متابعات مكتبة اليقظة العربية
الورشة اإلقليمية حول حق األطفال
في الوصول إلى العدالة

ان 22 2طلقت ي 22 2وم األث 22 2نني امل 22 2اض 22 2ي  22م 22 2اي 22 2و  2017ف 22 2ي دب 22 2ي ورش 22 2ة ال 22 2عمل
اإلق22ليمية ح22ول "ح22ق األط22فال ف22ي ال22وص22ول إل22ى ال22عدال22ة ف22ي ال22وط22ن ال22عرب22ي"
ب2مشارك2ة م2مثلني ع2ن ج2معيات امل2جتمع امل2دن2ي ف2ي ع2دة دول ع2رب2ية ومج2موع2ة
من املنظمات الدولية العاملة واملعتمدة في املنطقة العربية.
وق 22د ن 22ظمت ه 22ذه ال 22فعال 22ية ج 22معية اإلم 22ارات ل 22حقوق اإلن 22سان ب 22الش 22راك 22ة م 22ع
الش22 2بكة ال22 2دول22 2ية ل22 2حقوق ال22 2طفل )ك22 2ري22 2ن( ال22 2تي ت22 2ضم ن22 2حو  1500م22 2نظمة
م22 2جتمع م22 2دن22 2ي ع22 2لى مس22 2توى ال22 2عال22 2م وت22 2عمل ف22 2ي ح22 2وال22 2ي  130دول22 2ة ،وق22 2د
استمرت الورشة يومي األثنني  22والثالثاء  23مايو.
وف22ي ك22لمته االف22تتاح22ية ق22ال مح22مد س22ال22م ب22ن ض22وي22عن ال22كعبي رئ22يس مج22لس
إدارة ج 22معية اإلم 22ارات ل 22حقوق اإلن 22سان "ت 22شير امل 22عطيات إل 22ى أن أك 22ثر م 22ن
ن2صف الج2ئي ال2عال2م ف2ي ال2سنة امل2اض2ية ه2م م2ن امل2نطقة ال2عرب2ية ،وأك2ثر م2ن
 %60م22ن امل22تضرري22ن م22ما نشه22ده ف22ي م22نطقتنا م22ن ك22وارث وأه22وال ه22م األط22فال ال22ذي22ن ف22رض22ت ع22ليهم
ال 22ظروف ال 22راه 22نة أوض 22اع 2ا ً ص 22عبة ج 22علتهم ع 22رض 22ة ل 22لقتل والخ 22طف واألس 22تغالل واإلت 22جار ب 22هم وال 22تجنيد
واألغتصاب وغيرها من أنواع األنتهاكات”.
وأض 22اف أن "اه 22تمام 22نا بح 22ماي 22ة ال 22طفل وت 22مكينه مل 22واج 22هة م 22ا يه 22دد ح 22يات 22ه وي 22نتهك ح 22قوق 22ه وك 22رام 22ته ف 22ي
م 22نطقتنا ال 22عرب 22ية ه 22و ال 22داف 22ع األول ل 22عقد ه 22ذه ال 22ورش 22ة ال 22تي ته 22دف إل 22ى وض 22ع آل 22يات وت 22وص 22يات ع 22ملية
مل22 2نهاج ع22 2مل ن22 2تفق ع22 2ليه إض22 2اف22 2ة إل22 2ى ت22 2عزي22 2ز ال22 2عصف ال22 2ذه22 2ني وال22 2نقاش وال22 2تشاور الج22 2ماع22 2ي ب22 2يننا
كج22معيات وم22ؤس22سات م22جتمع م22دن22ي ف22ي امل22نطقة ح22ول ح22ق ال22طفل ف22ي ال22وص22ول إل22ى ال22عدال22ة  ،واآلل22يات
واإلشكاليات والتحديات التي قد تحول دون تحقيق هذا الحق" .
ك2ما ج2اء ف2ي ك2لمة ن2اص2ر ال2عيسى امل2دي2ر اإلق2ليمي لش2بكة ح2قوق ال2طفل )ك2ري2ن( ف2ي امل2نطقة ال2عرب2ية أن
"ه2دف ال2ورش2ة ال2تعرف ع2لى ت2جارب ال2دول ال2عرب2ية ف2ي م2جال ح2قوق ال2طفل" وأض2اف أن ش2بكة )ك2ري2ن(
ت2قوم ب2دور ت2نسيقي ب2ني ال2دول ال2عرب2ية ف2يما ي2تعلق ب2قضاي2ا األط2فال وت2دري2ب ال2عام2لني ف2ي ح2قوق اإلن2سان
وت22ضمنت ورش22ة ال22يوم األول ث22الث ج22لسات ن22اقش22ت األول22ى ال22نماذج وال22تجارب ال22عرب22ية ل22وص22ول األط22فال
إل22ى ال22عدال22ة ف22ي الخ22ليج ال22عرب22ي وال22يمن م22ن خ22الل أرب22ع م22داخ22الت ش22ملت ال22تجارب ال22كوي22تية وال22عمان22ية
واإلم2ارات2ية وال2يمنية ،ون2اقش2ت الج2لسة ال2ثان2ية ت2جارب م2وري2تان2يا والج2زائ2ر وت2ون2س وال2سودان ،وخ2صصت
الجلسة الثالثة لتجارب مصر واألردن ولبنان وفلسطني.

وق22د ج22اءت الج22لسة ال22راب22عة ي22وم ال22ثالث22اء  23م22اي22و ت22حت ع22نوان )ت22عزي22ز ض22مان22ات إع22مال ح22قوق ال22طفل،
تح22دث ف22يها ال22سيد رف22عت ق22سيس – رئ22يس الج22معية ال22عام22ة للح22رك22ة ال22عامل22ية ل22لدف22اع ع22ن األط22فال – ع22ن
)دور امل 22جتمع امل 22دن 22ي ف 22ي ت 22عزي 22ز وص 22ول األط 22فال إل 22ى ال 22عدال 22ة( ك 22ما تح 22دث 22ت ال 22سيدة م 22ارت 22ا ج 22يل ع 22ن
)وص22ول األط22فال إل22ى ال22عدال22ة وال22عدال22ة ال22تصال22حية( ،وتح22دث22ت ال22سيدة ب22سمة ع22ثمان م22ن الش22بكة ال22دول22ية
ل22حقوق ال22طفل )ك22ري22ن( ع22ن )آل22يات ال22شكاوى ع22لى ال22صعيد ال22دول22ي( ،وتح22دث22ت ال22سيدة ت22غري22د ج22بر م22ن
امل22نظمة ال22دول22ية ل22إلص22الح ال22جنائ22ي ع22ن )ق22ضاء األط22فال ف22ي خ22الف م22ع ال22قان22ون ف22ي امل22نطقة ال22عرب22ية(،
وتح 22دث ال 22سيد ن 22اص 22ر ال 22ري 22س – مس 22تشار ج 22معية اإلم 22ارات ل 22حقوق اإلن 22سان ع 22ن )اس 22ترات 22يجية ت 22مكني
وحماية األطفال(.
وف 22ي ال 22نقاش 22ات ال 22تي ت 22لت أوراق ه 22ذه الج 22لسة ت 22وق 22فت أم 22ام إش 22ارة ال 22سيدة ت 22غري 22د ج 22بر إل 22ى م 22راك 22ز
األح22داث ال22تي ب22دل أن ت22ؤه22ل األح22داث ال22جان22حني ل22يكون22وا م22واط22نني أس22وي22اء ي22تكيفون ب22سهول22ة ف22ي ت22يار
الحياة العادية ،تخلق منهم في أحيان كثيرة مجرمني يعودون مرة ثانية إلى السجن.
وك2ان2ت م2داخ2لتي أن ق2ضية إنح2راف األح2داث ال ي2كفيها إش2ارة ع2اب2رة ف2ي ورق2ة ب2حثية ب2ل ي2جب أن ت2كون
ه 22ي ال 22قضية ف 22ي م 22ؤت 22مر أو ن 22دوة ت 22عقد مل 22ناق 22شة ه 22ذه ال 22قضية اإلش 22كال 22ية ال 22تي ت 22ؤرق ج 22ميع امل 22جتمعات
العربية يستوي في ذلك املجتمعات الفقيرة والغنية.
واش2رت إل2ى واح2د م2ن أه2م ال2كتب ال2تي ت2ناول2ت ه2ذا امل2وض2وع ف2ي ال2فترة
األخ 22 2يرة ،وه 22 2و )إنح 22 2راف األح 22 2داث :م 22 2شكلة ت 22 2ؤرق امل 22 2جتمع ال 22 2عرب 22 2ي(،
ل 22لباح 22ثة األس 22تاذة مه 22رة س 22ال 22م ال 22قاس 22مي ،وق 22لت إن أه 22مية ه 22ذا ال 22كتاب
ت 22أت 22ي م 22ن ش 22مول 22ية ال 22بحث ال 22ذي ت 22تبع امل 22شكلة ف 22ي امل 22جتمعات ال 22عرب 22ية
ج2ميعا ً ب2دءا ً م2ن امل2ظاه2ر األس2اس2ية ل2ظاه2رة إنح2راف األح2داث ف2ي ال2وط2ن
ال2عرب2ي م2رورا ً ب2تعري2ف الح2دث املنح2رف ف2ي الش2ري2عة وع2لم االج2تماع ،ث2م
اإلش2ارة امل2فصلة ل2كل س2لوك منح2رف وخ2اص2ة أك2ثره2ا ش2يوع2ا ً ف2ي ال2وط2ن
ال2عرب2ي ،ب2ل أج2اب ال2كتاب ع2ن س2ؤال ي2جب أن ن2توق2ف أم2ام2ه ج2ميعا ً وه2و
مل 22اذا ينح 22رف الح 22دث  ،وأه 22م م 22ن ك 22ل ه 22ذا ال 22توص 22يات ال 22تي ج 22اءت ف 22ي
ن22هاي22ة ال22كتاب ،ف22هو ف22ي ح22قيقة األم22ر خ22طة ع22مل ك22ام22لة ل22لتعام22ل م22ع ه22ذه
املشكلة.
وط 22ال 22بت أن ت 22كون اإلم 22ارات – وه 22ي ق 22ادرة ورائ 22دة – ه 22ي الس 22باق 22ة ف 22ي ال 22دع 22وة مل 22ثل ه 22ذا امل 22ؤت 22مر ال 22ذي
تشارك فيه الدول العربية جميعاً ،وأزعم أن النجاح سيكون حليفه.
وف2ي خ2تام ه2ذه الج2لسة ت2مت ص2ياغ2ة وإع2الن ال2توص2يات وس2وف ن2توق2ف أم2ام ب2عض األوراق وامل2قترح2ات
التي جاءت في مداخالت يومي الورشة.
املستشار الثقافي والتربوي
زكريا أحمد عيد

