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 تقديم 
 
 هو عام القضاء على عمالة األطفال؟ 2021عام كان هل 

هومعتتت  ممح تتتعنماءمعملتتت نمعدتتتومم نتتتت  م  م أعلنتتتألمع مممم2021أعلنتتتألمم الممحدة تتتعامأ معتتت  مم
أهتعم م أ مأحتعمماعت حات تمامت  ماءممتومالت  محةعل مممحةام مات حمىتتتتتتتتتتتتتت نمعل م ت ه امعدتومم نتت   مم

(مع  مم7 8،مهوم"معمل نممومأشتتتتتتتتتتتل  م  ه امعدومم نت  م مهع مممSDG"sمحةنداةممحدستتتتتتتتتتتةعماةم
م" 2025

م
 ؟على المستوى العالميفماذا حدث لهذا الهدف 
 لماذا ؟بل زاد عدد األطفال العاملين .. ..  كان أماًل لم يتحقق

،مأ معتع مم نتت  مم2021حاي م م/ميوميوم،مممم"ممام ي م"مانظدتةممحعدتوممحتع حاتةم محيوماستتتتتتتتتتتتتتا مي ي 
اليو منتتتوممم160 ممعتت اتت ،م(م،ماءممحعتت حل،مفتتعمم ات معحمم17-4محعتت الي م ماءممحت تتةممحعد يتتةم ي مم

اليو ماءممحستتتنومتمم  ا ممحد .تتتاة مع.تتت اةمعح مذحرمامعمحير ممحةم ي ما مأ ماستتتعةممم4 8 اي  امم
اس بمممم2022االيي منتومع. اءماءممحع حلماع .و محخط ممم.ط م معح ممحعدوما لو ممل يةمم

هيمممح فلمفعمي ات مممحد  ك امأ ممظل مأحعممد ذجممستتتتتتتتة عم( م وم ي مدمحمم19م–ج ئ ةممو  م م مموايعم
ماليوم ،،معذممحلماةوما محللمعال ماةممح صو معل ممح د يةمممجةد عاةممحى   ية م46عح م
م

مم11-م5 يشتتتتتتتتي ممحةم ي مأيىتتتتتتتت ي،معح مم ات طمم ي ماءمعع مم نت  ممحع الي م.تتتتتتتتد ممحت ةممحعد يةمم
عع مأنت  مهيهممحت ةممع ا ،،م محيي ميدثلو ممحيو مأكث ما ممصتتتتتتتتاممح فلممحع حدءمموجد حء م م ات مم

م–أيمأعد م،مي ةدومأ ماىتتتتتتتتت ماصتتتتتتتتت ةللمأ م تتتتتتتتتالاةللمأ مأخالفللممم–ا ميام حو مأعد م،مخط امم
ماليو  م79حاصومم2016اليو مانيمع  مم5 6ادمعم م

م
حاي م /ميوميوممم9حصتت تءممم ف حألممحستتيعام"مهن يية ماو م"م،ممحدعي اممحةنتيييةمحليوماستتا ،ماءم ا مل مم

ادن  بةمصع  ممحةم ي م:م"مأمن ممخس ماءماع مةن محدل ا ةمعدومم نت  ،م محع  ممحد .ءممم2021
موايعمم–حلمي عومهيهممحدع مةمأ تتتتتتلومعنالف ، م ه ماشتتتتتتي ماءمذحرمعح ما مأحعرةنمج ئ ةممو  م مم

تألما مم زاةم ا م"محلماعقمامطما ماومجلةمأزاةم"معدومم نت  م"م وم.تتتتتتتتتتت عمم،ا مأزا تممم19
صتتتتتتعواةممحعدوماءم وما مأحعرةنممح  ئ ةما مأ.تتتتتت م ممفةصتتتتتت  يةم مجةد عاةم .تتتتتت و ممتستتتتتتاة،مم

م مممط طممحس ومحلعاشماءممحدن نقممحتمي اماءممحع حل 
م
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وعلى أي األحوال فمعركة مكافحة ظاهرة عمل األطفال ليست سهلة، ألن أسباب الظاهرة أسباب 
فع فيهةا القهر والظلم االتتمةاعي، فةالمعركةة يذن يجةت أن تتجةه  يرتبنيويةة في المجتمعةاا التي  

 للقضاء على األسباب في هذه المجتمعاا، ومن بينها بعض مجتمعاا المنطقة العربية.
م

 : التي تؤكد وتهة نظرنا في التقرير المهمةومن النتائج الرئيسية 
%ماءممم20اليومتت ،م(ميلاتتنمممم112%ما مم نتتت  ممحعتت الي م مم70يشتتتتتتتتتتتتتت تتومفطتت طممحا معتتةمم -

 اليوم ،م(م م5 16%ماءممحصن عةم م10اليوم ،م(م م4 31محخعا تم م
%ما مم نتت  مم35 تتتتتتتتتتتتتتنتةم ممم11-5اءممحت تةممحعد يتةمممم%ما مم نتت  ممحعت الي 28م وم -

  نةمهلمخ  جممحدع  ة م14-12محع الي ماءممحت ةممحعد يةم
جدا مم عدت   ماتاذممحستتتتتتتتتتتتتت نت ممعدتومم نتت  مانةشتتتتتتتتتتتتتت م ي ممحتةات تمأكث ما ممحتةات تماءمم -

 تتتتتتتت عةمعل مم فوماءمم  تتتتتتتت وط،ماا ممحت وام ي مممم21ممم عد  ممحدناحاةممحةءماد  سمحدعا
  مح نسي ماىيقماءمعدومم نت  

%(مأعل م ثالثما متمادت مهومعلاتنمم14ممةشتتتتتتتتتتتتتتت  معدتومم نتت  ماءممحدنت نقممح ي اتةم مم -
 %م( 5علانماءممحدن نقممح ى يةم م

م
محصتتتتتتتتتتتتتت  منممحظ  ف،ممدثت  محلظ   مممبممحةم ي ممحظ   مممجةدت عاتةماءمانطمتةمأا ي ات مجنوم يمتع مم

أ ماءمأا ي ات مممم"ممحةءميندومايلت ،م ينشتتتتتتتتتتتتتتامعنلت تمااميتعم ت ه امعدتومم نتت   محيت مي متعممحةم ي 
جنوبممحصتتتتت  منممحظ  ف،مأ فممحندوممحستتتتتل مءم م زا تممحدةظ  ا،م محتم ممحدعف ،م .تتتتتعاماعم ي مم

اليوم ،مخال ممحستتتتتتتتتتنومتمم  ا مممم6 16ح مزي  امعع مم نت  ممحع الي مادمعم معممجةد عاةمممح د يةمم
م( م2021"م مانظدةممحعدوممحع حاةممحد .اة 

م
 هليم،ماا مموحصتتتتتتتتتت نمتممحوم  اما مم الممحدة عا،ما ي مأ مهع ممح عنماءمعمل نمعدومم نت  مم

خا ،مادت مي متعمم تتتتتتتتتتتتتتة ت حتةما ميقمهتع محلمية مق،م أ م ت ه امعدتومم نتت  ماءمااميتعمامم2021
(  مع مااميتعمعدتوم2025،معت  مم7 8وملت نمعدتومم نتت  م مهتع مممSDG"sمحةنداتةممحدستتتتتتتتتتتتتتةتعماتةمم

م( م19م نت  محاسمامطماس بمج ئ ةممو  م م مموايعم
 

تائحة كوفيد .. لم تحدث الفشةةل في تو ز زيادة عدد األطفال، فقأ أحدثت وةةعوباا ومعو اا  
عمل األطفال، ظاهرة تنشةةةةي نتيجة الفقر   نتيجتها مضةةةةاعفة زيادة عدد األطفال في العالم.كانت 

 والقهر والتخلف الثقافة، وهى عوامل في وميم بنية البلدان المتخلفة في العالم الثالث.
م
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 ماذا عن أوضاع عمل األطفال في البالد العربية ؟و :  األن والسؤال
مد مي عثماءممحدن نقممحةءميايعمايل معع معدومم نت   اااحس مح  ممألمموج اةم:محاس

م
، بالتعاون 2019ودر تقرير " عمل األطفال في الدول العربية : دراسة نوعية وكمية " عام  
، والمجلس العربي بين تامعة الدول العربية، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية  

ونتائج هذا التقرير، تؤكد اإلتابة    األغذية والزراعة لألمم المتحدة.للطفولة والتنمية، ومنظمة  
 السابقة.

م

  حتة،ماوزعتةمعح مانطمةي ،مممم22محةم ي مأ ممح لتعم ممحع ااتةممحدشتتتتتتتتتتتتتتدوحتةمات حتع م تتتتتتتتتتتتتتةمهءمممجت نماء
 لعم،مع اا ،،مهءممحب  ي ،م محع مق،م م    ،م محظويأل،م الستتتتتتتتتتتطي ممم12 اشتتتتتتتتتتتدومم،المنطقة األولى

%ما مم نت  ممحيي م3محد ةلة،م عد  ،م فط ،م محستتتتتتتتتتتتعو ية،م  تتتتتتتتتتتتو ي ،م موا  متم محاد  م أ م
للمانخ نو ماءمأعد  متمصتتت تتتنةمهلمانخ نو ماءمعدومم نت  م"،ممم17-5اة م حمأعد  هلم ي مم

أا ي ات ،مماءمم،م   حلت مأعىتتتتتتتتتتتتتتت نماءممح ت اعتةممحع ااتة،م ام ممقةة الثةانيةةأمةا المنط%( مم5 1خط ام 
 عع ه معشتتتت ا،مهءممح امئ ،مجا ممحمد ،مجي واء،اصتتتت م،محي ا ،ماو ية ما ،ممحد  ب،ممحصتتتتوا  ،مم

 اشتتتتتتي مموحصتتتتتت نمتما حةم ي ،مأ ممستتتتتتبةمعدومم نت  ماءمهيهممحدنطمة،مهءمممم محستتتتتتو م ،ماومس
%( م ا ع م6 9%،م ه مام  بم.تتتتتتتتتتتعاممحدعع ممحع حدءم 20مستتتتتتتتتتتبةمأعل مالثي ماصتتتتتتتتتتتومعح م

موشتتتتتتت  امعح مأمنما ميم  بممصتتتتتتتامعع مم نت  ممحع الي ماءممحدنطمةي مهلمانخ نو ماءمأعد  م
ممممةتتتتيتتتتتتتت متتتتتتتتثتتتتظمأ ممحدنطمةممحتتتتتتتتتتتتتتتتيالحمحةءمج نتماءممحةم ي م م تمماءمهيهممح امم إذممأاعّن ممحنظ خط ا,مم

م ممحع  ممحع ااةماءمأا ي ا (ماعظدل ما ممحع  ممحتمي ا،ممثاتةممحسل   
م

اشتتتلومع  ،مأ مأكث مم نت  ممحع الي ماءممحدنطمةممحع ااة،ميعدلو ماءممحا معة،مم، ي ممحةم ي كد م
مم تتتنةمهلمم كث مانوع ،ممم17-15 تتتنة ماءمحي مأ مم نت  ماءم تتت مممم14-5 خ صتتتةمم نت  م ي مم

خعا تم محصتتتتتتتتتتتتن عةمام  مةمما ستتتتتتتتتتتتبممحمط ع تممحدخةلتة،ما مم ات طماعع ممحعدوماءمفط ع تممح
ينبنممحةم ي معح م.تتتتتتت   امم خيماءمممعةب  مأ م"ماستتتتتتتوح تمم  تتتتتتت ما  نت  مم صتتتتتتت  م تتتتتتتن ، م م

محدعاشتتتتتتاةم"م  حب ،ما مي تومأ ميع امع م صتتتتتتعمأمومطماعينةمخ اةما معدومم نت  ماءمصتتتتتتتو م
ممحتةا ت 

م

 مظ م،محغا بمموحصتتتتت نمتممحعوامةم محدعةدعا،ماامنميدل ممحمو معجد م،محستتتتتبممح ا م تممحةءم ا ه مم
اليو منتومع او،م هن كممز ي  ماىتتط  ممم15محةم ي ،مأ مهن كماءممحدنطمةممحع ااةما ميم بما مم

مو  م مممماس بمعوماوماةعع اماعاشل ممح ال ممحع ااة،مع. اةمعح ما مأص بممحع حلمملنممةا ةمج ئ ة
ممحةءم. عتألمم زا تماءممومال  ماءممحع حل،م انل ممحدنطمةممحع ااة (مم19موايعم م
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م
، فيمةا يتعلق  2019ن النتةائج التي لل  يليهةا تقرير عمةل األطفةال في الةدول العربيةة يالحظ أو 

بخصةةةائ  عمل األطفال واتجاهاته العامة في الدول العربية، متشةةةابهة يلى حد يكاد يقترب من 
تقرير " منظمةة   اكمةا أوردهة  بالد العةالمطةابق مع لصةةةةةةةةةائ  واتجةاهةاا عمةل األطفةال في كةل الت

تبين من ي(. و 2021يونيو    العمل الدولية واليونيسةةةةةةةيز عن عمل األطفال في العالم ن حزيران 
هةذا التشةةةةةةةةةةابةه أن أزمةة عمةل األطفةال تنبع من عوامةل بنيويةة واحةدة : الفقر والجوع والتخلف 

 في كل بؤر يزيد فيها عدد األطفال العاملين. واالتتماعى واال تصادي، الثقافي 
م

(،مأ معدومم نت  ماءممحدنطمةممحع ااةمم2019أ . ألم  م ةمعدومم نت  ماءممحع  ممحع ااةم م
أ  محخعا تمية مام فط طم ذحرم محص ي ا،م يلءم محا معاةم مح ا زمتم اءم محا معة،م خ صةم اءم ل يةنم

ابع ،محخصوصاةمم مح لعم م عح محعمم ي م ي م  محصن عة م اخةلامفط ع تممش  مم نت  مموم ثم
ا ما مع امأ ماسوح تمم   ممحدعاشة"م  حب ،ما ما تو،مأ ماع ا،مع مم"ممممفةص  متممحد لاة،مم

م "منةمخ اةما معدومم نت  ماءمصتو ممحتةا تم صعمأمومطماعي
كد مأ . ألممحع م ةماعضما ع متمعدومم نت  ،ممحدةدثلةماءمام مم   م ح جةل معح ممحعخومم
محةوفع تم غا بم اءم وم وادةنم محةعلال،م ا ع  يةم ا صم أنت حل ،م ا ع  يةم عدوم يوا هم محييم

جلااماعصممحع  ماءممحةتةاشمعل ممحعدو،ممحدسةم لاةممحدةعلمةمات صممحعدو،م محمع متممحد ع  ام 
م ايومأص  بمم عد  معح مم ةخعم مم نت  محلعدومح خصمم جو ،م  لوحةممو م ا 

 أش  تممحع م ةمعح ممحدخ ن ممحنتساةم محع ن اةم مومس ماةممحةءميةع ضمحل مم نت  ،مع. اةمعح مم
ممحةد متممحةع ضمحة   اممحبش م مو  ناممح نساة م

م
أر ممتوممحع م ةمأر ممح  م تممو ه  اةماءممثي ما م ال م ممحع ااة،م فعمأنلعألممحع م ةمعل مم حلما 

عدومم نت  ماءممحنامع تممحدسل ةم هوممم لممحييماعة  ممحدنظد تماءمزي  اممممهيهممح  م تم"م
مامع تماسل ةممعمل محاسألمممم!!!نمعل مهيهممحظ ه ا،مادشا ،ما ممح ا  م ي مموي   ءممحع حداةمأ ماطلم

ا  ح فمح م تم عيعيوحوجاةم الااةممممعمل م ي سعم هيمم ما حعي مممماةار ع ه بم محدنطمة م اةد ماماءم
محةلعيعمتمم ممو ه بمشلوم ي ةمعنامأح حألممح ا امعح مج المفب و. اةمعح م    ممحتم ممحدعف ،مم

 ماش  ي ماءمخا  مممحص اةم م اناةم اعاي ممحدعم سم محدس جعم محظن ئس،مي عمم نت  مأمتسللمعا
خ  جم ال هل،مأ ما   ي معل ممممخ م ماءمأمشطةممحمة  م ي ممومس مء،م ومنما ح ا  ماءمأمشطةمم
عدوم مخوم  حةممح  ب،مأ ماءممحخعاةم مخومان نقمعيومنممو ه  يي ،مذحرمحص   مم نت  مم

م  م(م نةماللما     معل محدوممحسالحم محمة 17-م15 محتةا ت،مأا مم نت  م ي م م
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 هو  در محتوم؟ عمل الطفل السؤال يذن، هل 
ن حد مم ةم تمأ . طممحةخلا م محةخلامممع معدوممحطتومفع ما ةو ماءمهيهممحع  ،مممح ومبممعل  

مح عميةماءمحلمةمم محثم اء  مذ مأ جنممجةد عاةممفةص  ية ماا مهيمممحظ ئ ممحص ي   ميو. مانيم
محتم م محةخلاممحدت  ةمحي ممحد  عةم محعيمبم محوحشاة ميوحعممحطتوماءممحتم م مح وطم محةخلامم

موممحطتو،م يت ضمعلانم ؤيةم ي ةممحةخلامم ي ةممحةنش ة مفاعطوممحةخلامعممومحثم اءم،محي ميشل
مم ي ةمن اعاة م يسةعخلل ماءمعملن،م محتم م مح وطم

"مم عما ماع اةمالرممحنظ يةممحةءمامو مع مم نت  ميندو م"ممدوم،ماميعم،م" م مسا مم
ا ماعن م"ممحندوممحدميعم"؟مع مذحرميعنءمأ ممحطتوميندوماميعم،م ندطممح ي ةما مم

اميعمم ا حطتوم ايل ،ممحوحن م يعاشم يندوم محةءم اميعمما ح ي ةم عدلاةمممحطتوم  ندطم
محةومصومممجةد عء،م اميعمادت  متممحثم اةم محل ةممحةءمينشامايل م ا ماةىدننمم
ا مأ  حيبممحةنش ةممحدوجو امايل  م هوماميعما حى و مممفةص  يةم ممجةد عاةمم

للم محمل م محعناما حظاميعممممأ مهوا محوحن،ماميعمالومأشل  ممحتم ،مأ ممحث من،مم
ب حة حءمي بم ا مف  ممم،ماميعمممم،ممدوممم،مدوممحطتومم إذممم   مم غا بممحععمحةمممجةد عاة
م"ممكومفيو ممحظللم محمل معنن

م
السؤال اآلن : ماذا عن  يود العنف والتخلف الثقافي، في كثير من بالد المنطقة العربية  

 مليون طفل عامل؟   15التي وّلدا مايقرب من 
م
 العنف في المنطقة العربية و الثقافي التخلف بيئة 

أش  تممثي ما ممحع م  تماءممآل مةمم خي ا،مان اءم  ه اممحعناماءممثي ما م ال م ممحع ااة مم
 إذمممن ممعنءماللدةممحعنام"مأيم لوكمي  فمعح معر  اممحعنا،مأ ممحةخوي ،مأ ممح عب،مأ مميم طمم

أ ممحند ن،مأ ممحةعلال،مأ مممم،مح موقممومس ماة،ماءممحبم نمممحشعو ما حع ماةم موه مة،مأ ممح  ا  ما 
عمام مم ذفمجسد ما ،مأ ممتسا ،،مأ مجنسا ،،ماامن م ن عمأ ممث اما ممحن سماءماعظلم ال م ممحع ااة،م

ميع مو مأشل م،ماةعع اما ممحعنا 
م

.عممحد أا،م محعنام اةنوطمأشل  ممحعنا،ماءممحتم م محمل ،مم ةعمنم،ما ممحعنام.عممحطتو،م محعنامم
محييم محعنام أشل  م عح مآخ مموم حآلاني   م مح ا ام محمةو،م اعاي م مو ه بماءم م   ي،م عنام

فسوام ا م ا،ممم ميع مانممثي ما ممحن س،ماءماعظلم ال م ممحع ااة معممأ مأاش مأشل  ممحعنام أكث ه
محدةدثوماءمعدومم نت   محعنام محدةدثوماءماع م اممهوم م نت  ما ممو ه بم محتظ م،م محعنام

مم صوحءممحظالاء م
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ان اءممو ه بماءمممممحدنطمةما مماع م امم،أزاةمعدومم نت  ماءم  حن ممحع ااةات فلممممع ما ميايعما 
فعمجعوممحطتومممع مان اءممم ه بماس بماومجعممحتظ مم صوحءممحظالاء ممأكث ما م لعمع اء،مم

محسا  ء محل ونم يع مو م م نت  م جعوم اء،مماش  م،،م اش  ي م أ م أ ن مللم امعمممخ  جم محدخاد ت،م
هيهمم  . طمممم مفع ،ما ي م،ماءممثي ما مأ ن من   م جعلألماس بممو ه بمما .ألمهيهممح   بمم

 ي ابطممحعنام.عمم نت  ماشلوم ريقما حعنام.عممم م نت  ميةع .و معح مموماظ ه ممحعنا
ال،مع مذحرمهن كمعناماد  سم.عممحد أاممحد أا،ما حد أامهءمم  م مح  .نةمحل منمم نت  ،م اى

محةءما   ممم صوحاةممحظالااةمماءمع حدن ممحع اءما ابطم بعضمم صو ممحثم فاةم محثم اةممحد ةدعاةمم
م.طل  ممحد أام ا   ما م للممحد أا،م اى ممحد أاماءما ابةما حاةمحل جو،مأ ما  ح فمالظاةمخ صةمم

اءماعضم محتم م محمل ممظو ماءمف طممحةخلاممحثم اءممحل جوماءماعظلممحد ةدع ت،م خ صةمحيند مم
تضافرا عوامل التخلف الثقافي وتفشى اإلرهاب وفكر اإلرهاب المتطرف،  وهكذا  مح ال ممحع ااة مم
التي أحدثتها تائحة    وتنامي مشاعر الخوف والقلق  األزماا اال تصادية والنفسيةعالوة على  

، لكثير من األطفال واألمهاا وكبار السن في بالدنا العربية  اً أليم  اً كورونا المستجدة، وأنتجت وا ع
الفجوة التحصيلية بين التالميذ، وعدم المساواة في الفجوة التحصيلية بسبت حدوث  كذلك تنامي  
اا الر مية ومن ال يملك األدواا الفجوة الر مية، من يملك األدو    digital divideنوع من الة  
استخدامنا للر منة ينطوى على يبعاد بعض الناس الذين ال يحصلون    حيث أن تزايدالر مية،  

فجوة ر مية يضافة الى الفجوة على تلك األدواا الر مية، وبالتالي تتنامى أوته عدم المساواة.  
ماالتتماعية واال تصادية. 

 ألشكال والمظاهر.ين أطفالنا يعيشون عنفًا متعدد ا

 العنف ضد المرأة في سوق العمل وماذا عن 

(معل مفىتتتتتتتتتتت ي مممم19أزاةممو  م م مموايعممممع مااري (مممم2020 ام ،محةم ي مانظدةممحعدوممحع ااةم م
 مم عمم  .تتتتتتتت طمممفةصتتتتتتتت  يةم ممجةد عاةممآلااةم،م ملل مأاثلةممحةشتتتتتتتت يوم أ تتتتتتتتومقممحعدوممحع ااة
م محد أامص  خةم  . طممحعنام.عم

مماام ماشتتتت  مةممحنستتتت نماءمم  تتتتومقممحع ااةماةت  اةما م لعمع اءمآلخ ،محي م تتتت لألم -1
مد مم اتعألممحبط حةماءمصتتتتتتو ممحشتتتتت ا تماءمع  مممم7 16مستتتتتبةممحبط حةما حنستتتتتبةمح م ثم

%،م ي مذكمأ مردةمع ب تمرم فاةم مفةصت  يةماومجنممحد أام3 39حاصتوماةو تطل مممم2017
ح صتتتتتتتتتتتو معل ما صتتتتتتتتتتتةمعدو م حستتتتتتتتتتتبممحبط حةما اتعةما ح ا سمماءممح ال ممحع ااةماءمم
 ا حدععمتممحع حداة 
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 هءممستتتتتتتتتتتتتبةمأفوما مممم4 17(مم2017 اشتتتتتتتتتتتتت  مةممحد أاماءمفواممحعدوماءممحع  ممحع ااةم  -2
 هومأكث ما مممم7 16(مم2017%(م أ ماعتتتع ممحبطتتت حتتتةمعتتت  م 3 51محدعتتتع ممحعتتت حدءم مم

محا معةمي ظ مااكث ممستتتتبةمحلدشتتتت  مةماصتتتتوممح م%( م ا زم مفط طمم8 6محدعع ممحع حدء 
  2 78%م محخعا تم8 15

ممو تتتتتتتلومام ي مي ي مممم،Informal sectorممفةصتتتتتتت  م ي ممحدنظلم مأ م ي ممح  تتتتتتتدءم(م -3
أ ممحعد حةم ي ممحنظ ااةماءممحدنطمةمممم، ا  تتتتتتتتتتتةخعم مانل ا تماخةلتةم،حستتتتتتتتتتتبممحةمعي متم

%مم5 53%م ية م حممحدعتتع م ي مم65%م 45محع ااتتةمختت  جممحمطتت طممحا معءماة م حم ي مم
ماءم لعم ممحدش قممحع اء م4 73،م ءاءم لعم ممحد  بممحع ا

 (. 2017-2020ن االسكوا، التقرير العربي للتنمية المستدامة 
و ليلةة اإلنتةاتيةة، مقةابةل  والقطةاع غير المنظمم يركز عةادة على أعمةال متةدنيةة النوعيةة  

من الضةةمان االتتماعي أو  وانين    يسةةتفيد العاملون بهدلل غير منتظم وغير آمن وال 
 الحماية اال تصادية.

ممممممم اشتتتتتتتتتتتي ممحع م تتتتتتتتتتت تمأ ممستتتتتتتتتتتبةممحعد حةم ي ممحنظ ااةماءمم فط  ممحع ااةم ي ممحخلا اة -4
%ما ممحن اجممحمواءمموجد حء،م اشي مم35%ما مفواممحعدوم حظنل ممانةجمعمم2 67 تتتتتتتتتتتتم

حل ا زمتممحا معاةماءماعضممحع  ممحع ااةمممممحد حظ تمموحصتتتتتتتتتت نمتماا ممستتتتتتتتتتبةمموم ثمم
 يند ممستتتبةماشتتت  مةممحد أاماءممحا معةماصتتتوممممموم ث مم%ما مأصتتت  بممح ا زمتم7اة   زمم
الي ماءمهيهمم مشتتتتتتطةماءممحستتتتتتو م م محد  بم او ية ما ممممممم%ما ما دوطممحع 60عح مم ومم

 ( م2020 مانظدةممحعدوممحع ااةم

وحيث يغيت التعا د تغيت بقية شةةروا العمل الالئق بالحماية االتتماعية والتشةةريعاا المنظمة  
 الصحية.، والتيميناا االتتماعية، وضمان الرعاية لإلتازاا مدفوعة األتر، وإتازاا األمومة

كشةةفت تائحة كورونا عن مدى هشةةاشةةة أوضةةاع العامالا في القطاعاا غير المنظمة في  لقد 
 غةالبيةة بلةدان المنطقةة العربيةة حيةث تواتةه هةذه الفئةة الموا من الجوع أو الموا من الفيروس.

االسةةةةةةةكوا، التقرير العربي ،   ولذلك ال نسةةةةةةةتبعد أن يولد أطفالهن في سةةةةةةةوق " عمل األطفال ".
 2017-2021مية المستدامة التن
 

والعنف ضد المرأة في سوق العمل يرتبأ بالعنف األسري، وهو عنف تتحمل تبعاته السيئة المرأة 
حمعمع  ممحعنامم.    2020 4 28في األسرة. يقول عامر والح، على شبكة النبي المعلوماتية  

ال ممحدنطمةممحع ااةماس بمممجةد عءم م   فمعح م مئ امممهةد  ما حد   ممحع  ماءمشة مأم  نم 
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( م مآل مي بمأ مممةنصممحت صةمحة ويوممحعناما مشا مخ صمعح مم19ج ئ ةممو  م م مموايعمم
%ما مم   ماءممحدنطمةمم عمم15اتءمم وممممشا مع  ،محةصبحمفىاةمع اةماءممحون ممحع اء 

  م2019مم–مم2018ح متممحعنامم   يما سبمم ةطالطممحب   اية ممحع اءممحييمالماءممحتة اما مم
م
% من النساء في العالم العربي تعرضن لنوع ما من  37تسجل يحصاءاا األمم المتحدة أن  و 

األ ل في   لمرة واحدة على  الجنسي(  أو  نالجسدي  القضاء على  يذًا    حياتهن.العنف  البد من 
 األوضاع الميساوية في المناطق الفقيرة، والمناطق ضحايا اإلرهاب. 

م
 أشار يليها عوامل بنيوية تتلخ  في :  عوامل التخلف التي أشرنا يليها

 محتم ممحدعف محأل  م غا بممحععمحةمممجةد عاة،م محةخلا  -
مح يعاةممحييميةس معم مئد ،ما مأ . طممحةخلاممحثم اءمممدطممحةنداةممحس ئعم هوممدطممحةنداةمم -

  ممجةد عء،م  لبةممح ا زمتممحا معاةممحص ي اممحةءميلث مايل معدومم نت   م
مح  م تممو ه  اةممحن جدةمع ممويعيوحوجاةممحظالااةمم صوحاة،ماءمأكث ما مال  ما مم -

 محدنطمةممحع ااة 
م
طة. فيثرياء التنمية الريعية، القائمة على انتظار العائد  متراب  عواملالبنيوية هي    العواملهذه  

  . والتوزيع، هي فئاا طفيلية تنمو في األعمال غير المشروعة، تجارة السالح والمخدراا والبشر
هؤالء األثرياء الطفيليون يرتبطون بعال ة عضوية بيدعياء األيديولوتية الظالمية األوولية..  

حش، من تهة، والفقر المد ع في دائرة واسعة من البشر من تهة  وتفرز هذه العال ة الغنى الفا
   ألرى، والنتيجة تآزر التخلف الثقافي واالتتماعي، مع الفقر والجوع وغياب العدالة االتتماعية.

م
توتد   البالد ثالثة عوامل  يذن  معظم  في  االتتماعي  الوا ع  في  في عال ة عضوية  معًا  تعمل 
 :العربية
 م  يعاةم ي مانة ةممفةص  متم •
 ،مانش ممحةط  م اظ ممو ه ب عر ام ثم اةما .ويةةعيعيوحوجا تم الااةما  لممحعي ما •
ا  تمنتيلاةماندوماءمممفةص  متممح يعاة،م اعخومهيهممحعوماوممحثالرةماءمعالف تم نيويةمم •

عمحةم ي ةمخصبةمحنشاام مدومرم اةممحةخلام محتم م مح لو،م غا بممحعاوا ممعىويةماةى ا امم
 ممجةد عاة م

م
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العنف في المنطقة العربية: العنف ضد الطفل والعنف   أشكال  كلينها بيئة من ثالثي بغيض يولد  
 . وأسوأ أشكااللعنف عمل األطفال واإلرهاب. العنف األسري.و ضد المرأة .. 

م

والسؤال: من أين تاء هذا الثالثي البغيض؟ وكيز يدمر حياتنا وإمكاناتنا للنهوض يلى مستقبل  
  ادم؟ 

م

ع مهيهممحعوماوممحثالرة،معوماوماة ماطةما ماط ،معىوي ،م،ميععلممحومحعمانل ممآلخ  مشللألمهيهم
ظ مم صوحءممتمح .نةمحل،م ي ةمممحعوماوماءما ماطل ممحعىويم ي ةماةخلتةمرم فا ،م مجةد عا ،م مفةص  ي ،م

اظ مممم،محعينءممحدةط   مي   محظومأشل  ممحعنا،م ي عمفانمان ا ماظ سمعع  امعمة جمهيهممح ي ة
ي   معدومم نت  م اي ةممجةد عاةم مفةص  يةمح .نةمحن،ماظ يسممحعنام.عممحد أا،م رم اةمذمو يةمم
اط ي  ماةمح .نةمحنما ع هم اندان م ي ةمح .نةمحلةنداةمممفةص  يةممح يعاةم ي ممحدنة ةم ا  ال مم

دش  ط،ماتةمعمممح ي ممومم محعدممجةد عاةممحطتيلاةممحعمعدةمحل  ما  تممجةد عاةمنتيلاةماظ سممحتس  مم
اءم اوطمم محتم م مح وطم محةخلام انةجم ج م ل ،م اءم محث  متم اظنام محلبشم محعع م  م مح الم ا   م
ا ةدعل  ممماب حءما حةعلالم مما حعلل،م مل ما  تم ي مانة ة،م ا مرلمي يبممحعللم ا يبممحدع اة،م

محتظ ممحعينءمم صوحءممحظالاء،مخطو اممع مم ي يبممحةتظي ممحعلدء،محا وما لنممحتظ مم صوحءمم
مميمامع معمة جنموالم  لوما تممحةط  ماءممحد ةد ،م وميةععمهمعح ما  ي مفةومم خ ممحدخةلا  م

ص  ممو ه بميعا م يمةوممحمعمميلت مرلمي احممحمةو ما مةش ممحتظ ممحعينءمم صوح ممو ه  ءم  مم
عح م ا  م خ مب ممحطتوما حنسبةمحال ه بممحوحل مممم، ي  ق  م ا مأجامنم  حاةما ممحدنطمةممحع ااة

ماش  طمع او،م اش  طمام او،مميحرممحنس نماش  طم ب ي ،م اش  طم قمحعي  
م

 ما العمل يذن؟
 ضية  هذه هي  ضية عمل األطفال في منطقتنا العربية .. ين هذه القضية في بعدها الحقيقي  

 .فيه الفكر الدينى األوولى الظالمي يرتع وينموالتخلف الثقافي واالتتماعي الذي 
م

 ؟ ؟ وكيزوالسؤال مرة ألرى ما العمل
مح ومبمااش عةممحةنوي م  م مش مرم اةممحةمع م  ما مخال ممى  مشع ءم اش  مةما ةدعاةمعل مم

  ي م،م اي  تممجةد عاةمجعيعاما ةتءممم  ضمحة ميقمانداةممفةص  يةممجةد عاةماشلوممسم ،مرم فا ،ما
 حاسمأا ان م وفمهيمممحدس   م علين ممحعدوممم محععمحةمممجةد عاة مم محةنوي مما حدش  مةممحد ةدعاة

محة ميقمهع ممحةخلصما ممحةخلام ان نممحةمع ماءمأ ن من  م
م
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لنا سوى " روشتاا " ال تشفي بل تزيد    معظم المنظماا العالمية من حولنا لم تقدمولألسف فإن  
 : ويمكن عرض أمثلة كثيرة على ذلكمن أمراض التخلف.. 

م
ومتمموج مئاةممحةءممطدوذجي م  ممحندوذجمم   ،م يةدثوماءممحخممةص ماءمهيمممحع ضمعل مم

محع حاةم محعدوم انظدةم ام ي م اءم محدنشو م م نت  م عدوم حدل ا لةم م   اء،م مما   م فعال م
 محيوماسا  مأا ممحندوذجممحث مء،مالوميةدثوماءماظ ممحةنداةممحييمم فشنمام ي ممم لومممحدنشو م

م (م2019جممحت  تممحدلدشةماءماعضممح لعم ممحع ااةم م معع معهد  مأحعم:مع ا وماعن
م

 االتحاد األوروبي نموذج أواًل : 
استنادًا   كما يلي  ، نلخصهالمكافحة عمل األطفال  اإلتراءااأودر االتحاد األوربي مجموعة من  
 : 2021يلى تقرير منظمى العمل الدولي 

 م نت  م ا  ةمعع ممحسد حممحدطلقم يمشلوما مأشل  معدوم -1
 مما حةم مح و اماءممحةعلالم -2
 محةو  ماءم ا  ةممح د يةمممجةد عاةم محمى نمعل ممحبط حةم -3
  علممحمط طممحخ صمحةواي مم عد  محلد أام محشب بم مح عما معدومم نت  م -4
 ام نعةممحدنة  تممحةءممشة كماءمعمة جل مم نت   -5
 اش ا م  علمعو امم نت  معح ممحدعم س م -6
ءممحمط ع تم ي ممح  داةم مللمم كث مهش شةممفةص  يةم اع  محد يةمم علممحع الي ما -7

 ص ا ة  م أنت  مهيهممحت  تمهلمم كث مع .ةم
اش  طم"مفط م المالوثم"ممحييميععلمخ  جمم نت  ما ماام طممحمط محلعو امعح مممععال  -8

 محدعم س م

 . استراتيجياا وآلياا تنفيذ حتى اآلن، لكن لألسف بدون العملية تراءاابعض اإلما سبق هي 
 
 ( 2019تقرير التنمية االتتماعية الثالث، ن  :،االسكوا: رؤية األمم المتحدةثانياً 

 بعنوان عدم يهمال أحد، يدماج الفئاا المهمشة في بعض البلدان العربية
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السياسية   التسوية  على  الذاتية  االستقاللية  ومحدودية  المساواة،  هشاشة  على  التقرير  وركز 
المنطقة،   في  بل    ن وبيّ السائدة  التزال  ائمة،  واال تصادية  االتتماعية  الالمساواة  أن  التقرير 

تحول دون   المهمشة تواته عقباا تمة  المجموعاا  البلدان، والتزال  العديد من  في  تفا مت 
 والثقافية والسياسية.  ،واالتتماعية ،تها الكاملة، والحقيقية في الحياة اال تصاديةمشارك
 

ه وثيقة أهداف التنمية المستدامة  توبناءًا على ما تقدم، اعتمد التقرير على رفع الشعار الذي أعلن
SDG"s  لمسة    سكوا المشار يليهالتقرير ا، حدد    وفي يطار هذا الشعار  ." عدم يهمال أحد

 عوامل رئيسية تؤدى الى الشعور باإلهمال أو اإل صاء.
 محةدييام •
 محدوف ممح   ماء •
 مظ  ممح ومدةممحدعةدعم •
 محو. مممجةد عءم ممفةص  يم •
 ك حص مع تم مح   ب •

 لومممحةم ي ماا مأا  تماصال،مين فشمفانمات هالمممممم حأل اممحشعيع،محعالجمهيهممحعوماو،مم ةللألم
وذكرا منهم األسماء  "مم. "وما بعد التنميةما بعد الحداثة ".محةنداةممحس ئعاما م جلةممظ ماال تةم"مم

ماآلتية : 

مZiauddin sardarم.ا نممحعي م   م  
مAram Ziaiمآ م مزي  م 
 Vincent Tukerمانسنألما ك  
 Iris Marion youngأي يسما  يو ميومغم 
مNancy Frazerم مسءما يا م 

يلع ممممعا  ي حءمحةنداةماتلوا ،م  اءمممم ،ماتلواأ مممم،اصتةمع اةمم،أص  بماظ ما ماععممح عمرةمم يعةمعم
محط ا ممحع حدءم  لوبمحا اممح لعم ممحدةمعاةمعل ممحع  ممحن ااةماءممحع حلممحث ح ،ماد معح مع.ت نمم
مع ميعىللممي،م معمة جم ؤيةم  ماةمعح ممحع  مم خ فممحةءمصنتألماامل م"مم فوماطو م،"أ فمعح مم

م. " ما بعد التنمية " ماتلوا ،مجعيعم،،ميطلقمعلان
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 علم ممعة م مممحة ميامعل مأ حويةمم ا م جلةممحنظ مهيه،مي فمأص  بمهيهممما  ه تمأمنمي بمم
اءمممماتظارمآحا تممحلادنةم محسلطة،م ممح  م تممحشع اةممحةعع ية حثم اةم محدع اةممحد لاةم اش ا مما

م حظ م   ماااي مأ  متم آحا تم عيلة م،محع  

ادةعمجي  هلممحتظ يةمعا معح مااشيوماومو،ممحدتظ ممحت مسء،ماال تةما ماععممح عمرةمجداعللمممعللمأ مم م
مومذحرم م فعمشللومممةلنماظ يةمم،مأ معح مم"مم أ   موممم، يد لظحهوم"مم إا معح ماع  ةما ممظتو تمعنعمم

محشع اةمم مح  م تم محد لاة،م ممعة م م ل م اش ا م محد لاةم محدع اةم محثم اةم أ حويةم عل م ا مام
اءمم مان،م هوماتظارمآحا تممحلادنةم محسلطةمحةعع يةم مميحرمهلميلةدو ما حة ميامعل ما عأمي انوم

مو مم  ن  ماةتظر م فعماوصلوممعح مهيهمم م هلماءمذحرممميمعاو ممح عمئو،م ا مرلمية مأيم  حة
 تمعح مهادنةممحد مايةمم   ااةممأممحدب  ئماسةنعي معل ممعةم  مأ محى  اممح عمرةم محةنوي ،مفعمم
 م أ مموممMulti Culturalismمم هدشألممحثم ا تممحد لاة م ا مرلمم مألم عواللما حةعع يةممحثم فاة

عع ممحمع امعل ممحةت فةم مممحنس اةماءمهواممم ما حطب مفاةمم  اقمهيهممحنس اةممحثم ،ممحثم ا تماةس  يةم
اةمعاةم رم اةماةخلتة رم اةم محثم ا تممامم، ي م محثم فاة،م موم محنس اةم !! م مسا مماةس  ية ألم عوام

م؟!م ع  م مهوممعة  معذ م ثم ا تماةخلتةماظ سمعناممحد أا،م خة  مموم ثم
م

حلةعع يةممحثم فاةم محنس اةممحثم فاةممحةءميععومحل ماتظ يم"ما مممممعه  ي  ما  فماءمم اءمذحرميمو مم
م  ماععممح عمرةم"م ا ماععممحةنداةم محةعع يةممحثم فاة 

م
مم"مهن كما مأاع  ممح د فةم أحا م ،ممح لاداة،ممحةءميةلممفة مال ماءمأا ك م

ما ميعما معنل ما  لممحةعع يةممحثم فاة" ممتمععاما ممحع حل،م  جعم
ترتمة كمال    ارى الثقافة والمساواة،ن بريان ب

 ( p.7 :2008المصري، عالم المعرفة ن
 

حلةنوي م مح عمرة،م اثومم محثم فاةم محةنداة،م محةعع يةم مح عمرة،م ا ماععم ع مان هىةماتظ يما ماععم
مح عمرةممحةءمأم اال ممحبش يةممحدةدثلةماءممحعمالماة،م محعللم مومس ماة،م محةمع ،مح مانةجمعممأ . طمم

ةات م ينظ ميععوماءممة انممأ وأمحد مم مألمعلانممحبش يةمف وممح عمرة م حيحرمم عممحدتظ مم ا يلءم 
مممةب همعح مخطو امأاظ  ما ماععممح عمرة،مممعح ممSteven Pinker 2018اعنوم م"ممحةنوي ممآل م"مم

م محةعع يةممحثم فاة مم
م
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ع م اضماظ ممح عمرةم محةنوي ،معمد مي   ما حى   امعح م علمم"مممم:ا م م هبنمحتيلسو ممو.حممي م
ا حتعومح مةمع حداة،ممممم صوحا تم،م فعمأصب ألمم"مماءممحع حلم صوحا تممحظالااةماءممومال  مم

اععلممحةط  م مو ه ب  م ممانةجمعمممحةخلام محتم م عدومم نت  ،محة ماءمخعاةممو ه ب مم
ميمو ما م م هبن:

م
انوي م ا ي مم"مم مح عمرةمم"مممم"مما ح عمرة"مممم"مم ماععممح عمرةا"مم"مهن ماصطع مم

اععمم "م ا م محثم فاة م مح ى  ا  م محةنداةم عل م للم مجةد عء،م امع م
مح عمرةم"ماععلممحثم ا تممحدةخلتة  م اءمذحر،ماءممل يةمم ا ،ماععالمم

محألصوحاةممحظالااةم ممحدوحعامحتظ ممو ه بم(م" 
 (  99، 85، ص 2016ن  مراد وهبةمممم

م
أفكار ما بعد الحداثة، وما بعد التنمية، والتعدية    ونرفض وتيسيسًا على ما تقدم، فإننا يذ ننتقد  

ن  الثقافية يهمال أحد  تقرير : عدم  في  تبنتها االسكوا  مدالل  اورة   (،2019التي  باعتبارها 
وإرساء    .بالضرورة عن مساعدتنا في النهوض بمنطقتنا العربية، على مسار التقدم الحضاري 

نجتهد في تقديم فكر مغاير يساعدنا على تحقيق أهدافنا علينا أن  لذلك  مجتمع التنوير والتقدم  
مجال فيه لعمل األطفال    نلحق بمسار الحضارة العالمية، بمجتمع ال، و للتغير والخروج من التخلف
 ، وهنا نسيل : أو القهر أو الظلم االتتتماعي

 
 وما السبيل للخروج يلى مسار تقدم الحضارة العالمية ؟ 

ممحععمحةمممجةد عاة  م رم اةممحةمع م:مانداةما اظامعل مرم اةممحةنوي ممرة ألرى الجواب 

 ثقافة التقدم و التنوير 

محبش مم وما ميقممح فءممحثم اء،م محةطوي مممفةص  يم ممجةد عء،مممحةمع ماتلو ميشي معح مح مةمم
 اواي محاتت امحل اتت هم محستتتتتتتتتتتتتتعتت  امح مستتتتتتتتتتتتتتت  م،م انتت نما ةدعتت تممحعتتعمحتتةمممجةدتت عاتتةم محتتعيدم مناتتةمم

 م ابطماتلو ممحةمع ماءممشتاانماءممحم  ممحة  ت معشت ،ما  مةممحةنوي م،ممحةءم ا ألماءم محستا  تاة،
 سمعش ،م ال ألمذ  ال ماءممحم  ممحة   معش  أ  ا مانيممحم  ممحس  م

 وكيز حدث ذلك؟
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م مألمح مةممحنلىتتتتتةم،م م  مموصتتتتتالحمممم–انيم عميةممحم  ممحستتتتت  سمعشتتتتت ماءمأ  ا مم–اءممح عنم
محعينء،ماظ  ممحةنوي ،م حعرألمرو اممحعللم محةظوحوجا م محتلستتةم اة اعألممحثو متممحصتن عاة  م م ام م

 محتنو م مآل مب  م محدا هممحنظاتةم محصتتتتتتتت  ممحصتتتتتتتت ء  ماظ مألمحىتتتتتتتت  اممح عمرةممحطبم محعد م م
م م  ممحةمع  

عملد م حلةماظوي م" ناةمات هاداةمجعيعامحعمومأ  ا   ممحةءمأ تتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتألممم، هليممم  ممحةنوي م محةمع 
مح ىتتتت  اممحةءممعاشتتتتل ممآل ،محىتتتت  ام"مح عمرة"م،م ااضممحشتتتتع طممحدىتتتتبمحليهممح حلةما مأ  ا م  م

 ممآل محىتت  امموم اةماءممل يةممحم  ممحعشتت ي محة مم ممةمومعح مأا يل م،مرلمعح ممحع حلمأجد محالوّ م
ماص ععتممحثو اممحصن عاةممح ماعةماءممحم  ممح   يم محعش ي  

مح ا اممومس ماةمممفءّم ع ر م"عيد مويومم مط"مايلسو ممحةنوي ،ممحةمع ماامنم  م اءممحم  ممحة   معش ،مم
 مم مطممحةنوي ماامنم"ممةم  ممومستتت  ما مممد مع ّمم تممح عمئاةمعح ما ةدع تم"مح عمرة"ا ممحد ةدع 

مح حةممحال شعمعح مح حةممح شع"،مأيمح حةممعةد  ممومس  معل معملنمهوممتسن 

 اتىتتتتتتتتتتتتوممحةنوي ،مشتتتتتتتتتتتتلعتمأ  ا مح مةمرم فاةم م تتتتتتتتتتتتعةماءممحتنو م محعلو م محةظنوحوجا م،م انظالمم
اعب  امأخ فمأا زممحةنوي م ناةمات هاداةمجعيعاماءمأ  ا ،مأا زتمرم اةمممم  عا ،ممحد ةد م ا  ا ،م مجةد

مجعيعامف  تمأ  ا معح ممحةمع م انل معح ممحع حلمملن 

 محثمتت اتتةمهءممح ناتتةممحدتتت هاداتتةمحلعمتتو  ممحةءماشتتتتتتتتتتتتتتلتتوم ؤيتتةممحت  ،مأ ممح دتت عتتةم،محلعتت حلم محظو م
 ات حةت حءما عتوممو  مكت تم محستتتتتتتتتتتتتتلوكماءممحد ةد ماعن مم،ممWorld View مومستتتتتتتتتتتتتت  م محد ةد مم

 اءممح ناةممحدت هاداةمحلعموماوجعممحدع   ممحدىتد اممد ماوجعممح الم محدعةمعمت م محثم اةممم اشتة م ،م
محت  ما حةنشتت ةم،م اظو ما ر اماءماشتتليوممحستتلوكمحيند ماةاصتتوماءممحد  تتستت تم:ممم م ناةمعموظوّ ما م

مح  اع ت،م ا  تتتستتت تممحعدوم مومة ج،م ا  تتتستتت تممحع حةممحثم فاة،مممحدعم سم م ما  تتتستتت تممحةعلال،م
م اءممحتنو م مآل مب،م ا مرلميةظو ممحسلوكممح دعءمعل ماسةوفمم ا م م مح د ع ت 

 محثمتت اتتةمعاتت ممتت ا تتةمحلةمتتع ،ماةعيتتعمعمةتت جم"ممحد ةد ممحمتت ئل"م،مأ ماظو م ماعتتةما تتعثممحةمتتع ،ماةظو مم
استتةنعمعح ممحدعلل،م اعا معح ممحب  ممماة لةمعح ممحدستتةم وممWorld - View ؤيةماتةوحةمحلع حلمم

ا  معل ممحة يي م  م استةععءم"م .تع ،مف  ا ،م"،مأكث م م  مم ممكةشت  ،م اعظلموالممحعدوم ممات ق
ح يةم أكث معمستتت ماةم أكث مععم،  مرم اةمذمتممستتتقماتةوحمعل ممحدستتتةم و،مانمو محين ي:معمل مرم اةمم

ممحةمع  
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ع معل ممحن اضما مرم اةمم صتتتتتتتتتتتتتتوحاة ممحثم اةمم صتتتتتتتتتتتتتتوحاةمرم اةما .تتتتتتتتتتتتتتويةم الااة،مم رم اةممحةم
 م صتتتتوحءمشتتتتخصماستتتتلو م امي ماطلق،مممي ا ما حة يي ،معملنممميع  ممحشتتتتر،مأ ممحعهشتتتتة،م
يتةمعم ما ممحب  مع ممح  امةماءممحدسةم و،ماص بم وهلمماةالكممح  امةممحدطلمة،ممح  امةمج هاامم

م  امةممحدطلمةمحعيللمعج اةمع ممومم   لةم:مأ  لةممح ا ام محدوت االكممحم  ي ميعين

حة مممرم اةممحةمع   ان نمممحةنوي م موصتتتتتتتتتتتتالحممحعينءم معلين مأ مم عأما وصتتتتتتتتتتتتالح،م عميةما مم حيحرمم
وبناء   وفيما يلي ركائز اإلوةةةةةةالحمم ا ةد معمستتتتتتتت مءماةمع ممما   مفانمحعدومم نت  مميدل م ن ن
 :، لمكافحة عمل األطفالثقافة التقدم

ممحةعلالم محةنوي ممش مم–م١

مانداةممح ي  تممحد لاةمم  ة ماا اةموع  ام ن نممحثم اة م–م٢

ماتلو مش اومحلععمحةمممجةد عاة  ن نمم–م٣

 أواًل: التعليم والتنوير ومكافحة عمل األطفال

م تتتتة ماا ا تمممشتتتت ممحةعلالماءممومال  ،ماءممحم فم محن وطم محدالجبم محخا  ،ما مخال م -
 ا مخال ماعلدي ميعو ممماةعع ا،محلةعلالممحدستتتتتتتتتةد ،ماعفممح ا ا،ماعع مآحا انم   تتتتتتتتت ئلن،

  تتتتت حةللماءممحةعلالم محةنوي م إمم ذممومستتتتت  ،م اعةدعي معل مان هجما  ممحوعءم محدع اةم
لمصتتتتتتتتتو ممحةمع ماءمموممومحءممحع حل ماعلالميىتتتتتتتتتبممحعموم يو تتتتتتتتت مأاقممحعلداةم امع محل

 اعم سممحد ةد م اعم سممحتصتتتتتتتتتتوممحومحع،مادن هجمماصتتتتتتتتتتو ممما مخال ممشتتتتتتتتتت ممو  مك،
امتعمالمانتيتيهت مممم اةمتعاتةم اعللم مط  معلدت ،ماتامتنمفتعمالمانتيتيماثتومهتيهممحدتعم سم محتصتتتتتتتتتتتتتتو 

 م لعمع اء م حظنل محلماع   م عل م  ت قما  اةل ماءماشت  ي ما  ي اةمم ج ةماءمأكث ما
محدنظد تممحع حداةممحعمعدةمأ ماىتتتتتتتتت ممم تتتتتتتتتة ماا ا تممحدنتياممحةءماىتتتتتتتتتد ممم تتتتتتتتتةعماةم
 مم تتتتةد مية،م أ ميشتتتتة كماءمذحرمموما  تتتتستتتت تمم الممحدة عام انظد تممحعدوممحع حاةم

  موفلاداةممحع ااة 
اءممحم فم محن وطميشتتتتتة كمع مانتييمم تتتتتة ماا اةمفويةمحنشتتتتت ممحةعلالمعل ممط قم م تتتتت م •

مشتتتتتت ممحةنوي ،مايل مموما مهوماعنءماامم ذممومستتتتتت ماةم،مهوماءممحومف ممت حما مأجوم
 إنقاذ اإلنسان ومكافحة عمل األطفال.و  اومجلةممحتظ ممحظالاءمحدةط  ،م

ع مأيما  ماءمأيمف يةمأ مم  مأ مأ ضمم ئاتةمهوماومن ماءممحعت حل  ممميخصم لتعهم •
ماتةمجدعت ن،م إ ممح  صمعل ممممت ذمه منمم نتت  مهوممممت ذمامطم توميخصممومستتتتتتتتتتتتتت 
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حلع حلما مشتتتتتتتت   ممحتم ،م محمىتتتتتتتت نمعل م ي  تممحةخلاممحثم اءم ممجةد عء،ممحدوحعام
 حال ه ب 

ين النهج اإلوةالحي في التنمية سةوف يكون فعاًل مؤثرًا، وآمنًا، مع  
الخمسةةةةةةةينياا  اسةةةةةةةتخدام االسةةةةةةةتراتيجياا الثورية التي نجحت في  

والسةةةةةتينياا في نشةةةةةر التنوير والتعليم.. في الصةةةةةين وكوبا وتنزانيا  
وكلهةا تجةارب لم تعتمةد على موارد    ،وبلةدان كثيرة في أمريكةا الالتينيةة

بقدر ما اعتمدا على اإلرادة والمشيئة والتعبئة االتتماعية،  مادية،  
ج  تجارب ال تنسةةةةةةةى ، ويجت أن نفيد منها وليكن شةةةةةةةعارنا "نه  ينها

 يوالحي واستراتيجياا عمل ثورية.

ع ممحن  حماءممشتتتتتتتت ممحةعلالمعل ممحن وممحثو يممحييمممنشةةةةةر ثقافة التنوير وإعمال العقل: -
اءممحم يم محن وطم محدن نقممحن ئاةمممم،نهج يوةالحى واسةتراتيجياا عمل ثوريةمأشت م معحان،

يمم تتتتتتتة ماا ا تمم تتتتتتتو ميلو مادث اةم م ئام نيويةماءمهيهممحدن نقمي دومعل مع امنمانتي
مشتتتتتتتت مرم اةممحةنوي م إعد  ممحعمو  مع ما  تتتتتتتتستتتتتتتت تممحةعلالمي بمأ ماظو م م ئام،م فالع ،م
حنشتتتتت ممحةنوي مالوممآلحا ت،ما مم تتتتتةخعم مان هجممحعلو ممحط اعاةم ممجةد عاةم محستتتتتيند   م

 إعد  مم محتنو م  م محدو تتتتتتتام   م ممحةت متممحثم فاة،م محة ايلاةممح  ذاة  محلةعلالم محةعلل
 محعمو 

ع ممحةعلالممحد ابطم نشتتتتت ممحثم اةم لع ممحةنوي م  م ا  تتتتتةخعم ممحو تتتتت ئوممحدةعع امااهعمال م -
فالتعليم  د يكون تعليمًا ولكنه  محدةعع ا،مينشتتتتتتتتتتبمعالفةمعىتتتتتتتتتتويةم ي ممحةنوي م محةعلال  م

ائلها ليس تنويرًا.. التعليم يكون تنويريًا بارتباطه بعال ة عضةةةةةةوية بثقافة التقدم وبوسةةةةةة
التيمممحلتظممميعنءما   ما وممLiteracy هومات ميدل مأ ممطلقمعلاتنمحتظممممالمختلفةة..

 لممحدنةجمحعموماسةني ماثما امحةعلم-اءمم صومم–م ااةم،م اعن هممحعفيقم
اءمم صتتتتتتتتومانيممحم  ممحستتتتتتتت  سمعشتتتتتتتت مهوم حيعممحةنوي م مشتتتتتتتتامما تتتتتتتتة  اةمممحع  مممحةعلالمم -

محةنوي م انداةممحمع امعل مععد  ممحعمو  م مم تتتةن  معح ممحب  ممحعلدءم م تتتة ماا اةمحنشتتت مم
   م ال ا ةممحتظ ممحظالاء  مشامحم ئقممحومف ماءممحط اعةم محد ةد 

م
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المحليةةةة   البيئةةةاا  تنميةةةة  الثقةةةافةةةةإلثةةةانيةةةًا:  الفقر   والتنوير  عةةةادة بنةةةاء         ومكةةةافحةةةة 
م:موعمل األطفال

اشتتتتتتتتتتتتتت  ع تمانداتةممح ي تةممحد لاتةم  م محصتتتتتتتتتتتتتتنت ع تممح تيمئاتةم  ميةلمذحرما مخال ممحةو تتتتتتتتتتتتتت ماءم
م محصن ع تممحا معاة،م م عد  ممحيعيوية  م مومة جاة 

ع مأيماش  طمعمة جءمص ي مأ مم ي ماءممحم فم محن وطم محدن نقممحن ئاة،مهومأ م،:ماش  طما اويمم
Education Based Developmentميتةحما صممحعدومأا  ممحشب ب  م ي اطممحعدوما حةعلالمممم،

مم محة ااةم محثم اة  ماشتتتت  ع تممحةنداةممحد لاةممح  .تتتتنةمحلةعلالمهءماشتتتت  ع تممحلع مانل معم  ز
ماوعاةممحدومنني م ان نمرم اةمجعيعام،مامو معل معالف تممجةد عاةمجعيعا،ما مقممحةنوي م محةمع :

 اس ععماءممحمى نمعل ممحعاحةم ممفص نمممجةد عءمحألا م   -
 اوا ممم ةمال ممحيماءم اةاحما صممحدش  مةماءممومة جم محعدوممح د عء  -
 جعيعا اوحعمان خممجةد عءمح . محثم اةم والم -
مممخ م ماءممحعدتوما مخال ماشتتتتتتتتتتتتتت  ي ماندويتةمالتع معح ممحة يي ممحثمت اءم ممجةدت عء،مم -

د ةوفم اناةمعمو مم ا م ممحصتتتتت   م محظب  محي مميا يي ممدطممحشتتتتتخصتتتتتاة  م ا عح مي  يم
اءمموم  زم محعدو  مم–عل ممحستتتتتتتتتتومن  م إكستتتتتتتتتت  للم تتتتتتتتتتلوما تم ما ل تم أاظ  ممح عمرةم

 ن سمانلجممحةتظي ممحعدلءم محةد  رمممجةد عء  مومة جم اندءماءممح
اءممحم فممم،اىتتال،مع ممحدشتت  ي ممحظ ي امم،ع ماشتت  ي ممحةنداةممحد لاةم محصتتن ع تممحصتت ي ا -

 محن وط،ما مشتتامل ماواي م ي  تممجةد عاةمجعيعا  ماءمموماومف م ف فممحد ةد   م ي  تمم
اةماة   اما مهادنةممحتظ ممحظالاءما  ي امح ي  تمهادنةممحثم اةممحة مراةممحد .تتتتتتتتتوية  مرم 

محدةعر ما حعي م هادنةم ج  ممحعي م عن صتتتتت ممحطبم تممحطتيلاةم  ممحدستتتتتةنعي ماءمر  ماللم
ممحلبشانداةم يعاةم ي معمة جاةم رم اةم الااة،ما ابطما حدلستتتتبممحستتتت ي م والمما مخال م

  مم ةلالك 

حقةة هي  ين التنميةة ليسةةةةةةةةةت هبةاا وعطةايةا للفقراء.. ين التنميةة ال
.  تمكين الفقراء.. وتنميةةة  ةةدراتهم على التفكير والعمةةل واإلنتةةاج. 
وتوفير فرص التعليم المسةةةةةةةةتمر ومدى الحياة.. والعمل بيشةةةةةةةةكاله 

 المختلفة.
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ين المشةةةروعاا التنموية المحلية المسةةةتندة على فكر وفلسةةةفة التنوير هي مشةةةروعاا تربوية.  
 يلى تحقيق هدفين: تهدفالتربية والتنمية وتهان لعملة واحدة 

خلقماصتتتتتتتتتو مجعيعمحليمتم محد ةد م محع حل  م اظوي ماعن مجعيعمحلة يي م موم  زممممالهدف األول:
  مومة ج 

م،م محةعلال،:مخلقم ي ت تمجتعيتعامالتع معح معكستتتتتتتتتتتتتتت بممحدنخ ني ماءممحعدتوممحيواءلهةدف الثةانيا
ا تت هتت تمموي تت  اتتةمم وممح اتت امم مومةتت ج،مجستتتتتتتتتتتتتتدتت ،م مفاتت ،ما ممحدعتت   م محدلتت  متممحستتتتتتتتتتتتتتلوماتتةم مم

مماءممحةعلالم محد ةد   م انةجماءممحنلت يتةم ناتةماتت هاداتةمجتعيتعاماءمعمتوممحدشتتتتتتتتتتتتتت  مي ممحدنخ ني 
محعدو،مينشتتتتتامعنل مذما ،ماةد  تتتتتلة  ماعةدعمعل ممتستتتتتل   ماةدة ما م تتتتتةمال ممحيماء  محعيل ممحمع ام م

  ومة ج  محت صةمعل ممممعا جم  ما انةما حدش  مةم  ما انةما

ين أسةةةةةوأ أشةةةةةكال التنمية ، نجده عند أولئك العلماء والقياداا حينما يهتمون بتحسةةةةةين البيئة  
واألراضةةةةي، حتى ولو كانت بالعدل،   المجانية المباشةةةةرة للناس من لالل توزيع الهباا والعطايا

األوةةةولية،  ممالمهيمن على الجماهير بتيثير ثالوث : للعقلالمفاهيمية    البنيةمتغافلين عن تغيير  
م والتنمية الريعية ، والطبقاا الطفيلية

مترسيخ  يمة التعليم والعمل في القرى والنجوع والعشوائياا وبناء وا ع تديد

ع ماومجلتةممحةخلاممحثمت اءم محة تعيت تممحد ابطتةمات ح وطم  تتتتتتتتتتتتتتونممحة تييتةماءممحدنطمتةممحع ااتةمهءمم
أعدت  ممات حةوجلت تممحةندويتةممح يعاتةممحةءممما ماممهةدت الت معل ممومةت ج،م تومعل ا تعيت تما ابطتةم

مم تتتتتتتةي م م ممعةد  معل ممحة   اممحع حاةم محستتتتتتتوا ما  مألممحع حداةماءماواي م أعد  ممممحستتتتتتتدستتتتتتت ا،
مواعم متممح يمئاةممحدةنوعة،ممحةءممميمع معل ممحةع اوما مأ تتتع  ه ممحد اتعةم تتتوفما  تمخ صتتتةمم

ميممحعخو مم عل  ا مذ م

،م عع مممهةد  ما حم فمممحصتتتتتتتت ي ا ا مم تتتتتتتتةد م ممدطممحةنداةممح يعاةم عع مممهةد  ما حصتتتتتتتتن ع تمم
 محدنت نقممحنت ئاتة،م ا ت هتوممومةت جممحا معء،م محصتتتتتتتتتتتتتتنت عت تممح تيمئاتة،ماءممحم فم محن وط،م تتتتتتتتتتتتتتو م

 مف وم تتتتتال تتتتومماستتتتتةد مأ تتتتتب بممح وطم ااميعممحتم م ااميعممحةلداش م تتتتتة ومم نعدةممحدصتتتتتنعةما
محةو يتعممحعت حداتةما تومعمةت جممحصتتتتتتتتتتتتتتنت عت تممح تيمئاتةممحد لاتةم تعم،ما مأ ماايتعهت م انديلت  مع مذحترممم

اظ يسممحبطتت حتتةم محتم ،م عوماتتومإز  مجاتتةممحنظلممح تتيمئاتتةمامط،م تتوم تتتتتتتتتتتتتتي  يمعح مم ممممحتم مميل س
ل مأ مأكث ما مم علين مأ ممعءمممحصتتت ئا تممحألماعحن معمم( 2011 مخ حعمأ ومع تتتد عيوممممحةخلا 
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%ما معدومم نت  ماءممحدن نقممحا معاة،م تومنمممحصت ئا تمعل ماستةوفممحدنطمةممحع ااة،م75
مأ مممحص ئا تممحع حداةماءمعدومم نت   

 لذلك نؤكد على:

ع ممحسا   تممحةندويةممح يعاةمهءم ا   تمانة ةمحومف ممحتم م مح وطم ممععم مم ا ممح يمئءم عل م
عءمأهداةم تتتتتا  تتتتت تممي محصتتتتتن ع تممحصتتتتت ي ا،مأ مممم،ععلممحا مع تم صتتتتتن عةمم  ييةيأ ممحد ةد مم

ال ا ةممحتم ،م اواي ما صمعدومحلشتتتتتتتتتب ب،م  علممحتالح،ماد مي  يماءممحنل يةمعح ممم تتتتتتتتتةم م مم
محةد  تتتتتتتتتتتتتترمممجةد عء،م اىتتتتتتتتتتتتتتال،مع ماواي مم ا ممح يمئءمحلد ةد مملو محة م حومم مألمهيهم م

م مشتتتتطةم ي ماع امحل احم صتتتت  بم ؤسمم اوم مام  مةمااعد  ممحة   ام محستتتتدستتتت اماءمم تتتتةي م مم
ممح يمنما مم  ومقممحع حداة 

 ي ا  ما حةعلالم محدعم سممع مم اب  مأمشتطةممحا معةم محةصتنا م محصتن ع تممح يمئاةم محصتن ع تممحصت
محصتت ي ام اعم سممحتصتتوممحومحعميععلممحةعلالم ي مقممحلع ممحثم اء،معمل م.تتتي اماندويةم محعاممم

مانتصوم محعامايل مع مم خ ف 

اءممح عما ممحتم مأك  ما مم محصتتن ع تممحصتت ي اماءممحم فم محن وطمميلو م   ممحندوممحا معءمممم فعم
 مومةتت جاتتةمممم،محا معءمممم اتتت طماتت ممةتت جمماتتا  ا مذحتترمممم ةصتتتتتتتتتتتتتتت  ي   هماءم ا مع لتتةممحندومممف

 ،م خ صةماءممح لعم مذمتممحعخوممحدنختض  عدومم نت  محل عما ممحتم م مح وطم.   يم

 م عما مخلقما صمعدومحلتم منما م    م أجو ممئمةمحةءميشتتتتتتتتدوممحندوممحتم من،ممد مأ ما مم
محدللماعاياممحعدتتوممحالئقماءممحا معتةم محدنتت نقممح ي اتتةمحة ميقمم ا ممح تتيمئء،ممدتت مي تتبمععتعم م

مممفةصتتتتت  ممح يعء  مع مذحرما ميتةحممحب بمحدشتتتتت  مةا عما مممدومم تتتتتل  ممح ي محة ي متمهاللاةمم
ممحدومن ماءمممفةصتتتتتت  م محةعلالم الي ةممحت صممحظ الةم انداةممحشتتتتتتخصتتتتتتاةم ام ،محنلجمانداةممحمع ا،

م،ماءممة انممحدللم"ممحةنداةمح يةم"م كد ميمو مأا  اا م  

مماءمهيهممح  حةممحةندويةم تتتتتتتتتتتالو مممخ م مم  تتتتتتتتتتت اماد مايل مم نت  ماءم ع يةممحدشتتتتتتتتتتت  طممحةندويم
لال،م ا مرلم تتتتتتتتتتتتتتنوا مخ  اما اويتةماتعاجم مف ممحدشتتتتتتتتتتتتتت  متةم مح ات اماءماءماتزز ما ممحةعمممومةت جء،
خ  اما ااةم ام ،محد ميمو مانمايلستتتتتتتتتو ممحة ااةمم ا يلءمم شتتتتتتتتتل ممم،ممو معنل هن مممحخ  ام ممحخ  ا مم

م چو م يويم
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وفي هذا الخضةةةم من الحياة المنتجة المتضةةةافرة بالتعليم ينخرا الناس في المشةةةاركة في تغيير  
تماعي، فمثل هذه المشةةةةةةةةةاركة تنقل أو باألحرى تحيل األفكار المرتبطة بتنمية الوا ع الوا ع االت

يلى أنسةةةةةةةةقة فعل  في عقل الفالسةةةةةةةةفة والمربيين  وتنمية القدرة من كونها مجرد أنسةةةةةةةةقة فكرية  
اتتمةةاعي، أو بةةاألحرى يلى وا ع فعلي يغير من عال ةةاا العجز واالغتراب يلى عال ةةاا الفعةةل  

واالندماج وفتح الفرص الحقيقية.. وهنا نكون أمام وةةناعة أنسةةقة فكرية تديدة لدى اإليجابي  
الناس، الشةباب، والكبار، والنسةاء ، واألطفال على السةواء.. هنا تتكون أنسةقة حرية اإلنسةان.  
ويتو ز على  وة المشةةةاركة مدى فعالية التغيير الثقافي وبناء عقل تديد لإلنسةةةان المقهور .. 

 لشعور بالعجز ويدعم الفعل االتتماعي في تغيير الوا ع المعيش.يحرره من ا

هن ما ابطمأمستتتتمةممظ يةما  ي م خالصممومستتتت  ماامستتتتمةماعومممHabsbawm 1977:86 يمو م
جعيعا،مانشتتتتتتاما مخال ممحدشتتتتتت  مةم محعدوم محةعلال م إ ماع حاةمأيممظ يةمعمد ماصتتتتتتبحم هن ،مادعفمم

مد عء مع ممحعالفةم ي ممحثم اةم اد ماءمذحرمأيممظ يةماظ يةاشت  مةممحن سماءما يي م مفعللمممجة
محعدلاةمم،ميةعمخومايل ممحتظ ما ممحدد   تتتةة  م ومهءمعالفةمعا  ي اةا(محاستتتألمعالفةمانط حلة يي 

معل مأ ضممحومف  

م،م اقم  ي معما مو ممحدتظ ممحت مستتتتء،ممح امئ يمم صتتتتو،مأ ماشتتتت  مةممحن سم وعء،م انىتتتت  م مط 
ات حثمت اتة،مأيموالم عت  متم إ  مكت تممحنت س،مح ممم وات ميشتتتتتتتتتتتتتتلتوممحة ت مسممحثمت اءممح تعيتعم ؤفماظ يتةمه

 اءممحدشتت  مةمم اظو مادعا مع ما مي عثماءمخىتتلممحدشتت  مةممحيوااةمحلن سماءمحا اللممحيوااة
محومعاتتةممحدنظدتتة،ما اضماعتت مءمجتتعيتتعامحل اتت ا،م تتوم ا اضماعتت مءمجتتعيتتعامحدت  متمحاتت انتت ممحيوااتتة  مم

حلدتتتتتاكتتتتتواعتتتتت مءمجتتتتتعم ،م محا مج،م محةعلال،م محعدتتتتتو  م محطتتتتتتو،م محد أاممم، محدلبس،م مح تتتتتبممم،يتتتتتعا  م
 ا مخال مم    معحخماع مءممح ا اممحيوااةممحةءميةشتتلوم ل م ا مخالحل ممحعمو محعيدم مناة،م محعع 

محثم اةممحدو  رةممحمعيدة،م عالف تمعع ممممات  متم اع مءمممحدشتتتت  مةممحومعاةممحدنة ة،ممماخةتءمامط
ممممممممممممممممحدستتتتتتتتت  ما،م وم تتتتتتتتتاخةتءمأيىتتتتتتتتت ،ممومستتتتتتتتت  ممحدملو ،ممومستتتتتتتتت  ممحدستتتتتتتتتةع ع،ممومستتتتتتتتت  ممحع جا  

مومستتتتتتتتتت  ممحييممميعءماعن ممحطتو،م حمنماءممح ا ا،م مماعن ممم( ممFrantz Fanon 1963 م
مم اظ ممو ه ب م صوحاةماءممش ممحةط  م،م مماعن مج يدةمحقمح يةممحد أام حقممب  ممحس 

وليس بالفلسةةةفاا المجردة، والتووةةةياا االحتفالية واألوةةةواا االبتهالية، يتم لالص اإلنسةةةان 
في التعليم والعمل  وتحريره من سةةةةةةةوار االسةةةةةةةتغالل ، بل يتم ذلك بالمشةةةةةةةاركة الفاعلة الواعية  

 .وتنمية المجتمعاإلنسان تحرير التنوير، و واضحة نحو  المنتج، برؤية
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 ا ةتتوماظ ام اطممحة ااتتةماتت حعدتتوممحدنةجمالتت متتةماتت  زاماءممحتظ ممحة اويمممجةدتت عء،ماتت حعدتتوم امتت ،م
حلتيهممويتعيوحوچاتةم،مهوما و ممحةمت نممومستتتتتتتتتتتتتت  مات حط اعتةم محد ةد م،مامتعماع  ممومستتتتتتتتتتتتتت  معل مم

ا مأجوممحبم نممم–ممجةد عءمممم–محط اعةم فوممينل م ا للم  تتتتتتاط معليل ما مخال ممحعدوم مت حنم
 ناةمم إشتتب طمح ج انممومستت ماةمم  تت  تتاة م م  ممحعدوممجةد عا ،ما حىتت   ا،مانشتتاممحد ةد م مشتتاتم

م فومهم ا  س انمممجةد عاة ممنعالف ا

والتربيةة في يطةار هةذا السةةةةةةةةةيةاق اإليةديولوتي ال يمكن أن تكون تربيةة حقيقيةة يال بقيةامهةا على  
لعمل والعمل المنتج الجماعي، هو الخبرة الحية التي ينمو الطفل من لاللها ، فااإلنساني العمل

معرفيًا وسةةةةيكولوتيًا واتتماعيًا نموًا وةةةةحيحًا. والتربية من لالل العمل هي التربية القادرة على 
يعداد الطفل للمشةةةاركة في العمل. فالعمل هو أسةةةاس التقدم االتتماعي واإلنسةةةاني. وعلى ذلك  

بشةرا أن  (.٨٤ص   ١٩٨٨تربوية وهو غاية اتتماعية كذلك نحسةن البيالوي،   فالعمل وسةيلة
 إنسانية توفر الحرية والعدالة وثقافة التقدم. و سياساا تربوية اتتماعية يطار وعي، و تتم في 

 ممينب ءمأ ممستتتتتتتتتتتتتتت  يم ي معدتوميعوقمحقممحطتتوماءممحةعلال،معدتومي ابطمات حتم م محعوزمفوماتنم
م م ةعب  مم نت  ،ماعدوما اءمانظلماءمعن  ماظ ما اويمي اطممحةعلالما حعدو مم ة ال م

  اجممحة ااةما حعدومحاسماستاحةمشتللاةماستاطة،م ومهوماءمح امةنما يي م م يل حءماءم ناةممحنظ  مم
ممحة اويممحدع فاةم ممجةد عاة،م يمو ما كسمفا ي  م زاالؤه 

نها نتاج تهد وعمل تربوي دؤوب، ويتطلت "ين حت العمل مسةةةةةةيلة ال تيتي تلقائيًا لك
والتعليم وفق مبةاد  د يقةة تحقق األلالق اإلنسةةةةةةةةةةانيةة.    يةدار التعليمهةذا الجهةد أن  

الممكن الوحيةةةد في    واألكثر فعةةةاليةةةة، وهو التعلم  قوم على الخبرة الحيةةةة هي  الةةةذي
 .(Max Figueroe etal, 1974:11)مجتمع يتطلع يلى التغيير.

 مفهوم شامل للعدالة االتتماعية ثالثا :  

ين الوا ع االتتماعي في المنطقة العربية، وكما هو موثق في كل التقارير العالمية يدعو يلى 
وذلك يتطلت منا العمل  . ضرورة وضع مسيلة العدالة االتتماعية في وميم كل أعمال التنمية

االتتماعية، يعبر عن رؤية مستقبلية للتنوير  سويًا على بناء مفهوم واضح لمعنى العدالة 
.  اتديدة لمعنى العدالة االتتماعية، وكيفية تنفيذه" حداثية  " مفهوم يعبر عن رؤية. والتقدم

 . وثمة أبعاد ثالثة يجت التركيز عليها كيسس لمفهوم شامل للعدالة االتتماعية
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افئةة وإعةادة "العةدالةة االتتمةاعيةة مفهوم واسةةةةةةةةةع، يتجةاوز مجرد الفرص المتكة
مفهوم  و ،    Fairness، كمةةا يتجةةاوز مفهوم االنصةةةةةةةةةةاف    Equality  التوزيع

مسةةيلة مفهوم شةةامل ، وهي  ، العدالة االتتماعية  Equality  الحقوق الطبيعية
تكمن في بنيةةة التعليم وثقةةافةةة المجتمع، كمةةا تكمن بةةالقةةدر نفسةةةةةةةةةةه في بنيةةة  

 اال تصادية واالتتماعية والسياسية في المجتمع". البنيويةالعال اا  

لمفهوم    رؤيتناوفي بناء هذا المفهوم، يجت أن نرتع لألدبياا النظرية، الستجالء الرأي، وتكوين  
 شامل للعدالة االتتماعية. 

رالثممظ ي تمأ تت  تتاة،مالدةمحلوصتتو معح ماتلو مشتت اومحلععمحةمممجةد عاة  مم  ح معر  امردةمم م
الوعي وإيقاظ الذاا، وتحرير العقل عند باولو فريري، والثانية ، نظرية العدالة كإنصةةةةةةةاف عند 
چون رولز، والثالثة نظرية نهج القدرة عند أمارتياسةةةةةةن. والمفكرون الثالثة : فريري ، ورولز، 

، من مفكري الحداثة ، ونظرياتهم تزء من بيردايم التنوير، وفيما يلي نعرض بالتصةةةةار وسةةةةن
 لهذه النظرياا.

 يثارة الوعي وإيقاظ الذاا عند باولو فريري -1

حمعمفع ممحتيلستتتتو ما  حوما ي ي  مالستتتتتةم خطو معدوم م.تتتت ةم هداةممحوعءم إيم  ممحيمت جعوم
وعءماتعخال،محة  ي ممحت  م محد ةد ما ممحةخلام  م محتم مات  حوما يتعيم"محوعء"مأ مات  ح فمعرت  اممح

م مح لوم  ماعخال،محةنداةممحمع امعل ممحة يي  

 هءمممConscientizationمممحةءمين  فم ل ماصتتتتتطلحأنلقما  حوما ي يمعل مم تتتتتة ماالاةممحة  ي م
حاسمحلت مات  امامت  لتةمات وم ليايتةمأ ممحع ااتة  م محدمت  تومحلت ماءممحل تةمموم ليايتةمممكلمةة أسةةةةةةةةةبةانيةة

Raising Critical conscissnessم ة ماالاةماع  مع مانداةم م ةث  اماتلو ممماعنءممءتتتتتتتتتتتتتتتتتت م همم
مممممممممممممممء؛تتتتتتتتتتتتتتاةممحةتظي م محعدومممجةد عتتتتتتتتتتتتتتندتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  مم وم ي ةنمممجةد عاةم اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمحيمتمموي   ءمحل

(Paulo Freire 1970)م م

"ين مفهوم يثارة الوعي .. يعني أن نربي أفرادًا واعين بحقيقةة وا عهم، ومهتمين  
بةه، وفةاهمين لةه، فهمةًا عقليةًا نقةديةًا ، عةاملين على تغييره دائمةًا نحو األفضةةةةةةةةةل 
وفق مباد  ينسةةةةةةةانية حرة، و يم كونية تحقق تحرير اإلنسةةةةةةةان، وتفجر طا اا 

بداعية اإلنسةةةةةةةانية لتحقيق التغيير والتقدم اإلنسةةةةةةةاني.. بووةةةةةةةفه ذاا الفرد اإل
 (Ibid:93)حرة".
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ع ممحتم م مح لوم محمل ،محاسما   م ن ممجةد عاةممفةصتتتتتت  يةمامط،م ومهوما   تتتتتت سم ن مم
رم فاةم،مأنلقمعليل ما  حوما ي يم"رم اةممحصتتتتتتتتتتتتتدأل"مرم اةممحعموممحدةلمء  مرم اةمف و مم ا م

محثمت اتةممحمتع يتة  ممحةءمام تومم ا ممحومف ممتامتنمشتتتتتتتتتتتتتتيبماعط مفتع ي م محمتع يتةموادتةممحومف   مم
ا و يةماءممحةخلاممحثم اء  ماستتتةعي ممح لو محدشتتت كلل ما مرم اةما .تتتوية  مموم تتت م محنم

معج اةمممشرمايل محة مأ  لةممحدوتم مح ا ا 

ادعا مع ممحومف مممجةد عءمم اءمهيمممحسا ق،مم معمهن مأ ممحةوعاة،مأ معر  اممحوعء،ممماةلمم
 ع ممآلخ ي ممحدنخ ني ماءمهيمممحومف  معر  اممحوعءمعدلاةماةلما حةت عوم محعدوممحدشتتتتتتتتة كمم

عرتت  اممحوعء،م لتتيمممحدعن ،معدلاتتةممع مممم  مف ممح اتت اممحيوااتتةمماء ي ممحتتت علي مممجةدتت عيي ،مم
ادتتعهلماتت حمتتع متمممم مكةستتتتتتتتتتتتتتت بمفتتع متممحة ليتتوممحنمتتعيممحةءمفتتعم مممما اويتتةما مقمادلي ممحنتت س

محنظ يةم مح  ااممحخلمءمحنمعم إصالحمأ . عللمممجةد عاةم ممفةص  يةممحدع شة،م عمما م
ل م محد  اظةمعل مم  .تتتتت طممحم ئدة م اءمأيمعدلاةمادلي ،ماا ممح الماة ستتتتتعماءموالممئام 

لمم ا ،ممحةىتت ا م والممحدستت وحاة،م م ةظ  ممظ  ممممىتتب  ممحييمي ة  ممحدنتعةممحع اة،م وا
شتتت  مة،م ممم  ز،ممومهيهممح الما اطمم ا م ما حدشتتت  مةم إع  ام ن نممحومف مد والممحةع   م مح

مممجةد عءمم ومم اىو 

يشتتتتتتتتتلوم تتتتتتتتتا ف تمرم فاةمجعيعا،م  اطمم،محةدلي  ممم،ع ممحةعلالماءمعن  ممممخ م مممجةد عء
اويمرمت اءممجةدت عء،م هوممحةعلالمات حعدتو،م ي اطممحةعلالمات حةدلي  مالوم تتتتتتتتتتتتتتات قماعت  ما م

محستتتتتتتتتتتتتتات قممحتييميندومفاتنماعت مءمجتعيتعا،محتللمجتعيتعمحل ات اممحيوااتةماءممحد ةد م محستتتتتتتتتتتتتت م
م( 2018مح يال فم

 ا مخال ماشتتت  مةممحن سماءما يي م مفعلل،م وعءمممعي،ميصتتتبحممحن سمأكث مع عمع ،م أكث م
م حنتس  عا ،،م يندومحعيللممحشعو ما ح  يةم مم ة ال ممحيماء،م محثمةما

 العدالة كإنصاف چون رولز -2

م خالواةم محستتتتتتا  تتتتتتاةم،م اة مقمممممح الح دا ممممم  تتتتتت  تتتتتتاةي معم"جو م  حا"مأ ممحععمحةمهءممح ادةمم
ا عةب  هممحد عأمم  تتت  تتتءماءممح  يةم محدستتت  مام،مممFairness محععمحةم اقمامةىتتتا تما عأممومصتتت 

 ينتيمهيممم  يةلمادمةىتت هماوزي ممحث  متم محدن ا مممفةصتت  يةم ممجةد عاةم محستتا  تتاةماءممحد ةد م
 اىتتد مهيهمم محد عأما مخال ممحد  تتستت تمممجةد عاةم،ممحدنشتتاام.تتد ممح ناةمم  تت  تتاةمحلد ةد مم

مومصتتتتتتتتتتتتتت  ممي ممحت صم اقممحدبت  ئم محدعت يي محة ميقممحةوزممحد  تتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتت تممحةعت   مممجةدت عء،مم
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Fairness،مممحع   مم اظ ا ممحت صماءممحةوزي ممequalityم .تتد  ممح قممحط اعءمممم،Equityحظوممم
ا  ماءممح  يةم محت صممحدة حة م إح مج مبماظ اممحد  تتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتت تممحع  حةم أيممحع تتتتتتتتتتتتةو م محنظ  مم

اظ اممحوا قمممجةد عءمعل ماب  ئم،م ي معم  حامعل مممحستتتتتتتتتتا  تتتتتتتتتتءم محد  تتتتتتتتتتستتتتتتتتتت تمممجةد عاة(
من حيث توزيع المنافع    ،من طرف أشةةةةةةخاص عقالنيين  ،فالعدالة التيار عقالنيمممصتتتتتتتتتت  م م

والمؤسةةسةةاا   .واالمتيازاا بصةةورة يتوافق عليها تميع المشةةاركين ، بما يكفل الحرية والمسةةاواة
 تشكل  اعدة التوافق االتتماعي .التي العادلة هي 

يةصتتتتتتتتتت  معل مممم، ةع   مأعىتتتتتتتتتت نممحد ةد ما  يةمم الةم اقماب  ئم فومععمع  حةممةح اة مقممحععم
أ تت  تتل مموما  ماعع م ممصتت  م يستت هلماءماععالممحد  تتستت تم محدد   تت تممحع  حةم م يم م"  حا"م

عممعذممم  ميوا م،مممع  م،م وجو مات  تمعل مأ تتتتتت سمأ مأيمات  تماءممحث  امأ ممحستتتتتتلطةممميلو مم
اءمممEquityماةا زمتما مقمحللممح قممحط اعءمممم،محيي مهلمأفومحظ ،ماءممحد ةد م  ح رم، مم تتاد 

هومزي  اما ستتتتتي م .تتتتتعاةمم فوممممحةت  تم مأيمأ مشتتتتت  ممممFairnessمممح ا ام اقما عأممومصتتتتت  
حة م حوم  مم،اءم    ماعاشتتتتةمآخ مماعهو م،محظ ،محة محومم  ما  م،م محعم،م،م   مأ مي عثمذحرم

مميحرمأيى ،م اقمااكيعم"  حا" م م(John Rawls 1971 and 1993) محعم،مممما  م،م

شتتت يطةمأ مأمنمحاسما ممحظللمأ مي صتتتومعع مفليوما ممحن سمعل مماةا زمتمأعل ما ممحدةو تتتطمم
حظ ، م يمو مهيمممحد عأمعنعم  حامعل مف عع امأ تتت  تتتاةمانصمممم فويايعمهيمماءما ستتتي م .تتتعاةمم

أخ فمم ردةمف ععاممم عل م"مأ ممحو.تتتت مم صتتتتل محلععمحةميمو معل ممح ا  ممحالز محد عمممومصتتتت  م"
ع مهيهمانصمعل م"مأ م .عاةممجةد عاةما ماظو مع  حةمحي ميلو ممسقممحمومععممحع اةممحييمي 

ممحو.عاةمحصيلةم لسةما مممات ف تممماة م.اةم" 

اد تتتتتعأي مم اتتتتت حعتتتتتعمحتتتتتة،ما لو معنتتتتتعم  حام محىتتتتتتتتتتتتتتتتتت  م محةتتتتتت  تم ي م هتتتتتيمم يمو م ي جسع م ممممممممممممممممممدتتتتت م
م:م(مFraser – Burgess2013 م

ممح قم مح  يةم محدس  ماممالمبدأ األول :

 ذحرمم ة ميقممحخي محل دا ،م خ صتتتتتتةممحت  تمم فومحظ ، بطمماتم محت  قما م ممحةت مالمبدا الثاني :
م اقما عأممحالاس  مام ي ممحى  ما حععمحة 

م
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،م تو ميلو ماعن هماءممحدد   ت تما حععمحةم ي ممحىت  م هيمممح أيمعنعم  حا،مأيما عأممحالاست  مام
عل مم نت نم،مممذحترمملو ميعل م  اتتةمحلت مماةات زمأك  ،معمدت مي تبمأ ممي صتتتتتتتتتتتتتتتومممحيوااتةمأ ممتوما  مم

وهنا نجد أن مبددأ تنمية القدرة عند أمارتيا سةةةةةةةةةن مبدأ مهم تدًا لسةةةةةةةةةد هذه الثغرة في  فع مان م
 عل مذحترم أينت م.تتتتتتتتتتتتتت   امع ضممظ يتةمأات  اات م تتتتتتتتتتتتتت ماءممحعتع ممم.مفهوم " رولز " عن العةدالةة

 ممجةد عء 

وهةذا التوزيع يتم وفقةًا لعمليةة  ،  الليبراليةة هي نظريةة توزيعيةة للعةدالةة االتتمةاعيةةنظريةة رولز ين  
 اط يقممظ يةم"  حا"ماءممحة ااة،مم  عقالنية اتتماعية مفتوحة على أسةس من الحرية واإلنصةاف.

يمةىتتتتتتتتتتتتتتءمعف م ما تعأماظت ا ممحت صم مح  يتةممحشتتتتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتتتتاتةمممم،فطت عت تممحد ةد مما مأهلمم ات عةبت  هت
 هيهممحدب  ئمهءممحةءماىتتتد ممومصتتت  ممم ستتتةم محدع  تتتة(م،م محندومممفةصتتت  ي  يدم مناةممحد  تتت

 ي ممممReflectiveممquilibriumمممحدوم  م ع ئعممحدنتعةم ا  تتتتتتتتتتءمأ تتتتتتتتتتسممحةومز ممحعمالمءمماوزي ماء
  م(Fraser- Burgess 2013)محموفمممجةد عاةم محسا  اةماءما ةد م يدم منءم

استتتتتتةم ماةمع م،معممأمل ما ع ماث حاةمعذمممظ م معحيل ما ممممحي  محء ؤيةم"  حا"مفعماة مقماءما ةد مم م
،مما ةدعت انت ممحع ااتةانظو ما ةد ميستتتتتتتتتتتتتتع معح ممحندوم محةمتع م مع ماتلو ممحعتعمحتةمممجةدت عاتةماءمم

وي مممحةنكتت حد ةد ممحدصتتتتتتتتتتتتتت يم،مممية مقمعمماءمعنتت  معدلاتتةماندويتتةمشتتتتتتتتتتتتتتت التتةماعدتتومعل م نتت نمم
محعمالماةم مح  يةما مخال ماو تتتتا ما صممح  ي تممح  ا اةممحةءميةدة م ل ممحبشتتتت م،ما حد ةدع تمم م

أ مم م ي معممحب حث  م"ه اي م ايةا"مأ ممحمل محستتتتتتتتتتتتت عاةمعح ممحندوم،مهءما زمحألما ةدع تماةخلتةمم
 مماع  ممحظللمممجةد عءمم ا ماءممحستتتتا  تتتت تم موج منمتم محد  تتتتستتتت تم،ممد مأمنمم اجمأيىتتتت ،مع

م ا مم ممحثم اةممحد ةدعاةم محد  تتتتتستتتتتاةم،ممحل ةم م ا م م اد   تتتتت اللمعزمنممآلخ ي م م"محظللمم ا ماءم
ونؤكةةد كةةذلةةك على أن  مممم(Hyten and Bettez 2011)اءم ناتتةممحةنداتتةم مدطمممفةصتتتتتتتتتتتتتتتت  "مم

والقهر  والظلم  عامالن أسةاسةيان في التهميش  الظالمية  اال تصةاداا الريعية والثقافاا الماضةوية  
 للفئاا األضعف ، ولاوة المرأة والطفل والمناطق الجغرافية الفقيرة.

م،ع ممحنظ يتةممحلي  محاتةمحلعتعمحتةمممجةدت عاتةماوجتنمم مشتتتتتتتتتتتتتتطتةمحو معدلاتةممحةوزي محلت صممحدةظت ا تة
حلدتتعم سم محةالايتتي م يةلممحةع ي مع مذحتترماءمحلنتت س،م محخلقممحت صممحدثل محة ميقمموماجماالئدتتةمم

يشتتتتلوممحدنلجم محةع يسم مم تتتتةععم متممحدع  تتتتاة،م اوزي ممحدعلدي م اصتتتت   ممحةعللممحةءممحع  ما م
ا ةت جلت ممماثتوممةت ئجممماة ت مت تمأ ما دوعت تممحدلت  متممحدلةستتتتتتتتتتتتتتبتةممحةءم،اةاحمموم ت زمتممحة اويتة

 يومم،معل م تتمحةنداةمممفةصتت  يةم م ا خةصتت  ،ماا ممحدتلو ممحلي  محءمحلععمحةمممجةد عاةماءممحة ااة
محدصت   ممحةعلاداة(مممم–محدعلدو ممم–محدع  تو مممم– محد ةوفممممInputsععمحةممحدعخالتممامميلةلمحدث  ،م
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مم–محةءماشتتتتتتتلوممحظ   ممم تتتتتتت  تتتتتتتاةمحلةظ ا م محدستتتتتتت  مام،م ذحرموم  زماخ ج تم مدوممفةصتتتتتتت  يمم
ممدومرم اء(م م–اى ا ممجةد عءم

أهمية مفهوم المؤسةةسةةاا العادلة  س المدلالا والمخرتاا. وعلى الرغم من  يين ما يهمنا هنا ل
عنةةد "رولز" يال أن األهم هو حيةةاة النةةاس الوا عيةةة والبيئةةة الثقةةافيةةة العةةامةةة وبنيةةة العال ةةاا 
االتتمةاعيةة التي بهةا ومن لاللهةا يتم بنةاء المؤسةةةةةةةةةسةةةةةةةةةاا ويتفةاعةل االفراد ألةذًا وعطةاًء . وأن 

ى المدلالا والمخرتاا، ذلك التقويم من أتل العدالة االتتماعية ال يمكن أن ينصةةةةةةت وحده عل
أن التقويم العادل الداعم للعدالة االتتماعية هو تقويم لحالة األفراد والجماعاا المعاشةةةةة بالفعل 

 على أساس منهج تنمية القدراا.
 
م:نهج القدرة عند أمارتيا سن -3

ي  تتتسم(،مم2004 ممحةنداةمح يةمممماءمأهلمأعد حنم " تتتممأا  اا "ع مانلجمانداةممحمع ام،ممحييمأ تتتستتتنمم
حنظ يةمانظ م،معح مموما  ماءممحد ةد م اقمح حةنممحدع شتتتتتة ماةنداةمفع اممحت  مهءماو تتتتتا ما صم
مح  يةمحنم،ما ستتتتتتب مل ماو تتتتتتا محت صمفع اممحت  معل مممخةا  م م محمع امهن ماعنءمم تتتتتتةط عةممحت  مم

هءماتت ميدثتتوما دعتت تمممحمتتع اممعبتت  امأخ ف،ممأ مامم ةمحل اتت امملمأ ما ميقمعم تت زمتموادتتّمحل اتت  ماعدتتومواّم
 تعيلتةما مأشتتتتتتتتتتتتتتات نمي  تبممحت  م يمتع معل معدللت مأ ميعاشمايلت م محتيحترمات حمتع متمهءممحت صمأ م

م م(Walker & Unterhalter 2007)مح  ي تممحدة حةمحلت  محة ميقمعم  زميعة  همواد ،م

رة الفرد على القيةام بفعةل وظيفي   ةد. ين ، كمةدلةل للعةدالةة االتتمةاعيةة  القةدراا  تنميةة  ويبين نهج 
ينما يعتمد على الشروا الفردية والعال اا االتتماعية مع اآللرين   ،لتحقيق أهدافه في المجتمع

 ،، والظروف االتتماعية والسةةةةةياق االتتماعي الذي يتمكن الفرد من لالله أن يحقق يضةةةةةافاته
ومن ثم في ممارسةةةةةةة حريته اإلنسةةةةةةانية في االلتيار وتحقيق الذاا والمشةةةةةةاركة االتتماعية ، 

ورة وتود تكةامةل عميق بين  وى الفرد الةذاتيةة والترتيبةاا  بمعنى آلر أن نهج القةدرة يرى ضةةةةةةةةةر 
الموضةوعية االتتماعية والسةياسةية نمسةتوى المؤسةسةاا الداعمة للفرد في القطاعاا المختلفة  

 والحقوق المدنية والسياسية( .

،مينطويمعل م.تتتتت   اممحةدلي ممحدع اءم اع   م ال  متم وال(ممموما  متممح ا املجممحمع اماءم
 محدستتتتل مطلبما حىتتتت   امعح مج مبممحمع متممحدع فاةمفع متمأخ فم معدةمحلت  م:ممحصتتتت ةمممحييمية
حنمممعح مج مبمجو اممحد  تتتتستتتت تممحعمعدةمحلت  م اليبم، مح ع يةمممجةد عاةم ال  متممحعدو مح يمنمم

مكوم  وم أمومطممحةدلي  
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ملجمانداةممحمع امعنعممعح مم ا مرلمم عما ممحدللمأ ممستتتتتتتتتتةنعممحةنداةماءمجوه ه مانداةمفع امم ا م  م
ع حلمممفةصتتتت  ممحظ ي م"أا  اا م تتتت " م مظ يةنما مز ام الدلةمحنظ يةما  حوما ي ي  مااذممم  ما  حومم
ا ي يمينت  يماتارت  اممحوعءمح نت نممحتظ م محعدتومممجةدت عءمم وممحة يي ،ماتا م"أات  اات م تتتتتتتتتتتتتت "مينت  يم

 م فمأ معرتت  اممحوعءم انداتتةممحمتتع ام جلتت  محعدلتتةم محتتعاممم، ةنداتتةممحمتتع امحألا م ،ما مخال ممحةنداتتة
كةذلةك فةإن نظريةة تنميةة  مماءمعدتومجدت عءمي مقممحة يي م يلت احممحتم م مح لتو مم،ح نت نممومستتتتتتتتتتتتتتت  

القدرة عندد أمارتيا سةن، هي مكملة أيضةًا لنظرية رولز في االنصةاف، فمبدأ الالمسةاواة في يطار 
  عن اآللرينٍ لةةديةةه  ةةدرة وفق  يال يذا كةةان من سةةةةةةةةةيتميز    العةةدل عنةةد رولز، ال يمكن أن يتحقق

 مفهوم " سن ".

محةنداةمعنعم"أا  اا م تتتتتت "مح يةم  ما حةنداةمي بمأ ماخلقم مفع ،مجعيعم،م  ميوا ما صممحدشتتتتتت  مةم
اءممح ا امممفةصتتتتتتتت  يةم ممجةد عاةم محة اوية،م هيهممحت صما مقمحلت  م"ح يةمممخةا  "ما م ي مم

ماةعع ا ا صمم

عممأ مح يتتةممحت  ماءمممخةاتت  م  ماةطلتتبممحمتتع امعل مادتت   تتتتتتتتتتتتتتتةمممخةاتت  م  م محمتتع ا:م عءم،م
 اع اةم،م ال  ا،م  تتتتتتتلوما تم ما  ه تمعي   اة م ا اةالكممحمع اميصتتتتتتتبحممحت  مذما ،مح ا  مادل مم

ممحت  ما ماد   ةمح يةمممخةا   

ومف ،ما مخال مانداةمعمستتت ماةم،ماوا محلت  ممحت  مف   معل ماد   تتتةمح يةمممخةا  ماءم محع م
ما ص ،ماةعع ام ناة،مادن نماس حةمحدد   ةمح يةمممخةا  ما م ي مهيهممحت صممحدة حة 

م
القدرة هي استطاعة الفرد القيام بعمل  يم أو تحقيق حاالا  يمة للمعيشة وللحياة.هي تمثل ف

  . (97:    2004أمارتيا سن    يعيشها. نتجمعاا بديلة من األشياء يقدر الشخ  على عملها أو  
القدراا هي الفرص أو الحرياا المتاحة للفرد لتحقيق أو ينجاز ما يعتبره    نقول ينبعبارة ألرى  

  يمًا. 
م

ممعم هيمممحةع ي ميخةلامع م ؤفمأخ فما فمأ ممحععمحةمعمص ا ،ماءماوزي ممحدص   ،ممد مهءمعن
اعةدعمعل ما ميعة  هممح مصعممحخ  جءمأمنمممجو م  حا مذحرمأ ماعضممح ؤفمحو معدلاةممحةوزي 

م اىومحخلقممحت صممحدثل  م هن ميخةلاماتلو ممحمع امع ماتلو م"محةوزي ممحدنصامحلث  اماءم
محد ةد " ماث  مذحرما عيعممحدعلوا تم محدل  متمح ن نممحدنلجممحع م ءمأ مانتييمعدوماءمايعم مم

م مممفةص  م
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محنظ اممحنتعاة،م أمنماءمعدلاةمامويلممحدس  ما،مم عمأ ممنظ معح مممع مملجممحمع اميوجنمامعم،معح مهيه

كوما  ،محاسممو يلةمحلندومممفةص  يمأ ممم ةم م مممجةد عء،م ومملع م   يةماءمذمان مع مم
ملجممحمع متمينظ معح ممممس  ما عةب  هم  يةماءمذمان،م حاسمعن  م،ما جعا ،ما  ي ،م يلةلما حةوزي مم

حلث  ا مع مملجممحمع ا،ما  ح ف،ميةىد ممحت  يةمم خالواة،ممدم  اةما معمعل مممممحع   ممحدنصا
محت  ،م أ مم ا م مهلمم هعم مم    اةمم ااري ه معل ممومس  م ا ارلمادعفم أ مم اع  مينب ءمأ م

 (.Brighous and Swift 2003ن حالهةد  ممحخلمء 
 

محنة ئج،معمنمينموما و ممحة ليومعح ماا اسم امويلممحش   ممامويلممحمع مت،محاسمامويلممحدص   مأ مم
ممحةءمادل مأ ماعي مم ا م ما مأخيممحم م متممحةءمامو مأ ماسةنعمعل ما ميعةمع  مأمنموياّ ل م

م
مم مم  ألممتسل محةع ضمفىاةماس  مامشءنماعي مممحةءموممظ ي تممحدس  مااةممممممةمعمأا  اا م  

محعخو، اس  مام محدث  ،م معل م  يوم مح  ي ت م اءمم أ م مح ا هاة،م مح موق،م مممممممممممممممممم اسةوفم
محدةظ ا ة ات صنم ا   م حظوم محةنظي م محة ليوم أ  سم عل م محمىاةم اث  م مممممممممممممممممممممممم ممحة ااةم

(Brighous,H. 2000;Ball 2003)ادثومهيهممحنظ اماعاعن معح م . مأ حوي تماثوممم،م، م حيحرمم
ممى ممحدس  ماماءممحعخومأ  سمعدلاةممحةمويل مم ا مرلمحدس  ماماءممحعخومحظوممحظب  ماءم لعما ،م

م
عل م  يوممحدث  ،ماءممحة ااة،مم عمممم ع م"م  م"مي معمعل مأ ما مينب ءماس  مانمحاسممحدص   

سبةممحدعلدي معح ممحةالايي،مأ مامعم ما ع ما ممومت قمماثومممماءممحدص   مماعا  ماةشع محلدس  مام
 ميحرمم  ممممس  فماءممحنة ئج،معل م  يوممحدث  مأ ممومنتومية كممحدع  ةمممم عل ممومنتو

،مHuman Capabilitiesس  ينمهوممحمع متممومس ماةممم يمو م  ما مي بمأ مممم اد هالتما ع ا
" مأيما ميدل محلن سمأ ميلوموممعلانمأ ميسةطاعو ممممادعن م"ا ميدل محلن سمأ ميتعلوهمأ ميلوموه

معدلن( 
م
الناس يجت أن يتمكنوا من ونع التياراتهم في شئونهم من أتل حياة ذاا  يمة لهم. لذلك  "  

تقريره  في  للفرد  المتاحة  االلتياراا  ألرى هي  بعبارة  الحرية.  أوته  أحد  القدرة هي  فكرة             فإن 
 ."لنوعية الحياة

م
م
م
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 القدرة والوظيفة عند أمارتيا سن
م مOutcomesمحو اتةم أ ممحو  ئا(مهءمموم  زمتممحن ا ةم

ممحمع متمهءمموال م تممحظ فاةماءممحت  ممحةءمية مقم ل مهيهممحو  ئا 
 نتسممحمع ما عيعممح  ا  مأ ممحةلداشمممم،م أيى ،ممم،ملجممحمع متميوا من يمةمحةمويلممحدسي اممحة اوية

أ مممم، ومم مامعل ممح  ي تممح  ا اةمم، موفص ن م هيمممحنلجميط ح ن ماا مممم مامعل ممحو  ئا
ما صممومالدييممحةءميدةلظل محاخة  م حين اما مي مهمواد محن مم،ا  ح فم

م
 Freedoms & Agenciesالحرياا والمشيئة 

سان مجتهد ومسئول، لصنع حياته أو حياتها في ضوء أهداف  المشيئة تعني أن كل فرد هو ين
 (. ّيرمهمة له أو لها ناإلنسان ليس ُمس

 
 Justice as Fairnessالعدالة كإنصاف 

 مام  حاماءمأعد حنمعل معف اةما  س تمع  حةمحةظوي ممح ناةمما م جلةممظ مأا  اا م  م،مامعمم
يةوماقم لومللمملا ،ما ماةطلب تممحعدوممحسلالمحليهممم    اةمحلد ةد ممحةءماوجبمعل ممحن سمأ م

ممحد  س ت م
أ م  حاميتة ضمأ ميةوماقممحسلوكمعل مم وماالئلمحد مهوماطلوبمحتع حاةمممم،فامو مأا  اا م  

اميالمم حلن سماءم محعملاةم مح ا ام محة ميامعل من قم عح م يلع م "م أا  اا م  م "م أ م عمم محد  سة م
محدى اي م اعيعامم ر معل من اعةم شدوحاةماظ اممحععمحة محععمحة،مهيهممحتظ اممثي امم

م
م   Justice as Fairnessرولز. العدالة يتضمنها ينصاف 

أعط م  حاما دوعةما يعاما ماب  ئممحععمحةممماعنءمعممااف اةما  س تمع  حةمم يمو م"  "محمعم
أ مم محن سم عل م اوجبم فاد م محد ةد ،م اءم م    اةم مح ناةم ملا ،ممحةظوي م حيةوماقم يلاتومم لومللم

م اةطلب تممحعدوممحسلالمحليهممحد  س ت م
 

ع مردةممومحء،مأ ما  ح ف،مصو م،مح جةماءما ميام"  حا"ممحط  ءمعل ممحد  س تم حي ميتة ضم
أ ميةوماقممحسلوكمعل مم وماالئلمحد مهوماطلوب(م عم،ما ممحة ميامعل م مف محا اممحن س،مأ م

 اممحتعلاةمحلن سماءماميالممحععمحة مع ممحععمحةما م جلةممظ "م  م"ممثي اممحة ميامعل من قممح امم
م (م14صمم 2009محدى اي ماعيعامم ر م ام ،محط اعةم  عةماظ اممحععمحة م أا  اا م  م

م
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ا م أا  اا م  ممم محععمحةماءمام  اةم محن سما ح  لما مأ ماب  ئم ا حد  س ت،م وما يوي تم ع  م
محد  س تمالعبم   م،ماس ععم،مالد ،ماءممممأ م ح ي تممحن سممحدعنيي ،ماامنممميدل مأ ممة  هومم

محسعءمحلععمحة،م أ محالخةا  ممحسلالمحلد  س تمأهداةمح  دةماءماش  طماعاياممحععمحة،معح مج مبمم
محدع  حةماط يمةمععيعامشة  مفادل مممما ع متممحسلوكممحت  يم محد ةدعء م اعخوممحد  س تماء

أ ماس هلماب ش اماءمن قممح ا اممحةءميسةطا ممحن سمماب عل محسبماتلواللممحتظ يم محخ ص(م
محل ادة م

م
 هن مم فم.   ام أهداةمانداةممحثم اة  مذحرمأ ممحن سممد ماتظ ماعاش م محن سماعاشماط قمععيعامم

 محةع   مممم،صو مم.طل  ممحد أاماثال،  م إمظ  محموقممحطتوفعماالئلممحععمحةمأ ممماالئدل  ماث  مذحرمم
محعالف تمممجةد عاة  معحخمذحرما ممحصو ممحةءمهءمجانما ممحثم اةممحدةخلتة  ما حثم اةما ع ماءمم

م ئاسءمحلسلوك م حيحرمفعماسونمأحس ممحد  س تماءمرم اةماةخلتة م
م

 المواطنة
التنميةة المتكةاملةة، وإرسةةةةةةةةةاء العةدالةة االتتمةاعيةة  ، وإرسةةةةةةةةةاء مفهوم  المواطنةة  وهنةا يةيتي مفهوم

 الشاملة.
 

فالتمكين المعرفي المتكامل مع القدراا الالزمة في القطاعاا األلرى المذكورة في الفقرة السابقة 
وإرسةةةةةاء مباد  العدالة االتتماعية ينما تتم بهدف ترسةةةةةيخ المواطنة وبناء أفراد يؤمنون بقيمة  

االتتماعية وحقوق اإلنسان . ويتعاملون ييجابيًا مع مشكالا المجتمع   المعرفة والحرية والعدالة
 على هذه األسس .

عمدتت مالةا ماد دوعتتةما م محدومننتتة،مم محد  تتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتت تممحة اويتتةممحةءمان ومم وممحعتتع مممجةدتت عءم
(م3 م،(م .ت ماستةوي تمع حاةممحةوف مح دا ممحةالاييم2 مم،(ممحدست  مام محعاجمممجةد عء1 م:محدب  ئ

(ممحدمت  اتةممحشتتتتتتتتتتتتتت التةم محدنظوااتةماءممحةدلي مم4 م،ةممحعالفت تم محةتت عالتمممجةدت عاتةممحدةبت  حتةاندات
(ممحةعخالتممحتو يةممحةءماىتتتتد مم5 محدع اةم مح يمنم محصتتتت ةم محععلممحنتستتتتء،مماءمم،ح دا ممحةالاييم

صتتتتتت  م،م(مانداةممحمع متممحد  تتتتتتستتتتتتاةما ماظنوحوجا ممحدعلوا تم مما6 مم،ا ميقممحععمحةمممجةد عاة
 محدع اوممحةءماشتتتتتتتتتتتتت  معل ممحدد   تتتتتتتتتتتتتةم محة  يب م يةطلبما ميقمهيهمم هعم ماعايامعال م تمم

صتتتت اةم،م اد   تتتتةممحة   بممحعلداةم ممحمحد  تتتتستتتت تممحة اويةمااا ك م أ  متمم مشتتتتطةممح ي .تتتتاةم م
موا م:ااءممحد  س تممحة اويةمينب ءمأ م م محدن خمممجةد عءممحعمعلمحلدومننةم

م
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مفنومتماتةوحةمحألاظ  ماص  ممحنظ مع م  جةمشيوعل ممحع  م م–م1
ما ممح د عةمحةب   ممحعالف تما مأجوما ةد مأاىو مرمةمامع متمم ا م محلعدوم–م2
ممحمع امعل مم ةخعم ممحةتظي ممحن فعم مو عمطم ا ليوممحدشلالتمممجةد عاةم محسا  اةم محعلداة م–مم3
م م محعدوما مأجوممحخي ممحع  م ممهةد  ما و اممح ا امحآلخ يم–م4
م،ماءمعن  ممحدع يي ممحع اةمحلععمحة محنى  ما مأجومحموقم م ماةمم فلا تم،م محدلدشي م–م5
مانداةممظلم والماععلمأ  حيبممح ا اممحعيدم مناةم م–م6
م (Hytem  & Bettez 2011) اضمم ة ال ممآلخ ي م محعا طمع محموفللمم–م7
م

تعني  ينما "  على أن مباد  الحرية والديمقراطية والعدالة االتتماعية  ((Bull 2008 ويؤكد بول  
وحقهم في المشةاركة في عملياا   العاملينبطريقة تضةمن رعاية وتنمية  دراا    المؤسةسةاايدارة  

وةةنع القراراا العامة والخاوةةة حتى يشةةعروا بالتقدير واالحترام للمشةةاركين المتفقين والمختلفين 
من لالل   تحقيق األهةةدافنميةةة  ةةدراتهم على بنةةاء المسةةةةةةةةةةاهمةةاا من أتةةل  هم، وتعفي مجتم

 ."المشاركة ، وأن يسلكوا وفقًا لنتائج هذه العملياا لتحقيق الخير العام لهم ولآللرين
هءممحةنداةممحعمعدةمحةنداةمفع متمم ا م م ان نممحد  تتتتستتتت تممحةدليناةمممم، محةنداةممحةءمم معمعليل مهن 

هءممح  يةم،مادعن مانداةمم،ممد ميمو م"مأا  اا م تتت م"م محةنداةم ليمممحدعن مم متممح  .تتتنةمحليهممحمع م
 ماستتتتتتت طمفع متممحت  معل مممخةا  ،م ماستتتتتتت طما صمممخةا  مأا انماءممحةعلالم ممفةصتتتتتتت  م مح ا ام

 Sen 1999) م فتتعمحتتع ماعن ممح  يتتةماءم"مممحبوبةاني  كيشةةةةةةةةةورمم"مممتسممحدعن عل مم ي متتعمممم،
ا  ي ممحت  ما ممحخو م اواي مم:وثانياً م ا  ي ممحت  ما ممح  جةم محتم مأواًل:مم:اةصتت ععااستتةوي تمم

ا  ي ممحت  ما ممح لوم ادليننماع فا ،م استتتتتتتتتلا نما حدل  متم محدع   مم:وثالثاً محشتتتتتتتتتعو ما  ا  م م
محت  ما مما  ي م:ورابعاً  مح الم ا ميقممحةعللممحدستتتتةد ماعفممح ا اممحةءمادلننما مح يةمممخةا   مم

ا  ي ممحت  م ةو تتا ما صممحةنموم مممةم  ماءممحدل  مم:ً ولامسةا مممومستت ماةمممحبط حةم إنالقمن ف ان
شتتتتتتتو ماح يةممحةتظي م ح يةممحةع ي م مح صتتتتتتتو معل ممحدعلوا تم كمم:وسةةةةةادسةةةةةاً م  محاا  م محل  ام

م( 199م–م197:مم2009ا  وا مءم،ممحة جدةممحع ااةم

عل مأ ممحدومننتتتتةماعن مادلي ممحت  ما ممحمتتتتع امعل ممممتتتتعاتتتت جمم م فمأ ما ممحدللمأ مم متتتتعمم
 مممخ م ماءممحعدتوممحدتعم ممحعت  ،م محمتع امعل ممحدشتتتتتتتتتتتتتتت  متةم محدستتتتتتتتتتتتتتت هدتةماءممحةنداتة،م اطوي مم

رم اةم انوي م انداةمفع اممحت  معل ممحب  ممحد ةد ،م ا يي م مفعنمم ومم اىتتو ممحدومننةمأيىتت ،مم
محةتظي ممحعلدد ممحعمالم  ممحدومننتتةمادل ممحت  ما مادثتتوموالم ابتت  ئممح  يتتةم ماةالكمالتت  متمم
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 محدستتتتتتت  مام امعي ممحيمت،م ممعة م ما آلخ م ا  يةنم حموفن،م محةع اوما ما  تتتتتتتستتتتتتت تممحد ةد مم
مادمةىا تممحعع م مومص  م محدس  ما 

 ثالثية العدالة االتتماعية : نحو مفهوم متكامل 

 من عرض نظرياا العدالة االتتماعية، ومفهوم المواطنة، فإننا نرى أن تيسيسًا على ما تقدم  
 : المفهوم المتكامل للعدالة االتتماعية على ثالثة أركان كما يلي لبناء ثمة ضرورة

للطفلمم:أوالً  تمكينية  وبيئاا  مؤسساا  يلى  تفضي  التي  االتتماعية  والترتيباا   محد أاممممالحماية 
 اي  تمادليناةمأاععما ما   مع  حةمم مح د يةمهن ماةدثوماءم ا   تم ا  س تمم مم محشب بم

 ان نما  س تماوا ما صممحدش  مة،م اععلممم ةمال مم ممامعيلمخعا تمأ ماع ح ةممحةا ج تم
م ممحيماءمحظوما ممحطتوم محد أام محشب بم مومعمس  ماءممحد ةد 

 محمع متمهن معملاةم اع فاة،مم مموتوسيع  دراا األطفال والشبابتنمية المعرفة وبناء القدراا،  مم:ثانياً 
اءم مم ال  ية،م اعماة،م مجةد عاة،م مفةص  ية محت  م م ةط عةم او ا م عل م اس ععم  هءم

ا محي مم"التنمية حرية" ا مرلماصبحم مممخةا  م مح ا  ماتعومي مقموادةمحعينماءممح ا ا
م ممخةا  ،م مح ا  ماتعوميلع معحانهءماو ا مفع اممحت  معل م

ي معمعل ممحدعن ممحم مومءممحييمي اطم ممالمواطنة وتوسيع  اعدة المشاركة واالستقالل الذاتيمم:ثالثاً 
 ي ممحت  م اى نممحع حةم محد ةد معل مأ  سممحدس  مام عع ممحةدييا،ممد مي معماءممتسمم

محد عأي ممحس امي ،ما عأمانداةممحمع ا،ممممحوفألمعل ممحدعن مممجةد عءمحلدومننةممحييمي اطم ي 
 ا عأممح ي ةممحةدليناةممحةءماةاحمحلت  مانداةمفع مانم اد   ةممحمع مت،ماءمف ععام م عةما مم

م محدش  مةمممجةد عاةم ممفةص  يةم محسا  اة،معل مف ععامف موماةماصو ممحعع م مح  ية

 مترابطًا متكاماًل لمفهوم واسع لمعنى العدالة ين هذه المباد  أو باألحرى الركائز الثالثة تشكل كالً 
 والشكل التالي يصور ترابأ وتكامل ثالثية العدالة االتتماعية.  .االتتماعية

التنوير  يلى  المستند  الثقافي  التغيير  أنه بدون حالة من  التيكيد على  يجت 
واتتماعي ا تصادي  تقدم  أي  تحقيق  يمكن  ال  فإنه  العقل،  يضنت    وإعمال 

دعائم ثالثية العدل االتتماعي : البيئاا التمكينية، وتنمية القدراا، يرساء  
 . والمواطنة

م
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م
 (2013ن حسن البيالوى ، 

م
 الختام : 

محدسد مموايعمم مفةص  يةممم19ع ماي  سممو  م م محع حلمأجد مأزا تم . ون تم فعمأحعثماءم
محنتساة  مم محدع م ام حيحرم"مزم تم اص ععتمم زاةم ا ليألماءمزي  امم متساةم مجةد عاة  م مةا ةم

  ه امعدومم نت    م اءمااميعممحى طممحنتسءم محعنام.عممحد أا  م اءمااميعممحى طمممتسءمم
محس   مب  م محةءمممعل م م زا تم حلخ  جما م محةظنوحوجء،ما صةم محةمع م اءم محد ةدع تم   جعتم

أحعرةل ممح  ئ ةماءممحةعلالم مح ا اممحع اة معممأمل ما صةمحلبعضممحييميدةلرممحةظنوحوجا م مح ناةمم
اطلوبماءممحعمعممحث مءمممح فداة م أحعثمذحرماع  م ،م فدا ،مع. اةمعح ممحةت  تمممجةد عء،م حيحر:مم

ا  ممحةسلاح  ممممع مممحم  ممحومحعم محعش ي مأ ميعءممحع حلمعمس ميةن  م يةوفاممآل مف وما ك ا مم
محع حل أم  نم محدنةش اماءم محد ما متممم ةخب  يةم ا  طممآلاني م اىجمممممحةءمم ا  ممحص  معل م
ص  مممحةءمامم مهيهمم اوم عاى ج ممحىعت نم اش  مم نت    م اايعممح ا طمجوع ،م محع مامع ي ،  مم

محع حلما ممحتم م م زا تممحص اةم ممجةد عاةممعل ممحةسلاحم م مشطةممم ةخب  مااةممتيلةماامم ذمم
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اامم ذمم متيلةم عمل م اععه   م أ م مو  م ،م ف وم م مألم محدالجبم محد  ج م  م ومنم اءم محع حلم أنت  م
م محدص م م محشوم ط  ممتيلةماعالجمما مضممومس ماةمملل  

م
 في كل أنحاء العالم.  ل وية إلنقاذ األطفال من العمالبد من ويحاا  

م
ع منتال،م محعم،ميشةعمص مخنماءمال اما ماالجبممح  ب  مأ ماشةعماع م انماءما  ج ممح ب    م

ممخلوماءماس  مامع ممح ى  امأ ماشةعمآمانماءممحدص م ممحدةخلتةمأ مينمط مع ممحةعلال   مهومم
مليون طفاًل عاماًل، يعاني الجوع والفقر واالنقطاع عن التعليم هو   160إن آالم  و    مومس ماةمم

يتطلت و الدول الكبرى التي تدعي التقدم ومناورة حقوق اإلنسان..  وومة عار في تبين تلك  
مقدم االعتذار عن هذه الجريمة في حق اإلنسانية. تأن  من هذه الدول

م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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 : العربيةالمراجع 

 

- ( الفئات 2019االسكوا  إدماج   : أحد  إهمال  عدم  الثالث  االجتماعية  التنمية  تقرير   .  )

 المهمشة. 
 

 2021- 2017(، التقرير العربي للتنمية المستدامة 2021االسكوا ) -
 

-   ( .  2004أمارتيا سن   )) ترجمة شوقى جالل   ( عالم  ،  التنمية حرية،  الكويت، عالم، 

 . 2004المعرفة، مايو 
 

دبي :  فكرة العدالة ) ترجمة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم (.(. 2009أمارتيا سن ) -

 مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم ( والدار العربية للعلوم ناشرون. 
 

 ( 2021(. تقرير منظمة العمل الدولية واليونيسيف ) 2021األمم المتحدة )  -
 

تي للتعددية الثقافية . ) ترجمة  الثقافة والمساواة : نقد مساوا   (.2011بريان باري )   -

 (  382الكويت : عالم المعرفة . الجزء األول عدد ) ،  كمال المصري (
 

، تقرير عمل األطفال في الدول العربية، دراسة نوعية بالتعاون 2019الجامعة العربية   -

للطفولة   العربي  والمجلس  الدولية  العمل  ومنظمة  العربية  العمل  منظمة  والتنمية،  مع 

 ومنظمة األغذية والزراعة.
 

 .القاهرة . عالم الكتب .  اإلصالح التربوي في العالم الثالث(.  1988حسن البيالوى )  -
 

-   ( البيالوى  إلى (.  2013حسن  مقدمة  ورقة  التنموية،  االجتماعية وضرورتها  العدالة 

القاهرة  –ائية  المؤتمر السنوي الخامس عشر. للمركز القومي للبحوث االجتماعية والجن

 . 2013مايو  14- 13
 

 .سوسيولوجيا التربية والتنمية : تربية متكاملة لتنمية متكاملة.  2018حسن البيالوى   -

 .اإلسكندرية، دار الوفاء للطباعة والنشر
 

- ( صالح  المعلوماتية  2020عامر  النبأ  شبكة   . العربية  المنطقة  في  األسري  العنف   .)

annabaa.org 
 

(. نصف العالم األسيوي الجديد، ترجمة سمير كرم، ومراجعة 2009كيشور محبوباني )  -

 غادة وحيدز القاهرة : المركز القومي للترجمة. 
 

 . األصولية وإرهابها . القاهرة : مكتبة مدبولى( ،  2016مراد وهبه )   -

 

ا التشغيل ( على قضاي19(. تأثيرات أزمة كورونا ) كوفيد    2020منظمة العمل العربية )   -

 وأسواق العمل العربية. 

 

( . تأثيرات أزمة كورونا على قضايا التشغيل وأسواق العمل 2020منظمة العمل العربية ) -

 .2020العربية  
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