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ــة.  ــدول العربي ــة ال مــن جامع
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ر  ر البحوث والدراسات واملقاالت التي ُتنشر يف املجلة عن آراء كاتبيها وال ُتعبِّ ُتعبِّ
بالضرورة عن رأي املجلة، كما أن ترتيب البحوث يف املجلة ال يخضع ألهمية البحث 

وال ملكانة الباحث.

سعر النسخة ٢٥ جنيهًا مصرّيًا

االشتراكات السنوية

داخل مصر لألفراد : 1٠٠ جنيه مصرّي - مؤسسات ٢٠٠ جنيه مصري

الدول العربية لألفراد: ٢٥ دوالرًا أمريكّيًا - مؤسسات 7٠ دوالرًا أمريكّيًا

البلدان األجنبية: مؤسسات 1٥٠ دوالرًا أمريكّيًا - أفراد ٤٠ دوالرًا أمريكّيًا

تتوجه هيئة حترير مجلة الطفولة والتنمية بخالص الشكر والتقدير 
لبرنامج اخلليج العربي للتنمية )أجفند( على دعمه للمجلس العربي 
الطفولة  لقضايا  املستنير  العلمي  الفكر  نشر  يف  والتنمية  للطفولة 

والتنمية يف الوطن العربي.
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تقدمي
أ.د. حسن البيالوي*

 
فى هذا العدد اجلديد من مجلة "الطفولة والتنمية" التى يصدرها املجلس العربى للطفولة 

والتنمية، وهى مجلة علمية أكادميية محكمة، هدفها نشر الفكر العلمى املستنير الذى يتناول بعض 

قضايا الطفولة فى الوطن العربى، من خالل بحوث علمية أكادميية جادة، يقوم بها باحثون وخبراء 

م للقارئ العزيز العدد 37، والذى يصدر فى ظلِّ  وأساتذة كبار من كل أرجاء الوطن العربى، نقدِّ

األوضاع الراهنة من انتشار فيروس كورونا )كوفيد 19( وتأثير ذلك على حياة املاليني من البشر 

وخاصة األطفال في معظم دول العالم؛ لذلك كان لزامًا على املجلس العربى للطفولة والتنمية أن 

يقوم بدوره باعتباره منظمة رائدة في مجال حقوق وتنمية الطفل في الوطن العربي، ومرجعية  

للمؤسسات واألفراد واألسر إلعداد طفل عربي قادر على املشاركة في تنمية مجتمعه والتعامل 

مع املتغيِّرات العاملية املتسارعة.

وفى هذا اإلطار، قام املجلس بإطالق حملة توعية ملواجهة فيروس كورونا عبر صفحاته على 

مواقع التواصل االجتماعي، وذلك حتت رعاية صاحب السمو امللكي األمير عبد العزيز بن طالل 

بن عبد العزيز رئيس املجلس، من خالل هاشتاج "حماية أطفالنا من كورونا"، ويدعو املجلس 

من خالل حملته اجلميع حكوماٍت ومؤسساٍت وشعوبًا إلى التكاتف والتعاون لتجاوز هذه األزمة، 

واحلذر  احَلْيطة  وأخذ  الفيروس،  هذا  انتشار  وقف  أجل  من  وااللتزام  املسئولية  بروح  والعمل 

مع االلتزام التامِّ بكل االحتياطات التي وضعتها اجلهات املعنيَّة ملواجهة هذا املرض، ومواجهة 

تأثيراته على األطفال فى مراحلهم العمرية املختلفة.

فعندما نعى جيدًا خطورة املشكلة، ونعرف أن عالجها الوحيد هو العزلة واالنضباط حتى 

* األمني العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية، واملشرف العام على املجلة.
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ال ينتشر وتتوسع رقعة املرض، وتكون العزلة إجبارًا ذاتّيًا، فأى دولة مهما بلغت إمكاناتها لن 

منا الله بتعليمات رشيدة من حكوماتنا وإجراءات كانت فى  تتحمل تبعات تفشى املرض، وقد كرَّ

وقتها، والدور اآلن على األسرة والشعب؛ إذ عليه أن يلتزم بهذه التعليمات من تلقاء نفسه؛ حتى 

ال نرهق الدولة، وال نكون عبئًا عليها وعلى اإلنسانية، وفى املنزل علينا أن نقوم مبمارسة أشياء 

مفيدة، ومساعدة أوالدنا على استثمار هذا الوقت، في القراءة وسماع املوسيقى واالرتقاء بحياتنا 

اإلنسانية.

ء الذين شاركوا فى هذا العدد، كما  وفى النهاية، فإننى أتوجه بالشكر إلى األساتذة األجالَّ

أشكر فريق التحرير على ما بذلوه إلخراج هذا العدد بجهد متميِّز، وأمتنى أن تتواصَل جهودنا 

لتحقيق مستقبل أفضل للطفل العربى، وندعو الله بأن ينتهَي الوباء قريًبا، ويحفَظ اجلميع، ومينَّ 

بالشفاء على املصابني، والرحمة لضحايا هذا الفيروس. 
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كلمة رئيس التحرير
د. سهير عبد الفتاح

أعزائي قراء مجلة الطفولة والتنمية

مــن الصعــب جــّدًا أن نتحــدث عــن الواقــع األليــم الــذي نعيشــه اآلن، ونحــن نخــوض حربــًا 

ال هــوادة فيهــا ضــدَّ عــدو مجهــول أطلقــوا عليــه اســم فيــروس كورونــا املســتجد، حربــًا يتقدمهــا 

ــاء واملمرضــني وعمــال النظافــة. الذيــن أتقــدم لهــم باســمي وباســم  اجليــش األبيــض مــن األطب

هيئــة التحريــر بالشــكر والعرفــان.

ــب  ــى جان ــا إل ــف فيه ــا نق ــل مبناســبات كن ــن أن نحتف ــني م ــدو اللع ــذا الع ــا ه ــد حرمن لق

ــذي  ــف التوحــد ال ــة؛ وآخرهــا اضطــراب طي ــا مــن ذوي اإلعاق ــا مــن أطفالن ــزة علين شــريحة عزي

ــي مــن إبريــل؛ حيــث العالــم كلــه يحتفــل بــه، لكــن الظــروف الصعبــة  كنــا نحتفــل بــه فــي الثان

التــي منــرُّ بهــا وميــرُّ بهــا العالــم فــي مواجهــة هــذا الوبــاء الشــرس منعتنــا مــن االحتفــال الــذي 

ــَر  كنــا نســاند فيــه أطفــال طيــف التوحــد، ونحــن ال منلــك فــي هــذه الظــروف القاســية إال أن نعبِّ

ألبنائنــا وأمهاتهــم وآبائهــم عــن مســاندتنا املعنويــة لهــم ولــكل أطفالنــا مــن ذوي اإلعاقــة.

ــن  ــدد م ــه ع ــج في ــذي عال ــدد ال ــذا الع ــفَّ ه ــبة مل ــذه املناس ــال به ــا لالحتف صن ــد خصَّ وق

ــت  ــي التصوي ــاوي ف ــير احلــق املتس ــاً؛ أولها "تيس ــا جميع ــات تهمن ــار املختصــني موضوع كب

لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وفــق اتفاقيــة األمم املتحــدة لعــام ٢٠٠6"، شــارك فيــه األســتاذ الدكتــور 

الفرحاني السيد محمود أســتاذ علــم النفــس التربــوي والتربيــة اخلاصــة والدكتــور صابر 
حسن حسني رئيــس قطــاع التعليــم مبؤسســة مصــر اخليــر وخبيــر التربيــة اخلاصــة والدكتــورة 
ــوا  ــي، حتدث ــم الذك ــة اخلاصــة واملوهوبــني والتعلُّ ــة للتربي ــس اإلدارة املركزي هالة عبد السالم رئي
عــن التحديــات املختلفــة التــي يواجههــا ذوو اإلعاقــة فــي بالدنــا العربيــة إذا أرادوا أن ميارســوا 

ــت لبعــض ذوي  ــى حــق التصوي ــود املفروضــة عل ــا القي ــي املشــاركة السياســية؛ ومنه هــم ف حقَّ

ر  ــذُّ ــالً: تع ــا؛ مث ــكان تنفيذه ــني، وإم ــني القوان ــودة ب ــوات املوج ــية والفج ــة والنفس ــة العقلي اإلعاق
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ــي متنــع ذوي اإلعاقــة  ــى مركــز االقتــراع، وســوى ذلــك مــن الصعوبــات واحلواجــز الت الوصــول إل

ــر فيهــا. ــة وتؤث ل حياتهــم اليومي ــي تشــكِّ ــني الت ــذ القوان ــر وتنفي ــي تطوي مــن املشــاركة ف

مــه الباحــث املغربــي األســتاذ عبد العزيز  أمــا املوضــوع الثانــي فــي امللــف، فهــو تقريــر قدَّ

العلوي عــن منــوذج تربيــة األطفــال فــي وضعيــة إعاقــة فــي املغــرب الصــادر عــن الهيئــة الوطنية 
ــى للتربيــة والتكوين  لتقييــم منظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، التابعــة للمجلــس األعل

والبحــث العلمــي، فاألســتاذ العلــوي يقــدِّم لنــا فــي تقريــره قــراءة للتربيــة الدامجــة لألطفــال ذوي 

ــره: تقييمــًا تشــخيصّيًا استشــرافّيًا يفحــص النصــوص  ــي املغــرب، أو بحســب تعبي اإلعاقــة ف

ــارب  ــاذج والتج ــار النم ــم آث ــة وتقيي ــر دراس ــي عب ــل امليدان ــل العم ــة، ويحلِّ م ــريعية املنظِّ التش

ــي قطــاع  التربويــة املنجــزة؛ مــن أجــل تقــدمي مســاهمة تسترشــد بهــا السياســات احلكوميــة ف

التربيــة والتعليــم باململكــة املغربيــة. 

ــى املوضــوع األخيــر فــي امللــّف وهــو عــن اإلعاقــة البصريــة، ويشــارك فيــه باحثــان  وننتقــل إل

ــب اللمســي  ــي التدري ــر ف ــل املبكِّ ــة التدخُّ ــل وتتحــدث عــن "أهمي ــا: الدكتورة كاميليا الوكي هم

لــذوي اإلعاقــة البصريــة"، وعــن أهميــة التحفيــز اللمســي فــي مســار حيــاة الطفــل الكفيــف فــي 

ــي رفــع مســتوى تفاعلــه  ــره ف ــرة؛ وتأثي ــي مرحلــة الطفولــة املبكِّ ــى، خاصــة ف مراحــل عمــره األول

ــارات ذوي  ــن مه ــدث ع ــور أحمد فاروق فيتح ــا الدكت ــاالت. أم ــف املج ــي مختِل ــه ف ــع مجتمع م

ــه واحلركــة، وتعتبــر إحــدى الركائــز املنهجيــة ومحــورًا بالــغ األهميــة  اإلعاقــة البصريــة فــي التوجُّ

ــرٍة مــع  ــي تطبيقهــا واســتخدامها منــذ ســنٍّ مبكِّ ــي تعليمهــم؛ ولهــذا يبــدأ الطفــل الكفيــف ف ف

األطفــال.

ــذوي اإلعاقــة؛ وهــو  ــر ل ــل قــدَّم الكثي ــراء األعــزاء بأســتاذ جلي ــر الق ــة أن أذكِّ ــي النهاي وأودُّ ف

األستاذ الدكتور عثمان لبيب فراج الــذي فارقنــا منــذ ســنوات، لكــن أعمالــه وأبحاثــه مــا زالــت 
ــاب "اإلعاقة الذهنية يف مرحلة الطفولة"  ــا كت ــن أهمه ــا؛ وم ــن مراجعن ــّيًا م ــًا أساس مرجع

الصادر عن املجلس العربي للطفولة والتنمية عام 2002.
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تربية الطفل
فلسفات وممارسات

أ.د. أحمد إسماعيل حجي *

تهتم بالد العالم ، املتقدم منها أواًل، وتقلدها النامية، في إطار انفجارات انتقال السياسات، 

تهتم بتربية الطفل اهتمامًا منقطع النظير. ويجيء ذلك متشيًا مع االهتمام بالتعليم املستمر مدى 

احلياة.

كان اإلعالم العاملي حلقوق الطفل الصادر عام 19٥9، قد أكد على ضرورة إتاحة الفرص 

املالئمة لينشأ الطفل في جو روحي واجتماعي وجسمي طبيعي، وفي ظرول مالئمة من احلرية 

والكرامة واألمن االجتماعي في الغذاء والسكن والترفيه واخلدمات الصحية. كما أكد اإلعالن على 

ضرورة توفير اخلدمات التربوية لألطفال.

الذات  إلى  اإلسالم  نظرة  تتجلى  إذ  ورعاية؛  عناية  اإلسالم  تراث  في  الطفل  تربية  وتلقى 

اإلنسانية في أنها جملة قوى روحية ونفسية وعقلية وجسدية. ولقد أشار اإلسالم إلى وحدانية هذه 

الذات في جميع احلاالت؛ إذ ليس في اإلسالم فصام بني روح وجسد. فال توجد ذات نفس وذات 

عقل وذات روح، والروح والنفس والعقل كيان واحد مترابط اسمه اإلنسان. واإلنسان في فلسفة 

القرن"يعلو على نفسه بعقله، ويعلو على عقله بروحه".

ولم يكن املفكرون والفالسفة ورجال التربية بعيدين عن االهتمام بتربية الطفل في هذه السن.

فقد اهتم الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو Rousseau )1778 - 181٢(، في كتابه 

إميل L’Emile بضرورة توفير احلرية الكاملة للطفل في السنوات اخلمس األولى من حياته؛ حتي 

تنمو مواهبه وقدراته بشكل سليم. ورأى جان جاك روسو أن ذلك ال يتأتى إال باإلقالع عن عقاب 

الطفل. مع إشباع ميوله وحتقيق رغباته ، كما أكد روسو على أهمية اللعب بوصفه وسيلة مهمة 

لبناء جسم الطفل، وتنمية ثروته اللغوية مبا يتمشى مع منوه العقلي.

ويرجع الفضل إلى بستالوتزي Pestalozzie )17٤6 - 18٢7( في تأكيده على أن دراسة 

* استاذ التربية املقارنة واإلدارة التعليمية - جامعة حلوان.
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الطفل وبخاصة النواحي املتصلة بالنمو العقلي للطفل تعد أصاًل مهّمًا للعملية التربوية، وأن إمناء 

الشخصية يجب أن يكون هدفًا رئيسًا للتربية والتعليم.

لقد صاح بستالوتزي صيحته املدوية بأن نظم التربية حتتاج إلى تغيير الهدف من التربية؛ 

فقد كان هدفها هو التعليم، لكن بستالوتزي رأى أن يكون الهدف هو النمو؛ ألن التربية عنده ليست 

مجرد التعليم. وأن تغيير الهدف إلى أن يكون )النمو( معناه أن الطفل هو محور اهتمام التربية 

لينمو بذلك منّوًا صحيحًا.

والتربية مطالبة باستغالل القدرات كافة التي زود الله بها الطفل، وأن يسمح بها بأن تعبر عن 

نفسها، ليتاح للطفل منو صحيح ومتزن، طاملا أن املربي - أّما كانت أم معلمًا - يعمل بجد لترقية 

منو الطفل منّوًا شاماًل خلقّيًا وجسمّيًا وعقلّيًا.

وإذا كان الطفل في حاجة شديدة إلى تربية دينية خلقية ، فإنه في حاجة إلى أن يفكر، وأن 

يتعلم التفكير، أو باألحرى أن يتعلم التأمل وُيْعِمل فكره، وتنمي التربية كل قواه العقلية؛ ليتمكن من 

التأمل بتأمل ما حوله.

اهتم بستالوتزي بأن تكون التربية مبنية على خبرة الطفل ومنطلقة منها، وأن تبدأ من البسيط 

و"تندرج بطريقة منطقية، وأن تراعى فردية الطفل، وأن ترتبط معرفة الطفل بالعمل من أجل تنمية 

قوى املتعلم وأن يتقدم عقله من القريب ومن الواقعي، وكل ما يحتك به الطفل.

 Kindergarten 178٢ - 18٥٢( مؤسس أول روضة لألطفال( Frobel ويعد فريدريك فروبل

عام 18٤٠. وكانت اهتمامات فروبل منصبة على نشاط الطفل، ومن هنا فإن األلعاب والغناء من 

أبرز ما مييز روضة أطفال فروبل، وكان ذلك متمشيًا مع ما كان يراه من أن الطفل في هذه املرحلة 

تتسلط عليه دوافعه وعواطفه أكثر مما تتسلط عليه أفكاره.

وفروبل، قبل أن يكون مربيًا، فإنه فيلسوف ورجل فكر، رأى أن الغرض من التربية هو أن 

يحيا اإلنسان في بيئة تؤثر فيه ويرغب هو أن يؤثر فيها؛ مما يوجب عليه أن يعرف ما تضمه البيئة 

من أشياء وبشر، وأن يتعرف كذلك طبيعتها وأحوالها وعالقاتها ببعضها، وأن الكل وحدة، والكل 

باٍق مادام في وحدة، وهذا الكل ينبع من الوحدة ويعمل ويناضل من أجلها، وإليها يعود أخيرًا )٤(.

هذا الفيلسوف املفكر، لم يعش في برجه العاجي مثل كثير من رجال الفلسفة، بل نزل إلى 

األرض ليجرب ويدرس ويبحث ويختبر ويشاهد ويكتب مالحظاته. بل نزل بفلسفته إلى واقع احلياة 

واختبر فكره ليخرج من ذلك بفكرة ما تزال تعيش تطبيقاتها روضة الطفل Kindergarten ، التي 

أخذ يفكر طوياًل في اسم لها، اسم ملكان تربية األطفال الصغار، إلى أن فتح الله عليه بهذا االسم 
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الذي ذكرته روضة الطفل، فولدت رياض األطفال ، التي أرادها فروبل روضة، حديقة، جنة تتم فيها 

تربية الطفل وتنشئته. روضة يلعب فيها الطفل؛ إذ إن الطفل يحب اللعب، يجب أن يلعب ما يحلو 

له من ألعاب. هل هو يلعب بالفل؟

إنني أراه يعمل ، لكننا نقول إنه يلعب، هو - من وجهة نظره - يعمل بجد واجتهاد. واسأل 

عزيزي القارئ: ماذا يفعل الطفل إن انتزعته من لعبه؟ إنه يبكي بكاء مريرًا.. ألنه كان ميارس عماًل 

جاّدًا ولم يكن يلهو أو يعبث.

هناك ألعاب احلركة ، يلعب بالكرة ، يتحرك وراء الكرة التي تتدحرج أمامه ، ينتقل من مكان 

وموضوع إلى آخر ، يكتشف كل ما يحيط به، يلمسه وميسكه ويتعرف على اسمه، يتحرك جسمه، 

ميشي، ثم يجري، ميثل ، يزور أمكنة لم يكن قد زارها من قبل. الروضة حديثة بها زرع، زهور 

ونباتات يعرف شيئًا فشيئًا أسماءها، يربى على احملافظة عليها، ويكبر ورمبا يشارك في ريها.. 

ويزرع ما يشاء في أحواضها، ويقطف ثمارها، يعتني بها وينظفها، ويلعب، بل يعمل مع أقرانه 

فيها حتت إشراف وبتوجيه يناسب سنه ومنوه.

رأى فروبل أن تربية الطفل هي تنميته باعتباه كائنًا ذكّيًا يفكر ويشعر مبا يعمله، وأن املربي 

يهيئ له الفرص الالزمة للقيام مبا يحب وال يضع قيودًا على أنشطته وال يكبت رغباته، ويساعده 

على أن يعبر عن قدراته.

يسلك  عنده،  والطفل  لتحقيق منوه،  املناسبة  البيئة  تهيئة  تتطلب  فروبل  عند  الطفل  وتربية 

في علبه وحياته مبا يتمشى مع إمكاناته وطبيعته اجلسمية والعقلية والنفسية؛ فالطفل يرغب في 

النشاط ويتعلم عن طريق اللعب.

وكان ملاريا منتيسوري 18٢٠ - 19٥3 فضل التأكيد على "حرية الطفل في بيئة معدة له"؛ 

حيث تزود هذه البيئة باإلمكانات املادية، مبا تتضمنه من أدوات وأجهزة ذات مواصفات تالئم 

األطفال، وكذلك باإلمكانات البشرية وما ينضوي حتت لوائها من مشرفني أعدوا تربوّيًا ونفسّيًا، 

يهيئون الظروف املناسبة لنمو الطفل؛ حيث يؤدي انهماك الطفل في النشاط إلى شعوره بالرضا 

والسعادة. ومدام منتيسوري بهذا تؤكد على ثالثة أسس رئيسة يجب مراعاتها عند تربية الطفل 

قبل املدرسة وهي: مراعاة طبيعة الطفل، والظروف املادية من مكان وأدوات وأجهزة، وتوفير القوى 

البشرية املعدة واملؤهلة لتربيته.

وترى منتيسوري أن الطفل يحيا فترة الروضة من الثالثة إلى السادسة، وهي مرحلة بناء 

الفرد التي تنمو فيها الذاكرة والتفكير واإلرادة وأن الطفل ينهمك في بناء نفسه، فيفضل العمل 
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على اللعب. والنظام على الفوضى، والهدوء على الضوضاء ، واالعتماد على النفس ال االعتماد على 

الغير، والتعاون ال املنافسة.

لقد صممت منتيسوري نظامًا تربوّيًا ، يقوم على املشاركة اإليجابية للطفل في إطار بيئة أعدت 

خصيصًا له لتنمية شخصيته بطريقة متكاملة وشاملة من النواحي اآلتية:

1 - إتاحة الفرص للطفل ليتحرك ويختار بتلقائية ما يريد عمله، ومبا يعمل على تنمية إمكاناته.

٢ - متكينه من حتقيق التناسق اجلسمي ، واكتساب املهارات احلركية.

3- تنمية قدراته العقلية.

٤ - إتاحة فرص االختيار احلر.

٥ - حتفيز الدافعية الداخلية وضبط النفس.

6- املبادأة واإلرادة والعزم.

وال تنَس أننا في هذه األيام نتكلم عن مبادرات األعمال وتربية املتعلمني عليها من الروضة إلى 

اجلامعة Entrepreneurship، وال تنَس - بل ينبغي أال تنسى - أن منتيسوري توفيت عام 19٥٢، 

أي منذ حوالي سبعني عامًا، لكن فلسفتها وأفكارها لم متت، بل إنها أحييت في العالم كله اآلن.

لقد القى بيت األطفال الذي أنشأته منتيسوري وافتتح عام 19٠7 جناحًا كبيرًا، واستمر 

األطفال في برامجها يظهرون التركيز واالنتباه والضبط الذاتي، وأخذت فصولها في جذب انتباه 

املربني والشخصيات العامة، وصادف عملها اعترافًا في بلدها إيطاليا ثم في سويسرا، وفتحت 

مدارس في باريس ومدن أوربية عديدة.

وانتشرت مدارسها خارج أوربا في الصني واليابان والهند وكوريا وأستراليا واألرجنتني 

في  منتيسوري  اسم  حتمل  جمعيات،  أنشئت  أن  وحدث  وغيرها،  األمريكية  املتحدة  والواليات 

الواليات املتحدة واململكة املتحدة، ونشر كتابها: »طريقة منتيسوري، علم أصول التربية« باعتباره 

تطبيقًا لتربية الطفل في بيوت األطفال ، وصدرت له طبعات بلغات أجنبية عديدة، منها األملانية 

وغيرها. واإلسبانية  والهولندية  والرومانية  واليابانية 

رأت منتيسوري أن كل طفل يتطور من خالل مجموعة من املراحل ، كل مرحلة فريدة من 

نوعها وتتطلب إستراتيجية تربوية مختلفة عن األخرى. املرحلة األولى ما بني سن امليالد والسادسة 

من العمر، ويكتسب فيها األطفال اللغة ويكتشفون العالم ألول مرة؛ حيث يبدأ الطفل في التفرقة 

بني الذات واآلخرين، أما املرحلة الثانية فهي تبدأ من سن السادسة إلى اثنتي عشرة سنة ؛ حيث 

يبدأ الطفل في تطوير قدرته على الفكير املستقل والتفكير املجرد، وتتميز هذه املرحلة بالرغبة في 
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التفاعل االجتماعي والعاطفي مع اآلخرين. أما املرحلة األخيرة فهي مرحلة املراهقة، وحتتاج تربية 

الطفل وفقًا لنموذج منتيسوري إلى جتهيز بيئة مناسبة باملواد التعليمية واخلبرات املتاحة للطفل 

بشكل منظم، مبا يحقق له احلرية الكتشاف املواد التي تناسبه؛ حتى ميكنه حتقيق االستقالل 

وممارسة النشاط والتعلم.. وحتتوي الفصول الدراسية على العديد من األلعاب التعليمية الالزمة 

لتنفيذ منهارات منتيسوري من خالل مجموعة من األنشطة اجلذابة التي تسمح للطفل بالتعلم عن 

طريق اللعب.

ويعتمد هذا املنهج الدراسي على االكتشاف والتركيز واالنضباط الذاتي وحب التعلم واالعتماد 

على النفس وبناء الشخصية واالهتمام الشديد بالطفل ومنوه اللغوي واحلركي واحلسي.

ويهتم املنهج بتنمية مهارات احلياة العملية أي "املهارات األساسية املتعلقة بالتنظيم"، ويعتبر 

تدريب احلواس هو األساس في التنمية الفكرية فتم وضع منهج لتدريب كل احلواس.

إن املعلم في مدارس منتيسوري هو املوجه بعيدًا عن الروتني والتلقني واحلفظ، ويهتم في 

العالم. والتواصل مع  الطفل واالعتماد على حواسه واالكتشاف  بقدرات  األساس 

لتربية  املعلمني  إعداد  يراعى  كما  العالم،  أنحاء  في  منتيسوري  فلسفة  تطبيق  انتشر  لقد 

 Montessori املعلمني  إلعداد  منتيسوري  اعتماد  مجلس  ويعتبر  العمل،  ممارسة  قبل  الطفل 

Accrdditation Council for Teacher Education of MACTE

الرأس األعلى العتماد برامج تدريب معلمي منتيسوري حول العام، وهو يضع معايير صارمة 

للبرامج التدريبية التي ميكن أن تعتمد من خاللها، وهناك عدة مؤسسات تابعة له تطبق تلك املعايير 

وتقدم برامج تدريبية معتمدة.

وقد انتشر في مصر والعالم العربي في الفترة األخيرة استخدام منهج "منتيسوري" التربوي، 

في الكثير من املؤسسات التعليمية ورياض األطفال، وارتبط اسم منتيسوري باجلودة العالية في 

تربية األطفال وتنميتهم روحّيًا وفكرّيًا وحركّيًا.

ويعتبر منهج منتيسوري أحد األنظمة التعليمية العاملية التي تراعي تطوير قدرات األطفال عن 

طريق أنشطة جتمع بني التفاعل مع البيئة والتعلم؛ حيث يعتمد على فلسفة تربوية تأخذ مببدأ أن 

كل طفل يحمل في داخله الشخص الذي سيكون عليه في املستقبل. ومن ثم ينبغي إعارة اهتمام 

كبير لبناء هذا الطفل وتطويره من عمر 3 إلى 18 سنة.

وهناك نظريات فيجوتسكي Vygotsky )1896 - 19٤٤(. عالم النفس السوفيتي، عن اللغة 

وتكوين املدركات التي كان لها أثر كبير في ميدان تربية طفل ما قبل املدرسة في بالده وخارجها، 
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وبخاصة كتابه الفكر واللغة )1936( ، الذي "أثر على النظرية النفسية داخل بالده وخارجها". 

وال يخفى أن فيجوتسكي قد تأثر بكتابات بياجيه األولى، وهو يقسم النمو إلى ثالث مراحل هي:

.Vague Syncretic 1 - مرحلة غامضة توفيقية

.Thinking in complexes ٢ - مرحلة التفكير في األشياء املركبة

.Potential concept stage 3 - مرحلة إمكان تكوين املفهوم

أما جان بياجيه Piaget )1896 - 198٠( عالم النفس السويسري، الذي اهتم بدراسات 

النمو ، فقد اهتم أساسًا بالبحوث املتصلة بالنمو املعرفي وصلته بالرياضات واللغة، ونتيجة لهذه 

البحوث وضع بياجيه أساسًا جديدًا لتفسير ذكاء الطفل ومنوه العقلي.

وقد أصدر بياجيه كتبًا متعددة أثرت في ميدان تربية الطفل من أهمها: اللغة والفكر منذ 

الطفل )19٢6(، وإدراك الطفل للعام )1939(، ومنو التفكير املنطقي من الطفولة إلى املراهقة 

)19٥8(، وميكانزمات اإلدراك احلسي )19٥9(، ومصادر ذكاء الطفل، وتكوين الواقع عند الطفل، 

واللعب واألحالم والتقليد في الطفولة، وعلم التربية وعلم نفس الطفل )197٠(.

وعلى الرغم من أن بياجيه لم يشر في كتبه إلى أن أعماله ذات تطبيق مباشر في ميادين التعلُّم 

والتدريس، فإننا جند أن نظرياته كان لها تأثير مباشر على التطبيق التربوي في بريطانيا أكثر 

.Epistemology من أي نظريات أخرى ، وقد أعلن بياجيه أن اهتمامه األول هو نظرية املعرفة

وتتلخص طريقته في البحث والدراسة في املدخل اإلكلينيكي القائم على املناقشة واألسئلة 

وجهًا لوجه لألطفال في كثير من املواقف املشكلة، وقد أدت بحوثه إلى وصف حتليلي لنمو املدركات 

احلسية واملنطقية والرياضية واخللقية األساسية من امليالد حتى املراهقة.

ويرى تشايلد أن بياجيه يؤكد على أهمية عوامل ثالثة في التطور املعرفي، وهي : العوامل 

بياجيه  اهتم  وقد  الطفل،  فيها  ينخرط  التي  واألنشطة  والثقافية،  التربوية  والعوامل  البيولوجية، 

أساسًا. باعتباره   Self-directed ذاته  املوجه  احلركي  الطفل  بنشاط 

وميكن القول إن نظرية بياجيه نظرية وراثية جينية Genetic؛ فالعمليات العليا تصدر من 

ميكانزمات حيوية لها جذورها في اجلهاز العصبي لإلنسان، وهي نظرية نضجية Maturational؛ 

حيث يرى بياجيه أن عملية تكوين املفهوم تسير وفقًا لنمط ثابت خالل مراحل مختلفة ومحددة، وهي 

أيضًا نظرية هرمية Hierarchical إذ مير الفرد بهذه املراحل التي يحددها بياجيه وفقًا لترتيب 

معني، والبد له حتى ينتقل إلى مرحلة أن مير باملرحلة السابقة عليها.

ويقسم بياجيه منو الطفل إلى أربع مراحل، هي:
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1 - املرحلة احلسية احلركية Sensori Moto Stage )العمر العقلي من امليالد حتى الثانية من 

العمر( ، ويرى بياجيه أن العامنْي األولنْي من عمر الطفل لهما أهمية كبرى في منوه ، كما 

أن للمشي والكالم واللعب وتكوين هوية شخصية الطفل دورًا مهّمًا في منو املهارات احلركية 

والعقلية عنده. وعند نهاية هذه املرحلة يستحضر الطفل عامله في صور عقلية ورموز.

٢ - مرحلة ما قبل العمليات Pre-Operational Stage وتستمر بني سنتني حتى السن السابعة، 

 Pre-Conceptual وتنقسم هذه املرحلة إلى حلقتنْي: األولى هي مرحلة ما قبل التصورات

Stage من ٢ - ٤ سنوات(، وهي تعني عند بياجيه أن الطفل ال يستطيع تكوين املدركات 

 Intuitive stage بنفس طريقة األطفال األكبر منه واملراهقني. والثانية هي مرحلة احلدس

)عمر الطفل العقلي من ٤ - 7 سنوات(.

3 - مرحلة العمليات الواقعية Concrete Operational stage )من 7 - 11 سنة(.

٤ - مرحلة العمليات الشكلية The formal operations stage )من ٥.11 - (.

ويرى تشايلد أن بياجيه يعتبر أول عالم على اإلطالق حاول حتليل تكوين املفهوم.

وقد ترتب على نظرياته في مجاالت التطبيق التربوي إبراز أهمية اللغة بالنسبة إلى الطفل 

وتنبع من ذلك أهمية الكالم؛ حيث تساعد اللغة الطفل على تكوين املفاهيم، ومن هنا كان التفاعل 

اللفظي بني الطفل ووالدْيه، وبينه وبني معلمه؛ حتى يتمكن من معرفة العالم احمليط به )٢(.

ويذكر روت بيرد Ruth M. Beard أن بياجيه قد جنح في جذب االهتمام باملناشط التي 

يؤديها كل طفل وقدرته على تنظيمها ارتباطًا بالفرص املتاحة في بيئته، فالطفل الذي يعيش في بيئة 

تزخر باالستثارة ومليئة باألطفال والكبار الذين يلعبون معه وتثري خبراته وتساعده على تنظيمها، 

يبدي تقدمًا وارتقاء في منوه عن غيره ممن يعيشون في بيئات أقل استثارة للنمو.

رودلف شنايلر )1025 - 1861( وتربية قديمة جديدة للطفل
كان رودلف شنايلر فيلسوفًا وعالم اجتماع ومفكرًا ومهندسًا معمارّيًا ، وهو منساوي األصل، 

ُعرف ناقدًا أدبّيًا وفيلسوفًا ثقافّيًا، وقد أسس حركة روحية، هي األنثروبوسوفيا؛ بوصفها فلسفة 

باطنية نشأت من الفلسفة املتعالية األوربية.

واألنثروبوسوفيا هي فلسفة أسسها رودلف شنايلر في أوائل القرن العشرين، وهو يفترض 

وجود عالم روحي موضوعي باعتباره مفهومًا فكرّيًا. ميكن الوصول إليه من خالل التجربة اإلنسانية، 

ويهدف أتباع األنثروبوسوفيا إلى تطوير كليات عقلية لالكتشاف الروحي من خالل طريقة فكرية 



20
مجلة الطفولة والتنمية -ع 37 / 2020

مستقلة عن التجربة احلسية، كما يهدفون إلي تقدمي أفكارهم بطريقة ميكن التحقق منها من خالل 

اخلطاب العقالني والسعي بالتحديد إلى الدقة والوضوح في دراسة النسخ املتطابق للعالم الروحي 

الذي حصل عليه املؤرخون الطبيعيون في التحقيقات حول العالم املادي.

تعود جذور هذه الفلسفة إلى الفلسفات األملانية املثالية والصوفية ، وقد اختار شنايلر مصطلح 

األنثروبوسوفيا )من احلكمة البشرية، البشرية وصوفيا( للتأكيد على التوجه اإلنساني لفلسفته، 

ومت استخدام األفكار األنثروبوسوفية في حركات بديلة في العديد من املجاالت مبا في ذلك التعليم 

)سواء في مدارس والدورف وحكمة كامفيل(، والزراعة ، والطب، واخلدمات املصرفية، والتطوير 

والتنظيم، والفنون.

ويشير الوصف األكثر تفصياًل إلى أربعة جوانب ومستويات أساسية لألنثروبوسوفيا:

1 - األنثروبوسوفيا هي فلسفة روحية، طورها أساسًا رودولف شنايلر )1٠٢٥ -1861( في 

نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وولدت من فلسفة احلرية التي تعيش في 

جوهر األنثروبولوجيا، وملعرفة املزيد عن األنثروبولوجيا ورودولف شنايلر من هذا املنظور، 

انظر هنا هنا وهنا.

٢- إنها طريق إلى املعرفة أو البحث الروحي ، مت تطويره على أساس الفلسفة املثالية األوربية، 

التي ترسخت في فلسفات أرسطو، وأفالطون، وتوماس األكويني، ويتم تعريفه بشكل أساسي 

من خالل طريقة البحث، وثانيًا باملعارف واخلبرات احملتملة التي يؤدي إليها.

من هذا املنظور، ميكن أيضًا أن نسمي األنثروبوسوفيا بالعلم الروحي، وعلى هذا النحو، فهو 

ليس محاولة لتطوير علمي طبيعي فقط، ولكن أيضًا لتطوير بحث علمي روحي على أساس 

التقليد املثالي، بروح النضال التاريخي الذي أدى إلى تطور العالم احلديث.

العصور  منذ  تطورت  التي  الفجوات  سد  إلى  األنثروبوسوفيا  تسعى  األساس،  هذا  وعلى 

الثالثة  الرئيسة  املجاالت  باعتبارها  لإلنسان  الدينية  والفنون واملساعي  العلوم  الوسطى بني 

للثقافة اإلنسانية، وبناء األساس لتوليفها من أجل املستقبل واملنظمة املركزية للزراعة، هذا 

فيما يتعلق باألنثروبوسوفيا التي تعد مدرسة للعلوم الروحية، ولها مركز في دورناخ بسويسرا 

.Goetheanum

3 – األنثروبوسوفيا هي أيضًا دافع لرعاية حياة الروح في الفرد وفي املجتمع البشري، وهذا يعني 

من بني أشياء أخرى رعاية احترام اآلخرين واالهتمام بهم على أساس إنساني بحت مبعزل 

عن أصلهم ووجهات نظرهم.
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واملنظمة املسئولة عن ذلك هي اجلمعية األنثروبوسوفية، والتي توجد بشكل عاملي، بوصفها   

مجتمعات وطنية فلكية، ومجموعات تشكلت على أساس املوضوع، وملعرفة املزيد عن هذا، انظر 

هنا لالطالع على املجتمعات األنثروبولوجية في الواليات املتحدة واململكة املتحدة ، انظر هنا 

وهناك.

٤- وعلى الرغم من تأصيلها في فلسفة احلرية، التي متَّ تطويرها وسيلة من وسائل البحث الروحي 

ودافعًا لتربية اهتمام إنساني خالص لدى اآلخرين، فإن لها أيضًا تداعيات عملية محتملة ، 

وحياة مثل التطبيقية أو األنثروبوسوفيا العملية في مختلف "ركات االبنة" األنثروبوسوفيا.

وأكثر احلركات ابتكارًا في حركات األنثروبوسوفيا هي الزراعة احليوية.  

واملنظمة الرئيسة التي بنيت أصاًل للتعاون بني املنظمات واملؤسسات والشركات األنثروبولوجية   

هي اجلمعية املدنية العامة للجمعية األنثروبولوجية، ولها مركز في دورناخ بسويسرا، واملنظمة 

املقابلة في الواليات املتحدة هي مجلس املنظمات األنثروبوسوفية.

ومن املهم هنا التأكيد على سياق األنثروبوسوفيا باعتبارها سياقًا عامًا مجتمعّيًا، حياتّيًا بينّيًا 

وتربوّيًا وزراعّيًآ وسلوكّيًا، وليس فقط مجرد التعليم، ويؤكد ذلك أنها تتضمن:

١ - الزراعة احليوية
ألقى  عندما  عام 19٢٤،  في  بدأ  العضوية،  للزراعة  مقصود  أول شكل   ، احليوية  الزراعة 

رودولف شتاينر سلسلة من احملاضرات املنشورة باللغة اإلجنليزية باسم دورة الزراعة، ويعتبر 

احلديثة. العضوية  الزراعة  أحد مؤسسي حركة  شتاينر 

2 - الطب األنثروبوسويف
ألقى شتاينر سلسلة من احملاضرات لألطباء وطالب الطب، ومن بني هؤالء منت حركة طبية 

بديلة تهدف إلى "توسيع املعرفة املكتسبة من خالل أساليب العلوم الطبيعية في العصر احلالي مع 

رؤى من العلوم الروحية". وله عيادات ومستشفيات وكليات طبية خاصة به.

٣ - الهندسة املعمارية
صمم شتاينر حوالي ثالثة عشر مبنى بأسلوب معماري تعبيري عضوي، وأهم هذه التصميمات 

له مباني Goetheanum في دورناخ، بسويسرا. وقد ُبنيت آالف املباني األخرى على يد األجيال 

الالحقة من املهندسني املعماريني األنثروبوفوسيني.

٤ - التمويل االجتماعي وريادة األعمال
يوجد في جميع أنحاء العالم اليوم عدد من البنوك والشركات واجلمعيات اخليرية واملدارس 
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لتطوير أشكال تعاونية من األعمال التجارية باستخدام أفكار شتاينر حول اجلمعيات االقتصادية؛ 

بهدف حتقيق أدوار متناغمة ومسئولة اجتماعّيًا في االقتصاد العاملي. وأول بنك أنثروبوسوفي كان 

عام  في  بأملانيا، أسس  بوخوم،  في   Gemeinschaftsbank fur Leihen and Schenbken

197٤، ومن بني البنوك املسئولة اجتماعّيًا والتي أسست انطالقًا من األنثروبوسوفيا في العالم 

الناطق باللغة اإلجنليزية، بنك تريودوس، الذي أسس عام 198٠ ونشط في اململكة املتحدة وهولندا 

وأملانيا وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا.

٥ - التطوير التنظيمي، وتقدمي املشورة وعمل السيرة الذاتية
أسس برنارد ليفيجيد، وهو طبيب نفسي، طريقة جديدة للتنمية الفردية واملؤسسية املوجهة 

إلضفاء الطابع اإلنساني على املنظمات التي ترتبط بأفكار شتاينر للنظام االجتماعي الثالثي، 

وميثل هذا العمل معهد NPI للتطوير التنظيمي في هولندا واملنظمات الشقيقة في العديد من 

البلدان األخرى، ومت تطوير أشكال مختلفة من سير العمل الشخصي واالستشاري على أساس 

األنثروبوسوفيا.

6 - الكالم والدراما
هناك أيضًا حركات فلسفية لتجديد الكالم والدراما، تستند إلى أعمال ماري شتاين فون 

سفرز )تكوين الكالم، واملعروف أيضًا باسم اخلطاب اإلبداعي(، ورطيقة تشيكوف التي أنشأها 

مايكل تشيكوف )ابن أخ أنطون تشيخوف(.

٧ - ظهرت اللوحة األنثروبوسوفية، وهي أسلوب مستوحي من رودولف شتاينر، بشكل 
بارز في قبة Goetheanum ، بدأت األولى هذه التقنية في كثير من األحيان - عن طريق ملء 

السطح املراد تلوينه باأللوان، والتي يتم تطوير أشكال منها تدريجّيًا، وغالبًا ما تكون الصور ذات 

أهمية زمنية روحية، وأفضل الدهانات التي تسمح بالعديد من الطبقات الشفافة، غالبًا ما يتم 

اشتقاقها من مواد نباتية، وقد عني رودولف شتاينر النحات اإلجنليزي إديث ماريون رئيسًا ملدرسة 

.Goetheanum الفنون اجلميلة في

٨ - رعاية وتربية ذوي االحتياجات اخلاصة
في  اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  لتعليم  فكرّيًا  مركزًا  فيجمان  إتا  أسس   ،19٢٢ عام  في   

sonnenhof بسويسرا في عام 19٤٠، وأسس كارل كونيج حركة كامفيل في اسكتلندا، وانتشرت 

األخيرة بشكل خاص على نطاق واسع، وهناك اآلن أكثر من 1٠٠ مجتمع من الكافيل وغيرها 
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من املنازل األنثروبوسوفية لألطفال والكبار الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة في حوالي ٢٢ دولة 

حول العالم.

وتعتبر منظمة التعاون األوربي في التربية العالجية األنثروبوسوفية والعالج االجتماعي التي 

األوربي  املستوى  على  اخلاصة  اخلبرة  ذوي  إشراف  هولندا حتت  في  عام 199٢  في  أسست 

منوذجًا إقليمّيًا تتعاون مع املنظمات األخرى في مشروعات دمج ذوي االحتياجات اخلاصة في 

املجتمع، واجلمعيات األعضاء في مجموعة واسعة من املرافق، مبا في ذلك التعليم والعمل وسكن 

الرعاية، ودعم األسر، واخلدمات املنزلية والعالج الطبيعي، مثل العناية الطبية.

وهي منظمة غير حكومية )N.G.O(، تشارك في العديد من البرامج األوربية وهي واحدة من 

مؤسسي املنتدى األوربي لإلعاقة )E.D.F(، الذي أنشئ عام 1997. ومهمة املنظمة تعزيز تكافؤ 

الفرص وحقوق اإلنسان للمعوقني )حوالي 37 مليونًا( في أوربا، وحتفيز التحزز واالندماج في 

املجتمع، من خالل املشاركة في النقاشات على املستوى األوربي ونشر الوثائق.

وفي إبريل عام 1919م قام رودولف شتاينر بزيارة مصنع والدورف استوريا للسجائر في 

شتوجتارت بأملانيا، بدعوة من مدير املصنع إميل مولت؛ حيث كانت أملانيا قد خرجت مهزومة في 

احلرب العاملية األولى وتتأرجح على شفا الفوضى االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وحتدث 

شتاينر إلى العمال حول احلاجة إلى التجديد االجتماعي إليجاد طريقة جديدة لتنظيم املجتمع 

وحياته السياسية والثقافية.

وطلب صاحب املصنع منه تأسيس وإدارة مدرسة لألطفال العاملني باملصنع ووافق رودلف 

على ذلك. وفي سبتمبر انتقلت املدارس بعد ذلك إلى أمريكا الشمالية عام 19٢8، واآلن يوجد أكثر 

من 1٢٠٠ مدرسة و1٤ مركزًا لتدريب املعلمني في أكثر من ستني دولة حتت اسم مدارس والدورف.

مدارس والدورف
باولو  في ساو  الفقيرة  األحياء  مثل  املجتمعات:  من  متنوعة  في مجموعة  املدارس  أسست 

والضواحي الغنية للمدن الكبرى، وفي الهند ومصر وأستراليا وهولندا واملكسيك وجنوب إفريقيا 

على الرغم من أن معظم مدارس والدورف املبكرة تأسست على أساس املعلمني، إال أن املدارس 

اليوم عادة ما يتم تأسيسها ودعمها الحقًا من قبل مجتمع أولياء األمور.. وتعد مدارس والدورف 

من أكثر املؤسسات األنثروبوسوفية بروزًا.

كما ظهرت طريقة تعليم والدورف باملدارس، التي عرفت بهذا االسم نسبة إلى املصنع الذي 
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بدأت فيه على يد هذا الفيلسوف النمساوي رودولف شتاينر، وهي تقوم على أساس إدراك أن 

اإلنسان جسد وعقل وروح، ويعكس التعليم املراحل الرئيسة لنمو الطفل من مرحلة الطفولة إلى 

سن البلوغ، ويركز املعلم وفقًا لطريقة والدورف على تعزيز استقاللية الطفل عن مظهره اخلارجي، 

وتهدف طريقة والدورف إلى متكني األطفال كلية من اختيار مسارهم في احلياة بحرية، وتراعى 

أن  إدراك  ظل  في  باألطفال،  اخلاصة  التطور  احتياجات  والدورف  طريقة  في  املتبعة  األنشطة 

األطفال يتعلمون بالتقليد واحملاكاة مع التركيز على األنشطة الواقعية، عوضًا عن املختلفة لتدعيم 

عالقة الطفل باملجتمع احمليط.

ويعد التناغم واالتساق من املبادئ املهمة، فيبدأ اليوم بتشكيل دائرة ملدة 1٥ دقيقة؛ حيث 

تبدأ األسرة مجتمعة في ترديد أناشيد الصباح وتقضي ما يقرب من ٤٥ دقيقة في التركيز على 

القراءة والكتابة، ويخصص بعض الوقت لألعمال احلرة؛ حيث يتصرف الوالدان لقضاء مهامهم 

املعتادة مثل إدارة شئون املنزل خالل مراقبة الطفل لذلك لينتهي به األمر بتقليده، ويشارك األطفال 

في جتهيز وجبات الطعام والتنظيف ويحتاج األطفال إلى اخلروج بكثرة لتعلم العلوم في بيئتها.

يبدأ األطفال صباحهم بالغناء والعزف على الفلوت، وال تسير مدارس والدورف وفق نظام   -

احلصص، بل يتم تدريس موضوع ما لفترة تستمر أسبوعنْي أو ثالثة أسابيع حتى ينتهي هذا 

املوضوع متامًا. ويتيح طول فترة التدريس للمعلم أن يتناول مع تالميذه املوضوع من جميع 

والغناء  واملوسيقى  واحلكي  والنحت  الرسم  طريق  عن  والوجدانية  واملهارية  املعرفية  جهاته 

واملسرح والرقص والرياضة واألعمال اليدوية )حياكة، وجنارة، وحدادة في املراحل املتقدمة(، 

ويالحظ أن املواد التعليمية متداخلة مع الفن واألسطورة والرحالت في الطبيعة.

يعتمد اجلميع على كراسات رسم كبيرة نسبّيًا ، تتحول إلى مصدر معلومات للتلميذ، من خالل   -

ما يتم بحثه في الصف؛ فالتلميذ يصنع مراجعه بنفسه فهو يرسم املعلومات ويكتبها وتتحول 

هذه الدفاتر إلى لوحات، وال توجد كتب مدرسية.

يتابع املعلم األطفال ويراقب تطور واهتمامات وخصائص كل واحد منهم ويكتب عنه تقارير   -

تفصيلية دورية حتتوي على منو معارفه وشخصيته؛ ألن املنهج التربوي ملدارس والدورف يرى 

أن الهدف من هذه الفترة، ليس تلقني التالميذ املعرفة، وإمنا ليعيشوها، ويكون التركيز على تأمل 

الطبيعة واالندماج معها واحلث على االستقراء؛ وال يوجد بالتالي تقييم بالعالمات لألطفال.

يتعلم التالميذ الصغار األرقام من خالل الثمار التي تلمسها أصابعهم، وتشمها أنوفهم، وترى   -

بتحريك  بأجسامهم،  احلرف  من خالل جتسيد شكل  يدرسونها  واحلروف  عيونهم،  ألوانها 
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األذرع والسيقان والرأس وبقية اجلسم في الهواء؛ لرسم صورة احلرف، على أن يكون الرسم 

بألوان الشمع الطبيعي.

واملفاهيم  احلر  والعقلي  الواعي  الفهم  تطوير  يبدأ   19 - عمر 1٤  من  الثانوية  املرحلة  في   -

األخالقية مثل حس املسئولية االجتماعية؛ لكي تتوافق مع تطوير القدرة على التفكير التجريدي 

العقلي. واحلكم 

اإلنسان  وحدة  نظرية  على  يعتمد  التعلم  ألن  املدرسة؛  أهداف  أهم  من  البيئة  على  احلفاظ   -

بالكون. لذلك فإن املدارس تقع في الطبيعة ، حولها دومًا خضرة وأشجار، وحترص املباني 

املدرسية على االنسيابية في الشكل، من دون زوايا حادة تصدم العني، ومن دون ألوان فاقعة، 

كل البيئة احمليطة، البد أن تكون جميلة ورقيقة ومرتبة.

أعمال  بعرض  فنية  وتظاهرات  ومسرحية  وغنائية  موسيقية  حفالت  بتنظيم  الصفوف  تقوم   -

طالبها، وما متَّ حتضيره خالل السنة الدراسية وبكل الفئات العمرية في صاالت كثيرة؛ حيث 

رائعنْي. إقبااًل وحضورًا  تلقى 

كل مدرسة تتمتع باالستقاللية، فإن كل واحدة منها ال تخضع إال ملساءلة الهيئة التدريسية   -

وأولياء األمور فقط واحلياة املدرسية جتدها تعيش حالة ال سلطوية فريدة من نوعها بغياب 

اإلدارة بشكل تام )بوجود تعيينات شكلية فقط(، فاجلميع )طالب ، أهاٍل، مدرسون( يتقاسمون 

أنفسهم  فالطالب  التنظيف؛  بأعمال  يقوم  من  هناك  ليس  حب،  وبكل  مسئولية  بكل  العمل 

ينقسمون إلى مجموعات تقوم بتنظيف الصف يومّيًا عند االنتهاء من الدوام املدرسي بعمل 

يدوم مدة عشر دقائق. )صورة الصف(.

توفر املدرسة أسلوب تعليم حر؛ ولذلك يرون أن مدارس والدورف توفر لألطفال، هذا النمط   -

املختلف من احلياة، والرؤية املتأملة للكون، وتطوير شخصية تعيش في الطبيعة باعتبارها 

منها. جزءًا 

تؤكد املدرسة على ضرورة احترام العقائد الدينية والتاريخية تبعًا للبلد الذي تقع فيه، وتؤكد   -

على عدم خلق صدام مع احمليط الروحي واإلنساني للتالميذ ، بل على العكس تنطلق منها 

للتعرف على كل احلضارات واملعتقدات وااللتقاء بها.

عنصرًا  املوسيقي  التعليم  ويظل  املبكرة،  الطفولة  مرحلة  في  بالغناء  املوسيقي  التعليم  يبدأ   -

مهّمًا حتى نهاية املرحلة الثانوية؛ حيث عادة ما يتعلم التالميذ العزف على الفلوت اخلماسية 

املبكرة. االبتدائية  الصفوف  في  اجليتارات  و/أو  واملسجالت 
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وتستخدم املنهجية العلمية للمدارس "املنهج الظاهراتي" في تعليم العلوم من خالل منهجية   -

لدى  املالحظة"  على  والقدرة  االهتمام  "تعزيز  بهدف  االستقصاء  على  القائم  للتعلم  مثالية 

الطبيعة. في  اإلنسان  مبكانة  يتعلق  فيما  "الكمال"  شعور  وزرع  التالميذ، 

وحتظر مدارس والدورف على األطفال استخدام التكنولوجيا في املدارس ، ويشمل ذلك عدم   -

مشاهدة التلفزيون أو الدخول إلى املبنى ومعهم الهاتف احملمول، ويبدأ استخدام التكنولوجيا 

ملن هم في سن املراهقة فقط.

يهدف تعليم والدورف إلى تثقيف األطفال مبجموعة واسعة من التقاليد الدينية دون تفضيل أي   -

منها، وأحد أهداف شتاينر الرئيسة إنشاء بيئة روحية غير طائفية لألطفال من جميع اخللفيات 

التي أدركت قيمة مناذج القدوة املستمدة من مجموعة واسعة من التقاليد األدبية والتاريخية 

في تطوير خيال األطفال واخليال األخالقي.

وتقدم برامج تدريب املعلمني للعمل في مدارس والدورف دورات في تنمية الطفل، ومنهجية   -

تعليم والدورف، واملواد الدراسية املناسبة لتخصص املعلمني في املستقبل، ودراسة النصوص 

التربوية وغيرها من األعمال التي كتبها شتاينر للمعلمني في مرحلة الطفولة املبكرة واملدارس 

االبتدائية، ويشتمل التدريب على عمل فني كبير في سرد القصص واحلركة والرسم واملوسيقى 

"عنصرًا  باعتباره  العاطفي   - االجتماعي  التطور  املعلمني  تدريب  ويشمل  اليدوي،  والعمل 

أساسّيًا ومتكاماًل"، وهو أمر غير مألوف بالنسبة إلى التدريب.

إن اعتقاد شتاينر أن جميع الناس مشبعون بنواة روحية عززت املهمة االجتماعية ملدارس   -

والدورف، وكانت املدارس دائمًا مشتركة ومفتوحة أمام األطفال من جميع الطبقات االجتماعية، 

لقد متَّ تصميمها من البداية لتكون مدارس شاملة منها 1٢ عامًا حتت إشراف معلميها، بداًل 

من الدولة أو السلطات اخلارجية األخرى.

برنامج معلم تربية الطفولة املبكرة ملدارس والدورف
نهاية  املبكرة هو دورة دراسية بدوام جزئي ملدة 3 سنوات - عطلة  الطفولة  برنامج معلم 

األسبوع من سبتمبر إلى مايو و٤ أسابيع مكثفة في الصيف - منتصف يونية إلى منتصف يولية. 

وقد متَّ تصميم البرنامج على حد سواء إلعطاء فهم واسع لنهج والدورف وقيادة الطالب في عمق 

عملهم املقصود مع األطفال من الوالدة إلى سبع سنوات ، ليدرس الطالب مع أفواجهم على مدار 

3 سنوات، ويتعلموا وينموا معًا في بيئة داعمة اجتماعّيًا.
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الفلسفية  اجلوانب  جميع  وجتربة  والطالب،  للكبار  متكاملة  تعليمية  البرنامج جتربة  ويوفر 

والتطبيق العملي للتدريس، وتعتبر الطبقات الفنية في املوسيقى والرسم ودروس التأمل ودراسة 

والدورف. الالزمة كمدرس  القدرات  ولتطوير  البالغني  لتجديد  األنثروبولوجيا ضرورية 

ويحتوي البرنامج على ثالثة مجاالت رئيسة للتركيز:

فلسفة والدورف التربوية، وتنمية الطفل والطبيعة والدراسات الثقافية.  -

النمو الشخصي والتنمية الداخلية من خالل الطبقات الفنية ودراسة األنثروبولوجيا.  -

تتبع الطفولة املبكرة فصواًل محددة لتتعلم مبادئ وممارسات العمل مع الطفل الصغير.  -

تتم دراسة التركيز 1 و ٢ أعاله معًا ككتلة صف متكاملة، وينقسم الفوج في التركيز 3   -

محددة. مسارات  إلى  بالطبع 

عملية الربنامج واألهداف
معلم  إلى  فالطريق  ومهني؛  شخصي  تطور  ومبثابة  للكبار  تعليمًا  بوصفه  البرنامج  يقدم 

احلواس  وتطوير  الذاتي،  العمل  تتطلب  التي  الطرق  أحد  هو  الناجح  املبكرة  للطفولة  والدورف 

لتزويد  والدورات عبارة عن هياكل  التفكير ومعاجلة اخلبرات،  والقدرة على  املالحظة،  ومهارات 

الطالب بتجربة عميقة وحتويلية تدريجية؛ حيث ينتقل البرنامج من الدورات التمهيدية من خالل 

تعميق اخلبرات واالستجواب حتى يتمكن الطالب من التنقل في طريقهم، واحلفاظ على متيزهم 

والدورف. لنهج  األعمق  إلى اجلوانب  توجههم  أثناء  في  اخلاص 

ويركز البرنامج على القدرات واالجتاهات اآلتية:

شعور جمالي ضروري لتوفير البيئة املناسبة للطفل الصغير.  -

شعور صحي باجلوانب اإليقاعية للحياة - لياًل ونهارًا - ، وتدفق األسبوع، واملواسم والسنة.  -

اتصال عميق مبمالك الطبيعة.  -

القدرة على قيادة األنشطة العملية للخبرة واألشغال اليدوية.  -

القدرات الفنية لتكوين قيادة الغناء واملوسيقى واحلركة ووقت الدائرة.  -

مهارات سرد القصص للتعلم والرواية من الذاكرة وحكاية القصص التقليدية حول العالم،   -

إبداعية. صور  إنشاء  على  والقدرة  الصوت  وتطوير 

القدرة على صياغة مجموعة واسعة من الدمى، وإنشاء لعب الدمى املناسبة ملختلف األعمار.  -

القدرة على تنمية احلياة الداخلية للمعلم لدعم األطفال واألسر ورعايتهم.  -



28
مجلة الطفولة والتنمية -ع 37 / 2020

رياض األطفال:
ثمة تأكيد على أن تربية الطفل قبل املدرسة في مؤسسات تربوية خاصة ميكن أن تأخذ شكل 

التربية التعويضية Compensatory Education ، تلك التربية التي تقدم على أساس أن الرعاية 

نتيجة  متأخرًا  االجتماعي  الطفل  يجعل منو  الذي  األمر  للغاية؛  للطفل محدودة  والبيئية  املنزلية 

.Cultrual Deprivation للحرمان الثقافي

وفي بعض احلاالت، فإن دور تربية الطفل قبل املدرسة رمبا توجه نحو عالج مساوئ الظروف 

 Educational Proiority البيئية، وهذه امليادين يشار إليها أحيانًا باسم ميادين األولويات التربوية

.Areas (EPA(

وهنا تلعب اخلدمات االجتماعية فورًا مهّمًا ونشطًا في حتقيق االتصال Liaison بني البيت 

وهذه الدور.

وينبغي أن نقرر ابتداء أن مؤسسات تربية الطفل قبل املدرسة هي مؤسسات تربوية ، وليست 

مدارس يتعلم فيها األطفال مقررات دراسية.

إن هذه املؤسسات إن هي إال بيئات تربوية أسست لتنشئة الطفل اجتماعّيًا وتربوّيًا؛ بحيث 

تتيح له فرص النمو "املتكامل".

اللغوية، تنمية تتمشى مع  لتنمية حصيلة الطفل  فمن ناحية يجب االهتمام بإتاحة الفرص 

قدراته وإمكاناته ومع اخللق القومي في الوقت ذاته، واحتكاك املربية باألطفال باستمرار، وتواصلها 

لغوّيًا معهم. وإتاحتها لفرص التواصل بينهم وسيلة مهمة لنموهم لغوّيًا. ويعد النمو اللغوي من 

ركائز منو الطفل عقلّيًا. ومن ناحية ثانية فإن لهذه املرحلة ولهذه املؤسسات أهمية في تكوين امليول 

واالجتاهات والقيم: النظافة، والتعاون واملشاركة، وحب العمل واحترامه وتقديره، وسلوك املربية 

في تربية األطفال من أسس تكوين هذه االجتاهات والقيم. ونعني بسلوكها أن تنمي قدرة األطفال، 

وأن حتسن توجيههم وتهيئة الفرص واملواقف التربوية املالئمة.

ومن ناحية ثالثة يحتاج طفل هذه املرحلة إلى إتاحة فرص النمو اجلسمي عن طريق اللعب 

واحلركة والنشاط والرعاية الصحية.

ولقد أدرك املربون والفالسفة املسلمون أن من طبيعة الطفل أنه ميال إلى احلركة والنشاط. 

كما أدركوا أن في هذا النشاط يقظة العقل وصفاء الذهن. ومن ثم فإنه من غير الطبيعي أن يكون 

الطفل هادئًا وساكنًا. ويقول ابن مسكويه: "ينبغي أن يؤذن للطفل بأن يلعب لعبًا جمياًل، وال يكون 

في لعبه ألم وال تعب شديد".
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ويستمد اللعب أهميته من أن لدى طفل هذه املرحلة "شهية طبيعية للحركة"، وهو يحتاج إلى 

احلركة كحاجته إلى األكل والنوم"، كما أن اللعب يحقق للطفل متعة وسرورًا.

والطفل الصغير يشعر بالرغبة اجلارفة في معرفة العالم املادي وإدراكه؛ لذلك فإنه يقوم بلمس 

األشياء وحملها وقذفها، ويقول الدكتور عبد العزيز القرمي: إن اللعب يعد مرادفًا للشعور باللذة 

والسعادة، وهو الذي يكسب الطفل خبرة سريعة واسعة املدى ، يدرك بها خواص العالم املادي.

ويحقق اللعب فوائد كثيرة للطفل:
فهو بدنّيًا ، يساعد على منو عضالت الطفل، كما أنه يساعد على استغالل الطاقة الزائدة عنده،   -

تلك الطاقة التي ميكن أن تؤدي إلى توتره ما لم جتد سبياًل إلى التعبير.

وهو اجتماعّيًا، يجعل الطفل يتصرف بطريقة اجتماعية، ومن دونه يصير الطفل أنانّيًا وميااًل   -

يتيح  واللعب  والتعاون،  املشاركة  يتعلم  اآلخرين  مع  لعبه  من خالل  والطفل  السيطرة،  إلى 

بياجيه. يقول  لتبنيه األحكام اخللقية، كما  للطفل  الفرصة 

هو تربوّيًا، يساعد الصغار على إدراك األشكال واأللوان واحلجوم وامللمس.  -

ويتطور لعب الطفل من اللعب اآللي البسيط بالدمى إلى اللعب االجتماعي مع اآلخرين، ثم إلى   -

اللعب الدرامي واللعب البناء.

ويبدو أن األطفال يغفلون اللعب الفردي، أو اللعب جنبًا إلى جنب دون اختالط، وبعد ذلك فإنهم   -

ينخرطون في لعب تعاوني وجماعي. ومييل طفل الثالثة إلى اللعب مع عدد قليل من األطفال 

في مشروعات تعاونية مشتركة كبناء القناطر، ويفضل طفل الرابعة اللعب مع أطفال آخرين 

لعبًا درامّيًا معقدًا، أما طفل اخلامسة فإنه يلعب مشروعات تستغرق وقتًا طوياًل، ومييل إلى 

اخلروج في رحالت مع أصدقائه.

واللعب على هذا يساعد الطفل على اكتساب خبرات احلياة، وهو "الطريق األسمى - كما يرى   -

احملللون النفسيون- لفهم احملاوالت التي يقوم بها نفس الطفل للتوفيق بني اخلبرات املتعارضة 

التي مير بها؛ إذ يكشف الطفل الذي يعاني من مشكلة خاصة عن نفسه وعن مشكلته عن طريق 

اللعب بشكل ال تعادله طريقة "أخرى".

واللعب - بناء على ما تقدم - يعتبر مجااًل خصبًا يساعد الطفل على اكتساب السلوكيات   -

العربية. واخلبرات 

ونذكر في هذا العدد اهتمام فريدريك فروبل Frobel باأللعاب بشكل يتمشى مع منو الطفل   -
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بحيث تأخذ هذه األلعاب شكاًل بسيطًا في أول األمر، وتأخذ بعد ذلك أشكااًل تزداد تعقيدًا مع 

تقدم عمر الطفل.

وإذا كان الطفل في ظروف حياة أسرته ال يجد مكانًا ميارس فيه لعبه بحرية، فضاًل عن عدم   -

توفر األلعاب بشكل يتمشى مع منوه، فإن مؤسسات تربية الطفل قبل املدرسة تقوم بدور مهم 

إن هي وفرت للطفل املكان املناسب واألدوات التي متكن الطفل من اللعب في ظل إشراف 

تربوي سليم.

وحتى ال يكون هناك خلط بني مؤسسات تربية الطفل قبل املدرسة، يقرر التربويون أن هناك   -

دار احلضانة، ويلتحق بها األطفال حتى سن الثالثة، وروضة األطفال يلتحق بها أطفال ما 

بعد الثالثة وحتى سن ما قبل التعليم االبتدائي. نقول : )سن ما قبل التعليم االبتدائي(؛ ألن 

االبتدائية في سن اخلامسة، كما هو احلال في  باملدرسة  األطفال  فيها  يلتحق  بالدًا  هناك 

بريطانيا، وبالدًا يلتحق أطفالها بهذه املدرسة في سن السادسة، كما هو احلال في فرنسا 

ومصر، وأخرى يلتحق األطفال مبدارسها االبتدائية في سن السابعة، كما هو حادث في بعض 

الواليات األمريكية. وقد حدا هذا بنا إلى عدم حتديد سن ينتهي عندها بقاء الطفل في رياض 

األطفال، فهي قد تكون اخلامسة أو السادسة أو السابعة أو غير ذلك، وفقًا ملا هو مقرر في كل 

منها من بدء سن اإللزام في التعليم.

وألن الطفل في )الروضة( يجب أن تتاح له مختلف الفرص لكي يلهو ويفرح ويضحك ويتمتع،   -

فإنه ينبغي أال يتلقى دروسًا، و ينبغي أال تكون هناك حصص وجدول دراسة.

أمام  تقف  ال  املشرفة  أو  املعلمة  فإن  هنا  ومن  للتدريس،  مرحلة  ليست  أنها  يعني  هذا  إن   -

األطفال، ولكنها تقف بينهم. فرق بني أن تقف بني األطفال، وأن تقف أمامهم، ووقوفها أمامهم 

يعني التدريس، يعني اإللقاء. والطفل في هذه املرحلة ليس إنسانًا مستمعًا فقط، ولكنه إنسان 

يريد أن يسمع ، وينبغي أن يستمع إليه.. ومن املهم جّدًا أن نستمع إلى الطفل، وكم من 

األطفال يذهبون إلى الروضة للعب واللهو والسرور، وليروا زمالءهم أو معلمتهم، وهم يودون 

أن يجدوا من يستمع إليهم بإنصات، والطفل بذلك يتعلم، يتعلم أن ينصت إلى اآلخرين، ويتعلم 

آداب احلديث، والطفل وهو يتعلم يربى من خالل تعلمه ومن خالل مختلف املواقف التي ميّر 

بها.

وتخريجًا مما سبق؛ ميكن القول إن تربية الطفل في رياض األطفال حتتاج إلى:  -

أ - مكان معد، واملكان يجب أن يكون مجهزًا باإلمكانات املختلفة املطلوبة لتلبية حاجات الطفل 
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ورعايته وتربيته، فال تتكون روضة لألطفال، إال إذا أتيح للطفل فيها أن يلعب ويجري ويلهو 

وينمي جسمه وعقله وروحه، وهذه التنمية اجلسمية بخاصة حتتاج إلى أماكن وحتتاج 

إلى جتهيزات تتفق مع منو الطفل مبثل ما أن تنمية عقل الطفل وروحه حتتاج إلى أجهزة 

وبرامج وغيرها.

ب - برامج لتربية الطفل ورعايته: وينبغي أن يكون ثمة تواؤم بني البرامج واملكان بتجهيزاته، 

وهذه البرامج ينبغي أال تكون جامدة، وينبغي أن تتصف باملرونة لتلبية احتياجات األطفال، 

ومراعاة الفروق الفردية بينهم، والتواؤم مع ظروف البيئة، وهذه البرامج ينبغي أن تتيح 

للطفل التفاعل مع أقرانه ومعلمه وبيئة الروضة والبيئة التي يعيش فيها، كل ذلك جميعًا.

ج- معلم أحسنت تربيته Well Educated ، وينبغي أال يتولى تربية الطفل قبل املدرسة أي 

معلم، وإمنا معلم ربَي للعمل في هذه املرحلة، ولهذه السن.

وليست هناك حاجة للتأكيد - سواء فيما يتصل بدور رياض األطفال في مجالي تربية الطفل 

ورعايته - على أهمية الدور األساسي للمعلم وغيره من العاملني في الرياض، وما يتطلبه ذلك من 

أن يعدوا إعدادًا مهنّيًا تربوّيًا ونفسّيًا بعد اختيارهم على أسس سليمة؛ للتأكد من رغبتهم في العمل 

بهذه املرحلة وقدرتهم أيضًا على التعامل مع الطفل في هذه السن.

الطفل  فهناك  ونفسّيًا؛  وثقافّيًا  عاطفّيًا  املختلفة  الطفل  حاجات  إشباع  في  دوره  وللمعلم 

احملروم ثقافّيًا أو اجتماعّيًا Cultrually or Socially Deprived ،وهناك الطفل احملروم عاطفّيًا 

Emotionally deprived . والدارس لتجارب الدول املختلفة يرى كيف أن هناك خبرات أجنبية 

كان هدفها إشباع حاجات مثل هؤالء األطفال احملرومني ، على سبيل املثال، هناك في الواليات 

املتحدة برامج Headstart، أعدت ونفذت ألبناء الفئات التي تعاني حرمانًا، وفي سبيل إشباع 

هذه  إطار  في   - تربوية  بيئات  كانت  الزنوج  من  وبخاصة  اجتماعّيًا  احملرومني  أبناء  حاجات 

الطفل. يعيشها  البرامج- 

اإلجنليزية  للكلمات  اختصار  وهي   ،SOS باسم  املعروفة  األطفال  قرية  عندنا  مصر  وفي 

Save our Souls التي تعد نداء استغاثة أو طلب مساعدة؛ وهي من هنا مؤسسة لتربية األطفال 

الرعاية. احملرومني من 

إن دور املعلم في رياض األطفال - العادية - يتطلب أال يكون املعلم معلمًا تقليدّيًا، ومن أجل 

ذلك خطت دول كثيرة خطوات نحو إعداد من يعملون في رياض األطفال إعدادًا عاليًا، وفق برامج 

معدة جتعلهم قادرين على تربية األطفال تربية سليمة.
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وبجانب هذا اإلعداد بأنواعه املختلفة، يجب أن يكون هؤالء املشرفون قدوة للطفل؛ حيث ال 

تربية خلقية سليمة دون أن يرى الطفل في مشرفه النموذج الطيب. وهنا نذكر أن عتبة بن أبي 

سفيان قد بعث بكتاب إلى مؤدب ولده جاء فيه: ليكن أول ما تبدأ به من إصالحك َبنيَّ إصالحك 

نفسك، فإن أعينهم معقودة بعينك، فاحلسن عندهم ما استحسنت، والقبيح عندهم ما استقبحت.

 والسؤال: 
هل ميكننا تطبيق ما تقدم يف تعليمنا وتربيتنا للطفل يف مدارسنا ورياض األطفال؟

وإذا كان ذلك صعبًا وبخاصة فلسفات وممارسات منتيسوري وشتاينر، فهل ميكن أن نطبقها 

في املدن اجلديدة التي نبنيها اآلن.. بوصفها مناذج أو مراكز متيز ثم نعمل على تعميمها بعد ذلك؟

أهم املصادر:
1 - ابن مسكويه: تهذيب األخالق - القاهرة 133٢ هـ.

٢ - أحمد إسماعيل حجي: نظام التعليم في مصر - دار النهضة العربية - القاهرة ٢٠٠٠.

3 - أحمد حسن عبيد : فلسفة النظام التعليمي وبنية السياسة التربوية - األجنلو املصرية - القاهرة - 1976.

٤ - أحمد شلبي: تاريخ التربية اإلسالمية - األجنلو املصرية - القاهرة - 196٠.

٥ - روت بيرد : جان بياجيه وسيكولوجية منو األطفال - ترجمة فيوال الببالوي - األجنلو املصرية - القاهرة 

.1976

6 - سعد جالل : املرجع في علم النفس - دار املعارف املصرية - القاهرة 1971.

7 - سعد مرسي أحمد : فروبل مؤسس رياض األطفال وفلسفته التربوية - دار الفكر العربي - القاهرة - 19٥٢.

8 - سعد مرسي أحمد : فلسفة إعداد معلم رياض األطفال - مؤمتر معلم رياض األطفال - كلية التربية جامعة 

حلوان - القاهرة 1987.

9 - سعد مرسي أحمد ودكتور حسني كوجك : تربية الطفل قبل املدرسة - عالم الكتب - القاهرة - 1983.

1٠ - صالح عبد العزيز: تطور النظرية التربوية - دار املعارف - القاهرة - 197٠.

11 - عبد العزيز القوصي: أسس الصحة النفسية - مكتبة النهضة املصرية - القاهرة 196٢.

1٢ - مدارس والدورف طريقة مختلفة للتعليم - الثورة الفكرية - ٢٠19.
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دور املوسيقى يف تنمية ذكاء الطفل
وتحقيق النجاح الدراسي

أ.د. احمد أوزي

مقدمة
بأنغامها وأحلانها  إلى األطفال، عند حدود االستمتاع  بالنسبة  يتوقف دور املوسيقى  هل 

وإيقاعها املنسجم، أم أن وظيفة املوسيقى تتجاوز ذلك، إلى تزويدهم بالعديد من املزايا األخرى، 

التي لها عالقة وثيقة بتفتح قدراتهم العقلية، وحتقيق النجاح املدرسي؛ مما سيشجع اآلباء واملربني 

عمومًا ويدعوهم إلى حتفيز األطفال على سماع املوسيقى وتعلمها قدر اإلمكان ؟

للموسيقى سيجعل منه  الباحثني تساءلوا فيما إذا كان تعلم الطفل  الواقع أن العديد من 

شخصًا ذكّيًا. وبعبارة أخرى، هل يساعد دخول الطفل إلى املعهد املوسيقي واكتسابه لغة األحلان 

املوسيقية ومفاهيمها، والشروع بالتالي في ممارسة العزف على إحدى آالتها، على تفتح قدراته 

العقلية ومنوها؟ وهل هناك عالقة بني اكتساب تعلم املوسيقي وحتقيق التوافق والنجاح الدراسي؟ 

وإلى أي حد يستطيع الطفل املمارس للموسيقى جتنب الصعوبات والفشل الدراسي ؟ ثم هل 

للموسيقى - بشكل عام - تأثير على شخصية الفرد عبر مختلف مراحل حياته ؟ وإلى أي حد 

ميكن القول بأن املوسيقى حتقق التوازن بني الذكاء والعاطفة واملزاج؟

إن اإلجابة عن هذه األسئلة وغيرها، موضوع أساسي شغل اهتمام العديد من الدراسات 

واكتساب  املوسيقى  تعلم  أن  بينت  التي  الدولية،  اجلامعات  من  الكثير  في  العلمية  واألبحاث 

مفاهيمها اللغوية وعزف أحلانها، من شأنه أن ينمي العديد من جوانب شخصية الطفل، وتزويده 

مبزايا وقدرات تفيده في املكتسبات التعلمية األخرى، التي يحتاج إليها في العديد من مواقف 

احلياة وظروفها. بل إنها تتجاوز ذلك، إلى جعله يحقق التوافق الدراسي ويتجاوز صعوبات التعلم 

وعوائقه. املدرسي 

* أستاذ علم النفس بكلية علوم التربية/جامعة محمد اخلامس - املغرب.
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أواًل: تأثري املوسيقى على الجنني
يبدأ تأثير املوسيقى في املرحلة اجلنينية؛ حيث تشغل الطبقة األولى من الدماغ، الشيء الذي 

يجعلها تؤثر على بقية املستويات األخرى منه. ومن ناحية أخرى، فاملوسيقى تؤثر على اجلهاز 

احلوفي Système limbique الذي يهتم مبجال احلياة العاطفية والعالقات االجتماعية من خالل 

قيامه بالربط بني األصوات من ناحية انسجامها؛ حيث يتم عزف عدة نوتات في الوقت ذاته أو 

تغني عدة أصوات. كما أن نقل الرموز املوسيقية خالل انبعاث الصوت من آلة موسيقية، يتطلب 

الوظائف الرمزية واملجردة للقشرة الدماغية.

إن للموسيقى تأثيرها املمتع على اجلهاز احلوفي في الدماغ، والذي له روابط باملتعة والرضا 

والدافعية؛ ذلك أن الشحنة االنفعالية تقوم بتنشيط القشرة الدماغية وبرمجتها بشكل عميق، وهو 

ما سيكون له تأثير مهم في تكوين الذاكرة الطويلة األمد.

ثانيًا: تعلم املوسيقى والعزف على آالتها ينمي ذكاء الطفل
في البداية قد ال جنادل في أن ممارسة الطفل العزف املوسيقي على آلة من آالتها يساعده 

تنمية حاسة  مثل  ذاتها،  باملوسيقى  مباشرة  لها عالقة  التي  القدرات  من  العديد  اكتساب  على 

السمع وجعلها تتمتع بالرهافة والدقة، فضاًل عن التمييز بني األصوات املختلفة. 

هذا، وقد أسفرت نتائج البحث في علوم األعصاب عن جملة من النتائج املتعلقة بدور املوسيقى 

وفائدتها، بالنسبة إلى األطفال الذين ميارسون تعلمها وسماعها، نشير في اآلتي إلى أهمها:

إن املوسيقى توقظ الوظائف الذهنية واجلسمية للطفل، وتنمي قدراته العقلية بشكل عام. أ. 

للموسيقى تأثير متعدد على تشغيل الدماغ كله؛ فهناك منطقة النصف األيسر من الدماغ تقوم  ب. 

بعزف النغم، وجانب النصف األمين منه يقوم بتفكيكها وتذوقها. 

عندما يسمع الطفل املوسيقى، فإن النصف األمين من الدماغ يشتغل، أما عندما يدرس آلة  ت. 

موسيقية، فإن النصفنْي معًا من الدماغ يعمالن لديه.

تعرض الطفل لسماع املوسيقى له فوائد عديدة على دماغه. فهو يجعله يسرع في اكتساب  ث. 

اللغة، ومهارات االستماع، وينمي لديه الذاكرة واملهارات احلركية. وتدمج التجارب املوسيقية 

هذه املهارات املختلفة في الوقت ذاته، فتنشئ روابط عصبية متعددة في الدماغ. 

تعلم الطفل العزف على آلة موسيقية يساعد دماغه على األداء اجليد، ويعوده على االستقاللية  ج. 

في العمل.
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إن لألصوات التي يسمعها اجلنني تأثيرًا إيجابّيًا أو سلبّيًا حسب نوعها. فصوت املوسيقى  ح. 

يريحه. الذي  باالسترخاء  مثاًل، يشعره 

الزمان  مفهومي  إدراك  على  يساعده  الذي  التفكير  لديه  يحسن  للموسيقى  الطفل  تعرض  خ. 

واملكان.

تعلم الطفل للموسيقى في الصغر يعزز لديه وظائف الدماغ في الكبر . د. 

تصله.  التي  األجزاء  مختلف  بني  العقلي  الربط  على  قادرًا  يجعله  للموسيقي  الطفل  إدراك  ذ. 

التفكير. من  الصنف  هذا  استخدام  على  بدورها  باحلساب  املتعلقة  املهارات  وتعتمد 

تعلم الطفل آللة الكمان أو البيانو يحسن طريقة إدراكه لألصوات في األماكن الصاخبة. ر. 

كما يشير العديد من الدراسات العلمية إلى أن الغناء يساعد األطفال على تنمية رصيدهم 

اللغوي وتهذيب سلوكهم االجتماعي والتحكم في ضبط السلوك املتسم بالعنف. فالغناء يقود إلى 

إنتاج أكبر عدد من هرمونات اإلحساس باملتعة وخفض هرمونات التوتر والعنف .

كان  إذا  ما  دراسة،  على  بدورهم  اشتغلوا  النفسية  األعصاب  علوم  في  الباحثني  أن  كما 

للموسيقى تأثير على القدرات التي ليس لها عالقة مباشرة باملوسيقى، وعلى منو دماغ صغار 

األطفال. وبينوا مثل غيرهم من الباحثني، وجود ارتباط بني تعلم املوسيقى وبني بعض االستعدادات 

أن  بينوا  كما  املثال.  سبيل  على  التركيز،  ومهارة  القراءة،  ومهارة  اللفظية  كالذاكرة  العقلية، 

والتنظيم  واالنتباه  بالذاكرة  املتعلق  مثل اجلانب  الدماغ،  تستثير جوانب مختلفة من  املوسيقى 

. للمستقبل  والتخطيط 

 (Glenn شيلنبرج  جلني  جامعة  من  جاءت  التي  تلك  هي  حّقًا،  املدهشة  النتائج  أن  غير 

)Schellenberg في كندا؛ حيث بينت أن ممارسة املوسيقى من قبل األطفال الصغار يساعد 

الذكاء(. )نسبة  العقلي  ملعاملهم  السريعة  التنمية  على 

تبلغ  طفاًل   1٤٤ من  مكونة  عينة  دراسة  على  باالعتماد  النتائج  هذه  استخالص  متَّ  لقد 

أعمارهم 6 سنوات لم يدخلوا بعد إلى املدرسة االبتدائية. تلقوا دروسًا في العزف على البيانو 

وتعلموا الغناء في املعهد املوسيقي مبدينة تورنتو بكندا، وذلك من قبل أساتذة مختلفني بشكل 

منتظم، خالل مدة استغرقت 36 أسبوعًا. والنتيجة أن املعامل العقلي لهؤالء األطفال ارتفع بسرعة 

مقارنة باألطفال الذين لم يتابعوا دروس املوسيقى والغناء. وهذا ما يؤكد، تبعًا لهذه الدراسة، 

وجود عالقة بني املوسيقى وتنمية الذكاء. كما بينت نتائج هذه الدراسة أن العزف على آلة موسيقية 

أو الغناء يؤدي إلى توظيف قدرات نادرًا ما تستخدم في املواد الدراسية. وخلصت دراسة "جلني" 



36
مجلة الطفولة والتنمية -ع 37 / 2020

إلى أن األنشطة املدرسية املوازية، مثل ألعاب الشطرجن، ميكن أن يكون لها تأثير مشابه لتأثير 

املوسيقى على منو املعامل العقلي لدى األطفال.

وبشكل عام، فإن املوسيقى تساهم في النمو الشامل للطفل بدءًا من فترة الرضاعة. فالرضيع 

عندما يسمع املوسيقى؛ فإنه يشغل دماغه بقوة؛ فيحلل ويتفحص ويحاول فهم طريقة عمل اللغة 

املوسيقية؛ مما يساعده على الفهم السريع بأن إنتاج األصوات واالستماع إليها شيئان مختلفان.

وحسب دراسة أجراها الباحثون بجامعة مونستر )Münster( بأملانيا، شملت ٥٠٠ مؤسسة 

من مؤسسات رياض األطفال، فإن اللعب والغناء يعززان منو األطفال في الروض. فاألطفال خالل 

السنوات املبكرة من حياتهم في حاجة إلى إمكانات عديدة للتعبير عن غبطتهم وسرورهم بواسطة 

الغناء، أكثر مما هو متاح لهم حالّيًا.

 إن 88% من األطفال، الذين يتغنون مرارًا بهذه الكيفية، حسب هذه الدراسة، مهيئون، كما 

أكدت ذلك النتائج الطبية، للتمدرس العادي، مقارنة بنسبة ٤٤% فقط بالنسبة إلى األطفال الذين 

تقل فرصهم في الغناء .

ثالثًا: ممارسة العزف املوسيقي يعزز انسجام سلوك اإلنسان
النوتات والتدبير واإليقاع والوتيرة والتناغم،  النظام املوسيقي، من خالل عزف  إن مكون 

وبالكيفية  والرمزية.  والتحليلية  املنطقية  بوظائفه  املعروف  الدماغ،  من  األيسر  اجلانب  يشغل 

ذاتها، فإنه من خالل االستماع إلى التعبير املوسيقي أو أدائه، فإنه يتم توظيف اجلانب األمين 

من الدماغ، في مختلف أبعاده العاطفية وغير اللفظية، القائم على التواصل من خالل اإلبداع 

واخليال.

يعزز  الدماغ معا؛ وهو ما  لعمل نصفي  التعاون املستمر  يتطلب  إذن،  املوسيقى،  فاملكون 

انسجامًا. أكثر  ويجعله  اإلنساني  النشاط 

رابعًا: املوسيقى والتعلمات املدرسية
إننا نعرف منذ مدة طويلة أن التربية املوسيقية لها عالقة وثيقة بالنجاح املدرسي للتلميذ في 

الرياضيات والعلوم واملطالعة.

لدى  املدرسي،  والنجاح  املوسيقية  التربية  بني  عالقة  وجود  الطولية،  الدراسات  بينت  لقد 

املوهوبني. التالميذ  لدى  أو  فقيرة  واجتماعية  اقتصادية  وضعية  في  يعيشون  الذين  التالميذ 
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إنه بفضل علوم األعصاب واستعماله آلالت دقيقة جّد متقدمة، متَّ التعرف على امليكانيزمات 

التي تفسر الكيفية التي تؤثر بها املوسيقى على جناح التلميذ.

إن االستماع إلى املوسيقى يشغل في الوقت ذاته عدة مناطق من الدماغ: مناطق ترتبط 

بعملية اإلدراك، ومناطق تتعلق باالنفعاالت، ومناطق تتعلق باملهارات احلركية وبالوظائف العصبية 

أن  دون  إلخ(،  عمليات احلساب،  االستعداد إلجراء  التخطيط،  املشكالت،  )الذاكرة، حل  العليا 

ننسى بالطبع توظيف القشرة الدماغية املتعلقة بالسمع .

بكيفية  املوسيقى  طريق  عن  استثارتها  يتم  التعلم.  في  مهمة  جّد  تعتبر  القدرات  هذه  كل 

ومدمجة. بينها  فيما  مرتبطة  جتعلها 

هذا وقد بينت دراسة أخرى أجريت بجامعة ماك جيل )l’Université McGill(، أن سماع 

املوسيقى أو القيام بعزفها يؤثر أيضًا على أربعة ناقالت عصبية لها تأثير ذو داللة على عملية 

التعلم، وهي الناقالت التالية:

الدوبامني )Dopamine(، وهو ناقل عصبي ضروري إلثارة الدافعية واالنتباه. أ. 
السيروتونني )Sérotonine(، وهو كذلك يتدخل في السيرورات املرتبطة بالعمل الذهني  ب. 

والتعلم والذاكرة.

األوكسيتوسني )ocytocine(، وهو هرمون وناقل عصبي يساهم في استقرار الروابط  ت. 
االجتماعية، ويحفز على السلوك االجتماعي والتعاطف واإليثار.

إفرازه  يؤدي  وقد  باإلجهاد،  عالقة  له  هرموني  إفراز  وهو   ،)cortisol( الكورتيزول  ث. 
والتعلم. الذاكرة  إضعاف  إلى  طويلة  ملدة  املفرط 

وإذا كان مستوى الدوبامني وسيروتونني وأوكسيتوسني لم تتعرض للقياس في سياق متعلق 

بالتربية، فإن الكورتيزول على عكس ذلك متت دراسته. فقد بينت دراسة أجريت على تالميذ السنة 

مقارنة  لديهم  انخفض  الكورتيزول  مستوى  أن  املوسيقى،  دروس  تابعوا  والسادسة  اخلامسة 

عدم  من  بالرغم  فإنه  األوكسيتوسني،  أما  املوسيقى.  تدرس  لم  التي  الضابطة  العينة  بتالميذ 

دراسته في السياق املدرسي، فإن األبحاث بينت أن التربية املوسيقية ميكن أن جتعل األطفال 

للتعاون مع غيرهم ومساعدتهم. وهو السلوك الذي يلعب فيه الكورتيزول دورًا  أكثر استعدادًا 

أساسّيًا. غير أنه ينبغي أال نفهم من هذا كله وجود عالقة سببية بني التربية املوسيقية والنجاح 

املدرسي بشكل آلي.
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خامسًا: املوسيقى والقراءة
اآللة  على  وعزفه  موسيقي  نص  مقطع  قراءة  على  القدرة  اكتساب  على  املوسيقى  تساعد 

املوسيقية. ومتعلم املوسيقى ال يقرأ كلمات وجماًل فحسب، وإمنا يقرأ رموزًا موسيقية مثل املدى 

الزمني واملالحظات واملفاتيح والتعديالت، إلخ. وباختصار شديد، فإن الطفل يتعود على قراءة 

األشكال وربطها بقيم معينة، مثل أشكال النغمات املوسيقية أو الصمت أو عمل يدل على إشارة 

معينة.. وهذا يساعد الطفل الذي يتعلم املوسيقى على اكتساب مفهوم الترابط في وقت مبكر. 

يرى الطبيب الكندي املعالج باملوسيقى إجنويلني فايناكورة )Guylaine Vaillancourt) أن 

التركيز ومنو القدرات احلسية، والعمل املزدوج لنصفي الدماغ معًا املكتسب عن طريق املوسيقى، 

ميكنه نقل هذه القدرات الذهنية املهمة إلى مجال املواد الدراسية األخرى، وكذا مساعدة الطفل 

على تعلم اللغة وتدريب الذاكرة والتآزر النفسي احلركي .

ترى املربية الكندية نيكول ماالنفانة )Nicole Malenfant) املختصة في الطفولة الصغرى 

أن " للموسيقى تأثيرًا إيجابّيًا على منو الطفل. فالبرامج املوسيقية في املدرسة تساعده على األداء 

اجليد في املواد الدراسية األخرى. كما أنها تعلمه حسن االستماع إلى ما متَّ عزفه. وهي متكنه، 

كذلك، من الربط والتنسيق بني حركاته وتنمية ذاكرته وحتسني إدراكه احلسي، ولها دور في تأكيد 

ذاته؛ مما يجعله يشعر بالرضا واالعتزاز واملغاالة في تقدير ذاته". 

أما هانش ماشر )James Hanshumacher) فإنه يرى أن تعلم الفنون عمومًا، لها تأثير جّد 

إيجابي على العديد من جوانب شخصية الطفل؛ فهو يرى أنها " تساعد على تنمية اللغة والرفع 

من مستوى االبتكار واإلبداع وتقوية االستعداد للقراءة والتنمية االجتماعية واألداء العقلي بشكل 

عام. وأخيرًا، فإن الفنون تعزز االجتاهات اإليجابية لدى التالميذ في املدرسة" . 

القراءة، حسب املرصد  الذين يعانون من صعوبات  الدول املتقدمة،  إن نسبة األطفال في 

الوطني للقراءة في فرنسا، تبلغ ٢٠ إلى ٢٥%؛ مما جعل من هذه الظاهرة أمرًا مقلقًا، خاصة 

عندما نعلم أن اكتساب مهارة القراءة تتحكم في النجاح املدرسي في مختلف املكتسبات التعلمية 

األساسية األخرى. هذا فضاًل عن أن الفشل أو صعوبات القراءة مما يعّد عرقلة أكادميية أو 

مهنية في املستقبل.

املوسيقى  في  التخصص  املتعددة  بالدراسات  يهتمون  الباحثني  جعل  ما  هو  األمر،  وهذا 

وتأثيرها في اكتساب اللغة. لقد أكد سلوبودا )Jhon A. Sloboda) العالم السيكولوجي األمريكي 

على أن املوسيقى واللغة متتلكان العديد من أوجه الشبه على املستوى املفاهيمي.
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تعلم  على  تساعد  فهي  نفسها.  للكلمات  احلامل  املوسيقى مبثابة  أن  علمّيًا  تأكد  وقد  هذا 

الكلمات أو اجلمل عن طريق الغناء. فالغناء يساعد على تعلم احلروف األبجدية واجلمل بشكل 

يترسخ  التعلم  ويجعالن  الذاكرة،  على  نفسْيهما  يفرضان  اللذْين  والغناء  اإليقاع  بفعل  أفضل 

بطريقة دائمة من خالل توظيف الذاكرة طويلة األمد. فاملمارسة املوسيقية يسهل نقل كفايتها إلى 

القراءة. تعلم  مجال 

سادسًا: الرياضيات والفيزياء
ما قيل عن فائدة املوسيقى بالنسبة إلى تعلم القراءة، ينطبق بدوره على تعلم الرياضيات 

احلروف  أشكال  وهي  عليها،  التعرف  يتم  األشكال  من  العديد  جند  املوسيقى  ففي  والفيزياء. 

املوسيقية. منها أشكال دائرية، وبيضاء وسوداء اللون، وأخرى ملتوية، إلخ، وكل واحدة من هذه 

العالمات لها داللة معينة ترتبط بها.

وهناك أيضًا في املوسيقى ما يساعد الطفل على تعلم األشكال الهندسية، عن طريق اكتشافه 

اخلطوط املتوازية واخلطوط العمودية، إلخ. فهناك، إذن، مجموعة من الرموز التي يتعرف الطفل 

عليها خالل تعلم املوسيقى وممارستها، سواء في أثناء كتابتها أو قراءتها أو معرفة داللتها. كما 

أن املوسيقى تعَرُف الطفل مبفهوم معادلة القيم، أي أن عالمتنْي سوداوْين تعادالن عالمة موسيقية 

بيضاء؛ مما يجعل الطفل يتعلم عملية اجلمع بني القيم.

وللموسيقى، كذلك، دور مهم في تنمية املنطق أو الفكر الرياضي، فليست هناك معرفة منطقية 

أكثر من املعرفة املوسيقية، تكتسب خالل تعلم األحلان املوسيقية )Solfège)، والتي ُتـتعلم في 

وهذه  املنطقية.  القواعد  من  مجموعة  تعلم  من  ميَكن  مما  املوسيقية؛  اآلالت  استخدام  موازاة 

القدرات - في مجملها - يحتاج إليها الطفل خالل تعلم الرياضيات والطبيعيات.

سابعًا: التاريخ
إذا تتبعنا استعراض أهمية ودور تعلم املوسيقى في اكتساب املواد الدراسية، فإن املوسيقى، 

كذلك، تساعد على االهتمام مبادة التاريخ. فكل من يقوم بالعزف على آلة موسيقية يجد نفسه 

غارقا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في التاريخ.

إن املوسيقيني يشكلون بدورهم جزءًا من التاريخ، مثلهم مثل الفنانني التشكيليني أو فناني 

النحت. واملوسيقى فضاًل عن ذلك كله، تساعد على التعبير عن مشاعر الغضب واحلزن أو الفرح 

والسرور. وهذا األمر يؤكده الواقع، منذ العصر القدمي والعصر الوسيط، إلى املعزوفات املوسيقية 

املعاصرة.
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إنه من األهمية مبكان، إذن، دراسة التاريخ، عبر تعلم وممارسة املوسيقى، ومعرفة السياق 

االجتماعي والسياسي واالقتصادي الذي أفرز هذا النوع أو ذاك من املوسيقى. وهذا من دون 

ر اختبار الطفل في  شك يساعد على الفهم اجليد لآلثار املوسيقية وتأويلها وتقديرها. إنه ييسِّ

أصيلة  طريقة  إنها  وتطورها.  املوسيقى  تاريخ  في  اختباره  من  كما ميكن  املوسيقية،  املفاهيم 

ومفيدة في التعلم والتثقيف عن طريق اللهو املمتع.

خالصة
مييل دماغ اإلنسان إلى املوسيقى منذ الوالدة. أما قبل ذلك فإنها تسبب الراحة واالرتخاء 

للجنني. والواقع أن االنفعاالت التي حتدثها املوسيقى عاملية؛ فتأثيرها يحضر في كل الثقافات 

اإلنسانية في جميع أنحاء العالم وعبر التاريخ. وتستخدمها بعض الشعوب في املناسبات الدينية 

للسمو الروحي أو في العديد من االحتفاالت. كما تستخدم للتعبير عن املشاعر الداخلية. وفي 

إعداد األطفال للنوم. واستخدمها األطباء في العالج النفسي لبعض املرضى.

أما االكتشافات العلمية في مجال علوم األعصاب وعلم النفس املعرفي، فقد أغنت التراث 

العلمي في السنوات األخيرة بنتائج هذه العلوم، التي بينت تأثير املوسيقى اإليجابي على الدماغ. 

لقد بينت التفاعل القائم بني املوسيقى واللغة. كما بينت تأثيرها اإليجابي على القدرات العقلية 

وعلى املرونة الذهنية. إن املوسيقى تلمس أعماق خاليا الدماغ، عن طريق الربط بني عدة أنشطة 

واملمرات العصبية املرتبطة بالتجارب العقلية والعاطفية التي تؤثر على الذاكرة.

وألهمية املوسيقي في تربية الطفل وتهذيب سلوكه وتفتح قدراته العقلية وتنميتها، وبالنظر 

إلى التأثير الذي متارسه في التعلم والنجاح املدرسي، فإن املنظمة العاملية للتربية والثقافة والعلوم 

 )UNESCO) في مؤمترها الدولي الثاني، الذي عقدته في سيول )Séoul) عام ٢٠1٠ حول 

والهيئات  املنظمات  ومختلف  املدني  املجتمع  وكذا  األعضاء  الدول  مختلف  دعت  الفنية،  التربية 

املهنية إلى ضرورة معرفة األهداف وتطبيق اإلستراتيجيات املقترحة وتنفيذ اإلجراءات، والتعاون 

على حتقيق تعليم فني عالي اجلودة، يفيد األطفال والشباب واملتعلمني من جميع األعمار.

بها، من جهة،  تعلم املوسيقى لالستمتاع  النشء على  تربية  إلى  فما أحوجنا واحلال هذه 

ذاته  الوقت  في  وإعدادهم  ثانية،  جهة  من  توازنها،  وحتقيق  وتفتح شخصيتهم  عقولهم  وتنمية 

اجليد. التمدرس  لتحقيق 
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الّلعـب عـِندَ األطَفـال
تـَربيـَــــــة وَجمـَـــال

عالء الدين حسن 

مقدمة
فل هو ميدان تعبيره ومسرح خياالته ، وهو  فـولة مرحلة لعب ونشاط ، واللّعب عند الطِّ الطُّ

الفرصة القيِّمة الَّتي يتَّصل فيها بـَمن حوله .. واللّعب مفتاح التَّربيـة واحلياة ، وهو شيٌء طبيعيٌّ 

وعامٌل مهمٌّ في النُّمو. 

ة في تناول األشياء ،  رعة واخلفَّ واللّعب - اصطالحًا - هو حركة يقصد بها التَّسلية أو السُّ

اب: "عـلِّموا  وبعبارة أخرى : هو ما نعمـله باختيارنا في وقت الفراغ .. وِمن قدمي قال عمر بن اخلطَّ

ماية وركوب اخليل". باحة والرِّ أوالدكم السِّ

ه يقوم به األطفال ِمن أجل التَّرفيه والتَّسلية ، ويستغلّه الكبار عادة ليسهم  فاللّعب نشاط موجَّ

يها اإلنسان  في تنمية سلوكهم وشخصّياتهم بأبعادها املختلفة ، أو هو سلسلة ِمن احلركات يؤدِّ

لدفع امللل ، وهو وظيفة لإلنسان أساسيَّة . 

ومع  األشـياء  العالقات بني  فل إلدراك  الطِّ أولى وسائل  واللّعب   .. رياضة حياة  واأللعـاب 

فل باالستقالليَّة ، وبها تنمو مهاراته وقدراته،  احمليط في فضائه اخلارجي ، ومع األلعاب يشعر الطِّ

ويحقِّق تصّوراته عن نفسه وعن أقرانه.

ِمن املشاركة  إلى نوع  املغلق  ات عن عاملها  الذَّ العميق - يعني خروج  واللّعب - مبفهومه 

االجتماعيَّة والثَّقافيَّة والنَّفسيَّة ، وهو عند اإلنسان كما هو عند احليوان دليل اكتمال املخلوق 

اخلارجي.  العالم  مع  قواه  وتناسق 

ل من نادى باستخدام اللّعب لفهم األطفال وتربيتهم ؛ وذلك في القرن  وكان - روسـو - أوَّ

* كاتب وباحث سوري.
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فولة.  افع الفطرّي للنَّشاط واللّعب ِمن أهمِّ خصائص الطُّ الثَّامن عشر ، بينما عدَّ - فروبل - الدَّ

ِمن اآلباء مازالوا يرون  الكثيرين  أنَّ  التَّربويَّة في حياة اإلنسان  اهات  ِمن أتعس االجتِّ أنَّه  بيد 

فل هزاًل وتفاهة. وقدميًا أيضًا كان ُيعَتَقد عند البعض أنَّ اللّعب عيب ال يليق بطفل ُيهيَّأ  لعب الطِّ

جولة.  للرُّ

ط اجلسم ويثير الفكر ويعطي فرصًا للتَّعبير االبتكاري. ويسـاعد على تنمية قدرة  واللّعب ينشِّ

التَّوازن والّنمّو الّذهنّي وتنشيط اخليال واإلدراك.

فل  م، ويبعد الطِّ فل وبيئته، ويشعره بالقدرة على التَّحكُّ م احلاجز النَّفسّي بني الطِّ واللّعب يحطِّ

ي لديه روح التَّعاون واالنتماء إلى اجلماعة. عن األنانيَّة وينمِّ

ويتقن ركوب   ، واالستطالع  والتَّسلُّق  املدرسة في اجلري  قبل سنِّ  فل حياته  الطِّ وميضي 

املتموسق. اإليقاعّي  اللّعب  في  جماليَّة  ويجد  الثَّالث،  العجالت  ذات  اجته  درَّ

فل بأن يعبِّر عن نفسه في رسومه تعبيرًا حّرًا ، فال ننتقد زرقة األرض  ماح للطِّ وينبغي السَّ

جل إن كان أكبر ِمن املنـزل. ن، وال ننتقد حجم الرَّ في رسمه امللوَّ

هلة عن احلياة اليوميَّة  فل في اللّعب مع غيره في سنِّ الثَّالثة .. ولعلَّ القصص السَّ ويبدأ الطِّ

القصص  يحبُّ  أنَّه  كما  غير.  الصَّ لعامله  فهمه  ع  وتوسِّ احلياة،  في  بالنِّظام  فل  الطِّ شعور  تقّوي 

النَّقل وغيرها. مى وعربات  اخلياليَّة والدُّ

راسة األساسيَّة يزداد إقبال األطفال على تعلُّم املهارات الّضروريَّة ، ومييلون  وفي مرحلة الدِّ

إلى األلعاب اجلماعيَّة أكثر فأكثر، ويكون اللّعـب التَّمثيلّي محبَّبـًا إلى األطفال في هـذه املرحلة. 

ياضة ، وهنا يكون في  الرِّ فل شيئًا ِمن املغامرات وأنواع  التَّالية يهوى الطِّ نوات  وفي السَّ

املهارة. الكتساب  التَّشجيع  إلى  حاجة 

األلعـَاب اإللكرتونيَّة وَالشَّعبيَّة :
م في استخدام  إنَّ األلعاب اإللكترونيَّة هي نتاج تكنولوجيا هذا العصر وما يرتكز عليه ِمن تقدُّ

احلاسب، وهي ألعاب مبرمجة تعتمد على حساب االحتماالت في تصميمها الفنِّي. وجلُّ األطفال 

ا يعرفونه عن آبائهم ، ولعلَّها أي:  الَّذين ميارسون هذه األلعاب صاروا يعرفون عنها أكثر ممَّ

لوك العدوانـّي لدى األطفال؛ وبالتَّالي يتَّجهون  األلعاب اإللكترونيَّة تساهم في تشكيل صورة السُّ

إلى ارتكاب مزيد ِمن العنف . وِمن أهم أهداف اإلشراف على لعب األطفال: 

- إتاحة أوجه نشـاط مناسبة ملستوى منّو أفضل.
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فل على أن يتعلَّم شيئًا جديدًا عن العالم  - إتاحة ألوان ِمن النَّشاط ذات مغزى تساعد الطِّ

احمليط به. 

ر ويبتكر حلواًل جديدة ملشكالته، وتدريبه على  فل كيف يرسم اخلطط وكيف يفكِّ - تعليم الطِّ

احترام اللّعب. 

عبيَّة لألطفال ؛ حيث إن لها دورًا كبيرًا في  ر بضرورة األلعاب الشَّ وِمن األهميَّة مبكان أن نذكِّ

تعميق التَّفاعل االجتماعّي بني األطفال ، وإكسابهم القدرة على املواجهـة دون ضعف أو خجل، 

فجميع تلك األلعاب تعتمد على تعاون األطفال ِمن أجل إجناح اللّعبة الَّتي هي ِمن صنع أيديهم 

تنمية  على  وتعمل  إبداعاتهم،  مواطن  وإبراز  وتفكيرهم  تنمية حواسهم  على  فتساعد  وعقولهم؛ 

فل باآلخرين وبحقوقهم.  إحساس الطِّ

وفي اللّعب بني األطفال يختفي احلقد، فإذا بالقلوب تتصافح على رغم تباين البيئة االجتماعيَّة.. 

وإنَّ جماليَّة األلعاب تبدو واضحة في االنسـجام ورسم أعذب اخلطط واستخدام أجمل العبـارات 

بصورة تلقائيَّة غير مصـطنعة. 

تـَواصـُـل مـُسـتمر:
فل الَّذي مُيَنع ِمن اللّعب يقع فريسة لألمراض اجلسميَّة والنَّفسيَّة، وهو ينمو بشكل سليم  والطِّ

ماح لـه مبمارسة األنشطة املختلفة. عندما يعطيه الوالدان الفرصة كي يحقِّق ذاته عن طريق السَّ

فل ِمن معرفة أنَّ هذا النَّشاط الَّذي ميارسه األطفال ال يعني  وال بدَّ للقائمني على تربية الطِّ

ا هو نشاط اجتماعّي ذو طابع تاريخّي له خصائصه الَّتي جتعل منه شرطًا  مضيعة الوقت، وإمنَّ

فل. ومعروف أنَّ البريطانّيني ينفقون قرابة 1.67 بليون جنيه إسترلينّي سنوّيًا  أساسًا لتطّور الطِّ

فل الواحد ُينَفق عليه حوالـي 137 جنيهًا إسترلينّيًا  مى، وهذا يعني أنَّ الطِّ لشراء األلعاب والدُّ

وسطّيًا.

ولألسـرة دور كبير في اختيار األلعاب املفيدة اخلالية ِمن العنف، وال بدَّ ِمن تنظيم برامج 

يفيَّـة ؛ وذلك بالقيام برحالت ترفيهيَّة  ـة في فتـرة اإلجازة الصَّ ة تسـّد فراغ األطفال، وخاصَّ جادَّ

ياحيَّة ومعارض الكتب واملتاحف املختلفة .. وكّل هذا يساعد أبناءنا  اّطالعيَّة، وزيارة املعالم السِّ

االنتماء  روح  ِمن  وتقلِّل  وبدنيَّة  نفسيَّة  أمراضًا  تسبِّب  الَّتي  ة  ارَّ الضَّ األلعاب  عن  االبتعاد  على 

االجتماعّي.
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مـِن هـَـدي النـّبوَّة:
كض،  بالرَّ تارة  األطفال،  مداعبة  في  الله -  ِمن رسول  نأخذها  العمليَّة  روس  الدُّ أدّق  وإنَّ 

وأخرى باحلمل، وثالثة بتصغير االسم، ورابعة باملضاحكة .. إلى غير ذلك .. فقد لعـب - مع 

ه العبَّاس  مـي ، وأجرى مسـابقة اجلري بني أطفـال بني عمِّ ع األطفال على الرَّ الّصبيـان ، وشـجَّ

ة مواطن لعب األطفال ولم ينكر  واسـتقبل الفائز بصدره ثمَّ اآلخـر .. وهكـذا. وشـاهد - في عـدَّ

عليهم. 

ّيدة عائشة أّم املؤمنني - رضَي الله عنَها - لعبة على شكل فرس لـه جناحان كانت  وكانت للسَّ

غار. الم يالطف الصِّ الة َوالسَّ حتتفظ به . وكان عليِه الصَّ

وبعـْـــد ..
اقة وبناء املهارات واالنتقال ِمن الفرديَّة  إنَّ األلعاب تهدف إلى تنمية القدرات وجتديد الطَّ

فل باعتبارها  البة إلى اجلماعيَّة اإليجابيَّة. وال ينبغي بشكل ِمن األشكال حتطيم ألعاب الطِّ السَّ

فل أن  فل باملعالم احلضاريَّة. كما ميكن للطِّ وسيلة لعقابه. وبوساطة اللّعب ميكن تعزيز عالقة الطِّ

يكتسب قيمًا إنسـانيَّة كثيرة، مثـل: العدالة واملساواة واحملبـَّة واحلريَّة. 

تكون بني  وأن  األطفال،  أعمار  تتناسب مع  الَّتي  األلعاب  يختـار  أن  املربِّي هنا هو  ودور 

فـل محاكاة سـلوك الكبار. وأن ال ينكشف عن اللّعب ضرر نفسّي ومعنوي،  األلعـاب أنواع تتيح للطِّ

ينيَّة.  وأن ال يتعارض مع املواقف اإلنسانيَّة والدِّ

مراِجـع البحث
د عبد احلميد - مكتبة النَّهضة املصريَّة.  1- كيف يلعب األطفال ؟ ترجمة : محمَّ

٢ - الوسـائل التَّعليميَّة - د. أحمد حسني - مركز الكتـاب - القاهرة. 

د سويد - ط )٥( عام 199٥. فل - محمَّ 3 - منهج التَّربية النَّبويَّة للطِّ

اب يوسف - دار الفكر بدمشق.  فل - عبد التَّوَّ ٤ - تنمية ثقافة الطِّ

حيلي - دار الفكر.  ٥ - األسرة املسلمة - د. املرحوم : وهبة الزُّ

ين، اإلمام أبو حامد الغزالي - دار الفكر - بيروت 1٤٢٥. 6 - إحياء علوم الدِّ

ان 199٢. 7- سيكولوجيا اللّعب - أحمد بلقيس- دار الفرقان - عمَّ

فل - تر : علي منصور - وزارة الثَّقافة - دمشق 198٠. 8 - علم نفس الطِّ

وريَّات. حف والدَّ 9 - عدد ِمن الصُّ
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أطفالنا.. وتكنولوجيا املعلومات

عبده الزرّاع 

مقدمة
شهد الربع األخير من القرن العشرين ثورة علمية تكنولوجية مهمة، متثلت في تطور وسائل 

ل العالم  االتصال تطورًا متسارعًا؛ أدى إلى ما نراه اليوم من تقدم علمي في عالم املعلومات، حوَّ

املعاصر إلى قرية كونية، ترتبط بشبكة إعالمية واحدة عبر األقمار الصناعية.

وكالهما  للتثقيف،  املعاصرة  الوسائل  أهم  إحدى  املعلومات  وتكنولوجيا  املعلوماتية  ومتثل 

يعتمد على اآلخر ويوظفه، مبا أدى إلى تطور متالحق، اعتمد في إجماله على االختزال في كل 

شيء: اختزال املسافات، واختزال الزمن، اختزال الكم واملساحة واملهارات واإلمكانات والوسائط 

والبدائل، وغيرها من املفاهيم التي حيرت البشرية عبر تاريخها )اخلفة واحلركة والزمن(.

نحو  على  التكنولوجيا  أدوات  مع  التواصل  األطفال  يستطيع  أن  األمر  غريب  من  ورمبا 

بشدة  يعبر  بهم  العهد  قريب  منتج  أنه  على  البعض  يفسره  ما  وهو  الكبار،  على  فيه  يتفوقون 

عن أمناط وتشكيالت احلياة في زمنهم )1(؛ ومن ثم فهم صانعو التطور والتغيير في املستقبل 

القريب. وإذا كان االعتقاد السائد بأن الثقافة متر من الكبار إلى الصغار دومًا، وليس العكس، 

إلى  االنتقال من مرحلة  الصغار خصوصًا في ظروف  أن  نرى  "أال  يتساءل:  الذكاء احلر  فإن 

مرحلة، وما يترتب عليها من تغيير في أساليب احلياة واملعاش أقدر على استيعاب هذا التغيير، 

ومالحظته واحتضانه؟ أال نرى أنه في عصرنا؛ عصر الثورة العلمية والتكنولوجية الوافدة إلينا، 

أن بإمكان الصغار نقل معارفهم ومعلوماتهم إلى الكبار، ومبقدورهم أن يشرحوا مسائل تتعلق 

باملنجزات العلمية واآلالت احلديثة، بحيوية وقدرة أكبر ممن هم أكبر سّنًا في بعض األحيان"؟ 

* شاعر وكاتب أطفال، وباحث فى مجال ثقافة الطفل - مصر.
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إذن فتأثيرات تكنولوجيا املعلومات على هذه األجيال اجلديدة كبيرة جّدًا، ساعدت على اتساع 

أفق التفكير العلمي والتخيل اإلبداعي لديهم بدرجه تفوق األجيال السابقة، بل زادت من مستوى 

ذكائهم أيضًا، وعلى الرغم من أن وسائل تكنولوجيا املعلومات لها فوائد كثيرة ومتعددة، فإن لها 

أيضًا أضرارًا كثيرة تتمثل في قضاء وقت طويل أمام هذه الوسائل )امليديا( احلديثة، مبا حتمل 

من ثقافة مغايرة، قد ال تتفق بحال مع عاداتنا وتقاليدنا وأعرافنا وقيمنا، وهذا يؤثر بالسلب على 

تأثيرات هذه الوسائل اإليجابية والسلبية على أطفالنا، ومدى  لذا يناقش هذا املقال،  أطفالنا؛ 

االستفادة منها مبا يخدم مصلحة الطفل املصري والعربي، وكيفية حمايتهم من أضرارها، وتتمثل 

هذه الوسائل في:

أثر التلفزيون والفضائيات على الطفل العربي واملصري وثقافته.  -

أثر احلاسوب وشبكة اإلنترنت على الطفل العربي واملصري وثقافته.  -

-  كيف نحمي أطفالنا من خطر الفضائيات واإلنترنت؟

التوصيات.  -

مصطلحات البد منها:
الطفولة:

يقول الدكتور أحمد زلط: "الطفل هو املولود حتي البلوغ سواء أكان الطفل هو املولود أم 

الصبي أم الغالم أم الولد؛ ألنه يجيء لغة باملفهوم الواحد، وال عجب أن ألفينا اهتمام أسالفنا 

األوائل بالطفولة مكانة ومعنى. واحلق أن مكانة الطفل الكبيرة في التراث، والنصوص الباقية 

عن العرب، تدل على معنى الطفولة العميق عن أسالفنا، وتعكس صدق نظرتهم األصلية جتاه 

الطفل ومنزلته في املجتمع بعامة، وفي قلوب اآلباء واألمهات والناس على امتداد تاريخ األمة 

بشكل خاص، فقد اهتم اللغويون القدامى بالطفل العربي، ودونوا ما يتعلق به من أدبيات وأسماء 

وصفات، وكلمات وألفاظ وأصوات وأخبار، وقد فصلت املعاجم أحوال الطفل من الصغر إلى 

حدثًا  فتي  ثم  مراهقًا،  يصير  أن  إلى  وطفاًل،  وصبّيًا  ورضيعًا،  ووليدًا،  جنينًا،  وتتبعته  الكبر، 

شاّبًا ورجاًل يافعًا، أي أن الطفل في اللغة هو الولد الصغير، ويبقى اسم الطفل عليه حتى مييز، 

فيسمي صبّيًا، والعرب تستعمل اللفظني مبعني واحد )...(. أما التعريف التربوي للطفولة فيما 

يري علماء علم النفس أو االجتماع، فهي مرحلة؛ إذ الطفولة chilghood مرحلة عمرية متدرجة، 

تبدأ من املرحلة اجلنينية إلى مرحلة الرشد، فقد قسم علماء علم نفس النمو مراحل الطفولة إلى 

أربع مراحل، هي:
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املرحلة اجلنينية.  -1

مرحلة الطفولة املبكرة.  -٢

مرحلة الطفولة الوسطي.  -3

مرحلة الطفولة املتأخرة.  -٤

ويعرف قاموس علم االجتماع مرحلة الطفولة، بأنها فترة احلياة التي تبدأ منذ امليالد حتي 

أو  الزواج،  أو عند  البلوغ  الطفولة عند  تنتهي  فقد  إلى أخري،  ثقافة  الرشد، وهي تختلف من 

لكل طور من  املميزة  تنوع اخلصائص  إلى  االلتفات  لكنه يجب  لها،  يصطلح على سن محددة 

.)٢( الطفولة  أطوار مرحلة 

في حني قسم فريق آخر مرحلة الطفولة إلى ثالث فترات، هي الطفولة املبكرة )من املولد 

حتي السادسة(، والطفولة املتوسطة )من الثانية وحتي العشرين، وتدخل ضمنها فترات البلوغ 

واملراهقة، ومطلع الشباب، وبداية احليض بالنسبة إلى الفتاة(. لكن التقسيم الشائع لدي علماء 

 8 - 6( املتوسطة  الطفولة  )3 - 6 سنوات(، ومرحلة  املبكرة  الطفولة  النفس هو: مرحلة  علم 

سنوات( ومرحلة الطفولة املتأخرة )8 - 1٢ سنة(، وأخيرًا مرحلة املثالية أو الرومانسية )1٢ - 

نهاية مرحلة الطفولة أو إلى 18 سنة( )3(.

الثقافة:
إليه  يسعي  الذي  احملبب  الفكري  واإلمتاع  الوجداني  الغذاء  بأنها  الثقافة  البعض  عرف 

اإلنسان سعيًا، وال يتلقاه فرضًا، وال يساق إليه قسرًا وال كرهًا. وبالتالي فهي تختلف عن التعليم، 

فكل كائن من املمكن أن يتعلم، ولكن ليس كل كائن من املمكن أن يكون مثقفًا، إال إذا أراد ذلك 

من تلقاء نفسه.

وتشير املوسوعة العربية امليسرة إلى أن الثقافة، هي أسلوب احلياة السائد في أي مجتمع 

عن  اإلنساني  املجتمع  مييز  ما  أهم  والثقافة  البشري.  للجنس  األولي  البدايات  ومنذ  بشري، 

تراثًا  وتنتقل  التاريخ،  وأعرافها واجتاهاتها تستمد من  فعادات اجلماعة  املجتمعات احليوانية؛ 

اجتماعّيًا إلى األجيال املتعاقبة، واللغة هي العامل الرئيس لنقل الثقافة، وإن كانت بعض أمناط 

السلوك واالجتاهات تكتسب بوسائل أخري عبر اللغة.

أشياء:  متثله  الذي  اجلانب  إلى   - املثال  سبيل  على   - املادية"  "الثقافة  اصطالح  ويشير 

كاآلالت واألسلحة واملالبس وأشغال الفن، على عكس الثقافة الدينية أو الروحية. وعمومًا فإن 

.)٤( واملجتمعات"  التحضر  بني  التميز  على  تساعد  الثقافي  التنظيم  تعقد  درجة 
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تايلور عام 1871م صاحلًا  إدوارد  الذي قدمه  الشائع  الكالسيكي  التعريف  يزل  لم  ولكن 

والفنون  والعقائد  املعرفة  على  يشتمل  الذي  املركب  ذلك  هي  الثقافة  "إن  والقائل:  لالستعمال، 

واألخالق والتقاليد والقوانني، وجميع املقومات والعادات األخري التي يكتسبها اإلنسان باعتباره 

املجتمع". عضوًا في 

ويري د. السيد نصر الدين السيد أن الثقافة "هي الذاكرة احلافظة حلصيلة ما مرَّ باإلنسان 

من خبرات وجتارب عبر تاريخه الطويل، وهي اآللية الضابطة إليقاع حركة مجتمعه واحملافظة 

على متاسكه مبا تؤسسه من قيم وترسخه من تقاليد وأعراف، وهي - في النهاية -األداة التي 

يستخدمها لفهم حالة ولتفسير ما يدور حوله من أمور مبا تقدمه من طرائق حتليل ومنهجيات 

تفكير؛ ومن ثم فهي وسيلته لتحديد مواقفه جتاه مستجدات واقعه".

وفي قاموس علم االجتماع، "يعد تعريف فرانز بواس منوذجًا للتعريفات الوصفية للثقافة"؛ إذ 

إن الثقافة تتضمن كل مظاهر العادات االجتماعية في املجتمع احمللي واستجابات األفراد نتيجة 

لعادات اجلماعة التي يعيشون فيها ومنتجات النشاط اإلنساني.

أما التنشئة الثقافية، فهي عملية "تشكيل اإلنسان عن طريق التعليم والتدريب حتي يصير 

حينًا،  شعوري  بشكل  تتم  عملية  وهي  الثقافية،  حياته  في  املجتمع  يشارك  ألن  قاباًل  شخصًا 

ملشاركة  قابل  غير  غريزية جتعله  دوافع  عليه  وتسيطر  يولد  فالطفل  أخرى،  أحيانًا  والشعوري 

آخرين في احلياة االجتماعية، فيتواله املجتمع بتقاليده وعاداته وميرنه على القيام بذلك. وتعّد 

مراحل التعليم املختلفة في معني من معانيها وسائل للتنشئة الثقافية؛ ألنها تنقل لشباب آخر ما 

وصلت إليه الثقافة اإلنسانية وتربيهم عليها، ويسهم أصدقاء اللعب واألندية و... أشباههم في 

تنشئة الثقافة ألن الفرد يتعلم منهم الكثير.

الثقافية "دورًا كبيرًا في منو األطفال  للثقافة، وللتنشئة  التعريفات السابقة أن  يتضح من 

عقلّيًا من خالل تأثر النشاط العقلي مبا يستمده الطفل من البيئة الثقافية، وفي منوهم عاطفّيًا 

واالجتاهات وطرق  امليول  وإكسابهم  املختلفة،  للمؤثرات  استجاباتهم  تنمية  وانفعالّيًا من خالل 

التعبير عن انفعاالتهم، وفي منوهم حركّيًا من خالل تنظيم حركاته ونشاطاته ومهاراته، وينطوي 

ذلك كله على بناء شخصياتهم وحتديد سلوكهم")٥(.

االهتمام العاملي بالطفولة:
لقد بدأ االهتمام العاملي بالطفولة منذ إعالن جنيف حلماية األطفال عام 19٢٤، ثم تطور 
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ليصبح نواة إلعالن الطفل عام 19٥٠، ومتَّ تخصيص عام 1979 ليكون عامًا دولّيًا للطفل؛ بهدف 

تكريس كل اجلهود من أجل وضع الطفولة في مقدمة األولويات، ثم جاءت اتفاقية حقوق الطفل 

عام 1989 لتعزز االهتمام العاملي بقضايا الطفل واحتياجاته وحقوقه.

االهتمام  ذروة   ٢٠٠٢ ومايو   199٠ سبتمبر  في  للطفولة  العامليان  القمة  مؤمترا  وشكل 

بالطفولة، واتفق املجتمع الدولي على أعلي املستويات السياسية على أهداف إمنائية لتحسني حياة 

األطفال، وإقرار اإلعالن اخلاص ببقاء الطفل وحمايته ومنائه، وأقرت األمم املتحدة بالقرار رقم 

٥3/ ٢٥ في العاشر من نوفمبر1998 الفترة من ٢٠٠1 إلى ٢٠1٠، العقد الدولي لثقافة السالم 

والالعنف ألطفال العالم.

كما تزايد االهتمام بالطفولة على املستوي الوطني في أعقاب إنشاء املجلس القومي للطفولة 

واألمومة عام 1988، واملبادرة بالتصديق على اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل، وإعالن السيد 

ورعايته،  املصري  الطفل  والثاني حلماية  األول  العقدْين  لوثيقتي  مبارك  محمد حسني  الرئيس 

وصدر قانون الطفل رقم 1٢ لسنة 1996 والئحته التنفيذية، والذي جاء معبرًا عن الرعاية الكاملة 

حلقوق الطفل، وخصص الباب السابع لثقافة الطفل ونصَّ على أن تكفل الدولة إشباع حاجات 

الطفل الثقافية في شتي مجاالتها من أدب وفنون ومعرفة، وربطها بقيم املجتمع في إطار التراث 

اإلنساني والتقدم العلمي احلديث )6(.

الطفل العربي، وتكنولوجيا املعلومات:
أجمعت اآلراء على أن مصير املجتمعات في عصر املعلومات رهن بنوعية البشر التي ميكن 

أن تنتجها من خالل تضافر مؤسساتها التعليمية واإلعالمية والعلمية والثقافية، وهذه النوعية - 

بدورها - تتوقف بصورة أساسية على مدي جناح هذه املجتمعات في تربية الطفل بحيث ميكنه 

مواجهة حتديات احلياة في مجتمع املعلومات، وهو األمر الذي يتطلب تربية للطفولة مغايرة لتربية 

بتكنولوجيا  التربية  هذه  لعالقة  ومتعمقة  متأنية  دراسة   - بالتالي   - ويستلزم  الصناعة،  عصر 

املعلومات؛ لتحديد الغايات واستحداث الوسائل من خالل التعرف على التحديات املرتقبة والفرص 

يرتبط  وإنتاجًا  فكرًا وسلطة وصناعة وممارسة  اإلعالم بوصفها  لعبت وسائل  وقد   ،)7( املتاحة 

باحلاجات القائمة والطموحات التي تنشدها الثورة املعلوماتية واالتصالية، دورًا بارزًا في بلورة 

هذه املتغيرات التي اتسمت باملالمح الالمادية والرموز والسرعة واآلنية والشمولية؛ حيث إن معني 

السلطة لم يعد في امتالك األدوات املادية بقدر ما أصبح يتركز في كيفية التحكم في األدوات 
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الالمادية من بحث علمي وتقنيات وإعالم وحضور في مجتمع املعرفة. إن التطورات الكبري التي 

جاءت بها تكنولوجيا اإلعالم واالتصال مهدت السبيل إلى حتقيق ذلك، فظهرت مفاهيم جديدة 

العالي  املجتمع  املعرفة،  مجتمع  اإلعالمي،  املجتمع  الالمادة،  اقتصاد  مثل  العاملي  التداول  في 

الدقة، املجتمع اإلعالمي الكوكبي، ويسعي أصحاب هذه الطروحات إلى فكرة مؤداها أن هذه 

وميدان سمعي  معلوماتية،  اتصاالت،  الثالثة:  بفروعها  واالتصال  اإلعالم  تكنولوجيا  هي طفرة 

بصري، والسيطرة على منافذ البث والتوزيع والنشر واإلعالن )...(. وقد أخذ التدفق املعلوماتي 

يأتينا من كل اجلهات بفعل انتشار األقمار االصطناعية وما جنم عنه من تفاقم في أعداد القنوات 

الفضائية واستخدام شبكات اإلنترنت والكوابل واأللياف البصرية واألقراص املدمجة، واأللعاب 

اإللكترونية وما إلى ذلك من وسائل االتصال احلديثة التي ألغت حدود املكان والزمان، وجعلت 

العالم مدارًا يستجيب لهذه املعطيات والتحوالت التي تركت بصماتها واضحة في أدق تفاصيل 

حياتنا املعاصرة )8(.

أواًل: أثر التلفزيون والفضائيات على الطفل العربي وثقافته:
التأثير على حياتنا  لقد احتلت وسائل اإلعالم املرتبة األولي من بني وسائل االتصال في 

اليومية، وأصبحت الرفيق الدائم لنا في كل مكان، مثل البيت والعمل، والطريق.. إلخ. ويتربع 

جهاز التلفزيون على رأس هذه الوسائل، وبجدارة من حيث االنتشار والتأثير، فقد أشارت إحدي 

اإلحصائيات احلديثة إلى أنه يوجد في العالم اليوم )1.٢8( مليار جهاز تلفزيون. وهذا إن دلَّ على 

شيء فإمنا يدل على املكانة التي يحتلها التلفزيون في حياتنا، فهو الذي يجمع الصغار والكبار 

حوله يومّيًا ولساعات مأسورين، خاضعني ملا يعرضه لهم من برامج، ويشكل التلفزيون بالنسبة 

إلى األطفال، أحد أهم املصادر الرئيسة للتعلم في الوقت احلالي؛ وذلك مبا يقدمه من برامج جتمع 

بني الصورة والصوت واحلركة. وقد أشار بعض الباحثني إلى أهمية التلفزيون في حياة األطفال 

من خالل اعتباره - التلفزيون - مبثابة )األب الثالث( الذي يشارك األبوْين في تربية أبنائهما 

وتعليمهم )9(؛ لذا يعد التلفزيون إحدى أكثر وسائل االتصال احلديثة تأثيرًا في املجتمع، وازداد 

تأثيره بعد انتشار القنوات الفضائية التي استقطبت شرائح واسعة من الناس متنوعة املستويات 

واألعمار؛ مما زاد من قوة اإلعالم الفضائي وخطورته.

وقد تنامي تأثير القنوات الفضائية اليوم على األطفال بسبب الطبيعة البيولوجية والنفسية 

الفئة  األطفال وهم  املشاهدين وخصوصًا  اجتذاب  بينها على  الشديد  التنافس  للطفل، وبسبب 
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األكثر مشاهدة للتلفزيون، حتى إن الناقد اإليطالي )دكاتا النو( أطلق عليهم لقب "عبيد التلفزيون" 

بعد دراسة أظهرت أن عددًا كبيرًا منهم ممن تقل أعمارهم عن السادسة عشرة يقضون وقتًا 

وبلدان  واليابان،  وفرنسا،  وبريطانيا،  إيطاليا،  في  التلفزيون،  أمام شاشات  يومهم  من  طوياًل 

أخرى في العالم )1٠(، وهناك آراء تشير إلى أن نسبة )8٠%( من أطفال الوطن العربي يقضون 

الذي يقضونه على  الوقت  يومّيًا، وهو أطول من  التلفزيون من ساعتني إلى ست ساعات  أمام 

الدراسة. مقاعد 

إن حضور التلفزيون في حياة الناس وخصوصًا الناشئة ال يتوقف عند تشكيل ثقافتهم، 

واحللقات  واملدرسة  كاألسرة  تربوية  ملصادر  شريكًا  وأصبح  أبعد  هو  ما  إلى  تأثيره  امتدَّ  بل 

يتوفر عليه  نتيجة ما  لم يكن قد جتاوزها في دوره وفاعليته.  االجتماعية والثقافية األخري إن 

باملتلقي من خالل نظم  التي تتصل  تلك  تقنية وعناصر جمالية وفكرية  املرئي من قدرة  خطابه 

إشارية كلية ال تقبل االجترار، بل تقدم كنسق منسجم وموحد من املعلومات )إن الصورة ليست 

.)11( العالمات يحدثنا بسرية(  أنواع  لكنها نص نسيج ممزوج مبختلف  عالمة، 

إيجابيات التلفزيون:
ال يستطيع أحد أن ينكر الطفرة الثقافية التي حققها التلفزيون في شتي مناحي احلياة. 

ونحن ال نتفق مع بعض الذين ينظرون إليه نظرة متشائمة على أنه لم يحقق أي قيمة تذكر.

وإليك بعض اإليجابيات التي حققها التلفزيون:

-   أنه يعمل على تزويد األطفال في املجتمع بتوجه ثقافي عام يشتركون فيه جميعًا.

-   أوضحت بعض األبحاث التي أجريت في إجنلترا وكندا وأمريكا، أن األطفال سواء املوهوبني 

املدرسية  حياتهم  يبدءون  املدرسة  ذهابهم  قبل  التلفزيون  شاهدوا  الذين  الذكاء  عاديي  أو 

مبحصول لغوي يزيد عن محصول زمالئهم احملرومني من مشاهدة التلفزيون زيادة تصل إلى 

ما يساوي فرق محصول سنة.

-   يساعد على حتريك خيال الطفل بصورة كبيرة.

-   ميأل األطفال في كثير من األسر وقت فراغهم بأنفسهم عن طريق تشغيل التلفزيون.

-   اتساع قدرات التلفزيون على نقل الثقافة حتي إلى األطفال الصم؛ لذا تقدم بعض القنوات 

وحركاتهم  ووجوههم  املتحدثني  شفاه  حركات  على  اعتمادًا  األطفال  لهؤالء  خاصة  برامج 

وإشاراتهم، مع االستعانة بالكلمات؛ كي ال يجد املشاهدون )غير الصم( في ذلك ما يدعو إلى 

امللل عند مشاهدتهم هذه البرامج )1٢(.
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سلبيات التلفزيون:
أ-  التلفزيون والفضائيات وثقافة العنف:

اتهم التلفزيون خالل نصف القرن املاضي بأنه مروج للعنف واإلجرام واالنحراف، وهناك 

بحوث عديدة ودراسات مختلفة ومقاالت كتبت حول هذا املوضوع املثير للجدل.

ويري أحد الباحثني أن العقل السليم ال يقبل أن يعدَّ التلفزيون هو سبب تصاعد العنف. 

فالعنف ظاهرة معقدة جّدًا تخضع لعوامل عديدة. وأطلق البعض على ما يبث من عنف من خالل 

التلفزيون بالعنف التلفزيوني.

التقليد: إذ يتقمص الطفل شخصية يقلد تصرفاتها أو يتبني آراءها.
التشبع: وهي عملية التمثيل والتقليد، وتكون غير واعية وال يختار الطفل بطله.

تبدد التثبيط: حيث تشجع صورة تلفزيونية معينة انتقال الطفل إلى مرحلة الفعل.
تبلد األحاسيس: بعد أن يتكيف الطفل مع أحداث العنف بفعل تكراريتها ال يعود يتأثر بها، 

بل ينظر إليها على أنها طبيعية وعادية.

إال أن األمر مازال يحتاج إلى كثير من الدراسات البيولوجية والنفسية واإلحصائية وامليدانية 

لدراسة العنف التلفزيوني بشكل يبدد الكثير من التساؤالت والشكوك )13(.

ب -  الرسوم املتحركة وتأثيرها على األطفال:
تعريف الرسوم املتحركة:

الرسوم املتحركة عبارة عن رسومات متتالية ذات تغيرات طفيفة متعددة ومرتبة للتصوير 

والعرض على شكل فيلم سينمائي )...(. وتعدُّ دراسة الرسوم املتحركة من الدراسات املهمة ألنها 

قالب فني متميز، وخاصة أن برامج األطفال تعتمد عليها بشكل أساسي بوصفها مقدمات لبرامج 

األطفال أو في فقرات منفصلة أو في شكل مسلسالت كارتونية، كما أن لها تأثيرًا مهّمًا على 

اجلوانب املعرفية من زيادة قدرة الطفل على فهم املعلومات املرتبطة بها وإثارة انتباهه وزيادة 

قدرته على املتابعة )1٤(؛ لذا يجب أن نعيد النظر فيما نقدمه ألطفالنا من أفالم الكارتون والصور 

املتحركة، كما يقول د. سعد أبو الرضا: فهي وسيلة من وسائل تقدمي أدب الطفل، لكن لألسف 

معظمها أفالم أمريكية أو غربية الصنع، قد صممت ألطفال غير أطفالنا، ولبيئة غير بيئتنا، لها من 

العادات والتقاليد واألخالق ما ال ينسجم مع ديننا وعاداتنا وتقاليدنا وأخالقنا، فيكفي أن نقدر 

مدي اخلسارة والضياع الذين ميكن أن يصيبا أطفالنا ويغرسا االنحراف والفساد في نفوسهم 
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)باباى(،  زوجة  و)بلوتو(،  )باباي(  بني  الصراع  على  القائم  البحار  ")باباي(  مسلسل  مبتابعة 

ويالحقها ويشاكسها.." وكذلك كثير من البرامج التي تصدرها مؤسسة والت ديزني.

بل إن مسلسل "توم وجيري" ليستثير في نفوس أطفالنا نوازع الشر والتآمر واملكر واحليلة 

أكثر مما يثير نوازع اخلير والفضيلة )1٥(.

وعلى الرغم من أهمية هذه الرسوم فإن لها جوانب سلبية كثيرة خاصة ما يتعرض له الطفل 

املصري والعربي من أفالم ومسلسالت كارتونية أجنبية، مبا حتمله من ثقافة مختلفة، وعادات 

وتقاليد ال تتفق بحال مع عاداتنا وقيمنا االجتماعية والدينية، إضافة إلى ما حتمله هذه األفالم 

الكارتونية من عنف يؤثر بالسلب على أبنائنا. ومن خالل دراسة أجريت "لتحليل مضمون الرسوم 

املتحركة املستوردة من الغرب التي تعرضها القنوات الفضائية العربية كشفت عن أنها تتضمن 

عنفًا لفظّيًا تكرر 37٠ مرة، وبنسبة بلغت 61% ومبعدل نسبي يفوق العنف البدني الذي بلغت نسبته 

39% في أحد مسلسالت الرسوم املتحركة )سالحف النينجا(. كما تنوعت مظاهر العنف اللفظي 

حيث ظهر السّب والشتم بنسبة ٤9% والتهديد باالنتقام بنسبة ٢3%، والتحريض 1٤%، واالستهزاء 

والسخرية من اآلخرين 1٢%، والقذف 3%. من جهة أخري جتسد العنف البدني في سبعة مظاهر 

يتصدرها الضرب باأليدي مبعدل نسبي ٢٥%؛ فإلقاء األشياء على اآلخرين مبعدل نسبي ٢٠% ثم 

تقييد حركتهم مبعدل نسبي 18% ثم الشروع في القتل مبعدل نسبي 17% ثم خطف األشخاص 

مبعدل نسبي 9% فالسرقة باإلكراه مبعدل نسبي 7% وأخيرًا احلبس مبعدل نسبي 3%. من جهة 

أخري ارتفعت نسبة الكائنات اخلرافية املرتكبة ألفعال العنف ووصل معدلها إلى ٢٤%. 

ومن التوصيات التي انتهت إليها دراسة أجرتها الباحثة "نهي عاطف عدلي العبد"، بعنوان: 

"عالقة الطفل املصري بالقنوات الفضائية العربية":

 - ترشيد مشاهدة األطفال للقنوات الفضائية بتخصيص ساعات محدودة ملشاهدتهم لها، مع 

توعية الطفل بأهمية اختيار املضمون الذي يالئمه والتأكيد على خطورة مشاهدته للمضمون 

املعدِّ للكبار. 

 - إعطاء برامج األطفال مساحة مناسبة على اخلريطة البرامجية مبا يتالءم مع الوزن العددي 

لشريحة األطفال في املجتمع.

 - يجب أن تتكامل برامج األطفال في القناة الواحدة معًا في أهدافها وال تكرر بعضها من ناحية، 

وأن تتكامل مع برامج األطفال في القنوات الفضائية العربية من ناحية أخري، وذلك من خالل 

التنسيق البرامجي بني القنوات الفضائية العربية. 
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- مراعاة بث البرامج واملواد املوجهة لألطفال في "أوقات ذروة املشاهدة"؛ حتي تؤدي الهدف 

.)16( املطلوب منها 

ثانياً: أثر الحاسوب وشبكة اإلنرتنت على الطفل املصري والعربى وثقافته:
)١( احلاسب اآللي، )الكمبيوتر(:

تكمن أهمية الكمبيوتر فى أنه وسيلة اإلنسان في هذا العصر لتدعيم العقل وتقويته، وهو 

وسيلة تتعامل مع كل احلواس حتي حاسة الشم واللمس، بل يتغلغل الكمبيوتر في كل مجاالت 

حياة اإلنسان بشكل أعمق حيث يسحبه العقل معه لكل مجال فيه للعقل نشاط أو رأي، أي أن 

الكمبيوتر يخدم عقل اإلنسان ويدعمه ويقويه في كل تفاعالت العقل مع احلياة بال استثناء.

يساعد الكمبيوتر على ذلك، ما تهيأ له من خصائص ومميزات ففيه سهولة النقل وسهولة 

وإلي  الكمبيوتر طفاًل صغيرًا،  لو كان مستخدم  املطبوع حتي  للمضمون  واإلخراج  االستعمال 

للمحتوي واملضمون. التخزين  جانب هذا توجد سعة 

وهنا نحب أن نؤكد على أمرْين مهمنْي فيما يتعلق بوظيفة الكمبيوتر بوصفه وسيلة لتدعيم 

العقل وتقويته:

األولي: أن العقل قد ترك للكمبيوتر وظائف التكرار واحلفظ؛ ليتفرغ هو لالبتكار واإلبداع.
الثانية: أن التفاعل بني جهاز الكمبيوتر ومستخدم اجلهاز مهما كان عمره يهيئ للمستخدم 
إجنازات عظيمة في مجال التعليم والتثقيف خاصة بني األطفال مبا يتوفر للكمبيوتر من إمكانات 

استخدام  عند  الكمبيوتر  يوفره  مما  إبهار  عوامل  من  اإلنسان  حواس  جميع  تخاطب  ضخمة 

)املالتي ميديا( أو أحد برامج )السوفت وير( املتخصصة )17(.

الكمبيوتر والتعليم:
يحتاج استخدام الكمبيوتر في مجال التعليم إلى عملية جتديد شاملة تتضمن تأهيل املدرسني 

وإعداد املناهج واستخدام املنهجيات واألساليب وتطوير اإلدارة املدرسية. إن إدخال الكمبيوتر 

للمدارس، دون توفر احلد األدني من البني التحليلية الالزمة ودون أن تسبقه عمليات التجريب 

والتحليل الدقيق، يعد مجازفة حقيقية، وفشل املبادرات األولي لدخول تكنولوجيا املعلومات مجال 

التعليم دون العدة الكافية رمبا يؤدي إلى تسرع البعض في اتخاذ املواقف املناهضة ضد هذا 

التوجه اإلستراتيجي في تطوير العملية التعليمية.

فيها  وتتباين  بشدة  اآلراء  فيها  تختلف  قضية  العربي  الطفل  لدى  الكمبيوتر  أمية  ومحو 
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بالكمبيوتر  املتعلقة  وتلك  عمومًا،  التكنولوجية  األمية  مفهوم  وقصر  والوسائل،  اإلستراتيجيات 

على وجه اخلصوص، على إمداد الطالب باحلد األدني من املعلومات النظرية، ما لم يتم تقويتها 

وترسيخها من خالل التطبيق العلمي واالستخدام الفعلي لنظم املعلومات في حياة الطالب اليومية، 

كاستخدام تنسيق الكلمات في إعداد تقاريره وإجراء حساباته، وتنظيم وتبويب موضوعاته. إن 

هناك من يعترض على مبدأ محو أمية الكمبيوتر من خالل التعليم، فمحو أمية الكمبيوتر في نظر 

هؤالء ال يتم من خالل االحتكاك املباشر بهذه التكنولوجيا، في مجتمع شاعت فيه تطبيقاتها.

والسؤال هو: هل نعلم صغارنا البرمجة باللغة العربية، أو نعلمها لهم باللغة اإلجنليزية لغتها 

األصلية؟ ورمبا يندهش القارئ لو عرف أن هناك عددًا ال يستهان به من إخصائيي الكمبيوتر 

العرب، يعترضون بشدة على تعليم البرمجة بالعربية، ففي رأيهم أن البرمجة ما هي إال سلسلة 

من الرموز وال ضرر من استخدام الرموز اإلجنليزية في كتابتها، شأنها في ذلك شأن املعادالت 

الكيميائية، وهذا تبسيط مخل حيث هناك لغات برمجة للمبتدئني، مثل لغات البيسك واللوجو تكتب 

بصورة تقترب من اللغات الطبيعية، بل إن هناك اجتاهًا نحو البرمجة باللغات الطبيعية مباشرة، 

ويري الدكتور نبيل على "أن تدرس البرمجة للصغار بلغتهم األم؛ وذلك لالرتباط الوثيق بني عملية 

البرمجة وتنمية التفكير لدي الطفل من جانب، والصلة الوثيقة بينها وبني اللغة األم من جانب 

آخر )18(.

)2( شبكة اإلنترنت:
وتعامل  اتصال  لها وظيفة  يوم تظهر  اإلنترنت ففي كل  ال ميكن ألحد اآلن جتاهل شبكة 

السريع  املعلومات  طريق  وسميت   198٠ عام  في  اإلنترنت  بدايات  ظهرت  وقد  جديد،  بشكل 

ومحيط املعلومات والفراغ التخيلي، والغاية أن تعبير "شبكة العنكبوت" هو األقرب إلى احلقيقة، 

فإذا تأملنا شبكة أي عنكبوت وجدناها تتكون من عقد تتصل ببعضها عن طريق اخليوط، وميكن 

للعنكبوت التنقل بني عقدة وأخري بواسطة أسهل طريق من اخليوط مرورًا ببعض العقد األخرى. 

كذلك اإلنترنت، فلنتخيل أن كل عقدة متثل كمبيوترًا وأن كل خط ميثل خط تلفون فيمكن ألى 

شخص التنقل بني كمبيوتر وآخر عن طريق خطوط التلفون مرورًا ببعض العقد في الطريق.

ولكي ميكن التعامل مع شبكة اإلنترنت البد من توافر بعض العوامل، هي:

1- املكونات املادية hardware وهي عبارة عن جهاز كمبيوتر جيد ومودم )modem( سريع. 

أما املقصود بتعبير كمبيوتر جيد ميكنه االتصال والتعامل مع اإلنترنت فتكون مواصفاته 

على األقل على النحو التالي:

Pentium 166 mhz processor.
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*16 mb ram.
*2 gb hard disk drive.
*3.5 floppy disk drive.
*svaga color monitor.

*2 mb svge card.
*cd driv 8 x.

*sound card 16 bit.
*sbeakers and microphone.
*28.8 kbps interal modem.

٢- البرامج software واملقصود بها نظام تشغيل وبرامج اتصال وبرامج تصفح. وتأتي اآلن 

التعرف  أجل  من  املصري،  للطفل   - نظرنا  وجهة  من   - امليسر  املدخل  على  نتعرف  لكي 

والتعامل مع اإلنترنت، مع مالحظة أن املقصود هم أطفال عامة الشعب في الريف والقري 

املتوسطة. والطبقات  الشعبية  واألحياء 

نحن نري أن وزارة التربية والتعليم كلما زادت من انتشار الكمبيوتر ومراكز اتصال اإلنترنت 

في املدارس في الريف والقرى كان ذلك عاماًل من عوامل التيسير على التعرف والتعامل مع شبكة 

اإلنترنت، وميكن أن يشارك في هذا األمر املجلس األعلي للشباب والرياضة ومعه أيضًا الثقافة 

اجلماهيرية، واجلمعيات األهلية وغيرها من الهيئات واملؤسسات التي تتعامل مع ثقافة الطفل )19(.

ضوابط الستخدام اإلنترنت: 
أظهرت دراسة علمية أن التعامل مع احلاسب وخاصة من جانب األطفال في طور النمو، 

قد يؤدي إلى:

إضعاف النظر.  -

زيادة اإلرهاق النفسي.  -

ظهور بعض أمراض احلساسية.  -

التأثير على انتظام الدورة الدموية ودقات القلب.  -

وأوضحت الدراسات أن اجنذاب األطفال نحو التكنولوجيا اجلديدة وتعلقهم بها والتعامل 

معها لساعات طوال يجعلهم أكثر عرضة لإلصابة باألمراض؛ ولذا ينصح أصحاب االختصاص 

بتنظيم وحتديد فترات التعامل مع الكمبيوتر طبقًا ملراحل العمر املختلفة )٢٠(.
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مظاهر الخطورة على األطفال:
هناك مخاطر كثيرة يتعرض لها األطفال املتعاملون مع شبكة اإلنترنت إذ "إن غالبية الشاذين 

واملختلني عقلّيًا واملجرمني لن يستعملوا األسلوب القدمي، وهو ذرف الدموع واالستعطاف أو املال 

لكي يطبقوا على ضحاياهم من األطفال، ولكنهم بدءوا يستخدمون السحر اخلفي لشبكة اإلنترنت، 

وتعلق األطفال بها ملصادقتهم على الرغم من وجود هؤالء األطفال آمنني في منازلهم.

ومع مرور الوقت يشعر األطفال شيئًا فشيئًا باالطمئنان والثقة نحو من يكلمه من الطرف 

اآلخر، وتعتبر هذه الظاهرة لدي املتخصصني في اجلرائم ظاهرة عاملية وواسعة االنتشار مع 

انتشار شبكة اإلنترنت، وال ميكن احلد منها إال بواسطة الوعي وتثقيف الطفل وتعريفه باألضرار 

التي ميكن أن تواجهه عند سوء استخدامه لشبكة اإلنترنت.

التخلص منه، ولكن تفشي  أو  الكمبيوتر  بالضرورة إطفاء جهاز  تعني  املؤشرات ال  وهذه 

هذه الظاهرة نتج عن عدم احليطة واحلذر منها، والتثقيف الصحيح لألطفال، فمنع األطفال من 

أساسّيًا  عنصرا  أصبح  فالكمبيوتر  املدرسة،  إلى  الذهاب  من  كمنعهم  هو  الكمبيوتر  استعمال 

 .)٢1( وضرورّيًا في حياتنا 

ثالثًا: كيف نحمي أطفالنا من اإلنرتنت؟
لكي نحمي أطفالنا من خطر اجللوس طوياًل أمام الكمبيوتر باستخدامهم اإلنترنت، لعل من 

املفيد هنا أن نذكر بعض النصائح أو الوصايا التي وضعتها السلطات القانونية، بالتعاون مع 

املركز العاملي لألطفال الضائعني في أمريكا، حلماية األطفال، وخللق جو آمن لهم خالل وجودهم 

على شبكة اإلنترنت، ومنها:

انصح أطفالك بعدم إعطاء أي معلومات خاصة عنهم، كالعنوان أو رقم الهاتف، أو املدرسة   -1

التي يدرسون فيها ألي أحد يقابلونه على اإلنترنت.

ال تدع أطفالك يخرجون ملقابلة أي شخص تعرفوا عليه عن طريق شبكة إنترنت دون إذن   -٢

مسبق منكم، أو معرفتكم بذلك الشخص، وإن متت املوافقة على ذلك يجب أن تكون املقابلة 

في مكان عام.

وضع قوانني الستخدام الكمبيوتر، ال تقل أهمية عن قوانني مشاهدة التلفزيون.  -3

ال تسمح ألطفالك بإرسال صورهم عبر اإلنترنت جلهات غير معروفة.  -٤

بلغ أطفالك بعدم اإلجابة عن أي رسالة عبر البريد اإللكتروني حتمل عبارات أو موضوعات   -٥

غريبة ال تليق باألخالق العامة.
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راقب نشاطات أطفالك عبر الشبكة مراعيًا بذلك وضع الكمبيوتر في غرفة االستراحة مع   -6

الشبكة. عبر  اهتماماتهم  مشاركتهم 

حاول أن تزود جهازك ببعض البرامج التي متنع استقبال العبارات والرسائل البذيئة.  -7

حاول أن تنمي معرفتك بوسائل حماية األطفال، وذلك من خالل باحث اإلنترنت الذي تستخدمه   -8

.internet browser

اجعل البريد اإللكتروني e-mail اخلاص بالعائلة هو نفسه اخلاص باألطفال؛ وبذلك ميكنك   -9

مراقبة الرسائل التي تصل إليهم إذا دعت احلاجة لذلك دون املساس بخصوصياتهم.

1٠- في النهاية شارك أطفالك باجللوس أمام الكمبيوتر، وتفقد معهم املواقع التي تعود عليهم 

بالنفع، عماًل بنصيحة إخصائي تربية األطفال "إنه من املمتع أن تنمي عالقتك بأطفالك حيث 

إنك ستجني ثمار ذلك تربية صاحلة سليمة وأمنًا وسالمًا لهم".

وإذا كانت هذه النصائح العشر موجهة إلى أحد الوالدين أو إلى كلْيهما، فإن هناك نصائح 

أخري موجهة إلى الطفل نفسه، منها:

استخدام شبكة اإلنترنت عندما يكون أهلك بالقرب منك.  -1

ال تعِط اسمك، وال عنوانك، وال هاتفك للغرباء.  -٢

ال تعِط بريدك اإللكتروني لغريب أبدًا.  -3

ال تستقبل أي ملف أو "فايل file" عبر شبكة اإلنترنت.  -٤

ليعلم الطفل الصغير أن الغرباء يأتون بأي شكل أو عمر، حتي األطفال الذين ال تعرفهم،   -٥

فإنهم غرباء بالنسبة إليك، وإذا كنت ال تستطيع التفرقة بني الغريب والصاحب مثاًل فعليك أن 

تسأل والدْيك، وسوف جتد منهما املساعدة في ذلك )٢٢(.

رابعاً: توصيات ومقرتحات:
أمام هذا الوضع الصعب لثقافة الطفل العربي في عصر الفضائيات، البد من أن تسارع إلى   -

اتخاذ خطوات علمية إلنقاذ اجليل وبناء مقوماته الفكرية والسلوكية واالجتماعية على أسس 

سليمة؛ وفي ذلك بناء ملستقبل أمتنا وترسيخ لدورها احلضاري.

وعلى ضوء هذا يجب على صانعي أدب وثقافة الطفل اإللكترونية التفكير في الشكل املالئم   -

لطبيعة الطفل اجلديد الذي يجيد التعامل مع احلاسبات الشخصية، ويستوعب طريقة تشغيلها 

القدرات  في  التأمل  إلى  تدعو  وبطريقة  الكبار،  من  بكثير  أفضل  وبصورة  مذهلة،  بسرعة 

الذهنية والعقلية واإلدراكية التي يتمتع بها طفل العصر احلديث.
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إذن لم يعد أمر ثقافة األطفال مقصورًا على طريقة صنع الكتاب بشكل يجذب إليه الطفل،   -

فيفرح به ويبدأ في تصفحه، واستيعاب املضمون املطروح بداخله. ولم يعد األمر مقصورًا 

على اختيار احلكاية أو القصة املناسبة للطفل سواء املصورة أو غير املصورة، وامللونة أو غير 

امللونة. ولم يعد األمر مقصورًا، كذلك، على مناقشة تقدمي ما هو غير ناطق من حيوان أو طير 

بطريقة ناطقة، أفيد أو أنفع للطفل أم االبتعاد عن هذه الطريقة ألنها تتنافي واحلقيقة.

لم تعد هذه املسائل اآلن من األمور احليوية واملهمة في مجال ثقافة الطفل وأدبهم. لقد جلب   -

التطور التكنولوجي واإللكتروني معه أشكااًل وأفكارًا ومشاكل جديدة ألطفالنا، وينبغي على 

صانعي ثقافتهم اجلديدة استيعابها أواًل ثم طرح مضامني جديدة تناسب هذه األشكال.

كما يجب وضع عدة آليات لتجنب مخاطر التلفزيون على رأسها جتنب التعامل مع التلفزيون   -

كجليس أطفال، بل يجب أن يشارك األهل أطفالهم في مشاهدة البرامج ومناقشتها معهم عند 

احلاجة؛ لتعضيد اجلوانب املفيدة في البرامج وإعانة األطفال على جتاوز جوانبها الضارة، 

وتزداد أهمية هذه املشاركة في حالة األطفال األصغر من عشر سنوات الذين قد يصعب 

أو وجدانّيًا من  يزيد احتمال تضررهم عقلّيًا  ثم  التفرقة بني احلقيقة واخليال، ومن  عليهم 

املضامني غير املناسبة لألطفال.

ويجب أن يتأقلم الطفل وأسرته مع عدم اإلفراط في مشاهدة التلفزيون، فإننا نري أن الطفل   -

الذي اعتاد اإلفراط في مشاهدة التلفزيون يشعر بامللل وبوجود وقت الفراغ، فعلى األم أن 

تتذكر أن هذه الفترة الصعبة ستكون مؤقتة، فإذا حتلت بالصبر ساعدت على إنقاذ ابنها من 

براثن التلفزيون، وحققت أعظم فائدة له في املستقبل.

ويجب تذكر أن النشاط األساسي لألطفال في هذه املرحلة يجب أن يكون اللعب؛ فعن طريق   -

إثارة حواسه وعقله واكتشاف عامله االجتماعي والعاطفي والعقلي،  الطفل  اللعب يستطيع 

وفي هذه املرحلة يبدأ األطفال األنشطة، ويتعلم الطفل كيف يقسم وقته بني األنشطة املختلفة، 

ويجب على اآلباء قراءة الكتب ألطفالهم من 1٠ إلى 1٥ دقيقة يومّيًا قبل النوم؛ فهذا من شأنه 

حتفيز عقولهم وقدراتهم على التخيل، كما يشعرهم باالهتمام واحلب، فهل لنا من وقفة للتفكير 

واملراجعة حماية ألنفسنا وألطفالنا، وحفاظًا على األمانة التي أوكلها الله سبحانه وتعالي إلى 

اإلنسان؟

فهل نضع البرامج واملناهج املدروسة واخلطط اإلستراتيجية، لنخطو بثقافة الطفل خطوات   

سليمة؟ وعملية  علمية 
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العلمية احلديثة لصالح األطفال  الفضائيات وغيرها من املعطيات  نتمكن من توظيف  وهل   -

إننا ندخل عصر االتصال واملعلومات واثقني من أنفسنا  العرب؛ لنستطيع أن نقول بحق: 

.)٢3( إلجابة  وحتتاج  قائمة  التساؤالت  هذه  وإمكاناتنا؟ 

املصادر:
محمود الضبع- أدب الطفال بني التراث واملعلوماتية.  )1(

أحمد زلط- الطفولة واألمية- سلسلة اقرأ- دار املعارف- القاهرة = 199٢، ص1٢، 17، 18.  )٢(

الوفاء- إسكندرية- عام  دار  أدب األطفال-  تكنولوجيا  الثقافة-  أحمد فضل شبلول- مفاهيم البد منها،   )3(
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القيم يف املغرب .. أزمة مدرسة، أم أزمة مجتمع؟

د. أحمد سوالم 

مقدمة
تعّد التربية على القيم من الركائز األساسية التي يقوم عليها العمل التربوي باعتباره هدفًا 

ووظيفة؛ فهي إحدى وظائف املدرسة التي تعتبر مرآة متجددة للمجتمع ومنظومته القيمية.

ويكتسي موضوع القيم راهنيته بفعل العوملة والثورة التقنية والتكنولوجية التي عرفها العالم، 

معظم  في  النظر  أعادت  وعاملية،  محلية  وثقافية  واجتماعية  اقتصادية  تغيرات  من  أحدثته  وما 

تصورات اإلنسان عن ذاته وعالقاته وقيمه.

مشكلة الدراسة
يعيش العالم ومعه املغرب أزمات سياسية واقتصادية وثقافية بفعل تأثيرات العوملة، وامتدت 

هذه األزمات إلى حصانة الشعوب ودرعها الواقي وهي القيم، التي نرى مظاهر انهيارها جلية 

يومًا عن يوم من انحرافات داخل املجتمع، والتي امتدت إلى املدرسة التربوية التي كانت موئاًل 

للقيم واألخالق والتربية والقدوة، واليوم تعيش بدورها أزمة انهيار املنظومة القيمية حيث أصبحت 

تنتشر فيها مظاهر العنف واملخدرات.. وذلك فيه تهديد ملستقبل األجيال القادمة، وعامل معيق 

لتطور مجتمعنا السياسي واالقتصادي والثقافي. 

أهمية الدراسة
ميتاز  تربوّيًا  موضوعًا  تتناول  كونها  من  تنبع  األثر،  بالغة  أهمية  هذه  دراستنا  تكتسب 

* استاذ التاريخ واجلغرافيا ثانوي تأهيلي بثانوية عباس محمود العقاد- وباحث في التاريخ املعاصر.
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بالراهنية، وهو موضوع القيم التي عرفت خلخلة عميقة بفعل التحوالت والطفرات التي شهدتها 

املجتمع  قيم  تأثيرات في  املغرب. وما أحدثته من  العوملة ومنها  املعاصرة في إطار  املجتمعات 

املدرسة. إلى  آثارها  امتدت  قيم  أزمة  والتربوية؛ مما جعلنا ندخل في  والدينية  الوطنية 

أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى حتقيق األهداف التالية: 

التعريف بإحدى املشكالت التربوية التي تعاني منها املدرسة واملجتمع املغربي على حد سواء.  -

التفاعل اإليجابي مع بعض األحداث الالتربوية املعزولة التي عرفها احلقل التعليمي خالل   -

اآلونة األخيرة، واملرتبطة أساسًا بالقيم التي عرفت تراجعًا خطيرًا في الفضاء التربوي؛ مما 

يشوش على قدسية املدرسة والعملية التعليمية التعلمية برمتها.

واملجاالت،  املستويات  كل  في  املجتمع  وبناء  الفرد  إلى  بالنسبة  القيم  أهمية  على  التأكيد   -

سواء. حد  على  واملجتمع  للفرد  تهديد  هو  وانهيارها 

تقدمي مقترحات وتوصيات للجهات املعنية قصد تفعيلها.  -

إشكالية الدراسة
أصبحت قضية القيم وما تعانيه من انهيار داخل املجتمع من أهم القضايا التي استأترث 

باهتمام التربويني وعلماء االجتماع والنفس والدين، وانتقلت هذه األزمة من املجتمع إلى الوسط 

املدرسي، وهذا ما سنحاول الوقوف عليه في هذه الدراسة.

تساؤالت الدراسة
املدرسة  واجب  وما تصنيفاتها وخصائصها؟ هل  القيم؟  على  والتربية  بالقيم؟  نعني  ماذا 

املعرفة، أم واجبها تربية النشء على الفضائل والرقي بأخالقه؟ وهل تخلت املدرسة املغربية عن 

أدوارها التربوية، أم أن حتديات العصر جتاوزت إمكاناتها؟ هل التطبيقات البيداغوجية احلالية 

املدرسة بوصفها مؤسسة وطنية  للمتعلمني؟ وهل مسئولية  القيم  نقل  قادرة على تسهيل عملية 

عمومية التنشئة والتربية في أزمة القيم، أم يكمن دورها في معاجلتها وجتاوزها؟ وما الصعوبات 

التي تقف في وجه ذلك؟ وكيف السبيل إلى جتاوزها؟

محاور الدراسة 
- القيم والتربية على القيم : املفهوم واخلصائص.
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- مجتمع متغير.. وقيم تتغير.

- صعوبات.. وحلول في أفق جتاوز أزمة القيم.

- التربية على القيم في املرجعيات التربوية.

أواًل: القيم والرتبية على القيم : املفهوم والخصائص 
القيمة واحدة القيم، فعلها ُيَقيُِّم، وماضيها َقيََّم، وأصله الواو ألنه يقوم مقام الشيء. فالقيمة 

ثمن الشيء بالتقومي. تقول: تقاوموه فيما بينهم. وما له قيمة إذا لم يدم على شيء. 

وتأتي كلمة القيمة لغوّيًا مبعاٍن متعددة : كالتقدير، فقيمة هذه السلعة كذا، أي تقديرها كذا. 

ومبعنى الثبات على األمر، نقول: فالن ما له قيمة. ومبعنى االستقامة واالعتدال، يقول الله تعالى: 

"إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم"، أي يهدي لألمور األكثر قيمة، "أي لألكثر استقامة".

أما اصطالحا، فتعريف القيم يختلف من حقل علمي آلخر ومن مفكر آلخر وبناء على املجال 

التربوي الذي تنتمي إليه )اقتصاد، فلسفة، دين ...(، وتبعًا لنوع القيم ذاتها )اجتماعية، دينية، 

اقتصادية...(.

 وقد عرَّف ماكس فيبر Weber القيمة، بأنها " أسلوب في احلياة لدى الفرد أو اجلماعة لها 

طابع مثالي يعطي للموجودات وطرائق احلياة صفة املرغوب فيه واملستحسن، وهي بذلك جزء 

جتريدي يدعو الفرد لالنخراط فيه واقتراحه، وجزء مادي مجسد يظهر في األشياء وطرائق احلياة 

التي تعبر عنها". 

وعرفتها ذياب فوزية، باعتبارها "أحكامًا تصدرها وفق مجموعة من املبادئ واملعايير التي 

وضعها املجتمع الذي نعيش فيه والذي يحدد املرغوب فيه واملرغوب عنه، أي هي مفهوم جتريدي 

يؤثر على اختياراتنا من عدة بدائل لطرق ووسائل وأهداف السلوك". 

وهي كذلك ".. معتقدات ملا هو مرغوب أو حسن وما هو غير مرغوب أو سيئ، وهي تعكس 

ثقافة املجتمع ويشارك فيها أغلب أعضاء املجتمع، وإذا قبل الفرد قيما لنفسه فإنها ميكن أن 

تصبح هدفًا له".

في حني اعتبر أحمد أوزي- باحث وأستاذ بكلية علوم التربية بالرباط، ومدير ومؤسس مجلة 

علوم التربية باملغرب-: "كل تعريف إجرائي مهما كان نوعه، إال ويتميز بثالثة مظاهر، هي : املظهر 

املعرفي، الطبيعة الوجدانية، اخلاصية السلوكية". 

أما القيم في احلقل التربوي، فهي" مجموعة املعايير املوجهة لسلوك اإلنسان ودوافعه في 
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تناسق أو تضارب مع األهداف واملثل العليا التي تستند إليها عالقات املجتمع وأنشطته، ولذلك 

فهي تتميز عن غيرها من الدوافع السلوكية، كالعادات واالجتاهات واألعراف، في كونها تتضمن 

سياقًا معقدًا من األحكام املعيارية للتمييز بني الصواب واخلطأ، بني احلقيقي والزائف، ومتثل 

التكوين  في  بطئًا  أكثر  تكون  كما  وعمومية،  وثباتًا  ورمزية  أكثر جتريدًا  وتكون  جماعّيًا،  وعيًا 

وتهم غاية من غايات الوجود، وامتثااًل ألوامر، تنبع من داخل اإلنسان وليس بناء على ضغوطات 

خارجية". فالقيم في احلقل التربوي، إذن هي "أنزميات التعلم املجد"، الهدف منها إعداد التلميذ 

لإلدماج االجتماعي؛ ليكون قادرًا على التعايش ضمن التعدد في مجتمع دميقراطي منفتح على 

العالم، وعلى املشاركة في العمل اجلماعي ألجل بناء مجتمع عادل ومنصف، استنادًا إلى قيمتي 

املواطنة وحقوق اإلنسان، وضمان اإلدماج االجتماعي.

تأسيسًا على التعاريف السابقة، ميكن تعريف القيم بكونها: 
مقاييس ومعايير جتريدية، ضمنية كانت أم صريحة، ألحكام بالتفضيل لألشياء واملعاني.  -

موجهة لسلوك األفراد، ومحددة له املرغوب فيه واملرغوب عنه، وتستخدم لتنظيمه.  -

تكتسي طابعًا جماعّيًا في االستخدام.  -

تكون محل اعتزاز وتقدير من الفرد، وقد ترقى إلى مستوى العقيدة.  -

فالقيمة، هي مجموع املعتقدات واالقتناعات التي ينظر من خاللها الفرد إلى أي موضوع 

سيكولوجي: إنسان، حدث، سلوك، أو شيء، والتي تعمل على توجيه رغباته واجتاهاته نحو هذه 

املوضوعات السيكولوجية وحتدد طبيعة سلوكه جتاهها: القبول، الرفض، الالمباالة، التعاطف، 

التحامل. 

ومتتاز القيم مبجموعة من اخلصائص، منها:
الوعي.  -

الذاتية: ارتباطها بنفسية اإلنسان ومشاعره حيث تشمل بذلك الرغبات وامليول والعواطف   -

التي تختلف من إنسان آلخر، أي أنها ترتبط بشخصية الفرد وذاته؛ وهي بذلك تتأثر بذاتية 

الفرد وميوله وذوقه. 

النسبية الزمانية واملكانية: أي ارتباطها بالزمان واملكان؛ فالقيم متغيرة من مكان آلخر   -

آلخر. زمان  ومن 

خاصية التراتبية أو سلم القيم: وذلك حسب أهميتها بالنسبة إلى الفرد واملجتمع، فالتاجر   -

تكون قيمه االقتصادية قمة هرم قيمه، واحملامي تكون قيمه الكونية والنظرية على قمة هرمه 
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القيمي، ورجل الدين تكون القيم الدينية على قمة هرمه القيمي. والقيم في تراتبيتها ال تكون 

ثابتة، بل تتبادل املراكز فيما بينها حسب ظروف الفرد.

وتقوي ممارسة كل  بعضًا،  متكاملة يشد بعضها  توجد ضمن منظومة  فالقيم  التكاملية:   -

قيمة ما يرتبط بها من القيم األخرى، وحتتاج ممارسة كل قيمة، إلى ما يتصل بها من القيم 

األخرى، وتستدعي اكتساب أخالقها ومقتضياتها السلوكية واالنفعالية، وكل إخالل بقيمة ما، 

يؤدي حتمًا إلى تصدع املنظومة برمتها ويعرضها لالنهيار. 

الصالحية أي أن القيم تفهم من خالل ثقافتها ال من خالل ثقافة أخرى، أي من الداخل   -

اخلارج. من  وليس 

ويخضع تصنيف القيم لعدة اعتبارات، كاحلقل العلمي للقائم بالتصنيف )فلسفة، تربية، دين 

...(؛ لذلك جندها متعددة ومختلفة. فهناك من صنفها إلى قيم مادية وأخرى روحية، في حني 

قسمها بعض ثاٍن كعبد الرحمن بدوي إلى ثالث: قيم عقلية وقيم جمالية وقيم أخالقية، في الوقت 

الذي صنفها فيه نفر ثالث على أساس مادي محسوس وغير محسوس، وكذلك متَّ تقسيمها حسب 

نوعيتها إلى: اقتصادية.. اجتماعية.. سياسية.

وهناك تقسيمات أخرى، تتحكم فيها طبيعة احلقل العلمي للباحث وروافده الفكرية والثقافية. 

وبرزت أهمية العناية بالقيم وغرسها في عالم اليوم، املتسم بالتغير والتقلب وبضمور الهويات 

االستهالكي  واملجتمع  بالفردانية  املتسمة  العاملية  الهويات  حلساب  والقومية  والوطنية  الدينية 

واستهداف املقومات الدينية واحلضارية لألمم؛ وذلك نتيجة لتأثيرات العوملة والتطورات العلمية 

والتقنية والتكنولوجية التي يعرفها العالم.

أدوار  معها  ازدادت  وبالتالي  احلالي،  وقتنا  في  القيم  على  التربية  أهمية  ازدادت  وقد 

املؤسسات االجتماعية )األسرة، واملؤسسات الدينية، واملدرسة...( التي تقوم بهذا الدور. فتربية 

األسرة، تكتسي دورًا مهّمًا في زرع وتنمية القيم االجتماعية اإليجابية لدى األطفال، بل لها تأثير 

قوي في تنمية القيم مبختلف أنواعها وغرسها.

القيم بالنسبة إلى األطفال، إال أنها تتميز  التربية على  وتعّد املدرسة امتدادًا لألسرة في 

عنها وعن باقي املؤسسات التربوية األخرى مبجموعة من اخلصائص والسمات، كاتساع البيئة 

شوائب  من  يتخللها  قد  مما  الثقافة؛  وتنقية  غربلة  أساس  على  وقيامها  املدرسية  االجتماعية 

والتنظيم.  باالنضباط  تتميز  كما  وانحرافات، 

إال أن التغيرات التي عرفها املجتمع املغربي بفعل تأثيرات التحوالت االقتصادية واالجتماعية 
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والثقافية للعوملة والتحوالت التقنية، ساهمت في خلخلة منظومته القيمية؛ مما جعلنا نتحدث عن 

مجتمع يتغير وقيم تتغير. كيف ذلك؟

ثانيًا: مجتمع متغري..وقيم تتغري 
التضخم  منها  املغربي،  املجتمع  في  القيم  أزمة  في حدوث  العوامل  من  ساهمت مجموعة 

النصف  عرفه  الذي  واالتصال  اإلعالم  لوسائل  املتزايد  والتطور  والتكنولوجيا  للمعرفة  الهائل 

الثاني من القرن العشرين وما ترتب عليها من اختالل التوازن النفسي واملجتمعي عند اإلنسان 

الذي تكتنفه بيئة مصطنعة وملوثة تتسع فيها الهوة بني املعرفة الوضعية واألخالق وبني العقالنية 

والقيم الروحية، فالشباب يعيش متزقًا نفسّيًا مؤملًا حيث االستهالك املتزايد للمخدرات والتمردات 

في  عميق،  قلق  عن  تعبيرًا  إال  ليسا  األسر  وتفكك  األجيال  وتنافر  بأشكاله،  والعنف  العاطفية 

هذا الواقع املضطرب تفقد اإليديولوجيات والفلسفات وحتى بعض األديان آثارها على الناس، 

التي عرفها املجتمع متمثلة في  السريعة  فالتحوالت االجتماعية  ارتياب وتساؤل.  فتصير محط 

التمركز املديني للسكان بفعل الهجرة القروية ألسباب اقتصادية واجتماعية؛ بحثًا عن حتسني 

مستوى العيش واالستفادة مما تتيحه املدينة من فرص الشغل وخدمات اجتماعية ووسائل اتصال 

متطورة. فالتحوالت املتسارعة التي عرفها املجتمع لم يصاحبها جتديد ومسايرة على مستوى 

املنظومة القيمية للمجتمع، فقد متت زعزعة القيم التقليدية وظهرت قيم جديدة قائمة على النهج 

االستهالكي واألنانية املفرطة والغاية تبرر الوسيلة ...قيم مختلفة متامًا عن قيم املجتمع التي كانت 

سائدة والتي توارثتها األجيال. فأزمة اليوم هي أزمة ناجتة عن الصراع بني القدمي واجلديد، بني 

األصالة واملعاصرة، بني أشكال القيم القدمية واألنساق القيمية املستحدثة، والتي ظهرت بفعل 

عمليات التغيير االقتصادي واالجتماعي في املجتمع مما أحدث تناقضًا فيما بني القيم القدمية 

والقيم املستحدثة، ويجعل إشكالية القيم دائمة الراهنية لكونها دائمة التغير في ارتباط بتطور 

املجتمع وحتوله، وجتدد غاياته وأهدافه مبا يفرض تعديل القيم القدمية وبناء عالم جديد على 

أساس قيم قدمية.

تغيرات مهمة على األصعدة واملستويات كافة؛ مما ساهم في  املغربي  وقد عرف املجتمع 

حدوث حتوالت وتغيرات في منظومته القيمية، والتي حددها محمد بلكبير في أربعة مستويات، 

هي : 

االستمرارية: ويعني بها قيمًا كانت سائدة ومازالت على الرغم من تغير شكلها.  -
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البدائل: قيم جديدة عوضت قيمًا قدمية.  -

انطفاء وفراغ: اختفاء قيمًا قدمية دون تعويضها بأخرى جديدة.  -

التجديد: ظهور قيم جديدة لم تكن معروفة بفعل التحوالت التي عرفها املجتمع.   -

التي عرفتها، تفرض  الفرد واملجتمع والتحوالت والتغيرات  بناء  القيم في  فأهمية منظومة 

املغرب  ناشئة  لدى  وغرسها  لترسيخها  والسعي  لها  املغربية  التربوية  املنظومة  مواكبة  ضرورة 

املغربية. التربوية  املرجعيات  القيم في  للتساؤل عن موقع منظومة  يدفعنا  املستقبلية. مما 

ثالثًا: الرتبية على القيم يف املرجعيات الرتبوية
تعّد املدرسة حاضنة للقيم ومكانًا تربوّيًا مهّمًا أساسّيًا لتلقينها وتعزيزها وترسيخها فكرًا 

وممارسة في صفوف التالميذ، فالقيم تنمى على مستوى املمارسة، بدًءا بفضاء الدرس واملجتمع 

املدرسي، ليتسع مجالها في الفضاء املجتمعي العام. وهو ما يحتم على املدرسة عدم إغفال دورها 

في ترسيخ القيم، إلى جانب اهتمامها بترسيخ املعلومات واملعارف الدراسية.

فأهمية وظيفة املدرسة، تكمن في كونها حتتضن اإلنسان في أكثر مراحل حياته أهمية، وفي 

كونها تهدف إلى تكوين املواطن املعتز بوطنيته ودينه وقيمه احلضارية والكونية، ومن ثم فالرهان 

قائم على املدرسة لترسيخ القيم بأبعادها وأنواعها كافة.

على  وللوقوف  املغربية،  التربوية  املرجعيات  في  قصوى  أهمية  القيم  منظومة  احتلت  وقد 

ذلك سنعتمد على أهمها، وهي : امليثاق الوطني للتربية والتكوين، والكتاب األبيض، والبرنامج 

 .٢٠3٠-  ٢٠1٥ والتكوين  للتربية  اإلستراتيجية  والرؤية  االستعجالي، 

التعليمي  التربوي والنظام  للتربية والتكوين من أهم وثائق اإلصالح  الوطني  امليثاق  ويعّد 

واالجتماعية  والسياسية  االقتصادية  للمستجدات  ومسايرة  استجابة  املغرب؛  اعتمدها  التي 

والتربوية التي تعرفها البالد. فامليثاق هو عبارة عن منظومة إصالحية تضم مجموعة من املكونات 

واآلليات واملعايير إلصالح النظام التربوي وجتديده من خالل عشرية وطنية )٢٠٠1 -٢٠1٠(؛ 

الثابتة  للمرتكزات  لتحقيق أهدافه املرسومة، وهو مكون من قسمني أساسينْي: األول، خصص 

لنظام التربية والتكوين والغايات وحقوق وواجبات كل الشركاء، وخصص القسم الثاني ملجاالت 

التغيير.  ودعامات 

وقد أولى امليثاق الوطني للتربية والتكوين أهمية ملنظومة القيم، فشكلت أحد مرتكزاته الثابتة، 

ونصَّ على القيم التي ينبغي للمدرسة املغربية أن تعمل على تفعيلها كقيم العقيدة اإلسالمية، وعلى 
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رأسها قيم االستقامة والصالح واالعتدال والتسامح وحب العلم واملبادرة اإليجابية بشتى أنواعها 

ومستوياتها.

"يهتدي نظام التربية والتكوين للمملكة املغربية مببادئ العقيدة اإلسالمية وقيمها، الرامية 

لتكوين املواطن املتصف باالستقامة والصالح، املتسم باالعتدال والتسامح، الشغوف بطلب العلم 

واملعرفة، في أرحب آفاقها، واملتوقد لالطالع واإلبداع، واملطبوع بروح املبادرة اإليجابية واإلنتاج 

النافع". 

اجلهوية  روافده  بتنوع  للبالد،  والثقافي  احلضاري  التراث  في  التربوي  النظام  "يتأصل 

ملا  به  املتواصل  اإلشعاع  وضمان  وجتديده،  التراث  هذا  حفظ  ويستهدف  واملتكاملة،  املتفاعلة 

وثقافية".  خلقية  قيم  من  يحمله 

كما حتدث املرتكز الثاني من امليثاق، عن مواصفات املواطنني املتعلمني فهم "...متشبعون 

بروح احلوار وقبول االختالف، وتبني املمارسة الدميقراطية في ظل دولة احلق والقانون".

 وفي الغايات الكبرى حتدث عن " تنشئة املتعلمني على االندماج االجتماعي، واستيعاب القيم 

الدينية والوطنية واملجتمعية". 

ويعّد الكتاب األبيض من املرجعيات األساسية املؤسسة ملنظومة التربية والتكوين باملغرب، 

يربو  ثمانية أجزاء وما  الوطنية سنة ٢٠٠٢، ويقع في  التربية  وثيقة إطار أصدرته وزارة  وهو 

على 193٠ صفحة من القطع الكبير. والكتاب ثمرة جهود جلان مراجعة املناهج التربوية املغربية 

التي التأمت جهوّيًا ومركزّيًا؛ بغرض إعادة النظر في املناهج الدراسية وحتيينها باجتاه إجراء 

اختيارات وتوصيات امليثاق الوطني للتربية والتكوين. ويضم مجموعة من اإلجراءات التي تهم كل 

سلك تعليمي والفلسفات الكبرى والكفايات، وينبني على اختيارات وتوجيهات على مستوى القيم 

وعلى مستوى تنمية الكفايات في مجال املضامني وتنظيم الدراسة ومواصفات املتعلمني.

االختيارات  عن  بتفصيل  فتحدث  كبرى،  أهمية  القيم  ملوضوع  األبيض  الكتاب  أولى  وقد 

الكفايات  وتطوير  وتنمية  القيم  على  التربية  "باعتماد  العامة؛ حيث صرح:  التربوية  والتوجهات 

التربوية، والتربية على االختيار بوصفه مدخاًل بيداغوجّيًا ملراجعة مناهج التربية والتكوين"، وجعل 

املواطنـة وحقوق اإلنسان وممارسة  القيم األخالقية، وقيم  لترسيخ  "املدرسة مجااًل حقيقّيًا  من 

الدميقراطية".  احلياة 

د الكتاب األبيض في ثناياه مجموعة من حاجات املتعلمني التي سيعمل نظام التربية  وعدَّ

والتكوين مبختلف اآلليات والوسائل على االستجابة لها، نذكر منها: الثقة بالنفس، واالنفتاح على 
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الغير، واالستقاللية في التفكير واملمارسة، والتفاعل اإليجابي مع احمليط االجتماعي على اختالف 

مستوياته، والتحلي بروح املسئولية واالنضباط، وممارسة املواطنة والدميقراطية، وإعمال العقل، 

واعتماد الفكر النقدي، واإلنتاجية واملردودية، وتثمني العمل واالجتهاد واملثابرة واملبادرة واالبتكار 

واإلبداع، والتنافسية اإليجابية، والوعي بالزمن والوقت باعتبارهما قيمتنْي أساسيتنْي في املدرسة 

الثقافة الشعبية واملوروث الثقافي  البيئة الطبيعية، والتعامل اإليجابي مع  وفي احلياة واحترام 

واحلضاري املغربي.

وجاء البرنامج االستعجالي الذي وجه نقدًا الذعًا للمدرسة املغربية التي أصبحت في العقود 

املتعلمني  بني  أو  املتعلمني  بني  سواء  االحترام  وانعدام  العنف  مظاهر  لتنامي  مرتعًا  األخيرة، 

واملدرسني؛ مما نتج عنه النفور من املدرسة وفقدانها لوظيفتها التربوية وللتربية على القيم سواء 

قيـم العقيدة اإلسالمية أو قيـم املواطنـة أو قيـم حقوق اإلنسان ومبادئها الكونيـة. كما وقف عند 

التأسيس  أجل  من  تدابير  عدة  البرنامج  واقترح  التعليمية،  للمؤسسات  التحتية  البنيات  تدهور 

لثقافة االحترام داخل املؤسسات التعليمية، منها: 

- وضع ميثاق يتضمن حقوق وواجبات كل األطراف داخل كل مؤسسة على حدة. وتكمن الغاية 

من هذا امليثاق في حتديد وإبراز مسئوليات كل الفاعلني في املنظومة التربوية.

التوترات،  حدة  من  التخفيف  في  واحلوار  االستماع  من خالل  تسهم  للوساطة  آلية  إحداث   -

العدواني. السلوك  حجم  من  والتقليل 

 - ترسيخ "سلوك مهني" للمدرسني بواسطة التكوين؛ من أجل إعطاء التالميذ صورة عن الصرامة 

النموذجية واالنسجام مع املبادئ املعلنة للمدرسة، عالوة على عقد شراكات مع السلطات 

)األمن الوطني، والقوات املساعدة، والدرك امللكي، ووزارة العدل( لتنظيم حمالت تواصلية 

وحمالت للقضاء على العنف.

أما الرؤية اإلستراتيجية ٢٠1٥ - ٢٠3٠، فقد انطلقت من محاولة تشخيص مكتسبات النظام 

التربوي املغربي وتثمينها، منها منظومة القيم في التربية، وذلك عبر حتديد مكامن اخللل في هذا 

النظام من أجل العمل على جتاوزها، والتي في مقدمتها " ضعف التمكن من اللغات واملعارف 

التقرير  التربية والتكوين في  القيم في  الرؤية بخصوص منظومة  والكفايات والقيم". ودعم هذه 

الصادر عن املجلس األعلى للتعليم في يناير ٢٠17، املعنون بـ"التربية على القيم باملنظومة الوطنية 

للتربية والتكوين والبحث العلمي"، الذي أكد على أن "املدرسة ذراع مجتمعي بالغ األهمية؛ لصيانة 

الثوابت الوطنية ولنقل القيم املشتركة للمجتمع املغربي، واملعبر عنها في وثائق اإلصالح املختلفة". 
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وتوضح املرجعيات التربوية السابقة، األهمية التي حتظى بها منظومة القيم وترسيخها في 

املدرسة املغربية داخل النظام التربوي، إال أنه على الرغم من هذه األهمية تعترض إجراءاتها 

وترسيخها مجموعة من الصعوبات والعراقيل التي حتتاج حلواًل؛ لتجاوز التناقض احلاصل بني 

التنظير التربوي الذي يولي أهمية ملنظومة القيم واملمارسة، التي ال ترقى إلى الوظيفة احلقيقية 

للمدرسة في التربية على القيم وترسيخها. كيف ذلك؟

رابعًا: صعوبات .. وحلول يف أفق تجاوز أزمة القيم 
الدينية  أشكالها  بكل  القيم  على  التربية  لترسيخ  األساسي  املدخل  يعّد  التعليم  كان  إذا 

التي  الصعوبات  العديد من  يعترضه  املدرسة  عبر  الوظيفة  بهذه  قيامه  فإن  والكونية،  والوطنية 

حتتاج إلى حلول. فما أهم الصعوبات التي تعترض إرساء وترسيخ التربية على القيم باملدرسة 

لتجاوزها؟  املقترحة  احللول  أهم  وما  املغربية؟ 

حدد عبد اللطيف املودني- األمني العام للمجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي 

باملغرب، واملدير املسئول عن مجلة دفاتر التربية والتكوين الصادرة عن املجلس، حدد الصعوبات 

التي تعترض التربية على القيم باملدرسة املغربية في خمس هي: 

إشكالية تقاسم املسئولية في نقل القيم وترسيخها بني عدة متدخلني ) األسرة، واملدرسة،   -

واجلمعيات...(. واإلعالم،  واملجتمع، 

محدودية التجسيد الفعلي للقيم في السلوك واملمارسات، مقابل تضخم اخلطاب البيداغوجي   -

الذي يتم إنتاجه عن القيم.

موسمية البرامج املخصصة للتربية على القيم، وإشكالية استمرارها واستدامتها.  -

الوضعية املتناقضة فيما يخص التربية على القيم، بني خطاب التنظير وآليات املمارسة، وبني   -

ما يتلقاه املتعلم داخل الفصول الدراسية وبني ما ميارسه سواء داخل املؤسسة أو هما معًا؛ 

مما يفرض ضرورة االنتقال بالتربية على القيم من التوجيهات والبرامج التربوية إلى الفصول 

الدراسية وفضاءات املؤسسات التعليمية، ومن طابعها املثالي إلى املمارسة الفعلية.

نقص األدوات الكفيلة بتتبع اآلثار على مستوى بناء السلوك والفعل؛ مما يقتضي تقومي القيم   -

كما تقوم املعارف واملكتسبات. 

مسبباتها  حول  االتفاق  أواًل  يستلزم  واملدرسة،  املجتمع  في  القيم  ألزمة  حلول  إيجاد  إن 

لتجاوزها من خالل  التفكير في إيجاد وسائل وطرق  بأهميتها؛ ألن ال محالة سيسهل  والوعي 
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االهتمام  عبر  املعاصرة  العلمية  التطورات  ملتطلبات  التقليدية  والقيم  الثقافية  العناصر  مالءمة 

بالتراث الثقافي والتاريخي للمجتمع، وترسيخ القيم اإليجابية وغرسها في نفوس الشباب بهدف 

مما  متغير؛  وثقافي  دولي  سياق  وفق  والديني  الوطني  باالنتماء  واالعتزاز  بالذات  الثقة  تعزيز 

يكسب النشء القدرة على االستفادة من الثقافات واحلضارات الوافدة، وحماية نفسه ومجتمعه 

أخطارها. من 

وقد خلص تقرير املجلس األعلى للتربية والتكوين باملغرب سنة ٢٠17، إلى عدة توصيات 

لتجاوز أزمة القيم باملدرسة املغربية، أهمها: 

وضع برنامج عمل وطني وجهوي للتفعيل.  -

إعداد ميثاق تربوي تعاقدي للتربية على القيم، مؤطر للتدابير التربوية والشراكات.  -

إطار مرجعي عام ملنظومة القيم املستهدفة ومجاالت التربية عليها.  -

تنويع املقاربات واألساليب في تفعيلها مع مراعاة تكاملها وانسجامها.  -

تعزيز أدوار الرصد والتقييم املنتظم.  -

كما يجب العمل على بناء مشروع قيمي مجتمعي ينخرط فيه اجلميع أفرادًا ومؤسسات، 

وكذلك توطيد العالقة بني املدرسة وباقي الفاعلني من مؤسسات اجتماعية وتربوية وأكادميية عبر 

اعتماد مقاربات تعاقدية مبنية على األهداف، مع ضرورة تكوين األطر التربوية في مجال القيم 

وكيفية تدريسها وترسيخها وتقوميها وفق طرق علمية دقيقة، والعمل على ترسيخ ثقافة االعتراف 

في احلياة املدرسية عبر حتفيز وتشجيع املبادرات املتميزة للفاعلني في الوسط املدرسي سواء 

من األساتذة أو املتعلمني. كما يجب االهتمام باألنشطة الصفية واملندمجة عبر تخصيص جزء من 

الزمن املدرسي؛ الكتساب القيم وترسيخها. وتعّد النوادي التربوية موائل مهمة لتفعيل ثقافة القيم 

وفضاءات لتنمية امليول واملواهب وترسيخ السلوك املدني، وجتسيدًا عملّيًا للمقاربة التشاركية في 

بتنفيذ  التعليمية وفضاءاتها حتى تسمح  تهيئة املؤسسات  يتطلب  املدرسية، وذلك  تدبير احلياة 

أنشطة مدرسية فاعلة )مرافق وجتهيزات لوجستيية...(، مع ضرورة إشراك اإلعالم في ترسيخ 

القيم داخل املدرسة العمومية ملا له من أهمية في صناعة اجتاهات وسلوك األفراد عبر العمل على 

تثبيت مبدأ النموذج والقدوة الصاحلة.

كما ال ننسى، أهمية املجتمع املدني من مؤسسات تربوية وجمعيات وتعاونيات في ترسيخ 

بأنشطة  للقيام  التعليمية  املؤسسات  مع  تفعيل شراكات  عبر  وذلك  املدرسي،  الوسط  في  القيم 

ومشاريع تربوية في فضاءاتها، كما للمثقفني دور مهم في جتاوز أزمة القيم في املدرسة واملجتمع 
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على حد سواء عبر استعادة أدوارهما في التوجيه والبناء؛ ألن أزمة القيم مرتبطة ارتباطًا جذرّيًا 

بتراجع أدوار املثقف في املجتمع واملدرسة.

نافلة القول، إن أزمة القيم هي أزمة مجتمع قبل أن تكون أزمة مدرسة، في تفاعله مع 
تأثيرات العوملة والتطور التقني والتكنولوجي الذي عرفه العالم، وهي ليست أزمة محلية خاصة 

مبجتمع دون آخر بل هي أزمة عاملية تعرفها مختلف مجتمعات العالم بدرجات وجتليات مختلفة، 

واألخالق.  االجتاهات  وتدهور  القيم  ضياع  بفعل  السابق؛  من  أسوأ  اإلنساني  الوضع  جعلت 

فالقيم هي محرك السلوك اإلنساني، وبدونها تتجه املجتمعات اإلنسانية نحو الدمار واخلراب؛ 

مما يفرض على القائمني على الشأن التربوي والسياسي إيالءها أهمية قصوى حتصينًا لهويتنا 

السياسية  العوملة  بفعل  اجلارف  السيل  هذا  في  واحلضارية  والدينية  الثقافية  وخصوصيتنا 

أبنائنا ضد  وحتصني  مجتمعنا،  ومتاسك  أمتنا،  لنهضة  سبيل  ال  ألنه  والثقافية.  واالقتصادية 

كل املؤثرات السلبية التي حتدق بهم، من مخدرات وعنف وتشدد ديني ... إال بتفعيل منظومتنا 

القيمية الوطنية والدينية واحلضارية، وذلك عبر إصالح تربوي شامل يهتم باخلصوصية والهوية 

في أبعادها كافة )دينية ووطنية وحضارية...(، ومينح لقيمنا أولوية احلضور في املناهج والبرامج 

التربوية، وذلك كفيل بتجنيب وطننا اآلثار السلبية للعوملة والتقدم التقني والتكنولوجي الذي يعرفه 

العالم، وميسي عاماًل مساعدًا على حتقيق التنمية في مختلف أبعادها.

املراجع املعتمدة 
https://www. : أسيداه محمد، املدرسة واملجتمع وأزمة القيم، مجلة فكر ونقد، متاح على الرابط  -

٢1/8/٢٠19 الزيارة:  تاريخ   aljabriabed.net/n81_04asydah.(1(.htm
أوزي أحمد، املراهق والعالقات املدرسية، الشركة املغربية للطباعة والنشر، الرباط، املغرب، 1993   -

www.alqiam.ma ،بلكبير محمد، مركز الدراسات واألبحاث في القيم  -

http://www.alqiam.ma/Article.aspx?C=5636 تاريخ الزيارة : ٢٠19/٢1/8   •
بن كعبة محمد، مسعودي أحمد، سوسيولوجيا القيم: قراءة في عالقة القيم بالفعل االجتماعي، مجلة   -

الرواق، مجلد٤، عدد1 ، يونية ٢٠18، ص 189 - 18٢ 

بوعصب إمبارك، حتوالت منظومة القيم وصراع املرجعيات باملدرسة املغربية، مجلة حتوالت معاصرة،   -

املركز املغربي للدراسات واألبحاث املعاصرة، العدد األول، غشت ٢٠16.

بو غازي الطاهر، إشكالية القيم التربوية املدرسية، مجلة علوم التربية، املجلد الثاني، العدد 1٢، السنة   -

16، مارس 1997، ص 77 - 69.
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خليل إدريس، احليرة الناجمة عن التقدم العلمي والتكنولوجي ضمن "خصاص في اجلنوب حيرة في   -

الشمال تشخيص وعالج"، مطبوعات أكادميية اململكة املغربية، سلسلة الدورات ،مطابع عكاظ، الرباط، 

1988، ص ٥1 - ٤3.

النهضة  العادات االجتماعية، دار  القيم والعادات االجتماعية مع بحث ميداني لبعض  ذياب فوزية،   -

.198٠ بيروت،  والنشر،  للطباعة  العربية 

اململكة املغربية، اللجنة اخلاصة بالتربية والتكوين، امليثاق الوطني للتربية والتكوين، يناير ٢٠٠٠.  -

اململكة املغربية، املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، التربية على القيم باملنظومة الوطنية   -

يناير ٢٠17. الرباط،  تقرير،  العلمي -  والبحث  والتكوين  للتربية 

اململكة املغربية، املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، رؤية إستراتيجية لإلصالح ٢٠3٠ -   -

.٢٠1٥

اململكة املغربية، اللجنة اخلاصة بالتربية والتكوين، امليثاق الوطني للتربية والتكوين، يناير ٢٠٠٠.  -

اململكة املغربية، وزارة التربية الوطنية، الكتاب األبيض، االختيارات والتوجهات التربوية العامة املعتمدة   -

في مراجعة املناهج التربوية، ربيع األول 1٤٢3- يونية ٢٠٠٢ ، اجلزء األول.

اململكة املغربية، وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي، من أجل نفس   -

التقرير   -  ٢٠1٢٠٠-٢9 االستعجالي  البرنامج  مشروع  والتكوين،  التربية  منظومة  جديد إلصالح 

.٢٠٠8 يونية  التركيبي، 

اجلديدة،  النجاح  مطبعة  املستقبل(،  وحتديات  )التعلم  اللحد  إلى  املهد  وآخرون،من  املهدي  املنجرة   -

الثالثة. الطبعة   ،٢٠٠3 البيضاء، 

التربية  دفاتر  مجلة  املشتركة،  القيم  على  التربية  ومسارات  املغربية  املدرسة  اللطيف،  عبد  املودني   -

.9  -  13 ص   ،٢٠11 عدد٥،  والتكوين، 
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ملف العدد: الطفل واإلعاقة
 

تيسير احلق املتساوى فى التصويت لألشخاص 
ذوي اإلعاقة فى جمهورية مصر العربية وفق اتقاقية األمم املتحدة 2006

أ.د. الفرحاتى السيد محمود

د . صــابــر حســن حســـين

د. هالة عبدالسالم خفاجى

تقييم منوذج تربية األطفال يف وضعية إعاقة يف املغرب
نحو تربية دامجة )تقرير موضوعي(*

د. عبد العزيز العلوي األمراني

أهمية التدخل املبكر يف التدريب اللمسي لذوي اإلعاقة البصرية
كاميلـيـــا الوكيــــل
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تيسري الحق املتساوى فى التصويت لألشخاص 
ذوي اإلعاقة فى جمهورية مصر العربية

وفق اتقاقية األمم املتحدة 2006)١(

د . صابر حسن حسين**    أ.د. الفرحاتى السيد محمود* 
د. هالة عبد السالم خفاجى***

1- مقدمة
لديهم  مليار شخص  أكثر من  أو  العالم  أن 15٪ من سكان  العاملية  الصحة  تقدر منظمة 

إعاقة على مستوى العالم ميثلون مختلف مجموعات اجتماعية واقتصادية، ويعيش معظمهم في 

بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، ونادرًا ما يظهرون على الساحة السياسية، ويواجهون حتديات 

متعددة عند ممارسة حقوقهم السياسية.

اإلنسان  حقوق  وتعظيم  القانون،  جوانب سيادة  من  أساسي  جانب  السياسية  واملشاركة 

القادة  على  والتأثير   (United Nations 2011) والتمييز  التهميش  مواجهة  إلى  تهدف  التي 

واحلكومة (Inclusion International 2015)، وهى أكثر من مجرد تصويت انتخابى، وتذهب 

وشغل  انتخابية،  حمالت  فى  واالشتراك  والترشيح،  العامة،  الشئون  إدارة  في  املشاركة  إلى 

مناصب حكومية على جميع املستويات (Inclusion International 2015)، ومن دون ممارسة 

ذلك احلق ُيحرم الفرد بالفعل من حقه مواطنًا، ويكون مستهدفًا ألن يصبح غير مؤثر فى نظر من 

واحلكم. السلطة  ميارسون 

)1( نــود أن نشــير إلــى إســتراتيجية التنميــة املســتدامة: رؤيــة مصــر ٢٠٣٠ التــي أطلقتهــا احلكومــة املصريــة فــي مــارس 

٢٠1٦ متشــيًا مــع اجلهــود الدوليــة لتحديــد أجنــدة طموحــة للتنميــة الدوليــة ملــا بعــد عــام ٢٠15 ، والتــي نــود أن تتــم 

املوافقــة عليهــا لنؤكــد علــى املســئولية املشــتركة فــي مواجهــة التحديــات والتفاوتــات فــي القــدرات واملــوارد، والفــرروق 

ــا الســيما  ــة وتوفيره ــة مســئولية تيســير التنمي ــدان املتقدم ــق البل ــى عات ــع عل ــي. وتق ــوع الثقاف ــات والتن ــي اإلمكان ف

للبلــدان الناميــة وإفريقيــا. )مــن خطــاب الرئيــس املصــرى عبــد الفتــاح السيســى أمــام األمم املتحــدة ٢٠1٦(.

*   أستاذ علم النفس التربوى والتربية اخلاصة - املركز القومى لالمتحانات والتقومي التربوى.                  
**   رئيس قطاع التعليم مبؤسسة مصر اخلير - خبير التربية اخلاصة.

*** رئيس اإلدارة املركزية للتربية اخلاصة واملوهوبني والتعلم الذكى.
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ويشير التعريف الضيق للسياسة إلى أنها أنشطة احلكومة والسياسيني وأحزاب سياسية، 

 (WHO Empowering persons with آرائهم.  األفراد عن  يعبر من خاللها  أنشطة  وكذلك 

 disabilities: (2010)

وأفاد التقرير العاملي لعام ٢٠11 أنه على الرغم من أن األشخاص ذوي اإلعاقة لديهم نفس 

على  احلصول  فرص  فى  محدودية  من  يعانون  ما  غالبًا  فإنهم  العاديني  األشخاص  احتياجات 

 (World Health Organization and World خدمات صحية وتعليمية واقتصادية وسياسية

 (Bank 2011. وهذه الظاهرة ليست غريبة على البلدان املتقدمة مثل الواليات املتحدة األمريكية 

. (Alvarez 2012) وكندا وأوربا حيث يظل األشخاص ذوو اإلعاقة مهمشني سياسّيًا

وأقرت أجندة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠ أنه ال يجوز أن تصبح اإلعاقة مبررًا لعدم أو 

لنقص االستفادة من برامج التنمية أو التمتع باحلقوق األساسية لإلنسان؛ حيث يتضمن إطار 

عمل أهداف التنمية املستدامة سبعة مقاصد تشير بشكل واضح إلى حقوق ذوى اإلعاقة ومن 

يعيشون داخل أوضاع محفوفة باملخاطر (Unesco , 2015) . وتشمل أهداف التنمية املستدامة 

على  والقدرة  الالئق  والعمل  والعمالة  االجتماعية  واحلماية  التعليم  األساسية:  التنمية  مجاالت 

وتلتزم  التمييز.  وعدم  الصحى  والصرف  والنقل  أثارها  حدة  من  والتخفيف  الكوارث  مواجهة 

أجندة التنمية املستدامة بدعم إجراءات تيسير وصول األفراد ذوى اإلعاقة إلى األماكن العامة 

 (Hak , Janouskova&Moldan , 2016)  . والتكنولوجيا واملرافق واخلدمات كغيرهم 

ويشير (Schur and Adya, 2006) إلى أن الوصم والتمييز املرتبطنْي باإلعاقة يسهمان فى 

تقليل اهتمام األشخاص ذوي اإلعاقة بالسياسة. حيث أشار (Prince ,2007) إلى أن التمثيل 

الناقص لألشخاص ذوي اإلعاقة في االنتخابات البلدية واحمللية واملركزية سببه اجتاه عام سلبي 

نحو األشخاص ذوي اإلعاقة.

ويوفر حق املشاركة السياسية فرصًا لألشخاص للتأثير على قرارات متس حياتهم وعيشهم 

في مجتمع يقدر احلق في مشاركة جميع األشخاص مبا في ذلك ذوو اإلعاقة؛ مما قد يسهم فى 

حتطيم الوصمة املتعلقة التى تكون شكل إقصاء اجتماعي أو تهميش اقتصادي أو أبوية مستبدة  

ومكافحة التمييز على أساس اإلعاقة واتخاذ تدابير ملموسة لتيسير تصويت ذوى اإلعاقة في 

االنتخابات والتفكير فى قضاياهم بشكل علنى، ومساعدتهم على إنشاء أو االنضمام إلى منظمات 

األشخاص ذوي اإلعاقة أو إلى حزب سياسي والنظر إليهم على أنهم مواطنون على قدم املساواة 
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 (Blais,Gidengil and Nevitte 2004; WHO . مع اآلخرين، ومعاجلة نقص الوعي بحقوقهم

 Empowering persons with disabilities: 2010)

الثقافية  املمارسات  تأثير  مدى  إلى   ٢٠1٣ عام  غانا  رئيس  انتخابات  تشير  إفريقيا  وفى 

السلبية والتصورات االجتماعية على مشاركة ذوى اإلعاقة في السياسة. حيث إنه بعد انتخاب 

الدكتور  للبرملان، وكان من بني املرشحني  الوزراء  رئيس غانا رشح جون ماهاما مجموعة من 

التعيني  والبلديات. بعد  بوزارة اإلدارة احمللية  تكليفه  هنري سيدو دانا محاٍم معاق بصرّيًا مت 

احتج زعماء محليون على هذا الترشيح، وكان من بني من انتقدوا هذا الترشيح علنًا رئيس والية 

 ، Abomination "باراماونت في منطقة بوجن آهافو والذي وصف ترشيح الرئيس بأنه "رجس

وأكد النقاد أن التقاليد والعادات في بعض املناطق التقليدية لم تسمح لألشخاص ذوي اإلعاقة 

(Sackey,2015 :367) .العليا بتولي هذه املناصب 

  Ghana Federation of the Disabled وفي بيان صحفي  أكد احتاد غانا لذوى اإلعاقة

أن تعيني شخص معاق في منصب وزاري يتمشى مع مبادئ احلكم الشامل والعدالة االجتماعية، 

وعلى الرغم من عدم وجود قانون غاني يقيد األشخاص ذوي اإلعاقة من مثل هذه املناصب العامة 

فإنه متَّ التعيني على أساس كفاءة املرشح Sackey,2015 :367. وفي الواقع بصرف النظر عن 

كونه أول محاٍم ومن ضعاف البصر في غانا، عمل املرشح أيضًا مديرًا للبحوث في الوزارة ألكثر 

من عقد من الزمان. ومن ثم وافقت جلنة تعيني البرملان على املرشح وزيرًا.

  (European Union Agency for األساسية  للحقوق  األوربي  االحتاد  لوكالة  وفقًا 

في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  مشاركة  تنعكس  قد   Fundamental  Rights/FRA 2010)

السياسة في ثالث حاالت: استبعاد كامل أو مشاركة محدودة أو مشاركة كاملة؛ حيث يتضمن 

االستبعاد الكامل حرمان اجلميع من املشاركة السياسية مبن فى ذلك األشخاص اخلاضعون 

قدراتهم.  مستوى  عن  النظر  بغض  وعامة  جزئية  لوصاية 

وتعتبر احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان أن االستبعاد على أساس اإلعاقة يعد خرقًا لالتفاقية 

 FRA , 2010 األوربية حلقوق اإلنسان التي وقعت عليها الدول األعضاء في االحتاد األوربي

((28:، وفي معظم البلدان يرتبط هذا االستبعاد باألهلية القانونية لذوي اإلعاقة. ومع ذلك فإن 

ثمة تطورات أخيرة في القانون الدولي حلقوق اإلنسان تتعارض مع مثل هذا النوع من القوانني. 

(FRA ,2010 :16)
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  Mental And Intellectual والفكرية  العقلية  وغالبًا ما يكون األشخاص ذوو اإلعاقات 

خاضعني لقيود تأخذ فى اعتبارها احلق في املشاركة السياسية مثل وجود حاالت ُيسمح فيها 

 (FRA . لألشخاص ذوي اإلعاقة بالتصويت، وال يجوز لهم الترشح لالنتخابات أو شغل مناصب

فإن  املناسبات  هذه  في  من ممارسة حقهم.  لتيسيرات متكنهم  يتعرضون  ال  وقد   ،,2010 :16

العوائق اخلارجية فقط حتد من حقوقهم مثلما يحدث عندما ال تكون هناك تدابير تشريعية وتقنية 

تيسيرية متكن هؤالء األشخاص من ممارسة حقهم.

وتنطوي املشاركة الكاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة على عدم وجود قيود تشريعية أو عملية 

ضد ممارسة احلقوق السياسية واملشاركة في جميع جوانب الطيف السياسي. وجتدر اإلشارة 

إلى أن عددًا قلياًل جّدًا من الدول هي: النمسا وفنلندا وهولندا وإسبانيا تقترب من هذه املرحلة. 

(FRA ,2010)

وعلى الرغم من أن حق املشاركة السياسية مُيارس بطرق مختلفة، نرى أن املشاركة في 

مثل  املختلفة  وإعمال حقوقهم  اإلعاقة  ذوى  تهميش األشخاص  ملواجهة  تعّد وسيلة  االنتخابات 

اختيار حزب أو مرشح يتمتع ببرنامج يلبي احتياجاتهم املختلفة االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

والسياسية والتعليمية والوظيفية وغيرها من شئون حياتهم. 

ذوي  األشخاص  دمج  ميكن  أنه  إلى  العالم  أنحاء  جميع  في  ناشئة  ممارسات  وتشير   

اإلعاقة بنجاح في جميع مراحل عملية االنتخاب، وأداء أدوار متنوعة إلى جانب ممارسة حقهم 

 (Creative االنتخاب  عملية  إدراة  فى  ومشارك  ومرشح،  مراقب  بدور  والقيام  التصويت  فى 

Associates International, Inc. 2010: 7. على سبيل املثال، تعّد انتخابات البرملان األوربي 

عام ٢٠14 حلظة مناسبة لدراسة كيف شجعت أو أعاقت األحكام القانونية والسياسية واإلدارية 

األشخاص ذوي اإلعاقة من املشاركة في التصويت من خالل جمع بيانات من الدول األعضاء 

في االحتاد األوربي البالغ عددها ٢8 دولة، والتى توضح كيف استحوذ حق األشخاص ذوي 

اإلعاقة في املشاركة السياسية وفق االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان )ECHR( وميثاق احلقوق 

على   )CRPD( اإلعاقة  ذوي  حقوق  بشأن  املتحدة  األمم  واتفاقية  األوربي،  لالحتاد  األساسية 

النتائج رسالتنْي مهمتنْي:  العام، وأظهرت  الفضاء 

في ظل بيئة سهل الوصول إليها، يكون األشخاص ذوو اإلعاقة مواطنني نشطني حريصني   )1

على املشاركة في احلياة السياسية فى مجتمعاتهم. إضافة إلى التصويت حيث يشاركون في 
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أنواع أخرى من النشاط السياسي وبأعداد كبيرة مبا في ذلك التحاقهم أعضاء في أحزاب 

سياسية، وحضور اجتماعات سياسية واالتصال باملسئولني املنتخبني.

إليها، وتفعيل عمليات للسماح لألشخاص ذوي اإلعاقة  إن توفير معلومات ميكن الوصول   )٢

السياسية على قدم املساواة مع اآلخرين، يسهم فى صقل شخصياتهم  بالتمتع بحقوقهم 

يزال توجد حتديات  بأنهم على قدم املساواة مع اآلخرين )FRA ,2012(، وال  وشعورهم 

كبيرة أمام ممارسة احلق في املشاركة السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة، وال يزال توجد 

عقبات قانونية مثل قيود مفروضة على حق التصويت لبعض األشخاص ذوي اإلعاقة، ووجود 

ملراكز  الوصول  تعذر  املثال،  الفعلي - على سبيل  والتنفيذ  والسياسة  القانون  فجوات بني 

االقتراع أو إلى مواقع الويب - هذه احلواجز قد تستبعد األشخاص ذوي اإلعاقة من فرص 

التأثير فى تطوير وتنفيذ القوانني والسياسات التي تشكل حياتهم اليومية، ويجب مواجهة 

(FRA ,2014) . هذه التحديات باعتبارها تعكس متطلبات مهمة

 (The Help America  ٢٠٠٢ لعام  التصويت  على  األمريكى  املساعدة  قانون  ويتضمن 

 (Vote Act of 2002 توفير أموال على مستوى مركزى، وحتسني إمكان الوصول إلى مراكز 

الذين  لألفراد  غير بصرى  وتوفير وصول  املادي،  الوصول  إمكان  توفير  ذلك  في  االقتراع مبا 

يعانون من إعاقات بصرية، وتقدمي املساعدة لألفراد ذوي الكفاءة احملدودة في اللغة اإلجنليزية 

 (Liebschutz 2005 :601)

وكشفت مراجعة HAVA في انتخابات الواليات املتحدة عام ٢٠٠4 عن مشكالت... منها: 

منتهكني  إليها،  الوصول  يتعذر  اقتراع  مراكز  في  التصويت  على  اإلعاقة  ذوى  الناخبني  إجبار 

قانون األمريكيني ذوي اإلعاقة أو عدم السماح لهم بأخذ شخص من اختيارهم إلى مركز االقتراع 

  (Goldman 2005, 4) .للمساعدة في االقتراع منتهكة قانون حقوق التصويت

ووجد (Karp and Banducci, 2001) أنه في )4٢( والية أمريكية فى ظل قوانني تصويت 

الغائبني، زاد االقتراع عبر البريد اإللكتروني من معدالت املشاركة للطالب واملعوقني. 

وقيَّم (Rallings and Thrasher ,2003) جهودًا بذلتها احلكومات املركزية واحمللية في 

بريطانيا لتعزيز نسبة اإلقبال على التصويت، مبا في ذلك إيالء مزيد من االهتمام لذوى اإلعاقة 

للوصول إلى مراكز االقتراع.

تأهيل  إعادة  قانون  إلى  األول -  املقام  الوطني - في  القانوني  وفي مصر يستند اإلطار 
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األشخاص ذوي اإلعاقة الصادر عام 1975؛ حيث مينح هذا القانون األشخاص ذوي اإلعاقة 

إمكان الوصول إلى التدريب املهني والتوظيف، وعلى الرغم من ذلك فإنه يستند إلى فهم قدمي 

لإلعاقة. ومتت صياغة قانون جديد لإلعاقة جلعل اإلطار القانوني ملصر أكثر انسجامًا مع اتفاقية 

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. ولدى مصر نظام حصص بنسبة 5٪ لتوظيف األشخاص ذوي 

(Elshami 2012) . اإلعاقة في الشركات التي يزيد عدد موظفيها على 5٠ موظفًا

2- أهداف البحث 
في مصر حتدد اإلحصاءات الرسمية حوالي نصف مليون شخص من ذوي اإلعاقة، وتراوحت 

التوقعات البديلة بني 8.5 مليون و1٢ مليون شخص، وغالبًا ما يتعرض األشخاص ذوو اإلعاقة 

للوصم واالختباء من ِقبل عائالتهم، وحرمانهم من فرص التعليم والعمل، وقد يتجاهلهم القادة 

والزعماء السياسيون (Elshami 2012) ومعظمهم ال يستطيعون الوصول إلى خدمات مناسبة، 

وبتكرار تعرضهم ملشكالت وأزمات يصل بهم احلال غالبًا إلى إدراك أنهم ال حول لهم وال قوة، 

وبتكرار تعرضهم لعدم الوصول إلى خدمات إنسانية طبيعية تناسب ظروفهم وإعاقتهم ينتابهم 

شعور بالعجز. )الفرحاتى السيد،٢٠٠9(.

وفى هذا الشأن، فإن أحد حقوقهم الطبيعية حق التصويت فى االنتخابات وهو أساس حقوق 

املواطنة. ويدور حق التصويت حول أشياء عديدة من بينها: املشاركة في االنتخابات، واختيار 

ممثلني من خالل عملية مشروعة والتواصل مع األحزاب وممارسة احلقوق الدميقراطية، والتعرف 

على القضايا االجتماعية وخيارات السياسة العامة ومناقشتها.

وهناك قبول واسع النطاق في دستور جمهورية مصر العربية احلالى )دستور ٢٠14( ملبادئ 

واجتماعية  اقتصادية  مساٍع  في  املشاركة  فى  الفرص  وتكافؤ  والقانونية  السياسية  املساواة 

وسياسية وثقافية، ومع ذلك ال تزال هناك فروق كبيرة بني األفراد والفئات في الفرص واملشاركة 

فى العملية السياسية.

ويأتي متكني الشباب واإلناث وذوي اإلعاقة على رأس جدول أعمال احلكومة؛ حيث متَّ إعالن 

٢٠18 عام األشخاص ذوي اإلعاقة، وعام ٢٠1٦ عام الشباب املصري، وعام ٢٠17 عام املرأة 

لتمكينهم من  لديهم احتياجات أساسية يجب مراعاتها  الناخبني  املصرية. وفي حني أن جميع 

املشاركة في العملية االنتخابية في الوقت املناسب، جند بعض الناخبني لديهم احتياجات إضافية 
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أو خاصة، وهم محور هذا البحث.

الفئات بسبب حواجز وعيوب اقتصادية واجتماعية وثقافية وتعليمية  لم تشارك هذه  وإذا 

وسياسية وتشريعية ... بشكل منتظم؛ فستظل قضاياهم ومشكالتهم واحتياجاتهم األساسية على 

األرجح على هامش السياسة واتخاذ القرار. 

الناخبني ذوي اإلعاقة ميكنهم املشاركة بشكل كامل  أن  التأكد من  البحث هو  هدف هذا 

وبسهولة في التصويت. حيث يتم تناول األسئلة البحثية التالية، وهى تدور حول معرفتنا وتفسيرنا 

لكل من: 

طبيعة ومفاهيم اإلعاقة وتنوع مجتمعاتها ومنظماتها.   -

حواجز تصويت األشخاص ذوى اإلعاقة.    -

معيار اتفاقية األمم املتحدة واإلطار القانونى لإلعاقة.    -

تشجيع املمارسات اإلدارية لذوي اإلعاقة على املشاركة في العمليات االنتخابية.  -

زيادة الوعي وزيادة مشاركة الناخبني ذوى اإلعاقة.  -

توعية الناخبني وتوافر املعلومات، وأهلية الناخبني.  -

-   املعاجلة البحثية.

3- طبيعة الحق فى التصويت 
احلق في التصويت حق إنساني وطبيعى يتعلق بفعالية النظم الدميقراطية؛ مما يعني أن 

قوانني وعمليات وإجراءات التصويت واملواد امليسرة للتصويت يجب أال حتتوي على أحكام تقيد 

 (International Foundation .حق التصويت، وأن تكون سهلة املنال ويسيرة الفهم واالستخدام

 for Electoral Systems 2012, 2014; National Democratic Institute 2012)

واحلق في التصويت اليعنى أننا ال ننشئ حقوقًا جديدة أو حقوقًا خاصة لفئة معينة، بل هو 

حق من احلقوق اإلنسانية األساسية يتعلق بجميع أفراد املجتمع.

ركائز  من  التعبير  وحرية  التصويت  فى  احلق  أصبح  والعشرين  احلادي  القرن  وفي 

الدميقراطية.. واحلق في التصويت أشارت إليه املادة )٢1( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 

Universal Declaration of Human Rights، واملادة )٢5( من العهد الدولي اخلاص باحلقوق 

املدنية والسياسية International Covenant on Civil and Political Rights ، ومحتوى 

هاتنْي املادتنْي يدور حول الطلب من الدول ضمان أن تكون إجراءات التصويت ومرافقه ومواده 
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مناسبة وسهل الوصول إليها، ويسيرة الفهم واالستخدام، مبا فى ذلك ضمان حرية التعبير عن 

إرادة األشخاص ذوي اإلعاقة بوصفهم ناخبني، والسماح لهم عند الضرورة بالتصويت مبساعدة 

شخص يكون من اختيارهم.

وعلى الرغم من التعبير الواضح عن حق التصويت في قوانني ومعاهدات واتفاقيات دولية، 

فإن األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية والنفسية االجتماعية مازالوا محرومني من هذا احلق، السيما 

أن هذه احلق قد يكون غالبًا مقيدًا مبوجب قوانني تسمح باحلرمان الكامل أو اجلزئي وفق األهلية 

القانونية.. حيث إن جلنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أكدت أن إنكار أو تقييد األهلية القانونية 

ذوي  األشخاص  لبعض  التصويت  في  احلق  وخاصة  السياسية،  املشاركة  لرفض  استخدم  قد 

اإلعاقة. وأن األهلية القانونية ال غنى عنها ملمارسة احلقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

والثقافية؛ ألن احلرمان من األهلية القانونية لألشخاص ذوي اإلعاقة أسهم في حاالت كثيرة إلى 

وتأسيس  والزواج  التصويت  في  ذلك احلق  في  األساسية مبا  عديد من حقوقهم  حرمانهم من 

أسرة، وحق اإلجناب واملوافقة على عمل عالقات حميمية، وحق العالج الطبي، وحق احلرية من 

خالل وضعهم حتت وصاية أو حرمانهم من حقهم في التصويت. 

وهذا يعني أن إرادتهم وتفضيالتهم غير ممثلة وليس لهم رأي في القرار؛ مما يسهم فى 

مزيد من عدم التمكني وتفاقم ثقافة الوصم والقوالب النمطية. على سبيل املثال فى إفريقيا، تدعم 

منظمات غير هادفة للربح - مثل املؤسسة الدولية ألنظمة االنتخابات واملعهد الدميقراطي الوطني - 

املؤسسات واملمارسات الدميقراطية في إفريقيا، وحق تبادل املعلومات املتعلقة باملشاركة السياسية 

(National Democratic Institute 2017) .ومتكني حقوق اإلعاقة ألكثر من ٣٠ عامًا

وفي ديسمبر ٢٠11، أصدرت مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان تقريرًا عن مشاركة 

األشخاص ذوي اإلعاقة في احلياة السياسية، وأظهر التقرير أن األشخاص ذوي اإلعاقات العقلية 

أو النفسية في غالبية البلدان الذين شملهم التقرير محرومون من حقهم في التصويت على أساس 

أن هذه  إلى  التقرير  القانونية. وخلص  باألهلية  تربط هذه احلقوق  قانونية  أو  أحكام دستورية 

القيود "تتعارض مع التزامات تعهدت بها الدول مبوجب املواد )٢ ،1٢ ،٢9( من اتفاقية حقوق 

األولوية فى تشريعاتها وممارساتها  ذلك على سبيل  وينبغي تضمني  اإلعاقة،  األشخاص ذوى 

  (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights الوطنية

(2011, حتى في البلدان التي اتخذت خطوات ملواءمة قوانينها مع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي 
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اإلعاقة مثل غانا، فإنه ال يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعني القيام به. وفي عام ٢٠1٢ أقرت 

احلكومة الغانية قانون الصحة العقلية الذي يحمي احلقوق املدنية والسياسية لألشخاص ذوي 

اإلعاقات النفسية واالجتماعية. 

هذه  التصويت.  أثناء  في  مساعدة  اإلعاقة  ذوو  الناخبون  يطلب  قد  احلاالت،  بعض  وفي 

املساعدة قد تؤثر على سرية التصويت حيث قد يخيف املساعد الناخب ذوى اإلعاقة أو يتالعب 

به. وللتخفيف من هذا اخلطر؛ طلبت منظمات األشخاص ذوى اإلعاقة من املشاركني في صياغة 

اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة النصَّ على شرط السماح للناخبني ذوي 

اإلعاقة باملساعدة في التصويت من قبل شخص من اختيارهم، ومع ذلك، تنتهك دول عديدة هذا 

التوجيه، وتسمح فقط ألفراد اللجنة االنتخابية بتقدمي املساعدة في التصويت.

فإن إجراءات أخرى مثل صناديق  بعد،  االقتراع متاحًا  إلى مركز  الوصول  يكن  لم  وإذا 

االقتراع املتنقلة قد توفر وصواًل أكبر. كل هذه األحكام قد تثير أحيانًا مخاوف بشأن االحتيال أو 

السرية، وقد يكون السماح بالتصويت في الطابق األرضي مما يساعد على تخفيف هذه املخاوف. 

  (GAO) General Accounting Office في الواليات املتحدة درس مكتب املساءله العامة

أماكن  إلى  الوصول  ذلك  في  اإلعاقات اجلسمية، مبا  ذوي  لألشخاص  التصويت  إلى  الوصول 

االقتراع. وبينت النتائج أن جميع الواليات لديها أحكام محددة تتعلق بتصويت األشخاص ذوي 

اإلعاقة. ومع ذلك فإن طبيعة هذه األحكام وتنفيذها يختلفان اختالفًا كبيرًا؛ مما يعكس التقدير 

الواسع املمنوح للواليات املتحدة األمريكية. على سبيل املثال، أظهر استطالع ملكتب املساءلة أن 

تسع واليات لم تضع معايير محددة للوصول. أضف إلى ذلك، أن جميع الواليات تقدم أماكن 

بديلة أو تيسيرات للتصويت لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يتعذر لهم الوصول إلى أماكن االقتراع 

(General Accounting Office 2001, 6) . املخصصة لهم

أكثر من )1٦.4( ماليني أمريكي معاق قد  (Otto 2004, C4)  أن  أوتو  تقارير  رت  وقدَّ

أهمية  تبرز  مفيدة  أمريكيون حتليالت  باحثون  وأصدر   ،)٪41( بلغت  إقبال  نسبة  أي  صوتوا، 

 (Schur 1998;Schur and Kruse الناخبني  حلضور  العام  والتنقل  األجر  مدفوعة  العمالة 

التصويت  أمناط  أن  العقلي  واملرض  التصويت  بشأن  أمريكية  دراسات  ووجدت   .  2000)

وتفضيالت املرضى في مستشفيات الطب النفسي تشبه تلك اخلاصة بالناخبني في عامة السكان. 

(Armstrong 1976;  Howard and Anthony 1977)
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ويوجد أدب واسع النطاق حول حقوق التصويت وخبرات األمريكيني ذوي اإلعاقة، وكذلك وجود 

عديد من القوانني الفدرالية التي تدعم حق التصويت لألشخاص ذوي اإلعاقة - قانون حقوق التصويت 

لعام Voting Rights Act of 1965 19٦5، وقانون إمكان الوصول إلى التصويت للمسنني واملعوقني 

لعام Voting Accessibility for the Elderly and Handicapped Act of 1984 1984 ، وقانون 

األميركيني ذوي اإلعاقة لعام Americans with Disabilities Act of 1990 199٠ وقانون مساعدة 

أمريكا على التصويت لعام ٢٠٠٢ Help America Vote Act of ، وعلى الرغم من ذلك ال تزال توجد 

مخاوف بشأن حواجز التصويت، وال تزال توجد حواجز كبيرة واستبعادات رسمية في معظم الواليات 

متنع كثيراً من األميركيني ذوي اإلعاقة من ممارسة التصويت.

وتنص بعض قوانني االنتخابات على أنه ميكن فقط لألشخاص القادرين على التحدث باللغة 

األم للبالد الترشح ملنصب الرئاسة، وميكن لهذا النوع من األحكام استبعاد املرشحني الصم الذين 

ال يستخدمون لغة شفهية. وقد تستثنى االنتخابات في مصر أكثر من سبعة ماليني ناخب معاق؛ 

مما يؤثر سلبًا أيضًا على مشاركة أقربائهم وأولياء أمورهم. وعلى الرغم من أن املسئولني في مصر 

ظلوا منذ فترة طويلة مينحون حقوق التصويت لألشخاص ذوي اإلعاقة، فإنهم ما زالوا يواجهون 

حواجز تعوق مشاركتهم مثل احلواجز البيئية وعدم وجود مرافق الستيعاب مختلف اإلعاقات.

ويجب على الدولة املصرية أن متتثل اللتزاماتها مبوجب دستورها اجلديد الذي يدعم صراحة 

تكافؤ  )املادة 4(، واحلق في  املساواة  باحلق في  اعترافها  اإلعاقة في  حقوق األشخاص ذوي 

الفرص )املادة 9(، ومنع التمييز على أساس اإلعاقة )املادة 5٣(، ومتكني املعوقني من ممارسة 

حقوقهم، ومن بينها احلق في املشاركة السياسية )املادة 81(.

ولتخفيف احلواجز التي تسببها قوانني انتخابات متييزية، ميكن للجهات الدولية واملنظمات 

املنفذة دعم مراجعة قوانني االنتخابات، وتقدمي أمثلة إقليمية واملساعدة على صياغة قوانني أكثر 

لقانون  مراجعة  اإلنسان  حلقوق  املصرى  املجلس  أجرى  مصر،  في  املثال  سبيل  على  شمواًل. 

م تعليقات إلى اإلدارة االنتخابية حول طرق تقييد القانون حلقوق الناخبني ذوي  االنتخابات، وقدَّ

املصري حلقوق  املجلس  التزام  عنها  نتج  توعية  حملة  محلية  منظمات  قادت  ذلك  بعد  اإلعاقة. 

وقدم  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  حقوق  لتأمني  فرصة  وفر  مما  لإلعاقة؛  جلنة  بتشكيل  اإلنسان 

توصيات بشأن مايجب أن تكون عليه قوانني االنتخابات الشاملة منها: 

أن يتضمن االقتراع العام األشخاص ذوى اإلعاقة واملهمشني.  -
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ال توجد حواجز طبية أو لغوية تعوق املرشحني أو الناخبني.  -

توفير مترجمي لغة اإلشارة ملساعدة ذوي اإلعاقات السمعية في أثناء التصويت، باإلضافة   -

إلى ملصقات بلغة اإلشارة.

املرونة فى إيجاد حلول مبتكرة ملواقع االقتراع التي يتعذر الوصول إليها مبا اليخل من   -

والشفافية. السرية 

التصويت السرى، وإذا لزم األمر بجب احلصول على مساعدة من قبل شخص من اختيار   -

الناخب.

توفير أماكن إقامة مناسبة ومجهزة بأدلة اقتراع باللمس.  -

مراكز  من  األرضي  الطابق  في  بالتصويت  احلركية  اإلعاقات  ذوي  لألشخاص  السماح   -

ساللم. توفير  مع  االقتراع، 

السماح لألشخاص ذوي اإلعاقات البصرية باستخدام مساعدة مرافقة عند التصويت، مع   -

توفير امللصقات والتوجيهات بطريقة برايل في مراكز االقتراع.

اعتمدتها اجلمعية  والتي  املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  اتفاقية األمم  وتستجيب 

العامة لألمم املتحدة في ديسمبر ٢٠٠٦ لهذه االتفاقية، وتعدها معيارًا دولّيًا لدمج األشخاص 

ذوى اإلعاقة؛ حيث وقع عليها )8٢٪( من الدول األعضاء في األمم املتحدة. 

انتخابية غير متييزية، تشترط على  وتنفيذ عملية  االتفاقية تصميم  املادة ٢9 من  وتتناول 

الدول "ضمان مساعدة أو تيسير متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من املشاركة الفعالة والكاملة 

في احلياة السياسية والعامة على قدم املساواة مع اآلخرين بشكل مباشر، أو من خالل ممثلني 

يتم اختيارهم بحرية مبا في ذلك حق األشخاص ذوي اإلعاقة في التصويت واالنتخاب، وتزويدهم 

بتسيرات مناسبة والزمة لتمكينهم من املساواة في حق التصويت.

نحو حتويل  كبيرة  خطوة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حلقوق  املتحدة  األمم  اتفاقية  واتخذت 

متساوية مبوجب  بحقوق  يتمتعون  مواطنني  إلى  متلقي مساعدات  اإلعاقة من  ذوي  األشخاص 

الوطنية.  وعبر  الوطنية  القوانني 

وتركز املادة )1٢( من هذه االتفاقية على األهلية القانونية، وهي قضية تؤثر فى الغالب على 

حق األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية أو النفسية في التصويت. وتتطلب هذه املادة من احلكومات 

ضمان حق األشخاص ذوي اإلعاقة في االعتراف بهم أشخاصًا أمام القانون يتمتعون باألهلية 
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القانونية على قدم املساواة مع اآلخرين، ودعمهم في ممارسة هذه احلقوق في سياق انتخابات 

وعمليات سياسية مناسبة ومعترف بها. هذا يعني أن قوانني االنتخابات يجب أن تكون خالية من 

األحكام التي تقيد حق التصويت لألشخاص اخلاضعني للوصاية، وإذا كان الناخب يحتاج إلى 

(National Democratic Institute 2012). دعم يجب أن ُيسمح له / لها باملساعدة

وأدت اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إلى زيادة التركيز على اإلعاقة في جميع أنحاء 

العالم، وأتاحت الفرص لزيادة الوعي العام بحقوق ذوى اإلعاقة، ودفعت هيئات إدارة االنتخابات 

وغيرها من الكيانات احلكومية للوفاء بالتزاماتها جتاه الناخبني السيما ذوى اإلعاقة، وتوفير مساحة 

سياسية جديدة، وحتميل احلكومات مسئولية أكبر بشأن القضايا املهمة لألشخاص ذوى اإلعاقة. 

بهذه الطريقة تسهم اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة فى إيجاد بيئة مواتية ملناقشات 

التزامات  مبوجب  املقبولة  الدولية  واملتطلبات  املعايير  حيث  من  اإلعاقة  قضايا  حول  سياسية 

االتفاقية. في  عليها  منصوص 

على ضرورة  أكدت  األوربى  املجلس  عديدًا من نصوص  أن  إلى  األوربية  وتشير اجلمعية 

ضمان املشاركة الكاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة في احلياة السياسية والعامة مثل قرار اجلمعية 

العامة 1٦4٢ )٢٠٠9( بشأن حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على حقوقهم ومشاركتهم الكاملة 

ذوي  األشخاص  ودمج  املساواة  بشأن   )٢٠15(  ٢٠٣9 اجلمعية  وقرار  املجتمع.  في  والفعالة 

اإلعاقة.. وكذلك توصية جلنة الوزراء CM / Rec (2011) 14 بشأن مشاركة األشخاص ذوي 

اإلعاقة في احلياة السياسية والعامة. 

وصادقت الدول اإلفريقية على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة دون حتفظات، وأبدت 

استعدادها لضمان حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مبا فى ذلك حقهم فى املشاركة السياسية 

 (Office of the High Commission for Human Rights ‘Ratification Status for

CRPD’ 2014)

الباحثني- أن الدميقراطية أفضل شكل من أشكال احلكومة؛ ألنها تعترف  ونرى - نحن 

وحتمي املساواة بني املواطنني ال سيما فى املشاركة في االنتخابات، والتى تعد نقطة انطالق 

أساسية ألي نظام دميقراطي. ومينح قانون االنتخابات املصرى الهيئة الوطنية لالنتخابات سلطة 

تنفيذ برامج التثقيف واإلعالم؛ جلعل العملية االنتخابية معروفة بشكل أفضل للمواطنني ال سيما 

األشخاص واملجموعات التي من املرجح أن تواجه صعوبات في ممارسة حقوقها الدميقراطية. 
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ونرى - نحن الباحثني- أن املشاركة فى االنتخابات هي أساس املمارسة الدميقراطية؛ ألنها 

تعمل على منو وعى املواطنني باحلقوق السياسية للمواطنة، وأن يحمل التصويت فى محتواه أشياء 

تتجاوز وضع الصوت فى الصندوق مثل: املشاركة في االنتخابات، واختيار املمثلني من خالل 

عملية مشروعة، والتواصل مع األحزاب واألنظمة السياسية واحلكومية األوسع نطاقًا، وممارسة 

احلقوق الدميقراطية، والتعرف على القضايا االجتماعية وخيارات السياسة العامة ومناقشتها.

وقد أشارت هيئة األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إلى أن تنفيذ حق اإلنسان 

في املشاركة السياسية يتطلب مساعدة كافية، وإلغاء قوانني استبعاد األشخاص ذوي اإلعاقة 

من التصويت على أساس إعاقة مدركة أو فعلية؛ ألن مثل هذه االستبعادات تشكل متييزًا ضد 

.(UN CRPD Committee 2013: paras 9.4–9.6)   اإلعاقة

إذن نناقش فى هذه الورقة كيفية ضمان أن الناخبني ذوي اإلعاقة ميكنهم املشاركة بسهولة 

في حتقيق سياستنا الدميقراطية؛ حيث الحظ الباحثان أنه متَّ إيالء اهتمام ضئيل بحقوق تصويت 

ذوى اإلعاقة، ولم تعمل احملاكم أو املشرعون على متكني األفراد ذوي اإلعاقة من ممارسة حقهم 

فى التصويت.. ونناقش أيضًا ممارسات منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة؛ بهدف إدراج اإلعاقة 

في جميع مراحل عملية التصويت بداية مبرحلة ما قبل االنتخابات وفي أثناء االنتخابات وما بعد 

االنتخابات. 

4- طبيعة ومفاهيم اإلعاقة
على الرغم من أن هذه الورقة ال تهدف إلى دراسة أو نقد مفاهيم اإلعاقة املختلفة، فإنه 

من املهم االعتراف بعدم وجود إجماع على تعريف اإلعاقة.. ففي حني تركز مناذج معينة إما 

على اإلعاقات البيولوجية للفرد وإما على البيئة االجتماعية السياسية من أجل إلقاء اللوم على 

اإلعاقة. فإن تعريف ميثاق األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الذي وصفته املادة )1(، 

ف الورقة  يعتمد بشكل كبير على منوذج تفاعل معقد بني الفرد والبيئة (Goodley 2016)، وتعرِّ

األشخاص ذوى اإلعاقة بأنهم أشخاص يعانون من إعاقات جسمية أو عقلية أو فكرية أو حسية 

املجتمع على قدم املساواة مع اآلخرين.   والفعالة في  الكاملة  تعيق مشاركتهم  املدى قد  طويلة 

 (International Foundation for Electoral Systems 2014; United Nations 2011)

واإلعاقة مفهوم متطور ناجت عن تفاعل األشخاص ذوي اإلعاقة مع حواجز سلوكية وبيئية 
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تعيق مشاركتهم الكاملة والفعالة في املجتمع على قدم املساواة مع اآلخرين.. وأن البيئة التي يعيش 

فيها الشخص ال تتضمن فقط سمات مادية، ولكن أي ميزات سياسية واقتصادية واجتماعية.

ويصنف التصنيف الدولي للعمل واإلعاقة ومنظمة الصحة العاملية )ICF( العوامل البيئية 

التي تشكل حياة الناس إلى خمس مجموعات قد تعزز أو تعيق معاناة الفرد من اإلعاقة: اإلنتاج 

والسياسات  األنظمة   - املقدمة  اخلدمات   - والعالقات  الدعم  الطبيعية-  البيئة   - والتكنولوجيا 

والتشريعات )WHO 2017(، إضافة إلى خصائص شخصية ودميوجرافية مثل اجلنس والتعليم 

واخللفية االجتماعية وفعالية الذات...  وتتفاعل هذه اخلصائص مع إعاقة الفرد، وتعمل على كف 

أو تعطيل أو دعم قدرتهم على املشاركة بفعالية في العملية السياسية.

الطبي  النموذج  إلى  اخليرى  النموذج  من  متتد  اإلعاقة  إلى  للنظر  مختلفة  طرق  وتوجد 

إلى النموذج االجتماعى املعاصر، ومنوذج قائم على احلقوق مبا يسهم فى وصف االجتاهات 

قادرين  غير  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  أن  اخليرى  النموذج  ويفترض  اإلعاقة.  نحو  االجتماعية 

الكاملة في املجتمع، ويحتاجون إلى املساعدة والشفقة. وأن إعاقتهم هي سبب  على املشاركة 

صعوباتهم؛ مما سلبهم حقهم في املشاركة بوصفهم مواطنني متساوين، ومن ثم تشجيعهم على 

التكيف مع بيئاتهم وليس العكس. وسعى النموذج الطبي إلى إصالح األشخاص ذوي اإلعاقة 

لتمكينهم من املشاركة والوصول، وينظر هذان النموذجان إلى اإلعاقة بوصفها شيئًا مينع الدخول 

أو الوصول إلى املجتمع.

وفى النموذج االجتماعي، فإن اإلعاقة هى نتيجة تفاعل الشخص مع بيئته. وعندما يكون 

الشخص لديه إعاقة جسمية أو حسية فهو ليس في الواقع معاقًا؛ حتى يتمَّ استبعاد الشخص من 

املشاركة الكاملة في املجتمع نتيجة حلواجز أنشأها املجتمع. قد تشمل هذه احلواجز االجتماعية 

الوصم والتمييز ضد األشخاص من العمل أو فرص التعليم نتيجة لضعفهم. وقد تشمل احلواجز 

ذوي  األشخاص  مشاركة  تعيق  قد  متكينية  وبيئة  مناسبة  تكنولوجية  أجهزة  توفير  عدم  أيضًا 

اإلعاقة في احلياة املجتمعية. وبالتالي على عكس املفهوم الطبي لإلعاقة الذي أكد على ضعف 

املفروضة على  القيود  أكبر على  املفهوم االجتماعي بشكل  ويركز  أو حسّيًا.  الشخص جسمّيًا 

 (Oliver 1990) . الشخص ذوى اإلعاقة من خالل تفاعله مع املجتمع

التفاعل بني  إن اإلعاقة ناجتة عن  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  ديباجة  وتقول   

األشخاص ذوي اإلعاقة والصعوبات أو التحديات السلوكية والبيئية التي تعيق مشاركتهم الكاملة 
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والفعالة في املجتمع على قدم املساواة مع اآلخرين.

ذوي  األشخاص  املتحدة حلقوق  األمم  اتفاقية  العتماد  األساسية  التداعيات  فإن  ثم  ومن 

اإلعاقة هي أنه بداًل من اضطرار األشخاص ذوي اإلعاقة إلى التكيف مع الطريقة التي يتم بها 

تنظيم املجتمع،  أصبح من واجب الدولة واملجتمع اآلن جعل جميع قطاعات احلياة االجتماعية 

في متناول األشخاص ذوي اإلعاقة )FRA 2010(. وأكد النموذج االجتماعي لإلعاقة على دعوة 

املجتمع إلى إجراء مواءمات يقوم بها فاعلون أساسيون - مثل الدول أو احلكومات أو منظمات 

اإلعاقة - للتعامل مع ذوى اإلعاقة وللتغلب على عقبات وصولهم الكامل، ومتكينهم من ممارسة 

اإلنسانية. حقوقهم 

وفى منوذج احلقوق، يتم حتويل التركيز من االعتمادية إلى التمكني؛ حيث يتمتع األشخاص 

ذوو اإلعاقة بنفس حقوق املواطن األساسية التي يجب أن يضمنها جميع املواطنني، وأن احلكومات 

والدول مسئولة عن حمايتها وصيانتها.

مشاركة  إستراتيجيات  وضع  على  احلقوق  على  القائمة  االجتماعية  النماذج  تساعد  وقد 

النموذج االجتماعي على أن  يركز  البعض؛ حيث  النماذج بعضها  سياسية شاملة، وتكمل هذه 

الصعوبات التي يفرضها املجتمع هي التي تستبعد األشخاص ذوي اإلعاقة. ويؤكد النموذج القائم 

على احلقوق على احلقوق املتساوية جلميع املواطنني ودور الدفاع عن األشخاص ذوي اإلعاقة.

مع  يتوافق  ألنه  معاق"؛  "شخص  مصطلح  استخدام  االجتماعية  النماذج  رو  منظِّ ويفضل 

فكرة أن األشخاص ذوي اإلعاقات قد يكونون "معاقني" بواسطة قوى اجتماعية خارجية بداًل من 

رون اإلعاقة" لإلشارة إلى استثناء ناجت عن عملية مجتمعية  ضعفهم، ومن ثم يستخدم هؤالء املنظِّ

بداًل من اإلعاقة ذاتها. وميكن استخدام عبارات "األشخاص ذوي اإلعاقة" و"األشخاص املعاقني" 

بالتبادل، ونستخدم هنا األشخاص ذوى اإلعاقة ومنظمة األشخاص ذوي اإلعاقة لوصف منظمات 

ينتمى إليها األشخاص ذوو اإلعاقة

واألشخاص ذوو اإلعاقة هم األشخاص ذوو حالة صحية و/ أو إعاقة وظيفية تتفاعل مع 

اجتاهات وسياسات عامة، إلى جانب حواجز اقتصادية واجتماعية حتد من قدرتهم على املشاركة 

بوصفهم مواطنني وأعضاء كاملني في املجتمع. وتضم هذه املجموعة أشخاصًا يعانون من إعاقات 

  (Rioux and Prince 2002). جسمية وعقلية حسب النوع والشدة واملدة
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5-  تنوع مجتمع اإلعاقة
عند دمج ذوى اإلعاقة ينبغي مراعاة الفروق بني ذوي اإلعاقة حيث يواجه األشخاص مختلفو 

اإلعاقة حتديات فريدة من نوعها، قد تكون أسهل لألشخاص الذين يعانون من إعاقات حسية 

)جسمية وبصرية( عند التفاعل مع أشخاص غير معاقني؛ ألنه ال يوجد عائق يعوق تواصلهم مع 

احمليطني بهم. ومع ذلك فإن األشخاص الصم يواجهون غالبًا صعوبة أكبر في محاولة التواصل 

مع أشخاص ال يعرفون لغة اإلشارة، وميكن أن تؤدي هذه الفجوة في التواصل إلى تهميش أكبر. 

االنتخاب  إدارة  مثل  السياسية  الفاعلة  اجلهات  أن  يعنى  ذلك  فإن  التصويت،  سياق  في 

بأساليب  دراية  على  تكون  أن  يجب  اإلعاقة  ذوى  األشخاص  ومنظمات  السياسية  واألحزاب 

االتصال املختلفة (IFES, 2017).  ويجب أن يعرفوا أن كل بلد لديه لغة إشارة خاصة به، وتوجد 

في بعض البلدان اختالفات فى إشارات خاصة بني مجتمعات الصم. وحتى داخل مجتمع اإلعاقة 

غالبًا ما يتم جتاهل األشخاص ذوي اإلعاقات العقلية والنفسية االجتماعية واستبعادهم بسبب 

التمييز. فضاًل عن وجود بعض إعاقات غير واضحة مثل االضطراب ثنائي القطب أو األلم املزمن. 

وهذه األنواع من اإلعاقات هى إعاقات غير ظاهرة.

وبسبب هذه االختالفات ينبغي عدم معاملة األشخاص ذوي اإلعاقة باعتبارهم مجموعة متسقة. 

فاإلعاقة فريدة من نوعها قد حتدث ألي شخص في أي وقت، وقد تكون مؤقتة أو مزمنة. وتختلف 

طرق استجابة اجلهات الفاعلة لألشخاص ذوي اإلعاقة. على سبيل املثال، فإن رغبة احلكومة في 

مساعدة جرحى احلرب قد تؤدي أحيانًا إلى توفير خدمات أفضل واالعتراف بحقوق مجتمع اإلعاقة 

بأكمله. على سبيل املثال في أرمينيا، يتم التعامل مع جرحى احلرب بالتوقير واالحترام مما يؤدي 

(IFES, 2017) .إلى استعداد الدولة لتحسني إمكان وصولهم ودمجهم فى املجتمع

وميكن للكوارث الطبيعية أن تقود احلكومات إلى التركيز على دمج اإلعاقة. حيث لم تبدأ 

حكومة بورما في وضع سياسات تستهدف األشخاص ذوي اإلعاقة إال بعد إعصار ٢٠٠8، ومع 

ذلك في معظم الظروف يتطلب مزيد من الدمج دعوة مجتمع اإلعاقة احمللي وجميع اجلهات الفاعلة 

فى املجتمع واملنوط بها التعامل مع ذوى اإلعاقة.

وفى هذا الشأن، فإن أدوار األشخاص ذوي اإلعاقة باعتبارهم ناخبني يواجهون حواجز، 

وبوصفهم ناشطني في املجتمع يدعون إلى إجراء تغييرات في النظم االنتخابية وتعبئة مشاركة 

الناخبني، وباعتبارهم مرشحني وممثلني منتخبني للمجالس احمللية والهيئات التشريعية.
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6-  األشخاص ذوو اإلعاقة بوصفهم ناخبني
فيما يتعلق بتطور حق التصويت لذوي اإلعاقة، فإن قادة احلكومات املتعاقبة تبنْوا تدابير 

إدارية لزيادة إمكان الوصول إلى عملية التصويت السيما الوصول إلى مراكز االقتراع، وتقدمي 

 (Davidson and Lapp ,2004 :15) .معلومات للناخبني ذوي اإلعاقة

التصويت فرصة جديدة نسبّيًا، وخبرة جديدة  يعد  العديد من ذوي اإلعاقة  إلى  وبالنسبة 

في املشاركة الدميقراطية حيث ال توجد مجموعة بيانات وطنية جتعلنا نستنتج مشاركتهم فى 

التصويت، وعلى األرجح يعد إقبال الناخبني ذوي اإلعاقة اجتاهًا يدل على إقبال أكبر للناخبني 

عام. بشكل 

إصالح  في  ماضينْي  عقدْين  مدى  على  كبير  تقدم  إحراز  إلى  استقصائية  دراسة  وتشير 

خاصة  اقتراع  بطاقات  استخدام  مثل  الوصول،  لتعزيز  إدارية  وممارسات  االنتخابات  قوانني 

أو التصويت على أيام متعددة بداًل من تصويت اليوم الواحد بوصفه خيارًا للناخبني الذين ال 

يستطيعون التصويت في يوم االنتخابات. ومع ذلك  تظل قدرة التصويت والوصول الفعال والعادل 

 . (Final Report,2017) إلى العملية االنتخابية غير متساوية للغاية بالنسبة إلى ذوي اإلعاقة

وتصف مقاالت صحفية جتارب األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يحاولون دخول مراكز االقتراع 

أو مكاتب احلمالت أو منتديات املرشحني أو برامج األحزاب السياسية ومناصبها خالل احلمالت 

الرئاسة  انتخابات  خالل  املتحركة  الكراسي  مستخدمو  عاشها  التي  واإلحباطات  االنتخابية، 

واملجالس النيابية عام ٢٠1٢ و٢٠14 مع عدم كفاية الوصول في العديد من مراكز االقتراع، ولم 

يجد عديد من األشخاص ذوي اإلعاقة إمكان الوصول إلى مراكز االقتراع. مما جعل هذا األمر 

دت االنتخابات إلى أكثر من يوم واحد، واليوجد مترجمو لغة اإلشارة؛  جديرًا باالهتمام؛ حيث ُمدِّ

مما يجعل الناخبني الذين يعانون من ضعف السمع محبطني ورمبا مستبعدين من العملية. وال 

شك أن مثل هذه احلواجز حترم هؤالء األشخاص من حقهم، وتثبط املشاركة املدنية لهم سواء 

فى طرح األسئلة والتعبير عن اآلراء أو التطوع للعمل في حملة أو تأكيد معتقداتهم أو دخولهم 

(Sadava 2006)  .احلزب املفضل أو حقهم فى التصويت

7-  األشخاص ذوو اإلعاقة بوصفهم نشطاء
إجراء  أجل  ومنظماتهم وتضغط من  اإلعاقة  تعبئ األشخاص ذوي  أدبيات صحفية  توثق 
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إصالحات على قوانني وممارسات االنتخابات، وطرح أسئلة خاصة بسياسة اشتراك ذوى اإلعاقة 

ذوي  األشخاص  على  قراراتهم  تأثير  بكيفية  الوعي  زيادة  ثم   )ومن  السياسية  األحزاب  فى 

اإلعاقة(، وتشجيع األشخاص ذوي اإلعاقة على التصويت. وهنا بعض األمثلة:

الكندية لذوى الشلل النصفي شكوى إلى جلنة حقوق اإلنسان  قدم فرع جمعية مانيتوبا   -

اإلعاقة خالل  ذوي  الناخبني  التمييز ضد  مارست  قد  الكندية  االنتخابات  أن  من  الكندية 

الكراسي  ملستخدمي  كاٍف  وصول  توفير  في  بفشلها   1984 عام  الفدرالية  االنتخابات 

اإلنسان  حلقوق  محكمة  أيدت  سنوات  سبع  بعد  االقتراع.  مراكز  مختلف  في  املتحركة 

كندا.  أنحاء  جميع  في  االقتراع  مراكز  إلى  الوصول  مستوى  بتوفير  وأمرت  الشكوى، 

(Stienstra and D’Aubin 2006)

استخدم املجلس الكندي حلقوق اإلعاقة ميثاق احلقوق واحلريات الكندي للطعن في استبعاد   -

األشخاص ذوي اإلعاقات العقلية الذين يعيشون في منشآت ومؤسسات نفسية من التصويت 

في االنتخابات الفدرالية.  عام 1988 قضت محكمة كندا الفدرالية بأن التقييد كان تعسفّيًا، 

وأنه في الواقع يتعارض مع امليثاق. وأيدت األحزاب السياسية الفدرالية الكبرى إزالة القيود. 

 (CBC 2005). وفي عام 199٣ مت تعديل قانون االنتخابات الكندية ليعكس قرار احملكمة

شنت جلنة ألبرتا للمواطنني ذوي اإلعاقة حملة "استمع" عام 199٣ لتعبئة الناخبني ذوي   -

اإلعاقة لالنتخابات الفدرالية في اخلريف. وفقًا لتقديرات غير رسمية فإن حوالي  1٢٪ فقط 

(Gold 1993) .من أصل )4٢7.٠٠٠( معاق في ألبرتا يصوتون

البلدية عام ٢٠٠1 في إدمونتون Edmonton ، ُقدمت شكوى إلى جلنة  بعد االنتخابات   -

من صعوبات  يعانون  )الذين  البصر  وضعاف  املكفوفني  األشخاص  ملنح  اإلنسان  حقوق 

في التعلم ومهارات منخفضة في القراءة والكتابة( احلق في اإلدالء بأصواتهم مبفردهم. 

 .)Kleiss 2004( وتشير التقديرات إلى أن هذه املشكلة تؤثر على ٣٠٠٠ من سكان املدينة

رّدًا على ذلك وبالتشاور مع املجلس الكندي للمكفوفني استأجرت مدينة إدمونتون ٢1 آلة 

تصويت إلكترونية صوتية النتخابات مدينة ٢٠٠4.

بالنسبة إلى االنتخابات الفدرالية عام ٢٠٠٦، نظم ائتالف اإلعاقة )مركز الوصول لسولت   -

ومركز  بأونتاريو،  الكندية  النصفي  الشلل  للسمع، جمعية  الكندية  اجلمعية  ماري،  سانت 

خمسة  في  بالكامل  إليها  الوصول  ميكن  للمرشحني  اجتماعات  خمسة  املعوقني(  موارد 
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)Keung 2006(، ومت عقد  أكثر شمواًل  االنتخابية  العملية  أونتاريو "جلعل  مسارات في 

االجتماعات في مباٍن ميكن الوصول إليها فعلّيًا، وتوفير ترجمة فورية بلغة اإلشارة، وتعليق 

اإلجراءات في الوقت الفعلي على شاشات الكمبيوتر وأجهزة االستماع املساعدة واخلدمات 

)Henderson 2006؛ Keung 2006( املصاحبة. 

مثلت مجموعات داعمة لإلعاقة أمام جلان برملانية وجلان ملكية، وصاغت إصالحات تشريعية،   -

)Davidson and Lapp 2004( .وقدمت مشورة ومعلومات للوكاالت االنتخابية

8 -  األشخاص ذوو اإلعاقة بوصفهم مرشحني وممثلني منتخبني 
ال تزال هناك مهمة التمثيل الناقص لألشخاص ذوي اإلعاقة خاصة الذين يحتاجون إلى 

مترجمني فوريني بلغة اإلشارة، ونرى أن ذلك قد يرجع إلى سلبية االجتاه العام، ووجود قوالب 

منطية ثقافية فى مجتمعاتنا العربية بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة، ونقص املعرفة حول تكاليف 

مساهمات ذوى اإلعاقة، ونقص املوارد للمرشحني ذوي اإلعاقة مبا في ذلك الدعم املالى واملعنوى 

املناسبان لذوى اإلعاقة والوصول إلى فرص سياسية متكافئة وعادلة.

ويوجد عدد قليل من روايات أشخاص ذوي إعاقة كانوا مرشحني و/ أو ممثلني منتخبني 

إللقاء الضوء على جتاربهم. مثل وجود شخص يستخدم كرسّيًا متحركًا ينتخب لعضوية مجلس 

 .)Wickman 1987( أللبرتا  التشريعي  للمجلس  ينتحب  شخص  ووجود  إدمونتون.  مدينة 

أمني  ينتخب  أن  قبل  جدوى  دون  واحمللية  البلدية  االنتخابات  يخوض  كفيف  شخص  ووجود 

مدرسة في وينيبيج (Eadie 2000). وناشط أصم كان عضوًا في الهيئة التشريعية في أونتاريو 

)Malkowski 1990; 1997(، وطه حسني العالم األديب الكفيف الذى أصبح وزيرًا للمعارف

ميكن  أخرى  طرقًا  هناك  أن   )Eadie ,2000:6( يالحظ  التجارب،  هذه  تأمل  خالل  ومن 

لألشخاص ذوي اإلعاقة من خاللها املشاركة في السياسة، والتأثير على احلكومة دون الترشح 

الرئاسة.  ملنصب 

الطريقة األولى: أن تصبح عضوًا في حزب سياسي، وحتضر مؤمترات وتقترح سياسات 
وتناقش. 

الطريقة الثانية: إقناع الناس بالتصويت لصالح شخص أو حزب من شأنه إجراء تغييرات 
مطلوبة لتحسني نوعية حياة األشخاص ذوي اإلعاقة.



100
مجلة الطفولة والتنمية -ع 37 / 2020

وجلبت انتخابات مدينة فانكوفر Vancouver عام ٢٠٠5 منصب رئيس بلدية جديد وعضو 

مجلس مدينة من مستخدمي الكراسي املتحركة الذين ينشطون في سياسات املدينة لبعض الوقت. 

(Bula 2006; Sullivan 2005)

دفع  املثال،  على سبيل  مؤسسي.  تغيير  إلى حدوث  إعاقة  ذي  مرشح  انتخاب  يؤدي  وقد 

انتخاب مشرع ذي إعاقة إلى إصالح إجراءات برملانية كندية Lord et al. 2012). وانتخاب 

عضو في الكوجنرس ذي إعاقة تسبب في إيجاد الواليات املتحدة مداخل ميكن الوصول إليها 

.)٢٠1٢ جورنال  )وول ستريت  للمبنى. 

9-  منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة
اإلعاقة،  ذوو  األشخاص  يديرها  منظمات  إلى  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  منظمات  تشير 

ويجب أن تكون غالبية األعضاء والقادة من ذوى اإلعاقة حتى ميكن اعتبار املنظمة من منظمات 

األشخاص ذوي اإلعاقة. وتوجد هذه املنظمات في كل بلد تقريبًا، ومتيل إلى التجمع حول شعار 

Nothing About Us, Without Us ."موحد "ال شيء يخصنا من دوننا

ويعد إشراك منظمات ذوى اإلعاقة خطوة أساسية لعمل برامج شاملة وهادفة لذوى اإلعاقة؛ 

حيث يصممون وينفذون ويرصدون ويقيمون البرامج الشاملة واالستفادة من مشاركة األشخاص 

ذوي اإلعاقة. وتوجد منظمات لذوى اإلعاقة على مستوى قومى تضم أعضاء من جميع أنحاء 

البالد لديهم إعاقات متباينة. ومجموعات إقليمية ودولية مثل الشبكة اإلفريقية للشباب ذوي اإلعاقة، 

ومنتدى اإلعاقة األوربي، والتحالف الدولي لإلعاقة، وشركاء املجتمع املدني كذلك. ومع ذلك من 

األفضل العمل مع منظمات األشخاص ذوى اإلعاقة لضمان دمج وجهات نظرهم وخبراتهم في 

تصميم وتنفيذ البرامج.

إضافة إلى منظمات متثل األشخاص ذوي اإلعاقات، غالبًا ما تكون ملناطق الريف أولويات 

واهتمامات مختلفة؛ لذا ينبغي إشراكها في البرامج إلى جانب مجموعات املناطق احلضرية. 

نحو قضاياهم  األعضاء  وفق اجتاهات  اإلعاقة  داخل مجتمع  انقسامات  هناك  تكون  وقد 

واالهتمام بها أو إدراجها فى النشاط السياسي. وقد تشعر مجموعات معينة من ذوى اإلعاقة 

العلني لهم. العمل السياسي  بأهمية جتنب 

وقد تفضل بعض منظمات األشخاص ذوى اإلعاقة عمل عالقات مع حزب سياسي معني 
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اإلعاقة  مجموعات  بني  استياء  أيضًا  هناك  يكون  وقد  احلكومة.  ملوارد  رئيسًا  متلقيًا  باعتباره 

موارد محدودة.  على  البعض  بعضهم  مع  تنافسهم  من  املختلفة 

مقدمي  أو  مانحني  من  مقدم  على متويل  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  منظمات  بعض  وتعتمد 

اإلعاقة. ذوى  األشخاص  منظمات  أعمال  على  كبيرًا  تأثيرًا  موظفوها  قد ميارس  مساعدة 

النشاط  في  املشاركة  على  انفتاحًا  أكثر  اإلعاقة  منظمات  تكون  قد  احلاالت  بعض  في 

السياسي، وغالبًا ما تكون املجموعات التي متثل نوعية إعاقة واحدة مرتبطة بشكل أكبر بالوضع 

احلالى السياسى وحتت طوعه؛ حيث قد ال ترى فائدة في رفع صوتهم أو املشاركة مع منظمات 

األشخاص ذوي اإلعاقة األخرى التي يرْون أنها تأخذ التركيز واملوارد من مجتمعهم. هذا ال يعني 

مع ذلك أن مجموعات اإلعاقة الشاملة فقط هي الشريك املناسب في برامج مساعدة الدميقراطية. 

 في حاالت عديدة قد يكون من املفيد تقدمي املساعدة ملجموعة متنوعة من املجموعات والبحث 

عن فرص تتقاطع فيها االحتياجات واالهتمامات، وتكون فوائد العمل اجلماعي أكثر وضوحًا. 

استعدادهم  مستوى  في  سّنًا  واألصغر  سّنًا  األكبر  األجيال  بني  فرق  هناك  يكون  أن  وميكن 

بالعالقات  أكثر حذرًا من املخاطرة  تكون  السياسة. ألن األجيال األكبر سّنًا قد  لالنخراط فى 

السياسية احلالية والدعم احلكومي، وأقل مياًل للمشاركة في املنظمات واجلهود املشتركة لإلعاقة.

واالحتاد املصري ملنظمات ذوي االحتياجات اخلاصة هو عضو مشارك في جمعية التأهيل 

الدولية ويعمل من أجل إعادة التأهيل وتكافؤ الفرص للمعوقني.

وفي مصر يقع على عاتق املجلس القومي حلقوق اإلنسان واجب قانوني ملراقبة تطبيق جميع 

اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية في البالد ، مبا في ذلك اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 

وقد نشط في املاضي في زيادة الوعي وإعداد تقارير بشأن حالة األشخاص ذوي اإلعاقة. لكن 

االستقالل السياسي للمجلس كان موضع تساؤل في بعض األحيان،  وكذلك قدرته على مساءلة 

السلطة التنفيذية.

عن ضمان  مسئول  وهو   .٢٠1٢ عام  في  اإلعاقة  لشئون  وطني  مجلس  أنشئ  مصر  في 

االمتثال للتشريعات القائمة، على سبيل املثال، عن طريق الضغط على أرباب العمل في القطاعنْي 

العام واخلاص لاللتزام بحصة التوظيف لألشخاص ذوي اإلعاقة.

ويقع على عاتق املجلس أيضًا وضع سياسات جديدة وخطة عمل وطنية للنهوض بحقوق 

اإلعاقة، فضاًل عن تنسيق أدوار مختلف الوزارات والوكاالت في تقدمي اخلدمات. يضم مجلس 
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العالي،  والتعليم  والتعليم،  االجتماعية،  والشئون  الدولي،  التعاون  وزارات  عن  ممثلني  اإلدارة 

منظمات  عن  فضاًل  احمللية،  والتنمية  واالتصاالت  والهجرة،  العاملة  والقوى  والصحة،  واملالية، 

األشخاص ذوي اإلعاقة، واملنظمات العاملة في قضايا اإلعاقة واخلبراء األفراد في حقل. تشمل 

اخلطط إصدار بطاقات ذكية لألشخاص ذوي اإلعاقة لتبسيط تقدمي اخلدمات، وتدريب املنظمات 

لتحسني  لألطفال  مراكز خدمات جديدة  وإنشاء  اإلعاقة  على قضايا  تعمل  التي  احلكومية  غير 

)Kheir 2012( .التأهيل االكتشاف املبكر لإلعاقات، والعالج وإعادة 

10-  حواجز تصويت األشخاص ذوى اإلعاقة  
إن إحدى أكثر قواعد القانون الدولي حلقوق اإلنسان صراحة احلق في املشاركة السياسية 

واحلياة العامة، هذا احلق هو أحد أكثر احلقوق حرمانًا بشكل متكرر لألشخاص ذوي اإلعاقة 

)Fiala-Butora, Stein, and Lord forthcoming 2014( ، ويتخذ استبعاد ذوى اإلعاقة من 

املشاركة السياسية أشكااًل متعددة تؤثر عليهم بالسلب، وتسهم فى حدوث تقييد آخر ومستمر 

حلقوق اإلنسان )Lord et al. 2012(، وغالبًا ما ال ُتسمع أصواتهم وقدراتهم غير معترف بها 

ولديهم فرصة ضئيلة للمشاركة في صنع القرار وقيادته.

ذوي  لألشخاص  املتساوية  املشاركة  احلواجز  من  عديدة  أنواع  تعرقل  الصدد  هذا  وفى 

املثال: سبيل  على  اإلعاقة 

وجود بنية حتتية فقيرة، وعدم وجود أجهزة مساعدة، ونقص مواد توعية الناخبني في أشكال   -

يسهل الوصول إليها مثل لغة اإلشارة. وحواجز مادية قد حتد من الوصول إلى املعلومات وإلى 

مراكز االقتراع. 

قد متنع احلواجز القانونية التمييزية أو املؤسسية األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية من الترشح   -

للمناصب، وحرمان األشخاص ذوي اإلعاقة النفسية واالجتماعية والعقلية من حقوقهم ظاهرّيًا 

حتت ستار حماية النظام من االحتيال أو اخلداع، أو على أساس أن الناخبني املعاقني ليسوا 

"عقالنيني"؛ وبالتالي ال ميكنهم ممارسة التصويت بكفاءة وعدم مشاركة األحزاب السياسية 

احلرمان اخلاص  مثل  التصويت  في  من حقهم  اإلعاقة  ذوي  األفراد  تشريعات حترم  وجود   -

بفرض الوصاية... حيث وضع األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية حتت وصاية يضعهم في حالة 

ضعف حاد، واستبعاد من املجتمع. 
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   وكما يشير مفوض مجلس أوربا حلقوق اإلنسان، فإن األشخاص الذين يخضعون للوصاية 

أكثر عرضة للتناقص في نظر مقدمي اخلدمات أو أفراد املجتمع أو املوظفني العموميني أو 

األهم من صانعي القرار السياسي. ويسهم هذا التقلص في حدوث قوالب منطية وأشكال 

استبعاد أخرى يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة بشكل غير متناسب؛ األمر الذي يضيف بدوره 

إلى خبرة العجز والضعف، سوء املعاملة واإلهمال.

إضافة إلى أن أحكام القانون التي متنع األشخاص ذوي اإلعاقة من التصويت عادة ما تفشل   -

في تقدمي أي عملية طعن في احملكمة أو عمل مراجعة قضائية، وغالبًا ما تكون غامضة أو 

.)Fiala-Burtora et al. forthcoming 2014( .تعسفية وتفتقر إلى مقصد مشروع

غالبًا ما يؤدي وجود قوالب منطية مجتعية إلى التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة في عمليات   -

صنع القرار، وفي عمليات التصويت أو الترشح للمناصب أو املشاركة في التوعية العامة التي 

إيجابي  باعتبارهم مرشحني ملناصب عامة. ووجود خطاب  أو  السياسية،  بها األحزاب  تقوم 

سياسى ومجتمعى ال تدعمه ممارسات السياسة الفعلية فى املجتمع، والعداء املقصود لذوى 

اإلعاقة الذى يسهم فى تكوين صور منطية وقواعد تشريعية تقيد أو حتظر احلق في التصويت 

)Lord and Stein 2013(  .ال سيما لألشخاص ذوي اإلعاقات النفسية واالجتماعية أو العقلية

قد تعتقد بعض املجتمعات أن األشخاص ذوي اإلعاقات النفسية االجتماعية ضحايا للسحر.   -

ومن ثم قد ال تقوم أسر األشخاص ذوي اإلعاقة بتسجيلهم بوصفهم مواطنني، وقد يحتفظ 

أفراد أسرهم بالسرية خوفًا من انتقام اآلخرين. وقد تقوم فرق املراقبة الرئيسة بعدم إدراج 

لغة  إقامة معقولة مثل مترجمي  أماكن  توفير  تكلفة  اإلعاقة مراقبني بسبب  األشخاص ذوي 

اإلشارة، وأن افتراضاتهم حول قدرة األشخاص ذوي اإلعاقة على العمل مراقبني قد حتول 

إدراجهم. دون 

االفتقار إلى بيانات موثوقة وشاملة بشأن عدد األشخاص ذوي اإلعاقة في كل بلد على حدة.   -

وتستخدم الدول في تعداداتها الوطنية اخلاصة باألشخاص فرقًا مختلفة غالبًا ما تكون أقل 

من رقم منظمة الصحة العاملية بنسبة 15٪ تقريبًا في جميع أنحاء العالم. هذا قد يجعل األمر 

أكثر صعوبة إلقناع السلطات احمللية واملانحني الدوليني بأن استثمار املوارد في إدراج اإلعاقة 

يجب أن يكون أولوية. وأن اختالف أشكال اإلعاقة في كل بلد يجعل من الصعب وضع خط 

أساسي لرصد وتقييم البرامج.
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قدرات  حول  صحيحة  غير  افتراضات  األسرة  أفراد  وكذلك  احلكوميون  املسئولون  وضع   -

األشخاص ذوي اإلعاقة. ووجد تقرير أعده مركز هانوي الفيتنامي املستقل للمعيشة أنه من 

بني 5٠ عائلة من األشخاص ذوي اإلعاقة الذين متت مقابلتهم ال يعتقد نصفهم أن األشخاص 

ذوي اإلعاقة بحاجة إلى التصويت؛ ألنهم ال يحتاجون إلى القلق بشأن القضايا السياسية. 

وغالبًا ما يفترض األفراد العاجيون أن زمالءهم من املواطنني ذوي اإلعاقة ال ميكن أن يكونوا 

مرشحني أو من الذين يعملون فى إدارة االنتخابات أو مرشحني، وأنهم غير مهتمني بالقضايا 

السياسية أو أنها ال تؤثر على حياتهم. وأن  أحد األسباب الشائعة لعدم حصول األشخاص 

ذوي اإلعاقة على بطاقات هوية شخصية أو شهادات امليالد، هو أن أسرهم لم تعتقد أن ذلك 

ضروري. وأن أفراد األسرة أيضًا غير راغبني في مرافقة أفراد عائالتهم الذين قد يحتاجون 

إلى مساعدة إلى مركز االقتراع، أو ال ميكنهم الوصول إلى وسائل النقل. إن توعية الناخبني 

بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة قد يقضى على هذه الصور النمطية.

السياسية  واألحزاب  احلكومية  غير  واملنظمات  االنتخابية  اإلدارة  هيئات  إقناع  الصعب  من   -

بتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة. وقد يكون من الصعب أحيانًا العثور على األشخاص ذوي 

أن  وميكن  قيادية.  مناصب  لشغل  الالزمتنْي  واملعرفة  بالثقة   - النساء  وخاصة   - اإلعاقة 

يساعد الدعم املتزايد لبرامج التدريب على القيادة ، مثل بناء املوارد في الدميقراطية واحلكم 

واالنتخابات، في التغلب على هذا التحدي وتطوير قادة أقوياء من ذوي اإلعاقة.

بعض الدول لديها تشريع يتطلب التصويت اإللزامي جلميع املواطنني. نظرًا إلى عدم إمكان   -

الوصول إلى وسائل النقل ومواقع االقتراع واملعلومات، وفي بعض األحيان تستثني الدول ذات 

التصويت اإللزامي املواطنني ذوي اإلعاقة و/ أو كبار السن من هذا البند. 

من  )٢٠.٠٠٠( شخص  من  أكثر  بيرو  في  االنتخابية  اإلدارة  استقطبت   ٢٠11 عام  في 

ذوي اإلعاقات العقلية من قائمة الناخبني. وافترضت اإلدارة االنتخابية أنهم لن يصوتوا بسبب 

إعاقتهم. واعتقدت اإلدارة االنتخابية أن هذه كانت خطوة مفيدة، وأن إزالتها من قائمة الناخبني 

يعني أنها لن تضطر لدفع غرامة إذا لم يصوتوا. ومع ذلك أجريت هذه العملية دون استشارة 

األشخاص ذوي اإلعاقات، ولم يتم اإلعالن عن هذه السياسة. وقد أدى ذلك إلى ظهور ناخبني في 

يوم االنتخابات الكتشاف أنهم غير قادرين على التصويت؛ حيث متَّ حذف أسمائهم من القائمة.

لذا يجب على هيئات اإلدارة االنتخابية مبوجب اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أن 
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تعفي األشخاص ذوي اإلعاقة و/ أو كبار السن الذين ال يستطيعون الوصول إلى مركز االقتراع 

من متطلبات التصويت اإللزامية والعقوبات املرتبطة بها. وينبغي عدم اعتبار أي سياسة تسمح 

باإلعفاء من العقوبات بدياًل عن جعل العملية االنتخابية متاحة. ويجب على منظمات األشخاص 

ذوي اإلعاقة واجلهات الفاعلة األخرى في املجتمع املدني أن تراقب باستمرار خطوات اإلدارة 

االنتخابية جلعل العملية االنتخابية في متناول اجلميع، والدعوة لدمج جميع املواطنني بشكل كامل.

انخفاض مستويات التعليم والفقر من تقويض املشاركة التصويتية والدمج فى املجتمع   -

الفرحاتى السيد، ريهام سيد، ٢٠19(.  النيل،  أبو  لألشخاص ذوى اإلعاقة. )محمود 

ومن ناحية أخرى، قد ُيحرم األشخاص ذوو اإلعاقة من احلق في املشاركة السياسية لعدة 

أسباب: االفتقار إلى وسائل نقل مناسبة للوصول إلى االجتماعات العامة، وإلى أنشطة توعية 

الناخبني والتسجيل والتصويت. وقد يعمل املسئولون عن  االنتخابات املدربون تدريبًا سيئًا على 

تثبيط الناخبني ذوى اإلعاقة عن املشاركة، فضاًل عن احتمالية عدم الوصول إلى املعلومات مثل 

ل عائقًا أمام املشاركة.  توقيت االجتماعات العامة أو توقيت أو متطلبات تسجيل الناخبني؛ مما يشكِّ

وبالنسبة إلى األفراد الذين يعانون من إعاقات بصرية، فإن غياب أجهزة التصويت البديلة 

أو طرق التصويت التي ميكن الوصول إليها ميثل حواجز كبيرة السيما لذوي اإلعاقة الذين ال 

ميكنهم مغادرة منازلهم أو املقيمني في املستشفيات أو املؤسسات، فضاًل عن عدم وجود آليات 

التصويت عبر الهاتف احملمول أو التصويت عبر البريد.

وكثيرًا ما تشرك مبادرات التوعية املدنية وتوعية الناخبني إلى جانب برامج مراقبة الناخبني 

احمللية منظمات املجتمع املدني للقيام بذلك. لذلك ينبغي إدراج منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة 

في هذه اجلهود من أجل ضمان التواصل الفعال لذوي اإلعاقة، وتعزيز تواصلهم مع املجتمع 

املدني.

وعلى الرغم من ذلك فإنه - في كثير من األحيان - ال تشارك منظمات اإلعاقة في هذه 

اجلهود احمللية بسبب خطأ أن ذوي اإلعاقة غير قادرين على املشاركة، أو غير مهتمني بذلك. 

االنتخابات  إلى  الوصول  تدعم  مشروعات  في  املشاركة  من  استبعادهم  يتم  ما  غالبًا  وبالتالي 

االنتخابات. ومراقبة  الناخبني  وتثقيف 

حتى في حالة بذل اجلهود لتفعيل الوصول، غالبًا ما تقصر أو تقدم حواجز أخرى ال ميكن 

إليه من خالل كرسي متحرك في أحد  التغلب عليها. مثل توفير كشك تصويت ميكن الوصول 
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مراكز االقتراع خالل االنتخابات الرئاسية في الواليات املتحدة عام ٢٠٠٠ فى انتخاب املرشحنْي 

 )Democratic Investigative Staff 2001: 53(.جورج واشنطن وجون آدامز

وقد ال تستوعب مراكز االقتراع في غرف صغيرة  األشخاص الذين يستخدمون كراسي 

متحركة، ووجود صناديق اقتراع موضوعة على طاوالت مرتفعة من العوائق الشائعة أمام الوصول 

املادي لذوى اإلعاقة....... وتعمل هذه وحواجز أخرى عديدة على دعم استبعاد األشخاص ذوي 

اإلعاقة من احلياة السياسية والعامة، ومن مشاركتهم في صنع القرار في مجاالت تتأثر فيها 

مصاحلهم سواء في املجال العام أو اخلاص.

ومن ثم يواجه األشخاص ذوو اإلعاقة حتديات متعددة فيما يتعلق بإمكان الوصول، وتنوع 

اإلعاقات التي تتطلب تدابير مختلفة والصلة بني األهلية القانونية واحلق في التصويت وممانعة 

األحزاب السياسية التي التزال تعمل على عدم املشاركة السياسية والوصول إلى مناصب منتخبة.

ويواجه األشخاص ذوو اإلعاقة العقلية والنفسية االجتماعية حواجز محددة أمام املشاركة 

السياسية، والتي قد تكون مختلفة عن تلك التي يعاني منها األشخاص ذوو اإلعاقة اجلسمية. لذلك 

ينبغي عدم فهم إمكان الوصول فقط في إطار بعده املادي، ولكن نحتاج إلى نهج شامل بشأن 

أنواع اإلعاقات على اختالف خصائصها ومتوائم  أنه يشمل جميع  للتأكد من  إمكان الوصول 

لديهم  والعقلية  اإلعاقة اجلسمية  فإن األشخاص ذوي  املثال،  مع هذه اخلصائص. على سبيل 

احتياجات مختلفة يجب أخذها في االعتبار. ويجب أن نضمن إمكان الوصول إلى األشخاص 

ذوي املجموعة الواسعة من اإلعاقات.

في  واالجتماعية  والنفسية  العقلية  اإلعاقات  ذوي  األشخاص  مشاركة  أن  املعروف  ومن 

العملية االنتخابية منخفضة للغاية مقارنة مبشاركة األشخاص ذوي اإلعاقات األخرى. ومن ثم 

يجب اتخاذ إجراءات محددة لتيسير مشاركة أكبر لألشخاص ذوي اإلعاقة بجميع أنواعها. ونود 

أيضًا أن نشير إلى أن املشاركة السياسية النشطة ميكن أن تكون أكثر حتديًا لإلناث ذوى اإلعاقة 

الالئي قد يواجهن متييزًا منطّيًا وقوالب منطية عند الترشح لالنتخابات.

ونرى أن األشخاص ذوي اإلعاقة لديهم اهتمام شديد بالسياسة تعويضًا عما فقدوه من 

أعضائهم احلسية، ويرغبون فى أن يكونوا مواطنني نشطني على املسرح السياسي؛ حتى يشعروا 

مبتطلبات املواطنة املتساوية، وتنمو مهاراتهم االجتماعية وقدراتهم على التواصل مع األشخاص 

من غير ذوى اإلعاقة، ويعوا مبقومات حتقيق جودة احلياة والرفاهية النفسية فى مجتمع يقدرهم 
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ويحترمهم بوصفهم أشخاصًا لهم حقوق متساوية مع اآلخرين، وليس ألنهم ذوو إعاقة، وال ميكن 

حتقيق تنوع فى املجتمع دون املشاركة السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة. )الفرحاتى السيد، 

.)٢٠1٢

ويقصد بتيسير املشاركة السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع اآلخرين، 

تنفيذ سياسة عدم التمييز على النحو املوصى به في املادة ٢9 من اتفاقية األمم املتحدة حلقوق 

هذه  احترامه  ولكن ضمان  جديدة  حقوق  إنشاء  مسألة  ليست  وهى  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص 

احلقوق والتمتع بهم من قبل جميع املواطنني مبن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة.

لذا ترمي املادة التاسعة )9( اخلاصة بإمكان الوصول إلى: متكني األشخاص ذوي اإلعاقة 

من العيش بشكل مستقل واملشاركة الكاملة في جميع جوانب احلياة، وأن تتخذ الدول تدابير 

مناسبة لضمان وصول األشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع اآلخرين إلى البيئة املادية، 

وإلى وسائل النقل واملعلومات مبا في ذلك تقنيات وأنظمة املعلومات واالتصاالت واملرافق واملبانى 

على  والريفية  احلضرية  املناطق  في  للجمهور  املقدمة  أو  املفتوحة  األخرى  واخلدمات  العامة 

التسجيل والتصويت ما  إلى مراكز االقتراع ومباني  الوصول  السواء.... ومع ذلك فإن إمكان 

زالت غير مضمونة لألشخاص ذوى اإلعاقة.

والباحثون احلاليون مقتنعون بأن حتقيق الوصول الكامل يتطلب ليس فقط استثمارًا مالّيًا 

وهو ليس بالضرورة مرتفعًا جّدًا، ولكنه أيضًا التزام سياسي قوي حيث قد يسهم ذلك فى زيادة 

املشاركة والشعور باالندماج في املجتمع. 

11-  اتفاقية األمم املتحدة لألشخاص ذوي اإلعاقة  
متثل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة حتواًل رئيسًا في القانون الدولي من التركيز 

على اإلعاقة باعتبارها قضية خيرية، إلى التزام الدولة بضمان حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

ومن عام 1981 إلى 199٢ كان عقد األمم املتحدة لذوى اإلعاقة. في عام 1987 أوصى 

اجتماع عاملي للخبراء باستعراض التقدم احملرز للجمعية العامة لألمم املتحدة بصياغة اتفاقية 

دولية بشأن القضاء على التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة. واقترحت إيطاليا والسويد خطوطًا 

عريضة لالتفاقية، لكن لم يتم التوصل إلى توافق في اآلراء.

وأكد العديد من ممثلي احلكومة أن وثائق حقوق اإلنسان احلالية كانت كافية، وبداًل من ذلك 
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اعتمدت اجلمعية العامة عام 199٣ قواعد موحدة بشأن تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة 

غير ملزمة. 

وفي عام ٢٠٠٠ أصدر قادة خمس منظمات غير حكومية دولية معنية باإلعاقة إعالنًا يدعو 

جميع احلكومات إلى دعم االتفاقية. وفي عام ٢٠٠1 أنشأت اجلمعية العامة، بناًء على اقتراح 

مقدم من املكسيك، جلنة معينة ومتخصصة بالنظر في املقترحات اخلاصة باتفاقية شاملة ومتكاملة 

 O'Reilly, اإلعاقة على أساس مدخل شمولى  وكرامة األشخاص ذوي  لتعزيز وحماية حقوق 

2003،  شاركت منظمات حقوق اإلعاقة، مبا في ذلك التحالف الدولي لإلعاقة، باعتبارها منسقًا 

ملجموعة دولية مخصصة لإلعاقة مشاركة نشطة في عملية الصياغة ال سيما في البحث عن دور 

.)Handicap International UK(  للمعوقني ومنظماتهم في تنفيذ ورصد ما أصبح االتفاقية

وبدأت املكسيك مفاوضات بدعم نشط من مجموعة أمريكا الالتينية )GRULAC( عندما 

كان الدعم لالتفاقية قد تعثر عام ٢٠٠٢، ولعبت نيوزيلندا دورًا محورّيًا في حتقيق الزخم عبر 

اإلقليمي. نظرًا إلى قيامها بدور الوسيط في الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣.... وتولت نيوزيلندا في النهاية 

الدور الرسمي لرئيس اللجنة املخصصة، وقادت املفاوضات للتوصل إلى اتفاق بتوافق اآلراء في 

أغسطس ٢٠٠٦؛ حيث عملت عن كثب مع أعضاء املكتب اآلخرين: األردن وكوستاريكا وجمهورية 

التشيك وجنوب إفريقيا، وكوريا واملكسيك. 

وتقديرًا لدورها في وضع االتفاقية، وجودة اإلستراتيجية الوطنية لإلعاقة في نيوزيلندا، حصل 

احلاكم العام لنيوزيلندا أناند ساتياناند على جائزة اإلعاقة العاملية لعام ٢٠٠8 نيابة عن األمة.

ومتَّ تبني اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في اليوم الثالث عشر من 

شهر ديسمبر ٢٠٠٦ ، وأصبحت إحدى أكثر وثائق حقوق اإلنسان دعمًا في التاريخ مبساندة 

قوية من جميع املجموعات اإلقليمية، ودخلت حيز التنفيذ في مايو  ٢٠٠8، ووقعت 1٦٠ دولة على 

قت 1٢٦ دولة على االتفاقية في غضون السنوات اخلمس  االتفاقية عند افتتاحها عام ٢٠٠7، وصدَّ

األولى أى ما يقارب 9٠ ٪ من الدول األعضاء في األمم املتحدة؛ مما يدل على إجماع واسع على 

احلقوق املنصوص عليها في املعاهدة.

تأثير  نتيجة  طبية  حالة  باعتبارها  اإلعاقة  فهم  من  بداية  نوعية  نقلة  االتفاقية  هذه  ومتثل 

التفاعل بني ضعف الفرد وحواجز يوجدها أو ينشئها املجتمع. وأن الدول األطراف في االتفاقية 

ذوي  األشخاص  حقوق  التفاقية  األساسية  املفاهيم  مع  متمشية  القانونية  أطرها  بجعل  ملزمة 
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الوصول. واإلدماج وسهولة  واملشاركة  التمييز  وعدم  واملساواة  املصير  تقرير  اإلعاقة وهي 

ومن ثم تعتمد االتفاقية على مبادئ توجيهية منها: 1- احترام الكرامة املتأصلة، واالستقالل 

الذاتي الفردي مبا في ذلك حرية تقرير خيارات الفرد واستقالله. ٢- عدم التمييز. ٣- املشاركة 

اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وقبول  االختالف  احترام   -4 املجتمع.  في  والدمج  والفعالة  الكاملة 

الوصول.  إمكان    -٦ الفرص.  تكافؤ   -5 واإلنسانية.  البشري  التنوع  من  جزءًا  باعتبارهما 

7 - املساواة بني الرجل واملرأة. 8- احترام القدرات املتطورة لألطفال ذوي اإلعاقة، واحترام 

حق األطفال ذوي اإلعاقة في احلفاظ على هوياتهم. 9- حظر التمييز على أساس اإلعاقة بشكل 

صريح، ووجود تدابير تضمن متتع ذوى اإلعاقة الكامل بحقوقهم اإلنسانية في جميع مجاالت 

)Lord and Stein 2008(.  .احلياة

واعتبارًا من عام ٢٠15 وألول مرة في تاريخها فتحت جلنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

حتقيقًا في دولة موقعة؛ النتهاكها التزاماتها مبوجب االتفاقية. وبدأ التحقيق مبوجب املادة ٦ من 

البروتوكول االختياري الذي ينص على أنه سيتم إجراء حتقيق مبجرد أن تتلقى اللجنة معلومات 

موثوقة تشير إلى انتهاك جسيم ومنظم حلقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة. ويجري التحقيق 

 UN inquiry considers(  .٢٠17 عام  النهائي  التقرير  وصدر  املتحدة،  اململكة  حكومة  مع 

)alleged UK disability rights violation,2016

اإلنسان  حقوق  "جميع  مبدأ  على  تنص  مقدمة  مع  املدني،  القانون  تقاليد  االتفاقية  وتتبع 

شاملة، وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة"، تلى ذلك )5٠( مادة عكس عديد من اتفاقيات 

األمم املتحدة التى ال يتم تقسيمها رسمّيًا إلى أجزاء.

وتعّرف املادة )1( الغرض من االتفاقية بأنه: تعزيز وحماية وضمان التمتع الكامل واملتساوي 

بجميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية من جانب األشخاص ذوي اإلعاقة، وتعزيز احترام 

كرامتهم املتأصلة. واألشخاص ذوو اإلعاقة هم األشخاص الذين يعانون من إعاقات جسمية أو 

عقلية أو فكرية أو حسية طويلة األجل، والتي قد تعيق مشاركتهم الكاملة والفعالة في املجتمع على 

قدم املساواة مع اآلخرين.

وتقدم املادتان )٢ و ٣(  تعاريف ومبادئ عامة مثل التواصل مع ذوى اإلعاقة، مبا في ذلك 

طريقة برايل ولغة اإلشارة واللغة البسيطة والتواصل غير اللفظي والتوافق املعقول والدمج الشامل.

الدول األطراف  وحتدد املواد من )4 إلى ٣٢( حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتزامات 
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املتحدة  األمم  اتفاقيات  في  تأكيدها  متَّ  التي  املتطابقة  احلقوق  هذه  من  العديد  وأن  جتاههم. 

األخرى مثل العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدولي اخلاص باحلقوق 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية أو اتفاقية مناهضة التعذيب، ولكن مع التزامات محددة تضمن 

إمكان حتقيقها بشكل كامل من قبل األشخاص الذين لديهم اإلعاقة.

وتتضمن احلقوق اخلاصة بهذه االتفاقية حقوق الوصول، مبا في ذلك تكنولوجيا املعلومات، 

 ، )املادة ٢٠(  والتنقل الشخصي  )املادة 19(،  والدمج في املجتمع  العيش املستقل  واحلق في 

والتأهيل وإعادة التأهيل )املادة ٢٦(، واملشاركة في احلياة السياسية والعامة واحلياة الثقافية 

والترفيه والرياضة )املادتان ٢9 و ٣٠(. إضافة إلى ذلك يجب على أطراف االتفاقية رفع الوعي 

واملباني  الطرق  إلى  الوصول  وضمان   ،)8 )املادة  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  اإلنسان  بحقوق 

)املادة 9(. واملعلومات 

وتنظم املواد من )٣٣-٣9( تقارير ورصد االتفاقية من قبل مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان 

)املادة ٣٣(، وجلنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )املادة ٣4(.

وتنظم املواد من )4٠-5٠( التصديق على االتفاقية وبدء نفاذها وتعديلها. وتشترط املادة 49 

إتاحة االتفاقية في أشكال يسهل الوصول إليها.

وتقضي املادة ٢8 بأن تعترف الدول األطراف بحق األشخاص ذوي اإلعاقة في مستوى 

معيشي الئق لهم وألسرهم ، مبا في ذلك الغذاء الكافي وامللبس والسكن، وفي التحسني املستمر 

لظروف املعيشة، وتتخذ اخلطوات املناسبة حلماية وتعزيز إعمال هذه احلقوق دون متييز على 

اإلعاقة. أساس 

وتقّر الدول األطراف بحق األشخاص ذوي اإلعاقة في احلماية االجتماعية وفي التمتع بتلك 

احلقوق دون متييز على أساس اإلعاقة، وتتخذ اخلطوات املناسبة حلماية وتعزيز إعمال احلقوق، 

مبا في ذلك التدابير التالية:

1- ضمان وصول األشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة إلى خدمة املياه النظيفة، واخلدمات 

االحتياجات  لتلبية  معقولة  وبأسعار  الصلة،  ذات  اخلدمات  من  وغيرها  املناسبة  واألجهزة 

باإلعاقة. املتعلقة 

٢- ضمان وصول األشخاص ذوي اإلعاقة ال سيما النساء والفتيات ذوات اإلعاقة وكبار السن 

ذوي اإلعاقة إلى برامج حماية اجتماعية وبرامج حتّد من الفقر.
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٣- ضمان وصول األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم الذين يعيشون في حاالت فقر إلى مساعدة 

متعلقة باإلعاقة مبا في ذلك التدريب الكافي، وتقدمي املشورة ومساعدة مالية.

4- ضمان وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى برامج املجتمع العامة.

5- ضمان املساواة في حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على مزايا وبرامج التقاعد.

احلقوق  لتقييم  رئيس  معيار  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  أن  من  الرغم  وعلى 

السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة، فإن احلق في املشاركة في احلياة السياسية ملتبس بقوة في 

إطار قانون حقوق اإلنسان. وأن املادة )٢1( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان تعترف بهذا 

احلق. واملادة )٢5( من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ) ( )ICCPR( تضمن 

جلميع املواطنني احلق والفرصة ... دون قيود غير معقولة وغير مبررة ... فى التصويت واالختيار 

في انتخابات دورية حقيقية تتم باالقتراع على قدم املساواة، وجترى باالقتراع السري مبا يضمن 

حرية التعبير عن إرادة الناخبني. ومتَّ تعزيز هذه األحكام في اتفاقيات كثيرة مثل اتفاقية القضاء 

على جميع أشكال التمييز ضد املرأة )املادة 7(، والتهميش املزدوج الذي تعاني منه النساء ذوات 

اإلعاقة في جميع جوانب احلياة السياسية والعامة )املادة ٦(، واتفاقية القضاء على جميع أشكال 

التمييز العنصري )املادة 5(، وكثير من املعاهدات اإلقليمية حلقوق اإلنسان.

وتطلب املادة )٢9( من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من الدول األطراف ضمان 

متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من املشاركة بشكل فعال وكامل في احلياة السياسية والعامة 

حقوق  اتفاقية  تفسير  ومتَّ  التصويت.  في  احلق  ذلك  في  مبا  اآلخرين،  مع  املساواة  قدم  على 

األشخاص ذوي اإلعاقة وأحكام قابليتها للتطبيق في املادة )٣( )املبادئ العامة(، واملادة )4( 

)االلتزامات العامة(، واملادة )5( )املساواة وعدم التمييز(، وكل هذه املواد حتظر بشكل قطعى 

اإلعاقة. على أساس حالة  السياسية  باملشاركة  املرتبطة  االستثناء  جميع ممارسات 

وحتمي املادة ٢9 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة صراحة حق النساء والرجال 

ومرشحني.  ناخبني  بوصفهم  والعامة  السياسية  احلياة  في  الكاملة  املشاركة  في  اإلعاقة  ذوي 

باإلضافة إلى دعم املشاركة في االنتخابات. وتتمسك نفس املادة باحلق في املشاركة في احلياة 

السياسية على نطاق أوسع، مبا في ذلك "... املشاركة في املنظمات واجلمعيات غير احلكومية 

.)Derrick ,2017(. املعنية باحلياة العامة والسياسية للبلد

وفقًا لهذا البند يجب على كل دولة متعاقدة توفير معدات التصويت التي ستمكن الناخبني 
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املعوقني من التصويت بشكل مستقل وسري. وتسمح بعض الدميقراطيات مثل الواليات املتحدة 

أو اليابان أو هولندا أو سلوفينيا أو ألبانيا أو الهند للناخبني املعوقني باستخدام آالت تصويت 

وفي  االقتراع.  ورقة  ملء  على  املعوقني  الناخبني  يساعدون  إلكترونيني  مساعدين  أو  إلكترونية 

بلدان أخرى من بينها أذربيجان وكوسوفو وكندا وغانا واململكة املتحدة ومعظم بلدان إفريقيا 

وآسيا، ميكن للناخبني ضعاف البصر استخدام بطاقات اقتراع باستخدام لغة "برايل" أو قوالب 

اقتراع ورقية. ويستخدم عديد من هؤالء ودول أخرى مثل تشيلي مكاتب قابلة للتعديل؛ بحيث 

ميكن للناخبني اجلالسني على كراسي متحركة االقتراب منها. وبعض الدول تسمح فقط لشخص 

آخر باالقتراع للناخب املكفوف أو ضعيف البصر، لكن هذا اإلجراء قد ال يضمن سرية االقتراع 

.)Ron McCallum, 2011( .ويحتاج إلى اشتراطات خاصة

وتنص املادة ٢9 على أن تكفل الدول املتعاقدة أن تكون إجراءات التصويت ومرافقه ومواده 

مناسبة، وميكن الوصول إليها، وسهلة الفهم واالستخدام". وفي بعض الدول مثل السويد والواليات 

املتحدة األمريكية أصبحت جميع أماكن االقتراع متاحة بالفعل بالكامل للناخبني ذوي اإلعاقة.

واملشاركة  والدمج  التمييز  عدم  مثل   )٣( املادة  في  عليها  املنصوص  العامة  املبادئ  إن 

واالستقاللية تعمل مبثابة مسار إضافي ضد القيود واالستثناءات التي تعتمد على اإلعاقة. عالوة 

على ذلك فإن املادة )4( تعبر عن التزام عام بضرورة استشارة الدول لألشخاص ذوي اإلعاقة 

عند وضع وتنفيذ تشريعات وسياسات لتنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وغيرها من 

.)Virginia ,2014( .عمليات صنع القرار املثيرة لالهتمام

وحتمي املادة 1٢ من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة احلق في االعتراف على قدم 

املساواة أمام القانون، مبا في ذلك األهلية القانونية لألشخاص ذوي اإلعاقة. وفي العديد من 

البلدان تظل احلواجز القانونية التي حتول دون املشاركة السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقات 

النفسية - االجتماعية أو العقلية أو الذين ُينظر إليهم على أنهم يعانون منها. ومن احملتمل أن 

يكون األشخاص الذين يعانون من هذه األنواع من األوصياء، أو يتم تهميشهم من احلياة العامة 

)Virginia ,2014( .بسبب كل من احلواجز القانونية والوصمة االجتماعية التى يتعرضون لها

ويحظر إجراء تقييمات عامة وفردية لقدرة ممارسة احلقوق السياسية في جميع أنحاء العالم. 

وتقدم قوانني عديدة حتدد الفئات الفرعية لألفراد ذوي اإلعاقة بسبب قيود متّس احلقوق األساسية  

األشخاص  اتفاقية حقوق  وأكدت جلنة   ،(EU Agency for Fundamental Rights 2010(
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ذوي اإلعاقة على هذه النقطة في مالحظات ختامية أصدرتها على تقريرْين من التقارير األولية 

املقدمة هما تقريرا تونس وإسبانيا. 

وفي مراجعة أحدث نظرت اللجنة بالتفصيل في جواز التشريع الذي يسمح بحرمان األفراد 

بهم،  اخلاصة  اإلعاقة  حالة  في  املتأصل  التصويت  على  القدرة  عدم  أساس  على  اإلعاقة  ذوي 

وخلصت اللجنة عند نظرها في مزايا البالغ ٢٠11/4 إلى أن استبعاد احلق في التصويت على 

أساس إعاقة نفسية أو اجتماعية متصورة أو فعلية وفق تقييم فردي يشكل متييزًا على أساس 

.)UN CRPD Committee 2013: para. 9.4( .اإلعاقة باملعنى املقصود في املادة

احلفاظ  من حيث  مناسبة  وال  ليست شرعية  التمييز  تشريعات  أن  كذلك،  اللجنة،  ووجدت 

على سالمة النظام السياسي في أى دولة، وبداًل من ذلك يجب تكييف إجراءات التصويت بهدف 

تيسير احلق في التصويت وضمان متكن األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية من خالل توفير مساعدة 

مناسبة لإلدالء بتصويت كفء.

من   )5( املادة  في  عليه  املنصوص  اإلعاقة  أساس  على  التمييز  بعدم  االلتزام  يعّد  وهنا 

مثل  احلقوق  إعمال  في  معقولة  تسوية  ويوفر  واجبًا،  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية 

ترتيبات التصويت )املادة ٢9(، وتتطلب اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من الدول اتخاذ 

تدابير استباقية تتجاوز توفير أماكن معقولة لضمان ممارسة الناخبني ذوي اإلعاقة حلقوقهم في 

املمارسة العملية. وتنص املادة )9( على تدابير الوصول التي يتعني اتخاذها من أجل تسهيل 

السياسية. بتمكني املشاركة  املعلومات، وكلها ذات صلة وثيقة  املادي واحلضول على  الوصول 

وفي سياق املادة )٢9( ، على سبيل املثال، ستكون هناك حاجة إلى استمارات ميكن الوصول 

إليها لتسهيل االقتراع الشامل للناخبني املكفوفني أو ضعيفي البصر، وسيتعني إزالة احلواجز 

املادية ليس فقط في الطريق إلى مركز االقتراع ولكن داخل مركز االقتراع بالتساوي. على سبيل 

أكشاك  إلى  الوصول  املقعدين  الذين يستخدمون كراسي  الناخبني  على  يتعذر  ما  غالبًا  املثال، 

االقتراع بسبب عجزهم عن التغلب على عتبات املقصورة أو تفعيل الدوران داخل املقصورة. عالوة 

على ذلك، تتطلب املادة )1٢( من الدول اتخاذ تدابير لتسهيل األهلية القانونية لألشخاص ذوي 

اإلعاقة، والتي يتمثل جانب أساسي منها في ممارسة احلق القانوني في التصويت، على سبيل 

املثال من خالل معلومات عن الناخبني سهلة القراءة.

وفى هذا الشأن تعد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إحدى أكثر معاهدات حقوق 
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اإلنسان التي متَّ التصديق عليها على نطاق واسع، وهى مبثابة معيار ميكن من خالله مراجعة 

القانونية في أعمال االنتخابات. األطر 

تعكس  فهي  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  على  التصديق  عدم  حالة  في  وحتى 

معايير منصوصًا عليها في العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وينبغي اعتبارها 

تفسيرًا رسمّيًا ملعايير أكثر تعميمًا بشأن املشاركة السياسية. قد ال تستوعب األطر الدستورية 

والقانونية بشكل فعال املشاركة املدنية الواسعة ال سيما لألفراد الذين يكونون فى خطر، وقد 

تكون غير كافية من حيث تعزيز التنافس السياسي احلقيقي وتوفير إدارة انتخابات شفافة وفعالة 

.)United Nations 2007, 21( .ومستجيبة للناخبني

وأساليب  معايير  للناخبني  واملساواة  التمييز  عدم  بتقييم  املتعلق  القانوني  اإلطار  ويشمل 

وإجراءات قانونية إلدارة االنتخابات إلى جانب معايير حماية حقوق اإلنسان )السياسية وغيرها( 

التمكني  ولوائح  تشريعات  إلى جانب  التمييز،  مكافحة  تشريعات  أو  و/  الدساتير  في  املضمنة 

إلى  للمشاركة السياسية إضافة  العادلة  العملية  )USAID  2000(؛ وبالتالي يجب أن تشمل 

قوانني عادلة ومتساوية حلق التصويت، حماية حقوق اإلنسان من عدم التمييز وحتقيق املساواة 

وحرية التعبير والتجمع وتكوين اجلمعيات وحرية الصحافة. واالعتراف القانوني بالقدرة من خالل 

األهلية القانونية واحلق في التصويت وفق وجوبية أن يكون األشخاص ذوو اإلعاقة قادرين على 

ممارسة حق التصويت على قدم املساواة مع مواطنني آخرين. ومن منطلق أننا ال نختبر القدرة على 

التصويت للمواطنني اآلخرين، يجب أال نختبر القدرة على التصويت لألشخاص ذوي اإلعاقة. وللقيام 

بذلك أمر متييزي، ووجوبية توفير الدعم لألشخاص ذوي اإلعاقة ووضع ترتيبات معقولة وإجراءات 

الوصول لضمان حقهم الكامل والفعال في التصويت.

وقد يتضمن وضع قوانني انتخابية تشريعات قائمة بذاتها لالنتخابات الرئاسية والبرملانية 

التصويت،  وأهلية  احلملة،  ومتويل  الناخبني،  تسجيل  مثل  منفصلة  قوانني  تتناول  قد  واحمللية 

شابه.  وما  االنتخابية  والشكاوى 

يتعلق  فيما  )سيما  املدني  القانون  مثل  باالنتخابات  مرتبط  آخر  تشريع  هناك  يزال  وال 

مبعاجلة األهلية القانونية للناخبني( والقانون اإلداري، وقانون وسائل اإلعالم اجلماهيرية وقوانني 

انتخابية  البلدان في اجتاه مدونات  الوطني أو احمللى. وحتركت بعض  الوصول على املستوى 

 (US Agency for االنتخابية.  العملية  يغطي جميع جوانب  تشريعًا شاماًل  باعتبارها  شاملة 
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.International Development (USAID) 2000: Appendix)

في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  مشاركة  لضمان  أساسّيًا  عنصرًا  القانونية  األطر  وتشكل 

عمليات التصويت وصنع القرار بشكل أعم. حتى في احلاالت التي يبدو فيها لألشخاص ذوي 

القانون االنتخابي، يجوز مع ذلك استبعادهم  أو  الدستور  التصويت مبوجب  اإلعاقة احلق في 

 (Stein بسبب متطلبات التسجيل مثل ملكية املمتلكات أو تسجيل املواليد أو العمل أو التعليم

( and Lord 2011: 31 . إن الفروق الدقيقة في حقوق اإلعاقة مثل اجلنس متداخلة، وتتطلب 

حتلياًل عميقًا وشاماًل إلطار قانوني يتجاوز لألسف معظم اخلبراء القانونيني الذين يقومون بإجراء 

انتخابية. تقييمات 

على سبيل املثال، عمل املعهد الوطني الدميقراطي الذي يتخذ من الواليات املتحدة األمريكية 

مقّرًا له في مقدونيا على استكمال مراجعة مفصلة لقانون االنتخابات احلالي، وقدم تعليقًا حتليلّيًا، 

ر جلسات استماع متلفزة إلشراك منظمات املجتمع املدني وأحزاب احلكم واملعارضة للنظر  ويسَّ

 (USAID .في تغيير القانون احلالي. . وضمَّ القانون اجلديد نحو 81٪ من التغييرات املقترحة

 .,2000:25)

وفي أثناء االنتقال الدميقراطي غالبًا ما يتم تطوير النظم االنتخابية بالتزامن مع عمليات 

اإلصالح الدستوري والقانونى األخرى؛ مما يتيح فرصًا لتأمني حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

معاهدات حقوق  على  التصديق  يوفر  احلاالت،  بعض  وفي  قانوني.  إطار  عبر  متكاملة  بطريقة 

األحكام  وتنفيذ  وحتليل  تطوير  في  اإلعاقة  ذوي  منظمات  ملشاركة  نفسها  الفرصة  اإلنسان 

املتعلقة  املدني  واملجتمع  احلكومة  ومسئوليات  أدوار  بتحديد  املتعلقة  الدستورية  والتشريعات 

اعتمدت منظمات األشخاص ذوي  الناجحة  الدعوة  السياسية. وفي بعض مبادرات  باملشاركة 

اإلعاقة على أفضل املمارسات املقارنة والعاملية، وجنحت في الضغـط من أجل وضع وتطوير 

من  جـزًءا  ت  ُعدَّ خطـوة  ووفي  اإلعاقة.  ذوي  األشخاص  حقوق  حلماية  سلـيم  قانونـي  إطار 

املسـاعدة االنتخابية املستمرة في مصـر بعد ثورتـي ٢٠11 و٢٠1٣، يقتـرح مجتمـع اإلعاقـة 

ذلك،  إلى  إضافة  الصلـة.  ذات  والتصويتـية  االنتخابيـة  التشريعـات  مـن  عديـد  علـى  تغييـرات 

اعتماد  ويدافع عن  اإلعاقة،  يعكس حقوق  الذي  الدستور  فى  ذلك  يؤكــدون على وضع  فإنهـم 

لإلعاقة. وطني  قانون 
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12-  منع التمييز فى إطار اتفاقية األمم املتحدة لألشخاص ذوي اإلعاقة 

تؤكد املادة 8 من االتفاقية على زيادة الوعي لتعزيز احترام احلقوق والكرامة ضد التمييز:

إذكاء الوعي في املجتمع بأسره ، مبا في ذلك على مستوى األسرة، بشأن األشخاص ذوي   -

اإلعاقة، وتعزيز احترام حقوق وكرامة األشخاص ذوي اإلعاقة.

مكافحة القوالب النمطية والتحيزات واملمارسات الضارة املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة،   -

مبا في ذلك تلك القائمة على اجلنس والعمر، في جميع مجاالت احلياة.

تعزيز الوعي بقدرات ومساهمات األشخاص ذوي اإلعاقة.  -

الشروع في حمالت فعالة للتوعية العامة واحلفاظ عليها تهدف إلى: )1( رعاية التقبل حلقوق   -

األشخاص ذوي اإلعاقة. )٢( تعزيز التصورات اإليجابية وزيادة الوعي االجتماعي جتاه 

األشخاص ذوي اإلعاقة. )٣( تشجيع االعتراف مبهارات ومزايا وقدرات األشخاص ذوي 

اإلعاقة ومساهماتهم في مكان العمل وسوق العمل.

تشجيع جميع أجهزة وسائل اإلعالم على تصوير األشخاص ذوي اإلعاقة بطريقة تتفق مع   -

الغرض من هذه االتفاقية.

النهوض ببرامج التدريب على التوعية بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة وحقوق األشخاص   -

اإلعاقة. ذوي 

أ( إمكان الوصول فى إطار اتفاقية األمم املتحدة إلى األشخاص ذوي اإلعاقة 

تؤكد االتفاقية على أن األشخاص ذوي اإلعاقة يجب أن تكون لديهم القدرة على العيش بشكل 

مستقل، واملشاركة الكاملة في جميع جوانب احلياة. وحتقيقًا لهذه الغاية، ينبغي اتخاذ تدابير 

مناسبة لضمان وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى البيئة املادية والنقل وتكنولوجيا املعلومات 

للجمهور. وميكن جتميع إمكان الوصول إلى  واالتصاالت، وإلى مرافق وخدمات أخرى مقدمة 

ثالث مجموعات رئيسة هي:

1- إمكان الوصول املادي أو العينى.  

٢- إمكان الوصول اخلدمى.

٣- إمكان الوصول إلى االتصاالت واملعلومات.
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ب( حاالت اخلطر والطوارئ اإلنسانية فى إطار اتفاقية األمم املتحدة
     لألشخاص ذوى اإلعاقة

تؤكد املادة 11 من االتفاقية على أن تتخذ الدول وفق التزاماتها مبوجب القانون الدولي مبا 

في ذلك القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي حلقوق اإلنسان، تدابير الزمة لضمان حماية 

وسالمة األشخاص ذوي اإلعاقة في حاالت النزاع املسلح وحاالت الطوارئ اإلنسانية وحدوث 

الكوارث الطبيعية.

ج( األهلية القانونية فى إطار اتفاقية األمم املتحدة لألشخاص ذوd اإلعاقة
تؤكد املادة 1٢ من االتفاقية االعتراف املتساوي أمام القانون، واألهلية القانونية لألشخاص 

ذوي اإلعاقة: 

إعادة التأكيد على حق األشخاص ذوي اإلعاقة في االعتراف بهم في كل مكان بوصفهم   )1

القانون. شخصًا أمام 

االعتراف بأن ذوي اإلعاقة يتمتعون بأهلية قانونية على قدم املساواة مع اآلخرين في جميع   )٢

جوانب احلياة.

اتخاذ تدابير مناسبة لتوفير وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى دعم قد يحتاجون إليه في   )٣

ممارسة أهليتهم القانونية.

مناسبة  تتضمن ضمانات  القانونية  األهلية  املتعلقة مبمارسة  التدابير  أن جميع  ضمان   )4

للقانون الدولي حلقوق اإلنسان. ويجب أن تضمن هذه  وفعالة ملنع إساءة املعاملة وفقًا 

إرادته  وتقدير  الشخص,  حقوق  احترام  القانونية  األهلية  مبمارسة  املتعلقة  التدابير 

وتفضيالته، وتكون خالية من تضارب املصالح والتأثير غير املبرر، وتتناسب مع ظروف 

الشخص املعاق. وتطبق فى أقصر وقت ممكن، وتخضع ملراجعة منتظمة من قبل سلطة 

أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة وحيادية. ويجب أن تكون متناسبة مع درجة تأثير هذه 

ومصاحله. الشخص  على حقوق  التدابير 

د( العمل والتوظيف فى إطار اتفاقية األمم املتحدة لألشخاص ذوd اإلعاقة  
تقضي املادة ٢7 بأن تعترف الدول بحق األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل على قدم املساواة 

مع اآلخرين، ويشمل ذلك احلق في فرص كسب العيش بالعمل الذي يتم اختياره أو قبوله بحرية 

في سوق العمل، وفى بيئة عمل مفتوحة وشاملة ومتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة.  وأن حتمي 
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الدول األطراف وتعزز إعمال احلق في العمل ال سيما ألولئك الذين يعانون من إعاقة في أثناء 

العمل وفق اتخاذ خطوات مناسبة مبا في ذلك عمل أو تعديل تشريعات، ومن بني أمور أخرى مثل:

1( حظر التمييز على أساس اإلعاقة فيما يتعلق بجميع مسائل وأشكال العمل، واستمرار 

العمل اآلمنة والصحية. الوظيفي وظروف  والتقدم  العمل، 

٢( حماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع اآلخرين في ظروف عمل عادلة 

مبا في ذلك تكافؤ الفرص واملساواة في األجر عن العمل ذي القيمة املتساوية، وظروف 

العمل اآلمنة والصحية  مبا في ذلك احلماية من املضايقة واإلنصاف الناجت عن الظلم.

٣( ضمان قدرة األشخاص ذوي اإلعاقة على ممارسة حقوقهم النقابية والعمالية على قدم 

اآلخرين. مع  املساواة 

واملهني  الفني  التوجيه  برامج  إلى  بفعالية  الوصول  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  4( متكني 

واملستمر. املهني  والتدريب  التوظيف  وخدمات  العامة 

تعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي لألشخاص ذوي اإلعاقة في سوق العمل، واملساعدة   )5

في العثور على الوظيفة واحلصول عليها، واحملافظة عليها والعودة إليها.

تعزيز فرص العمل احلر وريادة األعمال، وتطوير التعاون وبدء األعمال التجارية اخلاصة.  )٦

تأكد توفير سكن معقول لألشخاص ذوي اإلعاقة في مكان العمل.  )7

8( تشجيع اكتساب األشخاص ذوي اإلعاقة خلبرات العمل في سوق العمل املفتوح.

تعزيز برامج التأهيل املهني والتقنى واملعاصر، واالحتفاظ بالوظيفة والعودة إلى العمل   )9

اإلعاقة. ذوي  لألشخاص 

هـ( التأهيل وإعادة التأهيل فى إطار اتفاقية األمم املتحدة لألشخاص ذوي اإلعاقة   
تؤكد املادة ٢٦ من االتفاقية على أن "تتخذ الدول األطراف تدابير فعالة ومناسبة من خالل 

دعم األقران؛ لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة من بلوغ واحلفاظ على أقصى قدر من االستقالل 

والقدرة البدنية والعقلية واالجتماعية واملهنية الكاملة والدمج واملشاركة الكاملنْي. 

ولتحقيق هذه الغاية؛ تقوم الدول بتنظيم وتعزيز وتوسيع خدمات وبرامج التأهيل والتنمية 

الشاملة ال سيما في مجاالت الصحة والتوظيف والتعليم واخلدمات االجتماعية؛ بحيث تقوم هذه 

اخلدمات والبرامج مبا يلي:

1(  أن تبدأ في أقرب وقت ممكن، وتستند إلى تقييم متعدد التخصصات لالحتياجات الفردية، 
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وتشخيص إيجابيات الفرد ومناطق قوته أو مجاالت ميكنه القيام بها.

٢(  دعم املشاركة والدمج في املجتمع طواعية، وأن تكون متاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة 

في أقرب وقت ممكن، وقريبة من جتمعاتهم مبا في ذلك في املناطق الريفية والصحراوية 

والبدوية والضواحي البعيدة عن املدن. 

تطوير التدريب األولي واملستمر للمهنيني واملوظفني العاملني في مجال التأهيل وإعادة    )٣

التأهيل.

4(  تعزز توافر ومعرفة واستخدام األجهزة والتكنولوجيات املساعدة املصممة لألشخاص ذوي 

 (Archiv"Article 25". Archived التأهيل  بالتأهيل وإعادة  اإلعاقة من حيث صلتها 

.from the original on 13 May 2008. Retrieved 25 May 2008)

و( حقوق املشاركة فى إطار اتفاقية األمم املتحدة لألشخاص ذوي اإلعاقة   
أقرت اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بأن "اإلعاقة ناجتة عن التفاعل بني األشخاص 

ذوي اإلعاقة، واحلواجز السلوكية والبيئية التي تعيق مشاركتهم الكاملة والفعالة في املجتمع على 

اإلعاقة مستمرون في مواجهة احلواجز في  وأن األشخاص ذوي  اآلخرين"،  املساواة مع  قدم 

مشاركتهم بوصفهم أعضاء متساوين في املجتمع ".

أن  مبادئها؛ حيث تنص على  أحد  اإلعاقة  االتفاقية من مشاركة األشخاص ذوي  وجتعل 

"مبادئ هذه االتفاقية هي: ... املشاركة الكاملة والفعالة والدمج في املجتمع"؛ مما يؤكد الحقًا على 

ضمان حق األشخاص ذوي اإلعاقة في املشاركة الكاملة وعلى قدم املساواة في املجتمع والتعليم، 

وفى جميع جوانب احلياة )في سياق التأهيل وإعادة التأهيل( واحلياة السياسية والعامة، واحلياة 

الثقافية والترفيه والرياضة (O'Reilly, 2003)، وينبغي اتخاذ تدابير مناسبة منها: 

والفنية  اإلبداعية  قدراتهم  لتطوير  لهم  فرص  إتاحة  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  متكني   -

إلثراء  أيضًا  ولكن  اخلاصة،  مصلحتهم  أجل  من  فقط  ليس  منها،  واالستفادة  والفكرية 

املجتمع.

وفقًا للقانون الدولي يتعنيَّ ضمان أال يشكل القانون الذي يحمي حقوق امللكية الفكرية عائقًا   -

غير معقول أو متييزّيًا أمام وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى املواد الثقافية.

الثقافية  يحق لألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع اآلخرين االعتراف بهويتهم   -

.)O'Reilly, 2003( الصم.  وثقافة  اإلشارة  لغات  ذلك  في  مبا  ودعمها،  اخلاصة  واللغوية 
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أ(  احلق يف التعليم فى إطار اتفاقية األمم املتحدة لألشخاص ذوي اإلعاقة    
تنّص االتفاقية على ضرورة ضمان حق املعوقني في التعليم اجلامع على جميع املستويات بغض 

النظر عن العمر دون متييز، وعلى أساس تكافؤ الفرص. وينبغي أن تضمن الدول األطراف ما يلي:

التعليم  من  أو  واإللزامي  املجاني  االبتدائي  التعليم  من  اإلعاقة  ذوو  األطفال  يستبعد  ال   -

الثانوي وقبولهم دون متييز، وتوفير فرص ألنشطة رياضية وترفيهية مناسبة لهم وبشكل 

املساواة مع اآلخرين. دامج وعلى قدم 

حصول البالغني ذوي اإلعاقة على تعليم عاٍل عام وتدريب مهني وتعليم الكبار، والتعلم مدى   -

احلياة، والتعليم املستمر على قدم املساواة مع اآلخرين.

وتسهيل  العام،  التعليم  نظام  لضمان  الالزم  الدعم  على  اإلعاقة  ذوو  األشخاص  يحصل 

تعليمهم الفعال، ويتم وضع تدابير دعم فردية فعالة لتحقيق أقصى قدر من التنمية األكادميية 

واالجتماعية.

وينبغي أن تتخذ الدول األطراف التدابير املناسبة، مثل:

-   ضمان أن يتم تقدمي التعليم لألشخاص املكفوفني أو الصم أو كلْيهما بلغات وأساليب ووسائل 

اتصال أكثر مالءمة مثل طريقة برايل واإلشارة والنص البديل، وأوضاع تعويضية وبديلة 

ل دعم األقران وتوجيههم، ودعم تعلم  ووسائل وأشكال اتصال وتوجيه ومهارات تنقل وتسهِّ

لغة اإلشارة وتعزيز الهوية اللغوية ملجتمع الصم.

توفير التعليم لألشخاص وخاصة األطفال املكفوفني و/ أو الصم بلغات ووسائل اتصال أكثر   -

مناسبة، وتوظيف املعلمني مبن في ذلك املعلمون ذوو اإلعاقة، واملؤهلون فى لغة اإلشارة و/ 

أو طريقة برايل، وتدريب املهنيني واملوظفني التربويني على الوعي باإلعاقة.

استخدام وسائط وأشكال اتصال معززة وبديلة وتقنيات ومواد تعليمية لدعم األشخاص ذوي   -

االحتياجات اخلاصة، وتوفير الدعم الالزم الفردي أو غير ذلك في بيئات حتقق أقصى قدر 

من التطور األكادميي واالجتماعي مبا يتوافق مع هدف الدمج الشامل. 

الكشف عن صعوبات تعلم األطفال، واتخاذ التدابير التربوية املناسبة وغيرها من التدابير   -

عليها. للتغلب 

مراقبة املشاركة والتقدم من حيث مستويات التحصيل وممارسة مهارات احلياة ومهارات   -

اإلعاقة.  ذوي  لألطفال  النقل  مرافق  وتوفير  إعاقة،  ذي  طالب  لكل  التكيف 
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ذوي  األطفال  هوية  لتحديد  كل خمس سنوات  املدارس  استقصائية ألطفال  دراسة  إجراء   -

اإلعاقة، والتأكد من احتياجاتهم اخلاصة ومدى تلبية هذه االحتياجات؛ شريطة أن يتم إجراء 

املسح األول خالل فترة عامنْي من تاريخ بدء هذا القانون. 

-  إنشاء عدد كاٍف من مؤسسات تدريب املعلمني وإعدادهم وتوظيفهم مبن فيهم املعلمون ذوو 

اإلعاقة املؤهلون بلغة اإلشارة وبرايل، وأيضًا املدرسون املدربون على تعليم األطفال ذوي 

اإلعاقة العقلية واضطراب طيف التوحد وجميع متالزمات كلٍّ منهم.

-  تدريب املهنيني واملوظفني لدعم التعليم الدامج على جميع مستويات التعليم املدرسي، وإنشاء 

عدد كاٍف من مراكز املوارد لدعم املؤسسات التعليمية في جميع مستويات التعليم املدرسي. 

االتصال  وسائل  ذلك  في  مبا  املناسبة  والبديلة  التعويضية  األساليب  استخدام  وتشجيع 

التواصل  احتياجات  وتلبية  الفرد،  خطاب  استخدام  لتكملة  اإلشارة  ولغة  وبرايل  وأشكاله 

اليومية لألشخاص الذين يعانون من إعاقة في النطق أو التواصل أو اللغة، ومتكينهم من 

مجتمعهم. في  واملساهمة  املشاركة 

اإلعاقات  ذوي  للطالب  املناسبة  املساعدة  واألجهزة  األخرى  التعليمية  واملواد  الكتب  توفير   -

املعيارية مجانًا حتى سن الثامنة عشرة، وتقدمي منح دراسية في احلاالت املناسبة للطالب 

املرجعية. اإلعاقة  ذوي 

إجراء تعديالت مناسبة في املناهج الدراسية ونظام االمتحانات لتلبية احتياجات الطالب ذوي   -

اإلعاقة مثل الوقت اإلضافي؛ الستكمال ورقة االمتحان أو مرفق الكتاب. 

تشجيع البحوث لتحسني التعلم وأي تدابير أخرى، حسب االقتضاء.  -

ب( احلق يف الصحة فى إطار اتفاقية األمم املتحدة لألشخاص ذوي اإلعاقة    
تنص املادة ٢5 على أن "لألشخاص ذوي اإلعاقة احلقَّ في التمتع بأعلى مستوى من الصحة 

 Article 25". Archived from the original on" "ميكن بلوغه دون متييز على أساس اإلعاقة

13 May 2008. Retrieved 25 May 2008)).

ج( حماية سالمة الشخص فى إطار اتفاقية األمم املتحدة لألشخاص ذوي اإلعاقة    
تنّص املادة 17 من االتفاقية على أن لكل شخص معاق احلقَّ في احترام سالمته البدنية 

والعقلية على قدم املساواة مع اآلخرين.
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د( احترام األسرة فى إطار اتفاقية األمم املتحدة لألشخاص ذوي اإلعاقة    
التعقيم اإلجباري لألشخاص ذوي اإلعاقة، وتضمن حقهم  املادة ٢٣ من االتفاقية  حتظر 

 Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, األطفال  تبني  في 

 inhuman or degrading treatment or punishment (A/HRC/22/53)

هـ( الوصول إلى العدالة فى إطار اتفاقية األمم املتحدة لألشخاص ذوي اإلعاقة    
العدالة،  إلى  فعال  بشكل  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وصول  االتفاقية  من   1٣ املادة  تؤكد 

يلي: ما  موضحة 

ضمان الوصول الفعال إلى العدالة لألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع اآلخرين   -

مبا في ذلك توفير وسائل الراحة اإلجرائية واملناسبة لسنهم؛ من أجل تسهيل دورهم الفعال 

باعتبارهم مشاركني بشكل مباشر وغير مباشر، وشهودًا في جميع اإلجراءات القانونية، مبا 

في ذلك مراحل التحقيق وغيرها من املراحل األولية.

تشجع  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص  للعدالة  الفعال  الوصول  ضمان  على  املساعدة  أجل  من   -

الدول األطراف التدريب املناسب للعاملني في مجال إقامة العدل، مبن فيهم موظفو الشرطة 

والسجون. هذه املادة مع املادة 1٢ مذكورة في "دليل السجناء ذوي االحتياجات اخلاصة" من 

 (Handbook on prisoners with  .قبل مكتب األمم املتحدة املعنيِّ باملخدرات واجلرمية

special needs, pp. 47-48)

13-  تقييم ممارسات ما قبل االنتخابات
يجب تقييم ممارسات ما قبل االنتخابات بشكل يحقق معايير حقوق اإلعاقة، وتوفير معلومات 

عن قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية قد يكون لها تأثير على املمارسات االنتخابية 

وإجراءاتها، وحتديد أولويات ممارسات ما قبل االنتخابات واحتياجات التمويل وإستراتيجيات 

ينبغي اتخاذها  (Heilman 1999; Sheinbaum, Fremaux, and Seiler 1995)، األهم من 

ذلك حتديد خارطة طريق لهيئات إدارة االنتخابات واألحزاب السياسية ومنظمات املجتمع املدني 

إلجراء إصالحات الزمة، وتنفيذ ممارسات جيدة تعزز حق التصويت لذوي اإلعاقة بشكل متساٍو 

مع اآلخرين (IFES 2012b) ، وتيسير مشاركتهم الدميقراطية  (ADEPT , 2004) ، ويتطرق 

تقييم ما قبل عملية االنتخاب إلى مجموعة قضايا متنوعة مبا فيها تعزيز مشاركة األشخاص 

ذوي اإلعاقة.
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االستقاللية النسبية واالستعداد التقني والقدرة على إدارة االنتخابات جنبًا إلى جنب مع جلان   -

االنتخابية الفرعية وأماكن االقتراع من حيث إمكان تنمية أو تقويض إجراءات مثلى لتصويت 

ذوى اإلعاقة. 

حتديد االحتيال والوقاية منه ميزة أساسية لتقييم ما قبل االنتخابات، وغالبًا ما يتم استخدام   -

 (Sabatinoاالحتيال أساسًا الستبعاد فئات مختلفة من الناخبني السيما األشخاص ذوي اإلعاقات

 and Spurgeon 2007: 858; Karlan 2007: 925; Kohn 2007: 1076)

االهتمام بتحديد هوية الناخب حيث إنه في عديد من احلاالت ال يتم تسجيل األطفال ذوي   -

اإلعاقة عند الوالدة؛ مما ميثل حواجز إضافية أمام ممارسة التصويت أو املشاركة السياسية 

:(31 (Stein and Lord 2011) ، وكفاية التمويل املخصص لتعزيز فرص الوصول واملشاركة 

على قدم املساواة لألشخاص ذوي اإلعاقة.

يعززان مشاركة  قد  اإلعالم  وسائل  إشراك  وإستراتيجيات  احمللية  املراقبة  تنوع مجموعات   -

املهمشة. الفئات 

تصميم بطاقة اقتراع من خالل وضع صور للمرشحني و / أو شعارات األحزاب؛ مما ييسر   -

على الناخبني ذوي اإلعاقات حتديد اخليارات املختلفة، وينبغي احليطة من قرار إدراج الصور 

ضد أي متييز محتمل ميكن مواجهته على أساس العرق أو اجلنس.

توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة باعتبارهم مسئولني في اإلدارة االنتخابية، وتلقى جميع مسئولى   -

اإلدارة االنتخابية تدريبًا على املعايير الدولية كتلك املدرجة في اتفاقية حقوق األشخاص ذوي 

اإلعاقة، والتدريب على كيفية إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة في العملية االنتخابية.

أسئلة  وتقدمي  االنتخابات.  بإدارة  صلة  ذات  بيانات  يوفر  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  إحصاء   -

موحدة لهم قد يساعد على حتديد حواجز قد يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة، وهذه طريقة 

أكثر فاعلية ألن بعض األشخاص قد يترددون في الكشف عن إعاقة خاصة بهم، وقد يختلف 

تعريف اإلعاقة حسب سياق املجتمع. 

الذى  التيسير  نوع  عملية حتديد  األسئلة  هذه  تيسر  االنتخابية،  اإلدارة  نظر  وجهة  ومن 

يحتاجه الناخب. على سبيل املثال، ال يحتاجون إلى معرفة أن الناخب لديه إصابة في النخاع 

الشوكي، إنهم فقط في حاجة إلى معرفة أن مركز االقتراع للناخب يجب أن يكون متاحًا ويسهل 

إليه. الوصول 



124
مجلة الطفولة والتنمية -ع 37 / 2020

14- مراكز االقرتاع
املباني  هذه  تكون  أن  ويجب  املدارس...  مثل  عامة  مباٍن  في  االقتراع  معظم  إجراء  يتم 

متاحة بالفعل لألشخاص ذوي اإلعاقة. ومع ذلك في كثير من البلدان هذا ليس هو احلال. أحيانًا 

ميكن أن تستفيد هيئات اإلدارة واملكاتب االنتخابية من حتديد حواجز مراكز االقتراع وإدخال 

حتسينات لضمان سهولة الوصول إلى املباني، وميكن الكشف عن وجود حواجز داخلية )مثل 

اإلضاءة املنخفضة(، أو خارجية )مثل الساللم باعتبارها الوسيلة الوحيدة لدخول املرفق(.

لتحسني  إبداعية  حلواًل  العالم  حول  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  منظمات  من  عديد  وصممت 

إمكان الوصول إلى مراكز االقتراع. وفي عام ٢٠1٢، أجرى حتالف جورجي من أجل العيش 

املستقل دراسة استقصائية لتحديد مكان إقامة األشخاص ذوي اإلعاقة في البالد، وقاموا بتقدمي 

أجهزة  وتوزيع  االقتراع  مراكز  اختيار  على  للمساعدة  االنتخابية  اإلدارة  إلى  املعلومات  هذه 

مساعدة على تيسير تصويتهم فى هذ املراكز.

في حاالت أخرى،  تستخدم منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة التكنولوجيا لتحسني إمكان 

الوصول. على سبيل املثال، عام ٢٠٠9 قام احتاد املعاقني اللبنانيني بعمل نظام معلومات جغرافية 

(GIS) لرسم خرائط لتحديد مراكز االقتراع التي يتعذر الوصول إليها، ومتَّ إدخال هذه املعلومات 

بتقييم  املشروع  وقام  اإلنترنت.  على  ونشرها  احلكومة  مع  مشاركتها  جرت  بيانات  قاعدة  في 

واملداخل  السيارات  مواقف  ذلك  في  للوصول مبا  معايير أساسية  وفق ستة  االقتراع  محطات 

وتوافر املراحيض. نتيجة لهذا اجلهد؛ وفرت احلكومة متوياًل الزمًا جلعل عدد )18( مبنى متاحًا 

قبل االنتخابات. أو عمل دليل منشور الستخدام الناخبني ذوي اإلعاقة وأسرهم لتسهيل الوصول 

.(IFES, undated) .إلى التصويت

في أرمينيا عام ٢٠٠7 ، ظهرت حملة لبناء ساللم فى مراكز االقتراع تستهدف الناخبني 

الذين يعانون من إعاقات ومن دون إعاقات. ومتَّ إنتاج فيديو يسلط الضوء على حتسينات متَّ 

 (International إضافية  بناء ساللم  بتمويل  معني  قام حزب سياسي  لذلك  ونتيجة  إجراؤها، 

Foundation for Electoral Systems. Armenia ,2010)

ومن املرجح أن يكون الختيار موقع االقتراع تأثير كبير على تصويت الناخبني ذوي اإلعاقة 

ال سيما فيما يتعلق بالتصويت خارج املوقع، والتصويت عن طريق البريد وآليات التصويت على 

الصعيد  على  اإلطالق  على  متاحة  ليست  النقال، وهى  الهاتف  عبر  والتصويت  اجلانبية  الطرق 
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العاملي (Waterstone 2010: 1100) حتى عندما يكون التصويت خارج املوقع متاحًا، فإن هذا 

ليس بالضرورة حاّلً مناسبًا لألشخاص ذوي اإلعاقة للوصول إلى التصويت؛ ألنه قد يخلق وصواًل 

الناخبني  الرقمية  الفجوة  متنع  عندما  املثال،  سبيل  على  التصويت،  خبرة  على  ويؤثر  متايزّيًا، 

.(Waddell 1999) .املعوقني من استخدام اإلنترنت

إن اختيار موقع مراكز االقتراع ذا مستوى أرضي للدخول لن ييسر فقط وصول الناخبني 

املصابني بإعاقة حركية، بل يفيد باملثل النساء احلوامل وكبار السن واألفراد الذين يعانون من 

ظروف صحية مؤقتة أو دائمة حتّد من التنقل.

في غانا تقع معظم مراكز االقتراع في الهواء الطلق، وهو قرار اتخذ لتعزيز الشفافية على 

الرغم من أن له آثارًا إيجابية على الوصول Gyimah-Boadi and Takah 2012: 7). وفي كندا 

في حاالت ال يتوفر فيها الوصول إلى مراكز االقتراع، يتم توفير تصاريح نقل لتمكني الناخبني 

الذين يعانون من إعاقات في التنقل بداًل من استخدام مركز اقتراع بديل ميكن الوصول إليه. 

(Elections Canada 2004: 6)

يجب أخذ العوامل السابقة في االعتبار من أجل حتقيق الوصول اخلالي من العوائق إلى 

هذه  من  يتجزأ  ال  جزء  اإلعاقة  منظمات  مع  املشاورات  أن  ذلك  إلى  أضف  االقتراع.  مراكز 

العملية، وقد تساعد على حتديد االحتياجات احملددة لألشخاص ذوي اإلعاقة مثل األشخاص 

الذين يستخدمون كراسي متحركة أو أجهزة تنقل أخرى. ودور هذه املنظمات في زيادة الوعي 

الوصول. إمكان  مبشكالت 

15-  أدوات مساعدة للتصويت 
تسهم األدوات املساعدة فى جعل األشخاص ذوي اإلعاقة يكملون مهامهم اليومية، وجتعل 

عملية االنتخاب أكثر سهولة. على سبيل املثال، يتعرض الناخبون املكفوفون أو الذين يعانون من 

ضعف البصر خلطر الوصول إلى بطاقات اقتراع مطبوعة ومواد انتخابية ضرورية للمشاركة 

التصويت  آالت  تعمل  البلدان،  بعض  وفي   .(Fleming 2009) االنتخابية  العملية  في  بفعالية 

 (Mindes 2002; Ghana البصرية  اإلعاقات  تعزيز وصول األشخاص ذوي  اإللكترونية على 

للناخبني  كمبيوترى  برنامج  يسمح  أستراليا،  غرب  في   Association of the Blind 2002)

تعليمات واستخدام  اتباع  إلى تسجيل صوتي، ومن خالل  باالستماع  البصرية  اإلعاقات  ذوي 
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لوحة مفاتيح رقمية ميكنهم اإلدالء بأصواتهم واحلصول على ورقة اقتراع مطبوعة، ووضع ورقة 

.(Palmer 2013) االقتراع في الصندوق؛ وبالتالي احلفاظ على االستقاللية والسرية

ومتَّ تقدمي حلول أخرى ذات تكلفة منخفضة مثل أدلة االقتراع باللمس ورموز برايل؛ مبا 

أدلة  استخدام  متَّ  املثال،  على سبيل  املكفوفني.  لألشخاص  التصويت  فى ضمان سرية  يسهم 

اقتراع باللمس في سيراليون وغانا وبيرو وأماكن أخرى للمساعدة في ضمان احلق في التصويت 

 (Global Initiative to Enfranchise People with Disabilities, مستقل  وبشكل  سّرًا، 

.undated b)

وفى هذا الشأن، فإن توظيف بطاقات تصويت من خالل رموز برايل حل أفضل لسببني:

أواًل: لن يكون هناك غالبًا سوى عدد قليل من الناخبني في صندوق االقتراع يستفيدون من 
التصويت بطريقة برايل؛ ومن ثم يكون من السهل حتديد كيفية تصويت أولئك الذين يستخدمون 

رموز برايل. فإذا استخدم الناخب ذلك يبدو االقتراع مثل جميع بطاقات االقتراع األخرى ضامنًا 

لسرية التصويت. 

ثانيًا: عادًة ما تكون أدلة االقتراع برموز برايل خيارًا أقلَّ تكلفة. وال حتتاج هيئات اإلدارة 
خدمات  ويتطلب  اقتراع،  مركز  لكل  التصويت  بطاقات  من  قليل  عدد  توفير  إلى  إال  االنتخابية 

يسيرة.  لوجستية 

وتسمح هذه البطاقات للكفيف بوضع ورقة االقتراع دون مساعدة؛ وبالتالي ضمان االستقالل 

والسرية في عملية االقتراع. في ليبيريا عام ٢٠٠4 ، عمل ممثلون رئيسون من مجتمع اإلعاقة 

بالتعاون مع اللجنة الوطنية لالنتخابات وشركاء مساعدة دولية على تصميم وجتريب أدلة اقتراع 

(Mindes 2002)  .برايل في دوائر انتخابية معينة

في حني أن األشخاص فى البلدان املتقدمة غالبًا ما يفترضون أن طريقة برايل هي حل 

سهل املنال للمكفوفني، وفي كثير من البلدان مبا في ذلك ليبيريا، فإن املكفوفني ليسوا على دراية 

بلغة برايل.

النظر  املهم  املباشرة في سيراليون، من  الصراع  بعد  ما  فترة  في  االنتخابات  أثناء  وفي 

في إجراءات وضع بطاقات االقتراع للسيراليونيني الذين تعرضوا لعمليات بتر قسرية في أثناء 

احلرب األهلية، وكان التوفيق الذي حافظ على سالمة عملية االقتراع يسمح لألفراد باالحتفال 

.(Morin and Deane 2002) .بأصواتهم عن طريق حتريك إصبعهم، بداًل من إبهامهم
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الكراسي  التي ميكن ملستخدمي  ومن ناحية أخرى، تساعد صناديق التصويت املنخفضة 

املتحركة الوصول إليها على ضمان سرية التصويت. وأن النظارات املكبرة واإلضاءة احملمولة 

أداتان قد تساعدان الناخبني الذين يعانون من إعاقات ومن دون إعاقات.

ويجب على إدارة االنتخاب وضع خطة لشراء وتوزيع أدوات مساعدة في مرحلة ما قبل 

االنتخابات. وفى عملية وضع امليزانية، يجب أن تضمن اإلدارة االنتخابية بندًا لتسهيالت معقولة 

لتوفير هذه املواد. ويجب استشارة األشخاص ذوي اإلعاقة عند تطوير األدوات املساعدة بحيث 

تلبي األدوات احتياجات الناخبني. 

16-  تسجيل الناخبني
يعد الدعم الفني لعملية تسجيل الناخبني إحدى أهم طرق ضمان مشاركة األشخاص ذوي 

اإلعاقة في االنتخابات. وإذا لم يتم تسجيل الناخبني ذوي اإلعاقة فلن يتمكنوا من االستفادة من 

أي شروط وصول في يوم االنتخابات. إضافة إلى املشكالت التي تؤثر على العملية االنتخابية 

بأكملها مثل املعلومات واملواقع التي يتعذر الوصول إليها، وقد يكون احلصول على بطاقة هوية 

وطنية أو شهادة ميالد عائقًا إضافّيًا أمام التسجيل.

وعادة ما تكون بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة امليالد مطلوبة من أجل التسجيل للتصويت. 

وفي بعض البلدان ال ُيعطى األطفال ذوو اإلعاقة هذا التعريف عند والدتهم حيث ُيفترض أنهم لن 

يكونوا مواطنني فاعلني. وال يتم أيضًا نشر سرد للحقوق التي تأتي مع وجود بطاقة هوية وطنية 

في أشكال يسهل الوصول إليها؛ لذلك قد ال يعلم األشخاص ذوو اإلعاقة أنهم في حاجة إلى هذه 

البطاقة لتسجيل للتصويت.

وفي بعض البلدان، يتم جمع املعلومات املتعلقة باإلعاقة بوصفه جزءًا من عملية التسجيل، 

وتضمني هذه املعلومات في بعض األحيان على بطاقة الهوية، وأحيانًا يتم االحتفاظ بها لالستخدام 

الداخلي من قبل إدارة االنتخاب. ويتيح وجود هذه البيانات التخطيط بشكل أفضل لتوزيع أماكن 

اإلقامة مثل أدلة االقتراع باللمس، ولكن لها جوانب سلبية أيضًا.

ويوجد خطر من أن يؤدي حتديد حالة اإلعاقة في بطاقات الهوية إلى التمييز في مجاالت 

أخرى من احلياة مثل العمل. وميكن التخفيف من هذا اخلطر إذا قامت اإلدارة االنتخابية بجمع 

املعلومات، ولكن ال يتم عرضها على اجلمهور حيث تكون موظفة فقط حلاالت االقتراع أو التصويت.. 
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وينبغي اتخاذ قرار بشأن جمع معلومات اإلعاقة وإدراجها في بطاقة الهوية الوطنية بالتشاور مع 

د بوضوح كيف تستخدم هذه املعلومات.  مجتمع اإلعاقة احمللي. وعلى إدارة االنتخاب أن حتدِّ

تسجيل  ولعمليات  رئيسًا،  شاغاًل  اخلصوصية  في  اإلعاقة  مجتمع  حق  يكون  أن  وينبغي 

منها: مهمة  خصائص  الناخبني 

شهادة ميالد ميكن الوصول إليها شاملة إجراءات الهوية الوطنية.  -

مواقع تسجيل ميكن الوصول إليها بالفعل.  -

معلومات سهلة الفهم موزعة بتنسيقات ميكن الوصول إليها.  -

يتم حتديد وتقييم فوائد وعيوب جمع املعلومات اخلاصة باإلعاقة بشكل واضح.  -

يتم اتخاذ القرارات املتعلقة بجمع املعلومات اخلاصة باإلعاقة بطريقة تعاونية.  -

17-  توعية الناخبني وتوافر املعلومات
رئيسة  وإشراكهم في جهود  اإلعاقة،  الناخبني األشخاص ذوي  توعية  أن تستهدف  يجب 

لتوعية الناخبني؛ ومن ثم فإن دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في توعية الناخبني ال يجعل بالضرورة 

األنشطة أكثر تكلفة، والتى قد تشمل اإلدارة االنتخابية واألحزاب السياسية.

وتهدف حمالت توعية الناخبني إلى تعزيز وعي الناخبني بحقوقهم في التصويت وفهم قضايا 

االنتخابات مبا في ذلك شروط املرشحني واألحزاب والقضايا الرئيسة، ومستويات الثقة في نظام 

االنتخاب. ويجب أن تؤخذ االختالفات في االتصاالت واملعلومات في االعتبار من أجل استيعاب 

والتقاليد احلضرية  االنتخابى  والتنور  اللغة  مثل  املتغيرات  مراعاة  يتوجب  كما  الناخبني.  تنوع 

والريفية والثقافية واجلنسية في التخطيط للتعليم الفعال والتواصل املثمر.

دعم  ينبغي  الناخبني،  بتوعية  املنوطة  السياسية  واألحزاب  االنتخابية  اإلدارة  إلى  إضافة 

منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظمات املجتمع املدني للقيام بحمالت توعية لكيفية تصويت 

األشخاص ذوي اإلعاقة. هذا مهم بشكل خاص إذا كان التدريب مطلوبًا مثل كيفية استخدام 

دليل االقتراع باللمس. وتثبت التجربة أن الناخبني على األرجح أكثر دراية بالدليل ومعرفة كيفية 

استخدامه إذا قامت هيئات اإلدارة االنتخابية ومكاتب ترويج االنتخابات بتثقيف موظفي االقتراع 

والناخبني على حد سواء.

والكتابة،  بالقراءة  املنخفض  اإلملام  ذوي  أو  العقلية  اإلعاقات  ذوي  لألشخاص  وميكن 
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االستفادة من مواد توعية الناخبني مبادة توعوية مصورة يسهل قراءتها وفهمها للناخبني على 

الشعبية. القاعدة  مستوى 

املدربني سلسلة من صور مصممة إلثارة  أثناء جلسة الصور يعرض أحد امليسرين  وفي 

بالتصويت. املتعلقة  املوضوعات  حول  املشاركني  بني  النقاش 

ويجب أن تكون املعلومات املنشورة على مواقع اإلدارة االنتخابية متاحة لألشخاص ذوي 

اإلعاقة خاصة بإمكان الوصول، إضافة إلى معرفة مكان التصويت وكيفية الوصول إلى مكان 

التصويت من مكان إقامته أو وجوده، ويحتاج األشخاص ذوو اإلعاقة إلى معلومات حول برامج 

األحزاب السياسية واملرشحني بشكل ميكن فهمه.

ويجب أن تضمن هيئات اإلدارة االنتخابية واألحزاب السياسية ومنظمات املجتمع املدني أن 

ميزانيات مواد توعية الناخبني تشمل تكاليف التوزيع في أشكال يسهل الوصول إليها مثل لغة 

اإلشارة وطريقة برايل واملطبوعات الكبيرة ونصوص مصورة أو سهلة القراءة مع الصور. وتشمل 

مواد توعية الناخبني التي ينبغي الوصول إليها ما يلي:

مواقع اإلدارة االنتخابية.  -

طباعة كتيبات وملصقات ورسائل البريد اإللكتروني.  -

إعالنات اخلدمة العامة متلفزة ومذاعة.   -

بيانات / برامج األحزاب السياسية ومعلومات عن املرشحني.  -

وباملثل يتطلب ضمان وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى تثقيف الناخبني مواءمات تدعم 

الوصول إلى مجموعة متنوعة من الفئات املهمشة. على سبيل املثال، قد تكون املعلومات املكتوبة 

أو املصورة مفيدة ملجموعة واسعة من الناخبني احملتملني، مبن في ذلك األشخاص ذوو اإلعاقات 

العقلية والصم.

إشراك  أهمية  حول  الوعي  زيادة  اإلعاقة  نشطاء  حشد  مبارك،  نظام  خالل  مصر  وفي 

سياسي  كاريكاتير  رسام  مع  واشتبكوا  الناخبني.  توعية  جهود  في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

مصري شهير قام برسم سلسلة من الرسوم الكاريكاتيرية التي توضح موضوعات حقوق اإلعاقة. 

ومتَّ تطوير واحد منهم إلى ملصق وصول إلى االنتخابات لدعم جهود الدمج في االنتخابات التي 

جُترى في ذلك الوقت. ويصور امللصق توظيفًا للكراسي املتحركة. وكانت للناخب احملبط حبات من 



130
مجلة الطفولة والتنمية -ع 37 / 2020

العرق تتساقط من جبينه وهو يحاول إيجاد حل للمشكلة. هذه الصور تقدم رسالة قوية تساعد 

على تعزيز وضوح عملية التصويت لألشخاص ذوي اإلعاقة

وفي كيبيك، متَّ تكييف املواد اإلعالمية للناخبني مع وسائط بديلة مثل برايل، وشرائط صوتية 

ومطبوعة كبيرة، وكذلك أشرطة الفيديو في كل من لغة اإلشارة في كيبيك ولغة اإلشارة األمريكية. 

(Leclerc 2010)

إضافة إلى ذلك، متت ترجمة جميع الرسائل املتلفزة لألشخاص الذين يعانون من إعاقات 

معلومات  مسئولي  إلى  الوصول  أتاح  الذي  للصم  بعد  عن  قراءة  وجهاز  بصرية  أو  سمعية 

ُمكَيّفة.  اتصال  وسيلة  خالل  من  الناخبني  معلومات  إلى  بالوصول  سمح  مما  االنتخابات؛ 

أخيرًا، خالل كل فترة انتخابية متَّ نشر معلومات حول تدابير محددة متخذة للناخبني ذوي 

اإلعاقة على جميع وسائل اإلعالم في كيبيك، مبا في ذلك حوالي ٢٠ وسيطًا إعالمّيًا متخصصًا، 

 .(Leclerc 2010) .ونحو 15٠٠ مؤسسة متأثرة

في  كبير  جناح  حتقيق  في  العالم  حول  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  منظمات  أخيرًا جنحت 

استخدام وسائل اإلعالم لتغطية قضايا الوصول إلى االنتخابات، وعملت بشكل كبير على زيادة 

الوعي حول صوت وصورة األشخاص ذوي اإلعاقة في العمليات االنتخابية ومواد توعية الناخبني 

اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تصورات  اإلعالمية  التغطية  تعزز  األحيان،  من  كثير  وفي  وما شابه. 

باعتبارهم أفرادًا سلبيني ال حول لهم وال قوة مقارنة باملواطنني املسئولني.

18- أهلية الناخبني 
إن الوصول الفعال إلى العمليات السياسية لألفراد ذوي اإلعاقة يعتمد في الغالب على أهلية  

eligibility الناخبني و/ أو تسجيل الناخبني. وفي البداية قد يجد األشخاص ذوو اإلعاقة أنهم 

غير مؤهلني للتصويت على أساس قيود متييزية في القانون. على سبيل املثال، قد يؤدي وضع 

األفراد في سن التصويت حتت وصاية إلى إزالة حقوق التصويت بشكل تلقائى، وميكن إزالة هذه 

احلقوق وفقًا ألنظمة التصنيف التي تفرض تقييمات فردية لكفاءة الناخبني.

وقد متنع حواجز إضافية الناخبني ذوي اإلعاقة من التسجيل والتصويت. رمبا لم يحصلوا 

مطلقًا على مستندات مطلوبة لتسجيل الناخبني بسبب الفقر أو األمية أو الوصمة االجتماعية التي 

تؤدي إما إلى عدم تسجيلهم عند الوالدة، وإما إلى حرمانهم من الوثائق في وقت الحق من العمر. 

.(Stein and Lord 2011)
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لهيئات إدارة االنتخابات وهو ذو أهمية  الرئيسة  الناخبني إحدى املسئوليات  ويعّد تسجيل 

أساسية لدمج الفئات املهمشة عمومًا. وتتطلب قوانني االنتخابات في العديد من البلدان في جميع 

 (Gratschew أنحاء العالم تسجيل الناخبني أوالً باعتياره شرطًا مسبقًا للتصويت في االنتخابات

(Clottey 2012; IFES 2011c;,2002، ويعد التسجيل عالمة على نزاهة وشرعية العملية االنتخابية، 

(USAID 2000: 26) .ومعيارًا رئيسًا للتسجيل الناجح إذا ما روعَي تسجيل املجموعات املهمشة

إضافة إلى ذلك يوفر التسجيل فرصة فريدة عند تصميمها وتنفيذها بشكل مناسب اللتقاط 

معلومات حيوية ميكن أن تعزز إمكان الوصول إلى العملية االنتخابية لألشخاص ذوي اإلعاقة. 

الناخبني قد تساعد  أثناء تسجيل  التقاطها وتعقبها في  يتم  التي  املعلومات  بالذكر أن  واجلدير 

على حتديد احتياجات الوصول، وإبراز حواجز الوصول التي يتعني إزالتها قبل احلدث االنتخابي 

املعنّي.

ومع  االنتخابات  إدارة  متزايد مع هيئات  اإلعاقة بشكل  وتعمل منظمات األشخاص ذوي 

الناخبني من املجتمع املدني؛ لضمان انعكاس صوت وصورة األشخاص ذوي  مبادرات توعية 

 .(Francisco 2012; IFES 2012a: 1) الناخبني.  مواد تسجيل  في  اإلعاقة 

وفى هذا الشأن، يعّد اإلطار القانوني والتنظيمي أحد أهم عناصر عملية االنتخاب؛ حيث 

يحدد املعايير والسياسات التي حتكم التصويت. وعلى الرغم من وجود تطورات إيجابية عديدة 

والسياسية  االنتخابية  العمليات  إلى  الوصول  زيادة فرص  العالم تشجع على  أنحاء  في جميع 

لألشخاص ذوي اإلعاقة بشكل عام، فإن األشخاص ذوي اإلعاقات العقلية أو النفسية اليزالون 

يتعرضون للوصم في كثير من األحيان، وهم غالبًا ما يواجهون قيودًا على حقهم في التصويت 

استنادًا إلى إعاقتهم فقط أو إلى كونهم حتت وصاية.

ومتت مناقشة هذه القضايا في الواليات املتحدة األمريكية؛ حيث سمحت )1٢( والية حالّيًا 

للمواطنني اخلاضعني للوصاية بالتصويت. وتنّص املادة )1٢( من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي 

قدم  على  القانونية  باألهلية  يتمتعون  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بأن  الدول  اعتراف  على  اإلعاقة 

املساواة مع اآلخرين في جميع جوانب احلياة" مبا في ذلك قانون االنتخابات. 

تقريرًا حول  اإلنسان  املتحدة حلقوق  األمم  مفوضية  ، أصدرت  عام ٢٠11  ديسمبر  وفي 

مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في احلياة السياسية والعامة، وخلص التقرير إلى أن األشخاص 

ذوي اإلعاقات العقلية أو النفسية محرومون في غالبية البلدان من حقهم في التصويت وانتخابهم 
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َد  على أساس دستوري أو قانوني. وأن هذه األحكام تربط هذه احلقوق باألهلية القانونية، وشدَّ

التقرير على أن هذه القيود تتعارض مع التزاماتها.

19- تدريب موظفي االنتخابات 
غالبًا ما يكون هناك نقص في الوعي داخل اإلدارة االنتخابية بعقبات يواجهها األشخاص 

ذوو اإلعاقة عند محاولة التصويت وطرق تخفيفها. ويجب أن تكون هناك زيادة في تدريب صناع 

القرار واملسئولني عن اإلدارة االنتخابية خاصة فيما يتعلق بااللتزامات املوضحة في املادة ٢9 

من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 

ويجب أن يكون هناك تدريب مستهدف على اإلعاقة للعاملني في صناديق االقتراع، والذين هم 

وجه اإلدارة االنتخابية في يوم االنتخابات. حتى إذا كانت دولة ما لديها قوانني انتخابات شاملة، 

فإن التدريب غير الكافي للعاملني في االنتخابات قد يؤدي إلى استبعاد الناخبني ذوي اإلعاقة. 

على سبيل املثال، تنّص اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على أنه إذا كان الناخب في حاجة 

إلى املساعدة عند اإلدالء بصوته ميكنه اختيار مساعد. ومع ذلك فإن بعض العاملني في صناديق 

االقتراع غير مدربني على ذلك، ويصرون على السماح لعامل االقتراع فقط مبساعدة الناخب.

ويجب أن يتم تدريب العاملني في صناديق االقتراع على كيفية إدارة دليل االقتراع باللمس. 

على سبيل املثال، طورت اإلدارة االنتخابية فى سيراليون وكوسوفو أدلة االقتراع باللمس، لكن 

املراقبني شهدوا موظفي االقتراع الذين ال يقدمون األداة للناخبني املكفوفني / ضعاف البصر، أو 

يصفون بشكل غير صحيح كيفية استخدام األداة في يوم االنتخابات.

لعالج هذا األمر؛ أنتج عديد من هيئات اإلدارة االنتخابية فصاًل تكميلّيًا في دليل تدريب 

اإلعاقة. ذوي  لألشخاص  التصويت  إدارة  كيفية  استطالع يصف  على  العاملني 

ويجب أن يشمل التدريب أيضًا سياسة اإلدارة االنتخابية في يوم االنتخابات فيما يتعلق 

بقوائم االنتظار. هل مُينح األشخاص ذوو اإلعاقة وكبار السن و / أو النساء احلوامل األولوية 

للتصويت، أم يجب عليهم االنتظار في الطابور؟ هل يتعني على الناخبني أن يطلبوا تخطي قائمة 

االنتظار، أم أنه من مسئولية العاملني في صناديق االقتراع حتديد الناخبني الذين قد يستفيدون 

من التصويت ذي األولوية؟ هل يتم توفير الكراسي؟ ميكن أن تختلف اإلجابات عن هذه األسئلة 

من بلد إلى آخر، ولكن يجب أن تكون لدى اإلدارة االنتخابية خطط ذات صلة.



133
مجلة الطفولة والتنمية -ع 37 / 2020

في ليبيريا خالل انتخابات عام ٢٠٠4 التي انُتخبت فيها إلني جونسون سيرليف أول رئيسة 

لدولة إفريقية، وظفت أو استخدمت منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة عملية االنتخاب لرفع صوت 

الليبريني ذوي اإلعاقة. وفي ذلك الوقت كان املدافعون عن حقوق األشخاص الليبريني مدركني 

املعايير  معلومات إضافية حول  وطلبوا  اإلعاقة،  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي  لعملية صياغة 

.(Lord and Stein 2012: 27) .الدولية لإلعاقة ملساعدتهم على صياغة قانون وطني لإلعاقة

مراحل  جميع  على  بالعمل  ائتالف  إنشاء  على  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  منظمات  وتقوم 

عملية االنتخاب بداية من توعية الناخبني، وتسجيلهم، واالقتراع، ومراقبة االنتخابات وتقييمها، 

وتقييم ما بعد االنتخابات. ومتَّ تدريب حوالي )5٠( من مسئولى االنتخابات من اللجنة الوطنية 

لالنتخابات. وخالل ورشة العمل استخدم لعب أدوار توضح العوائق التي واجهوها في االنتخابات 

السابقة، وتنقل رسالة خطيرة للتمييز واالستبعاد تستند إلى قوالب منطية ونقص املعرفة بشكل 

عام، وقامت مجموعة من أشخاص يعانون من أنواع مختلفة من اإلعاقات مبحاكاة االقتراع في 

مركز االقتراع.

وباالعتماد على جتاربهم الفردية؛ أوضحت املجموعة وجود عوائق عديدة ميكن أن تقف في 

طريق وصول الناخب املعاق ومشاركته، بدءًا من وجود حواجز مادية وحواجز اتصال يعاني منها 

 (Lord et .األشخاص ذوو اإلعاقات اجلسمية واحلسية، إلى عوائق متأصلة في اجلهل والوصمة

.al 2012: Part 4)

وال يتطلب أسلوب التعليم التشاركي في مجال حقوق اإلنسان سوى القليل من املواد أو 

أنفسهم. على  اللتنْي عاشهما دعاة اإلعاقة  املعرفة واخلبرة  يعتمد مباشرة على  ولكنه  اإلعداد، 

الرغم من أن هؤالء املدافعني ليسوا على دراية جيدة بتعقيدات املعايير الدولية املتعلقة باملشاركة 

السياسية أو حتى القوانني واللوائح االنتخابية الليبيرية، وكانوا على دراية كبيرة باحلواجز التي 

حتول دون الوصول إلى إستراتيجيات معاجلة هذه احلواجز. 

انتقلت  فعال  بشكل  االنتخابات  مسئولى  انتباه  جذب  ومع  املكشوفة،  احلواجز  هذه  مع 

املجموعة إلى تدريبات جماعية صغيرة؛ حيث عملت جنبًا إلى جنب مع مسئولى االنتخابات لتصميم 

إستراتيجيات محددة لتعزيز الوصول. راجع أحد التمرينات وامللصقات احلالية لتوعية الناخبني، ثم 

 (Lord et al. 2012: Part 4) .ابتكر تصميمًا جديدًا لعرض صورة األشخاص املعوقني

ويوجد منحى آخر متَّ تبنيه في األردن عام ٢٠1٠؛ حيث قدم أعضاء هيئة إدارة االنتخابات 
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هذا  وسعى  املقبلة.  األردنية  االنتخابات  في  لإلدماج  للتصدي  مفصاًل  إطارًا  تقدم  عمل  ورشة 

املشروع الذي متَّ تنفيذه في إطار برنامج مساعدة للدميقراطية، إلى تعريض مسئولى االنتخابات 

حلواجز الوصول واحللول املمكنة التي ميكن حتقيقها في السياق األردني. وفي نهاية املطاف، 

مهدت ورشة العمل الطريق إلصالح إجراءات التصويت ودمج وحدة الوصول إلى االنتخابات في 

تدريب موظفي االنتخابات في جميع أنحاء البالد، وإدراج موضوعات الوصول إلى اإلعاقة في 

 .(IFES 2011d) .دليلنْي أنتجتهما هيئة إدارة االنتخابات

20-  التوصيات 
مستمّرًا  قلق  اإلعاقة مصدر  ذوي  لألشخاص  السياسية  املشاركة  تعزيز  يكون  أن  ينبغي 

للمؤسسات احلكومية . ويعد بناء املعرفة حول معايير حقوق اإلنسان أمرًا بالغ األهمية.. وأهمية 

حقوق  اتفاقية  عن  دليل  أو  كتاب  فى  ُتضمُّ  اإلنسان  حقوق  ملوضوعات  متنوعة  مجموعة  وجود 

اإلعاقة.  ذوي  األشخاص 

يلزم اتخاذ مزيد من التدابير ملعاجلة وتخفيف العيوب واحلواجز التي حتول دون مشاركة   -

هى: أربع ممارسات  خالل  من  املمارسات  أفضل  تناول  يجب  مثل:  اإلعاقة.  ذوي  األشخاص 

الوعي: برامج تعليم عام أو مبادرات إعالمية يقدمها كبير موظفي االنتخابات، والتي ترفع   )1

االنتخابية. بالعملية  ومعرفتهم  الناخبني  وعي 

الوصول: برامج أو مبادرات تعمل على حتسني إمكان الوصول إلى العملية االنتخابية )من   )٢

حيث الوصول املادي أو الوعي أو احتياجات ذوي اإلعاقة(، وتوفر مستوى الوصول في 

اإلعاقة. ذوي  للناخبني  االقتراع  محطات 

التكييف أو املواءمة: أحكام تضمن أن موظفي االنتخابات واملتطوعني حساسون ويحترمون   )٣

الناخبني ذوي اإلعاقة، وتكييف اخلدمات لظروفهم.

اإلجراء: برامج أو مبادرات تزيد من املشاركة الفعلية لألشخاص ذوي اإلعاقة بوصفهم   )4

التواصل. مجال  في  املمارسات  ألفضل  طموحًا  األكثر  املعنى  هو  هذا  ناخبني. 

وتغيير  النمطية  القوالب  حتطيم  في  يسهم  قد  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تصويت  حق  أن   -

العقليات ومكافحة التمييز ، وعدم استبعاد أي شخص ذي إعاقة من احلق في التصويت أو 

الترشح لالنتخابات على أساس إعاقته. وال يجوز حرمان املواطنني من هذا احلق بأي قرار 

أو تدبير آخر يستند إلى إعاقتهم أو أدائهم املعرفي أو قدرتهم املتصورة.
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توفير الدعم لألشخاص الذين قد يحتاجون إلى مساعدة في ممارسة أهليتهم القانونية في   -

عاملي. وهو حق  التصويت،  في  عند ممارسة حقهم  احلياة، وال سيما  مختلف جوانب 

يحق جلميع األشخاص ذوي اإلعاقة سواء كانوا يعانون من إعاقات جسمية أو حسية أو عقلية   -

أو مشكالت في الصحة العقلية أو أمراض مزمنة، التصويت على نفس األساس الذي يتمتع 

به مواطنون آخرون، وأال يحرموا من هذا احلق مبوجب أي قانون يحّد من حقوقهم القانونية.

مبدأ االقتراع العام أن جميع البشر لهم احلق في التصويت والترشح لالنتخابات، ويجب   -

أن يكون األشخاص ذوو اإلعاقة قادرين على ممارسة حقهم في التصويت واملشاركة في 

اآلخرين.  املواطنني  مع  املساواة  قدم  على  منتخبني  ممثلني  بوصفهم  االنتخابات 

أن تكون إجراءات ومرافق التسهيل متاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة حتى يتمكنوا من ممارسة   -

يتعلق  فيما  التصويت،  بتقدمي املساعدة في  الدميقراطية، والسماح عند الضرورة  حقوقهم 

مببدأ أن التصويت يجب أن يكون فردّيًا.

دعم متطلبات املادة ٢9 باملبادئ العامة التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة املتمثلة في   -

املساواة وعدم التمييز، واملشاركة الكاملة والفعالة، واإلدماج في املجتمع وإمكان الوصول 

إليها. 

حقوقهم  ومتديد  اإلعاقة،  ذوي  وجتارب  مصالح  احلسبان  في  إصالح  أي  يأخذ  أن  يجب   -

االنتخابية. العمليات  في  للمشاركة  وفرصهم 

أهمية وجود أربعة مجاالت للبحث تضمن استخدام تصاميم وأساليب علمية.  -

لتعزيز  الناخبني ذوي اإلعاقة وأهمية عمل إصالحات  إقبال  إلى  -  أواًل: تشير دراسات كمية 
وصولهم ومشاركتهم خالل العشرين عامًا املاضية، ونحتاج إلى إنشاء بيانات حول معدالت 

املشاركة على مستوى وطني ومحلي. وإلى أن نفعل ذلك لن نعرف تأثير هذه اإلصالحات على 

سلوك الناخبني، وال ميكننا افتراض أن خدمات التوعية تستثير الرغبة الكامنة في التصويت 

وبالتالي زيادة املشاركة االنتخابية.

القرارات القضائية وأحكام حقوق اإلنسان املتعلقة باالنتخابات غير منفذة  -  ثانيًا: ما زالت 
إلى حد كبير. على سبيل املثال، يالحظ فشل احلكومة في متويل مترجمني بلغة اإلشارة في 

انتهاك  للتمييز بسبب إعاقتهم وبالتالي  الناخبني  العامة أو احمللية؛ مما يعرض  االنتخابات 

املساواة.  حقوق 



136
مجلة الطفولة والتنمية -ع 37 / 2020

-   ثالثاً: االفتقار إلى بحوث نوعية )على سبيل املثال، دراسات إثنوجرافية أو دراسات احلالة( 
تلقي الضوء على ما ميكن أن نسميه نظامًا انتخابّيًا غير رسمي يتضمن عالقات بني الناخبني 

احملليني  والنشطاء  العمل  وزمالء  واجليران  واألصدقاء  األسرة  وأفراد  ومحتملني(  )فعليني 

ومقدمي الرعاية وغيرهم. 

-   رابعًا: عدم وجود دراسات نوعية خاصة بتأثير وسائل التواصل االجتماعى على اختالف أنواعها 
واملجموعات  الفردية،  القضايا  مجموعات  دور  يعكس  ما  وهو  فيها؛  اإلعاقة  ذوى  ومشاركة 

املخصصة، ووكاالت املساعدة املجتمعية والعاملني في تعزيز املشاركة االنتخابية لذوي اإلعاقة. 

ال نعرف سوى القليل جّدًا عن هذه الشبكات االجتماعية وتأثيرها على إقبال الناخبني.

وتشير دراسات قليلة إلى أن وجود شبكة اجتماعية يتيح فرصًا للقاء األشخاص ومناقشة 

املسائل املجتمعية؛ األمر الذي يؤدي بدوره إلى تطوير املعرفة السياسية للمواطنني )محمود أبو 

النيل، الفرحاتى السيد ، ريهام سيد، ٢٠19(. 

الروابط  ما  االنتخابات؟  في  املشاركة  قرار  على  يؤثر  الذي  من  االجتماعية،  الشبكة  في 

الشخصية واألنشطة والتبادالت واملوارد واملهارات واالعتبارات التي تلعبها؟ من يثق الناس به 

عند مشاركة معلومات حول االنتخابات والهوية، أو تقدمي مشورة أو تلقيها بشأن مرشحني أو 

االقتراع؟ تقدمي مساعدة في مراكز 

باعتبارها وسيلة  اإللكترونية  التصويت  آالت  مثل  االنتخابات  تكنولوجيات  ُتقترح  ما  غالبًا 

تفكر  أن  يجب   ، ذلك  ومع  اإلعاقة.  ذوي  األشخاص  متناول  في  التصويت  عملية  جلعل  سهلة 

اإلدارة االنتخابية بعناية في جميع االعتبارات التقنية واللوجستية قبل دعم خيارات التكنولوجيا 

املتقدمة في البلدان التي قد تفتقر إلى القدرة على احلفاظ على حلول تكنولوجية معقدة. في هذه 

احلاالت، ميكن لبعض األشكال البسيطة للتكنولوجيا أن جتعل العملية سهلة الوصول بدرجة أقل 

من املخاطرة. على سبيل املثال، في أستراليا، ميكن للناخبني املكفوفني أو لذوي الرؤية الضعيفة 

التصويت عبر الهاتف. التصويت عبر اإلنترنت هو حل آخر متَّ اقتراحه جلعل العملية أكثر سهولة 

لألشخاص ذوي اإلعاقة. وتسمح بعض الدول األوربية، مثل إستونيا، بالتصويت عبر اإلنترنت، 

بالنظام  الثقة  اإلنترنت  عبر  التصويت  يتطلب  ذلك،  ومع  سهولة.  أكثر  العملية  هذه  أن  وترى 

باإلضافة إلى املوارد والقدرات التكنولوجية املتقدمة، والتي قد ال تكون موجودة في العديد من 

البلدان.
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تقييم نموذج تربية األطفال يف وضعية إعاقة يف املغرب
نحو تربية دامجة )تقرير موضوعي(*

د. عبد العزيز العلوي األمراني  **

صدر عن الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التابعة للمجلس 

األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي باملغرب، تقرير بعنوان:  تقييم منوذج تربية األطفال في 

وضعية إعاقة في املغرب - نحو تربية دامجة في ماي 2019. وهو تقرير موضوعي، يقع في )79( 

صفحة موزعة بني تقدمي وستة فصول وخالصة عامة ، باإلضافة إلى قائمة باملراجع وامللحقات.   

يستهل تقدمي التقرير بالتأكيد على تعهدات املغرب، والتزاماته الدولية والوطنية بحماية حقوق 

األطفال في وضعية إعاقة واالرتقاء بها وخاصة في املجال التربوي، من خالل العمل على وضع 

آليات وبنيات تربوية دامجة متكن هذه الفئة من املشاركة الكاملة واملتساوية في املنظومة التعليمية؛ 

انسجامًا مع دستور اململكة عام 2011، والرؤية اإلستراتيجية إلصالح التعليم 2015- 2030. 

املعتمدة في  والتجارب  للنماذج  تقييمية  قراءة  تقدمي  للتقرير في  الرئيس  الهدف  ويتلخص 

مجال تربية األطفال ذوي اإلعاقة في املغرب. والعمل على إعداد وتقاسم رؤية واضحة ومشتركة 

للتربية الدامجة، انطالقًا من مرجعية تربوية قائمة على اإلنصاف واملساواة في احلقوق التربوية 

جلميع األطفال، ترصد املمارسات التربوية في هذا املجال وحتللها؛ بغية بلورة إستراتيجية حقيقية 

للتربية الدامجة لألطفال في وضعية إعاقة. ومن هذا املنطلق، فإن التقرير يعد تقييمًا تشخيصّيًا 

استشرافّيًا يفحص النصوص التشريعية املنظمة من جهة أولى، ويحلل العمل امليداني عبر دراسة 

وتقييم آثار النماذج والتجارب التربوية املنجزة من أجل تقدمي مساهمة تسترشد بها السياسات 

العمومية في قطاع التربية والتعليم باململكة املغربية.  

*   الصادر عن الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التابعة للمجلس األعلى للتربية والتكوين 
والبحث العلمي، واملنشور بتاريخ 21 من مايو 2019، بشراكة مع منظمة اليونيسيف

**   أستاذ التعليم العالي - مؤهل في علوم التربية  - املدرسة العليا لألساتذة- جامعة املولى إسماعيل، مكناس.
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وقد جاءت فصول التقرير على الشكل اآلتي: 
الفصل األول. املداخل املنهجية: 

بني  جتمع  والتي  إعداده.  في  املعتمدة  املنهجية  املقاربة  التقرير  من  الفصل  هذا  يعرض 

ثالثي  حتليل  عبر  باملغرب،  الدامجة  التربية  ملساءلة  امليداني  واالستكشاف  الوثائقية  الدراسة 

واملستويات:  األبعاد 

املستوى الدولي: يعتمد حتلياًل ومقارنة من خالل عرض لبعض التجارب الدولية في مجال   -
التربية الدامجة، وخاصة على مستوى املمارسات، والبرامج التربوية، والطرائق البيداغوجية، 

التمويل املمكنة وغيرها.  ومصادر 

املستوى الوطني: يقوم على حتليل الوثائق املتعلقة بالتربية الدامجة في املغرب، بغية تقييم   -
إعاقة.  في وضعية  األطفال  تربية  في مجال  العمومية  السياسات  لتطور  موضوعي 

ع للتجارب امليدانية، والتي أجنزت في عموم اململكة.  املستوى اجلهوي: ينطلق من حتليل موسَّ  -
وهي: جهة الرباط سال القنيطرة، وجهة طنجة تطوان احلسيمة، وجهة سوس ماسة، واجلهة  

الشرقية. 

إن االختيار املنهجي الذي تبناه التقرير ملقاربة مختلف أبعاد تربية األطفال في وضعية إعاقة 

باملغرب، يتأسس على الطبيعة التقييمية والتقوميية للتقرير. وذلك انطالقًا من االعتبارات التالية:

ن من توفير شبكة حتليل  - أواًل: صياغة إطار مفاهيمي مرجعي ومشترك للتربية الدامجة. ميكِّ
مشتركة للتربية الدامجة، وتوحيد املصطلحات واملفاهيم اللغوية املعتمدة في هذا املجال. 

ن من توفير خبرات  - ثانيًا: املقارنة الدولية في مجال تربية األطفال في وضعية إعاقة؛ مما ميكِّ
متنوعة ومتعددة املشارب واملرجعيات. 

- ثالثًا: حتليل السياسات العمومية والبرامج املتعلقة بتربية األطفال في وضعية إعاقة، من 
خالل فحص ودراسة النصوص التشريعية، واالتفاقيات الدولية التي صادق عليها املغرب.

- رابعًا: رصد التجارب امليدانية، من خالل تتبع جهود املجتمع املدني واملنظمات غير احلكومية 
الدولية في مجال تربية وتعليم األطفال في وضعية إعاقة. 

- خامسًا: وضع إستراتيجيات أفضل لتربية هذه الفئة من األطفال، عبر بناء تصور ومنوذج 
وطني خاص للتربية الدامجة. 
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الفصل الثاني. صياغة اإلطار املفاهيمي : الرتبية الدامجة
أصبح  الذي   ،(inclusion) "الدمج"  مفهوم  تطور  والتحليل  بالدراسة  الفصل  هذا  يتناول 

يفرض نفسه في التداول العام، ليحل محل مفهوم اإلدماج (intégration)، الذي لم يعد يواكب 

التحوالت والتطورات اخلاصة باملكانة التي أصبحت لألطفال في وضعية إعاقة داخل املجتمع. 

وإلى  دامج،  مجتمع  فلسفة  إلى  التي حتيل  والقيم  املبادئ  يستحضر  الدمج  مفهوم  أن  خاصة 

فلسفة حقوق اإلنسان. على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن  الدمج تطور طبيعي لإلدماج؛ 

حيث يعني مزيدا من اإلدماج أو اإلدماج بشكل أفضل . وقد ارتبط هذا التطور بدول إسكندنافيا 

مع بداية السبعينيات من القرن املاضي، ثم انتشر بسرعة في الواليات املتحدة األمريكية وكندا. 

ويحيل مفهوم الدمج إلى معنى أساسي، وهو اإلدماج  (mainstreamin) الذي يعني في السياق 

التربوي أن األطفال في وضعية إعاقة يجب أن يعطوا تكوينًا يستجيب حلاجاتهم ، ولكن في وسط 

يكون طبيعّيًا قدر اإلمكان. 

في  األطفال  مساعدة  محاولة  عند  تقف  الدامجة (les écoles inclusive)ال  املدارس  إن 

وضعية إعاقة بشكل خاص، بل حتاول أن تأخذ بعني االعتبار حاجات جميع األطفال، وأن تكيف 

التعليم تبعًا لذلك. حيث يتمدرس اجلزء األكبر منهم في مدارس، وفصول دراسية عادية ، باستثناء 

الذين يعانون من إعاقات حادة . وهناك من البلدان من اجتهت نحو فكرة ومبدأ الدمج الكلي أو 

الكامل، وإغالق املدارس املتخصصة (Full inclusion) مثل إيطاليا، وكندا، والواليات املتحدة 

األمريكية. انطالقًا من أن مفهوم الدمج ، يعكس انتقااًل كبيرًا من املقاربة البيولوجية / الطبية 

للفرد في وضعية إعاقة؛ حيث يعتبر العجز السبب املفسر لإلعاقة، إلى مقاربة اجتماعية أساسها 

احلق، ومساءلة الكيفية والطريقة اللتنْي يتصور بهما املجتمع ومؤسساته اإلعاقة. 

الفصل الثالث: املقارنة الدولية
 يتناول هذا الفصل دراسة مقارنة ألهم التجارب والنماذج الدولية في مجال تربية األطفال 

في وضعية إعاقة؛ وذلك بغية االستعانة بها في تقييم السياسات العمومية املغربية في هذا اجلانب، 

سواء على مستوى التخطيط والتدبير، أو على مستوى التكلفة املالية. مع العلم أنه يستحيل على 

كل نظام تربوي في العالم أن يستغني عن التفكير في التربية الدامجة باعتبارها النموذج اجلديد 

ملعاجلة التنوع داخل فضاء املؤسسات التربوية واملجتمع عمومًا. مع ضرورة التأكيد على أنه ال 
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يوجد منوذج تربوي مثالي ميكن استنساخه، أو منوذج وحيد قابل للتطبيق في سياقات مختلفة. 

وعلى العموم، ميكن التمييز على املستوى الدولي بني أربع مجموعات، هي كاآلتي: 

 (one trackapproch) الوحيد  للمسار  التي تعطي األسبقية  البلدان  املجموعة األولى من   -
حيث تخلت عن املقاربة التقليدية، والقائمة على تصنيف األطفال في وضعية إعاقة إلى فئات، 

وتبنت مقاربة اجتماعية. كما عملت على تطبيق نظام شامل للرعاية، عبر إلغاء األقسام املتباينة، 

واملدارس اخلاصة. وهي: السويد، وإيطاليا، ومؤخرًا جند دواًل مثل: البرتغال وإسبانيا واليونان 

والواليات املتحدة األمريكية وكندا، وبعض البلدان النامية كالبرازيل . 

 (tow trackapproch) املجموعة الثانية، وتضم بلدانًا تعتمد على مسارْين تربوينْي متمايزْين  -
نظام تربوي متخصص بهذه الفئة من األطفال، إلى جانب النظام التربوي العادي. ومن بني 

هذه البلدان نشير إلى كل من أملانيا، وهولندا، وسويسرا. 

 :(Multi trackapproch) املسارات  متعددة  مقاربة  تعتمد  بلدان  وهي  الثالثة،  املجموعة   -
حيث تعتمد مقاربة مختلفة مع تطبيق بعض املرونة في املمارسات . ومن بني هذه البلدان جند 

فرنسا، وإجنلترا، والنمسا، وفنلندا، وأيرلندا، وبولونيا. 

املجموعة الرابعة، وهي بلدان ما يزال منوذجها التربوي في طور البناء، حيث لم تبدأ في   -
تاريخية مرتبطة  إلى األسباب وعراقيل  نظرًا  إال في وقت قصير  الدامجة  بالتربية  االهتمام 

بطبيعة النظام السياسي، والثقافي، واالجتماعي السائد. ونذكر منها - على سبيل املثال- 

واليابان.     ليتوانيا 

إن املقارنة الدولية، تقودنا - في النهاية - إلى التمييز بني مقاربتني في شأن التربية الدامجة. 

وهما: املقاربة النسقية التي تنظر إلى اإلعاقة باعتبارها شكاًل من أشكال التنوع واحلياة. وهو ما 

يجعلها تعتمد نظامًا تربوّيًا يستوعب اجلميع دون إقصاء وال متييز. ثم جند مقاربة محافظة تدعو 

إلى ضرورة التطبيع مع اإلعاقة. وهو ما يفرض على النظام التربوي اخلاص تعويضه وجتاوز 

مستوى القصور والنقص؛ بغية حتقيق التكييف املنشود لألطفال في وضعية إعاقة.

فيذكر  الدامجة،  التربية  برامج  بتمويل  اخلاصة  املالية  والتكلفة  اإلنفاق  مستوى  على  أما 

التربية الدامجة مكلفة جّدًا  التقرير أن هناك اختالفًا كبيرًا بني بلدان العالم. بني اجتاه يعتبر 

مقارنة باألنظمة التربوية اخلاصة، واجتاه يرى عكس ذلك؛ حيث إن إقصاء األطفال في وضعية 

إعاقة من التربية الدامجة مكلف أكثر على املدى املتوسط. مع العلم أن املنظمات غير احلكومية 



151
مجلة الطفولة والتنمية -ع 37 / 2020

تبقى هي املصدر األول والرئيس لتمويل هذا النوع من البرامج التربوية مقارنة مع احلكومات 

الوطنية. 

الفصل الرابع: تحليل السياسات والربامج املتعلقة برتبية األطفال

يف وضعية إعاقة: 

يعالج هذا الفصل سياسات الدولة املغربية في مجال تربية وتعليم األطفال في وضعية إعاقة 

من خالل دراسة النصوص التشريعية والقانونية، وعلى رأسها دستور اململكة لسنة 2011 الذي 

أكد في الفصل )43( منه على مناهضة كل أشكال التمييز بني املواطنني. إضافة إلى االتفاقيات 

بحماية  واملتعلقة   ،2009 وسنة   ،1993 سنة  التوالي  على  املغرب  عليها  صادق  التي  الدولية 

األشخاص في وضعية إعاقة. هذا إلى جانب النصوص التنظيمية املنظمة ملجال التربية الوطنية 

كامليثاق الوطني للتربية والتكوين 2000، الذي أكد في الدعامة )14( على تيسير ولوج هذه الفئة 

من األطفال إلى البنيات واملرافق التعليمية، وذلك بتكييف هندستها وبرامجها التربوية وطرائقها 

متخصصة  مراكز  بإحداث  الوطنية  التربية  وزارة  قيام  ضرورة  على  النص  مع  البيداغوجية. 

بشراكة مع اجلهات احلكومية وجمعيات املجتمع املدني. كما وقف التقريرعند املبادئ واملستجدات 

حيث  2015-2030؛  والتكوين  التربية  منظومة  إلصالح  اإلستراتيجية  الرؤية  بها  جاءت  التي 

خصصت الرافعة الرابعة  لألشخاص في وضعية إعاقة، من خالل التأكيد على حق هذه الفئة في 

ولوج التربية والتكوين. إلى جانب القانون اإلطار 97-13 والصادر سنة 2016 الذي عزز مبدأ 

احلق في االستفادة من اخلدمات التربوية في كل املراحل التعليمية، دون أن تكون اإلعاقة سببًا 

في احليلولة دون التمتع بهذا احلق الدستوري. 

لقد شكلت معظم هذه النصوص التشريعية مقدمة لبلورة سياسة املغرب في هذا القطاع. 

وهو ما يعكس انخراطه، ومنذ وقت مبكر، في مجال التربية اخلاصة مع نهاية الستينيات من القرن 

املاضي، وخاصة األطفال ذوي اإلعاقات السمعية البصرية. ثم بعد ذلك األطفال ذوي اإلعاقات 

الذهنية في الثمانينيات؛ حيث متَّ إنشاء مؤسسات خاصة كاملنظمة العلوية لرعاية املكفوفني في 

املغرب ، ومؤسسة لال أسماء لألطفال الصم. ومع نهاية التسعينيات من القرن املاضي، قامت 

وزارة التربية الوطنية بإحداث أقسام اإلدماج املدرسي (CLIS) في عدد من املدن املغربية. وذلك 

في إطار مشروع رائد وطموح يرمي إلى إدماج كلي أو جزئي لألطفال في وضعية إعاقة في 



152
مجلة الطفولة والتنمية -ع 37 / 2020

األقسام العادية. وقد متَّ تعزيز هذا املشروع وتعميمه في سنة 2006، بعد عقد اتفاقية رباعية 

الدولة املكلفة باألسرة  الوطنية، ووزارة الصحة، وكتابة  التربية  األطراف ضمت كاّلً من وزارة 

التربية  وزارة  قامت  كما  للتضامن.  اخلامس  محمد  ومؤسسة  املعاقني،  واألشخاص  والطفولة 

الوطنية سنة 2014 بتجريب منوذج للتربية الدامجة في التعليم االبتدائي، وبعد ذلك، في مستوى 

للتربية والتكوين جلهة سوس  التعليم الثانوي اإلعدادي سنة 2017 مبجال األكادميية اجلهوية 

ماسة درعة. ولتوحيد الهندسة البيداغوجية ألقسام التربية الدامجة؛ وضعت وزارة التربية الوطنية 

إطارًا مرجعّيًا في ديسمبر 2017؛ لتيسير االنتقال من مقاربة إدماجية إلى مقاربة دامجة. 

الفصل الخامس: تربية األطفال يف وضعية إعاقة : التجارب امليدانية
ويعرض دراسة توثيقية ألهم التجارب في مجال تربية األطفال في وضعية إعاقة، والتي قام 

بها مختلف الفاعلني واملتدخلني، اعتمادًا على الدراسة امليدانية التي شملت عموم اململكة وهي: 

جهة طنجة تطوان احلسيمة، وجهة الرباط سال القنيطرة، وجهة سوس ماسة، واجلهة الشرقية. 

وقد كشف املسح امليداني عن استمرار املقاربة الطبية / لذوي العاهات من املعاقني لدى غالبية 

القصور،  تقييم حدة  تزال تعتمد  التي ما   (L’approche défectologique) الفاعلني واملهنيني 

التجليات  أن  الفئة من األطفال. كما  لدى هذه  التربية  وليس وضعية اإلعاقة في حتديد مسار 

االجتماعية السلبية جتاه الشخص املعاق ما تزال سائدة داخل املجتمع، ويزداد األمر سوًءا، حينما 

يتعلق بفئة األطفال. األمر الذي يحد من مستوى استمرارهم في التعلم في األقسام العادية جنبًا 

إلى جنٍب مع األطفال اآلخرين. كما أن األسر جتد صعوبة في ولوج البنيات التربوية املتخصصة 

إلى  في تشخيص وتقييم وضعية اإلعاقة بسبب اإلكراهات اجلغرافية )بعد املسافات( والفقر، 

جانب غياب إستراتيجية واضحة للتنسيق بني الفاعلني على املستويات احمللية واجلهوية والوطنية. 

كما بينت الدراسة امليدانية غياب آليات حقيقية في التوجيه التربوي اخلاص بهذه الفئة؛ مما يؤثر 

التعلم؛ حيث  تنظيمي بني فضاءات  الدراسي. هذا فضاًل عن وجود فصل  سلبًا على مسارهم 

يتلقى األطفال في وضعية إعاقة التعلمات األساسية  املدرسية، مثل القراءة والكتابة واحلساب 

في األقسام العادية على يد مدرسني غالبيتهم لم يتلقوا تكوينًا خاّصًا في كيفية التعامل مع هذه 

السوسيو-تربوية  التعلمات  بتعليمهم  املهتمة  املراكز اخلاصة واجلمعيات  بينما تخصص  الفئة. 

تزال ضعيفة جّدًا،  التمويل احلكومية، فال  أما مصادر  التنشئة.  وقيم  واملواطنة،  كاالستقاللية، 
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وتعتمد باألساس على مجهودات األسر واإلعانات الدولية، وخاصة املنظمات غير احلكومية مثل 

الذي  التقني  الدعم  إلى  إضافة   ،(Handicap International)و  (Humanité Inclusion )

تقدمه اليونيسيف  (UNICEF). ولهذا االعتبار، وجه التقرير نداء إلى الدولة لتحمل مسئوليتها 

وتتعهد بالتزاماتها الدستورية. 

الفصل السادس: أي نموذج لرتبية األطفال يف وضعية إعاقة يف املغرب؟ 
انطالقًا من خالصات البحث امليداني، خصص هذا الفصل لتحديد وضعية املغرب في مجال 

تربية األطفال في وضعية إعاقة. وذلك من خالل العمل على منذجة مختلف االجتاهات والتجارب 

املوجودة. وهي جتارب وممارسات متنوعة، حتتاج إلى مزيد من الهيكلة والتنسيق للوصول إلى 

منوذج خاص بالتجربة املغربية في هذا الشأن. وقد خلص الفصل إلى التأكيد على أن النموذج 

املغربي ما يزال في طور البناء "منوذج في طور البناء". بالرغم من التطورات واملبادرات العديدة 

التي شهدتها البالد لتجويد وتطوير النظام التربوي اخلاص باألطفال في وضعية إعاقة. فاالنتقال 

إلى منوذج خاص بالتربية الدامجة يقتضي، رفع التحديات التي ما تزال قائمة أمام هذا التحول، 

وخاصة تفعيل املبادئ احلاكمة للتربية الدامجة، وجتويد املمارسات واألنشطة التربوية والتدبيرية، 

إضافة إلى ضرورة العمل على تغيير العقليات والثقافة االجتماعية السائدة جتاه اإلعاقة والشخص 

املعاق، وتوسيع العرض التربوي وتعميمه في كل اجلهات واألقاليم باململكة، وتخصيص التمويالت 

الكافية وتعبئتها مبا يضمن جناح املبادرات واملشاريع ذات الصلة، واعتماد منظومة لتقييم وتقومي 

جودة وفعالية تربية األطفال ذوي اإلعاقة.

إجمااًل، نخلص إلى أن هذا التقرير، يعد إضافة نوعية ال غنى عنها، في دراسة وتشخيص 

واقع تربية األطفال ذوي اإلعاقة. أو كما يحلو ألصحاب املقاربة الدامجة وصفهم باألطفال في 

وضعية إعاقة. فمنذ حصول املغرب على االستقالل، وحتى اليوم، لم يشهد هذا القطاع، دراسة 

تقوميية شاملة في هذا املوضوع حتاول استيعاب كل الفاعلني واملتدخلني. األمر الذي ميكن أن 

يقدم أرضية علمية صلبة، ميكن االرتكاز عليها من قبل الدولة وشركائها في الداخل واخلارج، 

لوضع سياسات تربوية/ إمنائية لهذه الفئة من أبناء الوطن. وتتجلى قيمة هذا التقرير املوضوعي، 

في املعطينْي التالينْي، وهما:

- أواًل: أهمية املنظور/ البراديغم املنهجي املعتمد في تشخيص احلالة الراهنة لتربية األطفال 
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في وضعية إعاقة باململكة. وهو منظور، ينطلق من الدراسة الوثائقية، وينتهي باالستكشاف 

امليداني . مع تعزيز وإغناء الدراسة امليدانية، باملعطيات التي توفرها املقارنة الدولية. 

-  ثانياً: أهمية املعطيات واملعارف العلمية املتضمنة في نص التقرير؛ فالقارئ يجد نفسه أمام 
مصدر غني باملعطيات والبيانات واملعلومات اخلاصة بتطور منظومة تربية األطفال في وضعية 

املتبعة في هذا  للنماذج والتجارب املختلفة  التاريخي  لكنه ال يقف عند حدود السرد  إعاقة. 

عة، عبر املرور مبختلف القطاعات والهيئات  الشأن، بل يحلل املعطيات ويقارنها، بكيفية موسَّ

املوضوع  نوعية،  وبكيفية  يرصد،  كما  إعاقة.  وضعية  في  األطفال  تربية  مجال  في  املتدخلة 

املركزي، واملتعلق بتقييم واقع التربية الدامجة باملغرب.   
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أهمية التدخل املبكر يف التدريب اللمسي
لذوي اإلعاقة البصرية

كاميليا الوكيل *

لقد أصبح االهتمام بالتدريب على املهارات اللمسية من القضايا التربوية املهمة التي تشغل 

أذهان املتعاملني مع ذوي االحتياجات اخلاصة بوجه عام، واألشخاص من ذوي اإلعاقة البصرية 

بوجه خاص. 

حيث إن لها عظيم األثر في مسار حياة الطفل الكفيف في مراحل عمره األولى، والسيما 

مرحلة الطفولة املبكرة؛ فتنمي جسور التواصل بينه وبني أسرته، وترفع من مستوى تفاعله مع 

الكفيف  الطفل  نافذة  تعتبر  اللمس  املختلفة. فحاسة  والسياقات  النواحي  مجتمعه في عدد من 

للحصول على  أو  املعلومات  العديد من  بها جلمع واستالم  ُيحلق  فهو  العالم من حوله؛  إلدراك 

اخلبرات وبناء املفاهيم املعرفية، وتعمل بوصفها وسيطًا يتذوق بها اجلمال اخلارجي، باإلضافة 

إلى أنه يعبر بها في كثير من املواقف. 

ففي ملسات يده الصغيرة تتجمع له أدوات البحث واالستكشاف اللمسي، وباعتبار أن حاسة 

اللمس هي األكثر حساسية بني حواس الطفل، واألكثر نضجًا بينهم منذ حلظة امليالد، فتكون 

بهذا مبثابة املستقبالت الستالم املعارف واملعلومات حول اخلصائص اللمسية لألشياء؛ فتعوض 

بهذا جزًءا كبيرًا من الفقد البصري سواء كان كلّيًا أو جزئّيًا بطريقة اللمس احمليطي أو التحليلي. 

بحيث يتعرف الطفل الكفيف من خالل اللمس على امللمس والوزن واحلرارة وعناصر التكوين 

والشكل وخامات الصنع، باإلضافة إلى معرفة اجلوانب الوظيفية لبعض األدوات، وذلك من خالل 

مشاركة الطفل في العديد من أنشطة اليدْين وبعض األجزاء األخرى من اجلسم كمساحات اجللد 

الواسعة، ويظهر ذلك بوضوح في بعض مستويات اللعب بكل أشكاله التي يقوم بها األطفال في 

*  مدرس مساعد بكلية ذوي االحتياجات اخلاصة - جامعة بني سويف.
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هذه املرحلة الذهبية من عمرهم، وإن كان ال غنى عن سمة التفرد في أثناء اللعب أو التدريب 

اللمسي كسمة مميزة لكل طفل كفيف لتنشيط االستجابات لديه في أثناء مشاركته وتفاعله. 

وإن كان التدريب على املهارات اللمسية علمًا وفّنًا، فإن هناك دعائم وأداءات لنجاح هذه 

العملية التدريبية مثل األداء احلسي اللمسي مبراحله املتعددة، واألداء املعرفي اللمسي مبراحله 

االرتقائية، واألداء احلركي، واألداء التواصلي، واألداء احلياتي الوظيفي. 

التدريب  مراحل  قبل  للجلد  تهيئة  مرحلة  بوصفه  اللمسي  التحفيز  أهمية  تبرز  هنا  ومن 

اللمسي؛ فهو عبارة عن ملسات واعية بنائية تنشط عضو اإلحساس األول واألكبر في اجلسم أال 

وهو اجللد؛ فينقل املعلومة احلسية اللمسية للمخ عبر الشبكات العصبية للمخ ملعاجلتها واالستفادة 

منها واستخدامها، سواء باستخدام األيدي في الرسم والتلوين واللعب، والعزف على بعض اآلالت 

املوسيقية البسيطة، والتعرف على األسطح واملالمس اخلارجية لفراء بعض احليوانات والطيور 

والزواحف، ومن الضروري أن تصحب تلك االستخدامات للتحفيز اللمسي محادثة لفظية لزيادة 

الفهم واحلث على التفكير مبا يتناسب مع عمر الطفل الكفيف. 

مستوى  في حتسني  ال  فعَّ بشكل  تسهم  عوامل  عدة  البحثية  األدبيات  بعض  تناولت  وقد 

التدريب على املهارات اللمسية، مثل اخلصائص النمائية واحتياجات املرحلة العمرية، باإلضافة 

إلى وجود أي إعاقات حسية أخرى، أو بعض املشكالت الصحية اجللدية املزمنة، وأيضًا استجابة 

الطفل ملستويات التدريب اللمسي، مع توفير املعينات اللمسية املتخصصة واملتفردة - في بعض 

األحيان - لتفرد بعض حاالت األطفال، إلى جانب الدور الرئيس الذي يلعبه الدعم األسري، مع 

وجود مختصني في هذا املجال لتطوير املهارات اللمسية وبعض املهارات التعويضية لهم. 

فالتدريب اللمسي مير بأربع مراحل أساسية: 

املرحلة األولى: تهتم باخلصائص اللمسية مثل: امللمس واحلرارة ونوعية األسطح وغيرها   -
من العناصر املميزة. 

املرحلة الثانية: تهتم بتشكيل املفاهيم واملعارف مثل املجسات والصور ثالثية األبعاد.   -

وأشكال  اللمسية،  اخلرائط  مثل  للعناصر  البصري  التمثيل  بفهم  تهتم  الثالثة:  املرحلة   -
البارزة.  اخلطوط  وأنواع 

املرحلة الرابعة: تهتم باكتشاف واستخدام الرموز مثل طريقة برايل للقراءة والكتابة.   -
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والتدريب على املهارات اللمسية لألطفال املكفوفني في مرحلة الطفولة املبكرة يضعنا أمام 

مسئولية التدخل املبكر كطوق جناة لهم لالرتقاء مبستوى هذه املهارات وتقدمي مناذج ومعينات 

حسية مناسبة، إلى جانب مسئولية إعداد كوادر متخصصة في هذا املجال احليوي، مع ضرورة 

تثقيف وتوعية املجتمع لتمكني األطفال من ذوي اإلعاقة البصرية من العيش باستقاللية وأمان مبا 

يتناسب مع قدراتهم وتفردهم. 
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جتارب وعروض
 

التوجه واحلركة
د. أحمـــد فـــاروق
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التوجه والحركة

د. أحمد فاروق *

إن املعاق بصرّيًا يقابل الكثير من املعوقات التي تعرقل تعرفه على البيئة واخلبرات اخلارجية 

التي ال ُتشبع حب استطالعه الكتشاف ما حوله، وال تكفي إلشباع فضوله السيما عند الذهاب 

إلى أماكن جديدة ال يستطيع أن يعتمد فيها على نفسه في السير وتالفى املخاطر التي قد يتعرض 

لها نظرًا إلى عدم قدرته على الرؤية.

وفي هذا الصدد متثل مهارات التوجه واحلركة إحدى الركائز املنهجية التي متثل محورًا بالغ 

األهمية في تعلم األفراد ذوي اإلعاقة البصرية السير واحلركة في األماكن، والتي يبدأ تطبيقها 

وممارستها منذ سن مبكرة مع األطفال.

فالتوجه هو عملية استخدام املعلومات احلسية إلنشاء واحلفاظ على موقف واحد في البيئة. 

أما احلركة فهي عملية انتقال بأمان وكفاءة ومرونة داخل بيئة واحدة؛ حيث ميثل الهدف النهائي 

من التوجه واحلركة تعليمات لألشخاص ضعاف البصر واملكفوفني ليكونوا قادرين على السير 

واحلركة في أي بيئة بشكل مستقل قدر اإلمكان، وللوصول إلى هذا الهدف يجب تعلُّمها في أقرب 

وقت ممكن.

وذلك عن  للمعاقني بصرّيًا  التوجه واحلركة  املساعدة حُتّسن مهارات  التكنولوجيا  أن  كما 

البيئة  مع  يتعامل  أن  بصرّيًا  املعاق  يستطيع  لكي  واحلركة  للتوجه  تدريب  برامج  إعداد  طريق 

احمليطة به بكفاءة. من هذا املنطلق تتمثل فاعلية تعلم برامج التوجه واحلركة في مجموعة من 

التعليمات املباشرة وغير املباشرة، والتي تتشكل من خاللها مجموعة من املهارات التي تساعد 

التكيف والتأقلم. ُيعينهم على  البيئة مبنظور  ذوي اإلعاقة البصرية على رؤية 

اإلعاقة  ذوي  تساعد  التي  الفرعية  املهارات  من  مجموعة  احلركة  مهارات  تشمل  في حني 

*  استشاري الصحة النفسية والتكنولوجيا املساندة.
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اآلتي: الشكل  في  كما  وهي  البيئية،  الصعوبات  مواجهه  على  البصرية 

 

يعرض الشكل السابق املهارات الرئيسة للتوجه واحلركة التي متثل في مجموعها حلواًل تعني 

ذوي اإلعاقة البصرية على السير واحلركة، وال تختلف كثيرًا إمكانية كل مهارة في حتقيق ذلك، 

لكن مهارة استخدام العصا البيضاء تتطلب في تعلمها ُبعدًا آخر كاحلدس واخليال ليتمكن من 

السير اآلمن. إذن السؤال الذي يطرح نفسه عزيزي القارئ: ما هي العصا البيضاء؟

العصا البيضاء هي أداة ميكانيكية طويلة ُتستخدم عادًة في العثور على العقبات التي قد 

يصطدم بها الكفيف واكتشاف درجات السلم أو النزالت التي قد تواجهه في طريقه، أو حتى 

بوصفها أداة رمزية لتوضح لآلخرين أن حاملها فاقد للبصر. وعلى الرغم من أن االتصال املباشر 

مع العصا محدود باملسافة القصوى التي تستطيع الوصول إليها، فإن مداها الفعال في اكتشاف 

العقبات الكبيرة يزداد بفضل تلميحات صدى الصوت الناجت عن النقر بها على األرض.

 العصا البيضاء املتعارف عليها تعد تكنولوجيا مساعدة متوسطة التقنية؛ فهناك أشخاص 

يستخدمون عصًا تقليدية من اخلشب وهي تقنية منخفضة أو منعدمة وهناك عصًا عالية التقنية، 

إذن.. ما الفرق بينهما؟ العصا البيضاء الشائعة متوسطة التقنية ألنها حتتاج إلى تصنيع، ولكن 

ال حتتاج برمجيات معقدة، فيبدأ سعرها من 50 جنيهًا وهي ليست باجليدة، ولكن ذوي اإلعاقة 

البصرية في الغرب يستخدمون نوعًا جيدًا يتراوح سعره بني 30 و40 دوالرًا، أما العصا البيضاء 

التي تعمل باملوجات فوق الصوتية فهي تشبه احلساسات املستخدمة في السيارات عندما ترجع 

العصا
البيضاء

املرشد
الجانبي

التكنولوجيا 
املساعدة

الكلب
املرشد

مهارات
التوجه
والحركة
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إلى اخللف، وحتدث صوتًا عندما تقترب من حاجز، ويزيد هذا الصوت كلما اقتربت السيارة من 

أي حاجز، وهذه التكنولوجيا غالية قد تصل إلى 500 دوالر.

ومن أهم األجهزة والبرمجيات التي يستخدمها ذوو اإلعاقة البصرية في التوجه واحلركة 

برامج GPS سواء أكانت أجهزة منفصـلة أم برامـج مثّبتة على الهواتـف الذكيـة، وهناك العديد 

تطويعها  البصرية  اإلعاقة  ذو  ليستطيع  املبصرون  يستخدمها  التي  املجانية  البرمجيات  من 

و   Android بنظامي  تعمل  التي  الذكية  الهواتف  الشاشة في  قارئات  واستخدامها عن طريق 

.Google مثل خرائط   IOS

هناك بعض البرامج التي سهلت انتقال املكفوفني من مكان إلى آخر، فكان باألمس القريب 

يعاني املعاق بصرّيًا الستئجار تاكسي من مكان آلخر، ولكن عن طريق الهواتف الذكية وقارئات 

الشاشة استطاع ذو اإلعاقة البصرية أن يحصل على التاكسي باستقاللية ويتواصل مع السائق 

ويخبره أنه من ذوي اإلعاقة ويأتي إليه عند باب املنزل.

املتقدمة، أال وهي  الدول  التوجه واحلركة في  املعاق بصرّيًا على  رائعة تعني  هناك وسيلة 

الكلب املرشد، فهذا الكلب ُيدرب في مدارس خاصة ملدة عام على التوجه واحلركة والتواصل مع 

الشخص املعاق بصرّيًا بالكالم واإلشارة، وال يحصل على خدمة هذا الكلب إال الشخص الناضج 

احترافي  بشكل  البيضاء  للعصا  يكون مستخدمًا  أن  ويجب  عامًا،   18 عن  عمره  يقل  ال  الذي 

الكلب حتى  لتدريب مع  املعاق بصرّيًا  الكلب. ويخضع  أمنه الشخصي وأمن  لكي يحافظ على 

يتدرب على كيفية غسل أسنان الكلب وبيطرته وكيفية التخلص من فضالته دون إيذاء املارة في 

الشوارع، فمثاًل إذا أراد املعاق بصرّيًا أن يذهب إلى محطة األوتوبيس، يقول للكلب: "اذهب إلى 

محطة األوتوبيس"، وإذا أراد أن يذهب إلى دورة املياه، يقول للكلب: "اذهب إلى دورة املياه"، ومن 

اجلدير بالذكر أن هذه األماكن ُيكتب عليها بطريقة برايل وبلغة اإلشارة، باإلضافة إلى اللفتات 

التي تساعد الكلب عند التعرف عليها.

وتعلم مهارات التوجه واحلركة تبدأ مبكرًا منذ والدة الطفل. فيجب على الوالدْين أن يبدآ 

هذه املرحلة مبساعدة متخصص في التوجه واحلركة لكي يساعد الوالدْين على استيعاب طريقة 

التعامل اجلديدة مع الطفل مثل الزحف وبدء املشي واالتزان ومعرفة أبعاد الغرفة وصعود ونزول 

السلم. وقد يفقد بعض األشخاص بصرهم في سن كبيرة فيشعرون بالوحدة ألنهم تعودوا على 

اخلروج وحدهم بشكل منفرد؛ فبعد إصابتهم بكف البصر يشعرون بالعزلة، إال أنهم لو خضعوا 
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لتأهيل نفسي بشكل محترف وإعداد برنامج تدريبي لكل حالة على حدة وتقييم االحتياجات بشكل 

متوازن خطوة بخطوة دون تسرع، يستطيع هذا الشخص تخطي هذه العزلة بشكل كامل.

منهجي  تعلمهما بشكل  مهارتان أساسيتان يجب  فهما  وفن.  علم  واحلركة هما  والتوجه   

ومنظم، وبفنية في توصيل هذه املهارات لكل شخص على حدة؛ فالطفل الصغير يحتاج إلى طريقة 

تختلف متامًا عن املراهق أو كبير السن. ومكتسب اإلعاقة يحتاج إلى طرق قد تكون نفسية للتهيئة 

على كيفية التعامل مع احلياة اجلديدة. أما املعاق بصرّيًا خلقّيًا فقد يقوم بهذه املهارات بشكل 

فطري إال أنه يفتقد بعض املهارات التي متكنه من العيش باسقاللية وحرية.

وُيعد يوم اخلامس عشر من أكتوبر احتفالية عاملية للعصا البيضاء التي هي رمز االستقالل 

واحلرية، ويحتفل العالم كل عام باإلجنازات التي حتققت لتسهيل حياة املعاقني بصرّيًا ويطمحون 

إلى حتقيق اآلمال اجلديدة في العام القادم، فهو ليس مجرد احتفال ولكن ورقة عمل وإجنازات 

متواصلة.
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لوحة الغالف .. إنجي أفالطون

إعداد: محمد أمين *

ولدت إجني إفالطون في 16 أبريل 1924، بقصر من قصور القاهرة وتلقت تعليمها في 

إلى مدرسة  انتقلت  لبدايات متردها على طبقتها  ثم  الداخلية،  الفرنسية  املقدس  القلب  مدرسة 

البكالوريا. على شهادة  الفرنسية؛ حيث حصلت  الليسية 

ورغــم نشــأتها األرســتقراطية، إال أنهــا كانــت قــد حــددت موقفهــا وأدركــت أن مكانهــا بــني 

اجلمهــور ومــع عامــة الشــعب؛ حيــث وصفــت هــى نفســها باملتمــردة منــذ الصغــر؛ إذ  قالــت  فــى 

مذكراتهــا "ومن هنا أستطيع أن أقرر دون فخر، وأيضًا دون تواضع، أن التمرد كان السمة 
ــن  ــدءا م ــى كل شــيء، ب ــا متــردت عل ــا أنه التى الزمت حياتى فيما بعد"، وتكشــف مذكراته

شــخصيتها مــرورًا بــكل تفاصيــل حياتهــا.

بدأت طريق اإلبداع الفني تلقائيًا قبل الدراسة األكادميية. فقد أحضر لها والدها معلمًا حني 

ملس نزوعها نحو الفن، وبعد فترة التقت بأحد الفنانني الذين أثروا في احلركة الفنية آنذاك، وهو 

كامل التلمساني الذي أخذ يشرح لها الفن ويوجهها نحو تاريخ الفنون وفلسفة اجلمال، وقدم لها 

*  املشرف الفني للمجلة.
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فنون التراث واجتاهات الفن احلديث من خالل املراجع والصور؛ فانفتحت أمامها نافذة أطلت 

منها على عالم الفنون احلافل باجلمال وكان ذلك من عام 1942 حتى 1945 

ببالها  ما خطر  كل  فصورت  فنيًا  نفسها  عن  للتعبير  منهجًا  السريالية  من  إجني  اتخذت 

من أحالم وكوابيس بطريقة روائية، ويظهر ذلك في لوحات )الوحش الطائر( 1941، )احلديقة 

السوداء( 1942 و)انتقام شجرة( 1943 وفي نفس الوقت تقريبًا بدأت اجني أفالطون مشوارها 

الفني مع جماعة )الفن واحلرية( التي ضمت بني أعضائها محمود سعيد وفؤاد كامل، ورمسيس 

يونان ومجموعة من النقاد منهم البير قصيري وجورج حسني و لطف الله سليمان.

ــى  ــل عل ــة الرج ــى جســدت هيمن ــة الت ــا التصويري ــون لوحاته ــة إجنــي إفالط ــت الفنان قدم

املــرأة، وخــالل منتصــف اخلمســينيات اجتهــت إلــى صعيــد مصــر، النوبــة والواحــات، واســتلهمت 

كثيــرًا مــن مشــاهد احليــاة اليوميــة فــى الريــف، وأصبحــت لوحاتهــا فــى أواخــر اخلمســينيات 

أكثــر التزامــًا باملوضوعــات السياســية.

قدمت معرضها اخلاص األول عام 1951 والذي غلب عليه الطابع الواقعي االجتماعي سواء 

في اللوحات التي عبرت فيها عن هيمنة الرجل على مقدرات املرأة أو اللوحات التي صورت الكفاح 

املسلح ضد قوات االحتالل البريطاني مثل )لن ننسى( التي عبرت عن شهداء الفدائيني في معارك 

قناة السويس.

حظيت إجني أفالطون بتقدير عال شرقًا وغربًا عبر مشوارها الطويل في طريق فن الرسم 

التصويري وقال عنها النقاد )إنها تضفي قدرًا هائًل من احليوية على تفسيرها للطبيعة.. 

)إنها  عنها  قالوا  روما  وفي  الطبيعي(..  املنظر  من  يتجزأ  ال  كجزء  العمل  قيمة  وتدرك 
خرجت من قلب احلركة التشكيلية املصرية املعاصرة التي ترتبط بالواقع تصور العظمة 
اليومية، وتكمن قوتها يف قدرتها على  املصرية يف حلظات من احلياة  القاسية للطبيعة 

القبض على شعور ما(.
وفــي أثنــاء فتــرة دخولهــا للســجن عــام 1959 علــى خلفيــة عضويتهــا فــى احلــزب الشــيوعى 

املصــرى، قدمــت العديــد مــن اللوحــات التــى تتســم بالطابــع التعبيــرى، وانتجــت أفالطــون العديــد 

مــن اللوحــات الكئيبــة التــى منهــا »فتــاة خلــف القبضــان«.

ــز  ــح الرســم نشــاطها الرئيســى ومتي ــام 1963، أصب ــا ع ــرج عنه ــذى أف ــت ال ــى الوق  وف

أســلوبها الفنــى بأنــه أصبــح أكثــر خفــة ومرحــا فهــى اســتعملت األلــوان احليــة وظلــت ترســم عــن 
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الطبقــة الكادحــة فــى املجتمــع املصــرى، وحظيــت الفنانــة علــى شــهرة فنيــة عامليــة؛ حيــث إنهــا 

قدمــت العديــد مــن املعــارض اخلارجيــة وحصلــت علــى وســام فــارس مــن فرنســا.

أقامت الفنانة اجني أفالطون حوالي 25 معرضًا خاصًا في الداخل واخلارج منها:

صدر لها كتاب بعنوان )80 مليون امرأة معنا( عام 1947. وكتاب بعنوان )نحن النساء 

املصريات( عام 1949. وكتاب )السالم واجلالء( عام 1951.

وتوفيت إجني أفالطون في 17 أبريل 1998.
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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.

 يســدد الباحــث مائــة  دوالر أمريكــي أو مــا يعادلهــا باجلنيــه املصــري. عــن األبحــاث  •

املرســلة للتحكيــم والنشــر.

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  •
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لــم يتيســر ذلــك : ترســل األعمــال العلميــة مــن نســختن ومطبوعــة علــى جهــاز الكمبيوتــر.

ُيشــار إلــى جميــع املراجــع - العربيــة واألجنبيــة - ضمــن البحــث باإلشــارة إلــى اســم املؤلف  •

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. •

ــة  • ــة وصفح ــة العربي ــة باللغ ــى الصفح ــد عل ــة مبلخــص ال يزي ــة مصحوب ــون الدراس أن تك

باإلجنليزيــة.

مقاالت :
أال يزيد عدد كلمات 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 كلمات العرض على )2000 كلمة، أي ُقراَبة 10 صفحات(. •
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أن تكــون الكتــب والرســائل املعروضــة حديثــة، وأال يكــون قــد مضــى علــى إصدارهــا أكثــر  •

مــن ثــاث ســنوات.

• 

عرض تقارير المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش : 
أال يزيد عدد كلمات العرض على )1600 كلمة، أي ُقراَبة 8 صفحات(. •

أن تكون تلك الفعاليات حديثة، وذات أهمية مبا تعكسه من مردود إيجابي. •

الترجمات :
أال يزيد عدد كلمات 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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ملف العدد القادم

كيف نتعامل مع أطفالنا اآلن

يسعد مجلة الطفولة والتنمية تواصلكم بالكتابة يف ملف العدد القادم، 
والذي سيتناول تنشئة أطفالنا يف ظل األوضاع الراهنة خصوصًا مع ما 
مررنا أو سنمر به يف أثناء جائحة فيروس كورونا، والتباعد املجتمعي 
وأساليب الوقاية، والتربية التي تتناسب مع هذه الظروف. واستخدام 

اإلنترنت والتكنولوجيا يف التعليم.

الطفولة  مبجال  واملهتمني  للقراء  والتنمية  الطفولة  مجلة  تؤكد 
العربية، رغبتها يف تزويدها باقتراحاتكم حول موضوعات أخرى مللفات 

التالية. األعداد 
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