
متابعات مكتبة اليقظة العربية
الورشة اإلقليمية حول حق األطفال

 في الوصول إلى العدالة

انــــــطلقت يــــــوم األثــــــنني املــــــاضــــــي 22 مــــــايــــــو 2017 فــــــي دبــــــي ورشــــــة الــــــعمل 
اإلقــليمية حــول "حــق األطــفال فــي الــوصــول إلــى الــعدالــة فــي الــوطــن الــعربــي" 
بـمشاركـة مـمثلني عـن جـمعيات املـجتمع املـدنـي فـي عـدة دول عـربـية ومجـموعـة 

من املنظمات الدولية العاملة واملعتمدة في املنطقة العربية.
وقــــد نــــظمت هــــذه الــــفعالــــية جــــمعية اإلمــــارات لــــحقوق اإلنــــسان بــــالشــــراكــــة مــــع 
الشـــــبكة الـــــدولـــــية لـــــحقوق الـــــطفل (كـــــريـــــن) الـــــتي تـــــضم نـــــحو 1500 مـــــنظمة 
مـــــجتمع مـــــدنـــــي عـــــلى مســـــتوى الـــــعالـــــم وتـــــعمل فـــــي حـــــوالـــــي 130 دولـــــة، وقـــــد 

استمرت الورشة يومي األثنني 22 والثالثاء 23 مايو.
وفــي كــلمته االفــتتاحــية قــال محــمد ســالــم بــن ضــويــعن الــكعبي رئــيس مجــلس 
إدارة جـــمعية اإلمـــارات لـــحقوق اإلنـــسان "تـــشير املـــعطيات إلـــى أن أكـــثر مـــن 
نـصف الجـئي الـعالـم فـي الـسنة املـاضـية هـم مـن املـنطقة الـعربـية، وأكـثر مـن 

60% مــن املــتضرريــن مــما نشهــده فــي مــنطقتنا مــن كــوارث وأهــوال هــم األطــفال الــذيــن فــرضــت عــليهم 
الـــظروف الـــراهـــنة أوضـــاعـــاً صـــعبة جـــعلتهم عـــرضـــة لـــلقتل والخـــطف واألســـتغالل واإلتـــجار بـــهم والـــتجنيد 

واألغتصاب وغيرها من أنواع األنتهاكات.”
وأضـــاف أن "اهـــتمامـــنا بحـــمايـــة الـــطفل وتـــمكينه ملـــواجـــهة مـــا يهـــدد حـــياتـــه ويـــنتهك حـــقوقـــه وكـــرامـــته فـــي 
مـــنطقتنا الـــعربـــية هـــو الـــدافـــع األول لـــعقد هـــذه الـــورشـــة الـــتي تهـــدف إلـــى وضـــع آلـــيات وتـــوصـــيات عـــملية 
ملـــــنهاج عـــــمل نـــــتفق عـــــليه إضـــــافـــــة إلـــــى تـــــعزيـــــز الـــــعصف الـــــذهـــــني والـــــنقاش والـــــتشاور الجـــــماعـــــي بـــــيننا 
كجــمعيات ومــؤســسات مــجتمع مــدنــي فــي املــنطقة حــول حــق الــطفل فــي الــوصــول إلــى الــعدالــة ، واآللــيات 

واإلشكاليات والتحديات التي قد تحول دون تحقيق هذا الحق" .
كـما جـاء فـي كـلمة نـاصـر الـعيسى املـديـر اإلقـليمي لشـبكة حـقوق الـطفل (كـريـن) فـي املـنطقة الـعربـية أن 
"هـدف الـورشـة الـتعرف عـلى تـجارب الـدول الـعربـية فـي مـجال حـقوق الـطفل" وأضـاف أن شـبكة (كـريـن) 
تـقوم بـدور تـنسيقي بـني الـدول الـعربـية فـيما يـتعلق بـقضايـا األطـفال وتـدريـب الـعامـلني فـي حـقوق اإلنـسان 
وتــضمنت ورشــة الــيوم األول ثــالث جــلسات نــاقشــت األولــى الــنماذج والــتجارب الــعربــية لــوصــول األطــفال 
إلــى الــعدالــة فــي الخــليج الــعربــي والــيمن مــن خــالل أربــع مــداخــالت شــملت الــتجارب الــكويــتية والــعمانــية 
واإلمـاراتـية والـيمنية، ونـاقشـت الجـلسة الـثانـية تـجارب مـوريـتانـيا والجـزائـر وتـونـس والـسودان، وخـصصت 

الجلسة الثالثة لتجارب مصر واألردن ولبنان وفلسطني. 



وقــد جــاءت الجــلسة الــرابــعة يــوم الــثالثــاء 23 مــايــو تــحت عــنوان (تــعزيــز ضــمانــات إعــمال حــقوق الــطفل، 
تحــدث فــيها الــسيد رفــعت قــسيس – رئــيس الجــمعية الــعامــة للحــركــة الــعاملــية لــلدفــاع عــن األطــفال – عــن 
(دور املـــجتمع املـــدنـــي فـــي تـــعزيـــز وصـــول األطـــفال إلـــى الـــعدالـــة) كـــما تحـــدثـــت الـــسيدة مـــارتـــا جـــيل عـــن 
(وصــول األطــفال إلــى الــعدالــة والــعدالــة الــتصالــحية)، وتحــدثــت الــسيدة بــسمة عــثمان مــن الشــبكة الــدولــية 
لــحقوق الــطفل (كــريــن) عــن (آلــيات الــشكاوى عــلى الــصعيد الــدولــي)، وتحــدثــت الــسيدة تــغريــد جــبر مــن 
املــنظمة الــدولــية لــإلصــالح الــجنائــي عــن (قــضاء األطــفال فــي خــالف مــع الــقانــون فــي املــنطقة الــعربــية)، 
وتحـــدث الـــسيد نـــاصـــر الـــريـــس – مســـتشار جـــمعية اإلمـــارات لـــحقوق اإلنـــسان عـــن (اســـتراتـــيجية تـــمكني 

وحماية األطفال).
وفــــي الــــنقاشــــات الــــتي تــــلت أوراق هــــذه الجــــلسة تــــوقــــفت أمــــام إشــــارة الــــسيدة تــــغريــــد جــــبر إلــــى مــــراكــــز 
األحــداث الــتي بــدل أن تــؤهــل األحــداث الــجانــحني لــيكونــوا مــواطــنني أســويــاء يــتكيفون بــسهولــة فــي تــيار 

الحياة العادية، تخلق منهم في أحيان كثيرة مجرمني يعودون مرة ثانية إلى السجن.
وكـانـت مـداخـلتي أن قـضية إنحـراف األحـداث ال يـكفيها إشـارة عـابـرة فـي ورقـة بـحثية بـل يـجب أن تـكون 
هـــي الـــقضية فـــي مـــؤتـــمر أو نـــدوة تـــعقد ملـــناقـــشة هـــذه الـــقضية اإلشـــكالـــية الـــتي تـــؤرق جـــميع املـــجتمعات 

العربية يستوي في ذلك املجتمعات الفقيرة والغنية.
واشـرت إلـى واحـد مـن أهـم الـكتب الـتي تـناولـت هـذا املـوضـوع فـي الـفترة 
األخــــــيرة، وهــــــو (إنحــــــراف األحــــــداث: مــــــشكلة تــــــؤرق املــــــجتمع الــــــعربــــــي)، 
لـــلباحـــثة األســـتاذة مهـــرة ســـالـــم الـــقاســـمي، وقـــلت إن أهـــمية هـــذا الـــكتاب 
تــــأتــــي مــــن شــــمولــــية الــــبحث الــــذي تــــتبع املــــشكلة فــــي املــــجتمعات الــــعربــــية 
جـميعاً بـدءاً مـن املـظاهـر األسـاسـية لـظاهـرة إنحـراف األحـداث فـي الـوطـن 
الـعربـي مـروراً بـتعريـف الحـدث املنحـرف فـي الشـريـعة وعـلم االجـتماع، ثـم 
اإلشـارة املـفصلة لـكل سـلوك منحـرف وخـاصـة أكـثرهـا شـيوعـاً فـي الـوطـن 
الـعربـي، بـل أجـاب الـكتاب عـن سـؤال يـجب أن نـتوقـف أمـامـه جـميعاً وهـو 
ملــــاذا ينحــــرف الحــــدث ، وأهــــم مــــن كــــل هــــذا الــــتوصــــيات الــــتي جــــاءت فــــي 
نــهايــة الــكتاب، فــهو فــي حــقيقة األمــر خــطة عــمل كــامــلة لــلتعامــل مــع هــذه 

املشكلة.
وطـــالـــبت أن تـــكون اإلمـــارات – وهـــي قـــادرة ورائـــدة – هـــي الســـباقـــة فـــي الـــدعـــوة ملـــثل هـــذا املـــؤتـــمر الـــذي 

تشارك فيه الدول العربية جميعاً، وأزعم أن النجاح سيكون حليفه.
وفـي خـتام هـذه الجـلسة تـمت صـياغـة وإعـالن الـتوصـيات وسـوف نـتوقـف أمـام بـعض األوراق واملـقترحـات 

التي جاءت في مداخالت يومي الورشة. 
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