بهم للتحقق من عدم وقوع البعض  في

هذا الدور  فيالمنظمات على الحق هذه ويجب أن تحصل  ،كالمشرفين واألقران
  .الدولة أو على المستوى المحلى فيمن األجهزة المسئولة  فيشرااإل

 األطفالالحكومية إلى للمنظمات غير  فيشراأن يمتد الدور اإل ويمكن كذلك
، وطرح مقترحات لتطوير الخدمات المدارس لمن يتابع الدراسة منهم في اإلعاقة ذوي

، وكذا تطوير قدراتهم فيمايختص بالدمج االجتماعى ساءةالمقدمة لهم وحمايتهم من اإل
 هذهوفضًال عن ذلك يمكن ل، ، والمجتمع المحلى، والمؤسسةاألسرةعلى مستوى 
سياقات الترويح وقضاء أوقات الفراغ كالزيارات  في األطفالعة هؤالء المنظمات متاب
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 الحـــظ

تقع اآلليات األربع السابقة باألساس في 
  .مستوى الوقاية من اإلساءة

  .الجماعية للنوادى والرحالت المختلفة
تتكامل مع اآللية السابقة المتعلقة  اإلعاقة ذوي األطفالويالحظ أن آلية متابعة 

ابعة قد تكشف فالمت ؛برعايتهم
، كما أن الحاجة إلى الرعاية

آلليتان الرعاية تتطلب متابعة، وا
، دائرة مغلقة نشكالت إذن

 مثالن معًا مع الدعم المادىتو 
 ذوي األطفالشكًال من أشكال دعم المنظمات غير الحكومية ألسر  فيوالدعم التثقي

  .)٨(شكل فيكما يتضح ، ءة لحمايتهم من اإلهمال واإلسا اإلعاقة
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  

  
 اإلعاقة ذوي األطفالأشكال دعم المنظمات غير الحكومية ألسر : )٨(شكل 

  
 :إنشاء قاعدة بيانات -

ضدهم ساءة ووقائع اإل اإلعاقة ذوياألطفال يمثل إنشاء قاعدة بيانات خاصة ب

ت غير دعم المنظما
الحكومية ألسر 

 األطفال ذوي اإلعاقة
 تثقيفي

ذوي  رعاية
اإلعاقة

 مادى

ذوي  متابعة
اإلعاقة
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 الحــظ

ذى اإلعاقة، الطفل امتالك قاعدة بيانات عن 
  .وعما تعرض له من إساءة بداية لحمايته

 ،اإلعاقة ذوي األطفالحماية ممارسات المجتمع المدنى ل فيتفعيًال لألسلوب العلمى 
أن يشمل ذلك توفير  على

من  األطفالبيانات عن هؤالء 
هم حيث طبيعة سياقات

االجتماعية واالقتصادية 
والخصائص الديموجرافية 

لبيانات ، وتتضمن قاعدة ا، وظروف حدوثهااإلعاقةوطبيعة ، واالجتماعية للوالدين
مصدرها والتصرف ، و هار ا، ومدى تكر التى تعرض لها الطفل اإلساءةرات خبكذلك 

 فيفل متابعة حالة الط فيالبيانات تسهم  هذه، وال شك أن الذى أتخذ حيالها
  .المستقبل

 األطفالة البيانات التجارب والمعلومات المختلفة عن دكما يمكن أن تشمل قاع
قليمية إلوالتى يمكن الحصول عليها من مصادر مختلفة كالمنظمات ا اإلعاقة ذوي

 .لعالجى للمجتمع المدنىوالوقائى واترشيد السلوك الرقابى  فيوهى تفيد ، والعالمية
  

  :وتشريعاتها ات الحمايةسياس فيالمشاركة  -
مناصرة  فيإذا كان للمنظمات غير الحكومية خاصة المنظمات الحقوقية دور 

تغيير بعض  قد تسهم كذلك فيفإنها  ،اإلعاقة، والطفل ذى وكفالتهاحقوق الطفل 
، ومن بينها حمايتهم من ت التشريعات المعنية بهذه الحقوقالسياسات واقتراح مشروعا

   .اإلهمال واإلساءة
ضغوطًا باتجاه استصدار قرار، أو قانون  المنظمات تمارس أحياناً  هذهإن 

، ولعل من األمثلة البارزة على ذلك ما قامت به المنظمات لصالح الطفل وحمايته
ناجحة إلى إصدار قرار  اتالسنوات األخيرة من دعو  فيمصر  فيغير الحكومية 

ومية وتغيير قانون الجنسية المؤسسات الحك فيناث إلبمنع إجراء عملية ختان ا
، وٕاصدار قرار يسمح بدمج األم المصرية ألبناءتاحة الحصول عليها إبالمصرية، 
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 الحــظ

مشاركة المجتمع المدنى في حماية األطفال 
ذوي اإلعاقة من اإلساءة، ال تعنى تخلى 

  .الدولة عن كفالة حقوقهم 

 تـفكـــر
ي بلدك تعمل في مجال حماية األطفال ماذا لو كنت مسئوًال في جمعية أهلية ف

ذوي اإلعاقة من اإلساءة ، وطلب منك طرح آليات أو أفكار مناسبة في هذا 
  أى آليات تقترح ؟... الصدد 

الندوات في  اتهذه الدعو  تمثلتوقد المدارس النظامية،  فياإلعاقة  ذوياألطفال 
تصال ، واالاإلعالموسائل  فيوالنشر ، ؤتمرات التى عقدتها هذه المنظماتوالم

  .عضاء البرلمانبالمسئولين وأ
  :آليات أخرى -

اآلليات  على اإلعاقة ذوي األطفالحماية  فيال تتوقف آليات المجتمع المدنى 
 وذو  األطفالهناك متغيرات جديدة تشكل السياق الذى يعيش فيه  مادامتو  ،السابقة
، فمثًال يمكن لحمايتهم تظهر ت جديدة للمجتمع المدنىآليا فإن هناك، اإلعاقة

ت اغير الحكومية أن تقوم بما يلى استنادًا إلى ما يتوافر فيها من امكانللمنظمات 
  :وبشريةمادية 

  فيالتنمية المهنية للعاملين 
 ذوياألطفال مجال رعاية 

، وتطوير معرفتهم، اإلعاقة
، واتجاهاتهم بما ومهاراتهم

  .هذا المجال فييتناسب والتطور العلمى والتقنى 
 وحمايتهم،  اإلعاقة ذوي األطفالإطار كفالة حقوق  فيالمشروعات والتجارب  تنفيذ

 .فادة منها أو تعميمهاإل، ونشرها كنماذج يمكن اوتوثيق هذه التجارب
  حالة عند ، أو اإلوالتدخل اإلبالغإطار االكتشاف المبكر و  فياعتماد آليات محددة

ك والتشبي ،خن، كالخط السااإلعاقة ذوي األطفالضد  إساءة موجهةحدوث حاالت 
  .طباءألوا اإلخصائيينو  ،مؤسسات الرعاية والتعليم فيوالمسئولين  األسرةمع 
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  :متطلبات تمكين المجتمع المدنى
ليات السابقة حجم الدور المنوط بالمجتمع لعلنا نالحظ من خالل استعراض اآل

 ذوي األطفالالقيام به لحماية  فيوبخاصة المنظمات غير الحكومية  ،المدنى
تمكين هذه المنظمات وتطوير قدراتها  يقتضيقيام بهذا الدور بنجاح إن ال. اإلعاقة

  :من خالل
، القطاع الخاص أو رجال األعمالللتمويل تشمل الدولة، و  متنوعةمصادر  -

  .عات والمساعدات المحلية والدوليةوالتبر 
المنظمات عبر بناء قدراتهم وتنمية  هذه فيدعم فنى للعاملين والمنتسبين  -

 .بينها تعرف المدخل الحقوقى، ومن خبراتهم
وكذا  ،والدولية قليميةإلالتشبيك مع المنظمات غير الحكومية القطرية وا -

وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة ، المؤسسات والهيئات الحكومية ذات الصلة
 .معها

لتحفيز  ؛المختلفة بطبيعتها وأدوارها اإلعالموسائل  توعية مجتمعية من خالل -
 .م أنشطتهاالرأى العام لدع
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 ما قل ودل
، والتشريعات القطرية حماية األطفال ذوي اإلعاقة ال تضمن االتفاقيات الدولية -

عة ومتكاملة من قبل  المتعاملين من اإلساءة، مالم ترتبط بأداء أدوار متنو 
 .والمجتمع المدنى وفي مقدمتهم األسرة واإلخصائيون معهم،

من أبرز األدوار األساسية التى يجب أن تقوم بها األسرة لحماية الطفل ذى  -
، واالكتشاف المبكر لتعرضه لإليذاءالتربية الوقائية  :اإلعاقة من اإلساءة

 .اإلبالغ عنهو 
، الموجهة إلى األطفال ذوي اإلعاقةبة ألسباب اإلساءة تسهم الطبيعة المرك -

وآثارها في تشكيل حاجتنا إلى اإلخصائيين االجتماعيين والنفسيين عند تعاملنا 
 .معها

تتوزع الواجبات المهنية لإلخصائيين االجتماعيين والنفسيين تجاه رعاية  -
، واألسرةساءة على كل من الطفل ، األطفال ذوي اإلعاقة، وحمايتهم من اإل

 .ة أو الجمعية التى ينتسبون إليهاوالمؤسس
، لحقوق الطفل على حقه في اإلعالم على الرغم من تأكيد االتفاقية الدولية -

فإن هناك ملحوظات واقعية غير مريحة يسهل رصدها في تناول وسائل 
، ل والتناول المحدود غير اإليجابىاإلعالم األطفال ذوي اإلعاقة، منها التجاه

 .ر اإليذاء إليهموتصدي
يمكن إلعالمنا العربى أن ينهض بمسئوليات متعددة لرعاية األطفال ذوي  -

، ورصد املة كالتوعية بسبل الحماية منهااإلعاقة وحمايتهم من إساءة المع
 ،لوقايةاالنتهاكات ونشرها، والمساعدة على عمليات الدفاع االجتماعى وا

 .واإلبالغ ، والعالج الكتشاف، وا
، وأنشطتها في حكومية وثقافتها إلى تنامى دورهايعة المنظمات غير التدفع طب -

 .، وسوء المعاملةذوي اإلعاقة وحمايتهم من اإلهمالرعاية األطفال 
تتعدد آليات المجتمع المدنى في حماية األطفال ذوي اإلعاقة ومنها دعم  -

ة في ك، والمشار ل ذوي اإلعاقة وتوعيتهم، ومتابعتهماألسرة، ورعاية األطفا
.سياسات الحماية وتشريعاتها
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  مراجع عربية
  

المنظمة العربية ، الجمعية الوطنية لحقوق المعاق، الجمهورية اللبنانية -
المواثيق اإلقليمية والعالمية المتعلقة بحقوق األشخاص ): ٢٠٠٦(للمعاقين 
 .بيروت،المعوقين

عبد : ترجمة، إرشاد آباء ذوى األطفال غير العاديين): ١٩٩٦(ت ار ستيو . ج -
النشر ، جامعة الملك سعود: الرياض، صمد األغبرى وفريدة آل مشرفال

 .العلمى والمطابع
ارشاد : )٢٠٠٢(عبد العزيز السرطاوى ، منى الحديدي، جمال الخطيب -

  .مكتبة الفالح:العين،قراءات حديثة–األطفال ذوي الحاجات الخاصة 
إيمان : ترجمة، إعداد األسرة والطفل لمواجهة اإلعاقة: )٢٠٠١(دارلنج . س -

 .دار قباء للطباعة والنشر:القاهرة،فؤاد كاشف
إسهامات الخدمة االجتماعية فى مجال : )١٩٩٠(السيد رمضان فهمى  -

 .المكتب الجامعى الحديث:اإلسكندرية،رعاية الفئات الخاصة
دور منظمات المجتمع  –العنف ضد األطفال ": )٢٠٠٥(طلعت منصور  -

تقريرالمجلس العربي للطفولة ، "ف ضد األطفالالمدنى في مواجهة العن
والتنمية، اللقاء التشاورى اإلقليمي لألمم المتحدة لمنطقة الشرق األوسط 

 .يوليو٢٩–٢٧،القاهرة،وشمال أفريقيا
، "شراكة المجتمع المدنى فى كفالة حقوق الطفل):"٢٠٠٥(عادل عازر  -

المجلس العربى للطفولة ، منتدى المجتمع المدنى العربى الثانى للطفولة
 .نوفمبر٢٩–٢٧،القاهرة،والتنمية

، إرشاد ذوي االحتياجات الخاصة و أسرهم، عبد المطلب أمين القريطي -
 ).تحت الطبع(األنجلو المصرية:القاهرة

دور اإلرشاد األسري في مناهضة العنف ضد ) :"٢٠٠٨(عالء كفافي  -
 .،مايو ٢٨العدد ، التنميةطفولة و المجلس العربي لل مجلة خطوة،، "األطفال

األطفال ذوو االحتياجات الخاصة وتأثيرهم على : )٢٠٠٢(عمر نصر اهللا  -
 .دار وائل للنشر:األسرة والمجتمع، عمان

دليل ، حماية األطفال من العنف):٢٠٠٨(المجلس العربى للطفولة والتنمية  -
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 .القاهرة،تدريبى لإلعالميين العرب
المفهوم واألشكال  -العنف ضد األطفال ": )٢٠٠٨(مدحت أبو النصر  -

  .مايو) ٢٨(العدد ، المجلس العرب للطفولة والتنمية، ، مجلة خطوة"والعوامل

ين العنف ضد األطفال المعاق": )٢٠٠٨(نادية محمد السعيد الدمياطى  -
العدد ، المجلس العربى للطفولة والتنمية، مجلة خطوة، "وكيفية تدعيم أسرهم

  .، مايو٢٨

استراتيجية التشبيك كمدخل لتفعيل دور جمعيات " :)٢٠٠٨ (وجدى بركات  -
مجلة ، "رعاية الطفولة لمواجهة العنف ضد األطفال فى عصر العولمة

  .يناير، )٩(العدد ، الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة
تقييم قوانين اإلعاقة في دول مجلس التعاون في : )٢٠٠٩(يوسف إلياس  -

دراسة قانونية  –الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ضوء االتفاقية 
المكتب التنفيذي ، سلسلة الدراسات االجتماعية والمالية، تحليلية مقارنة

لمجلس وزراء العمل ووزراء الشئون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول 
  ).٥٢(العدد ، الخليج العربية

  
  


