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يف الفكر الرتبوي

الرتبية والتعليم يف 
ضوء االتفاقية الدولية 
حلقوق الطفل

د. إدريس لكريني

تكتسي حقوق الطفل أهمية كبرى بالنظر إلى ارتباطها بفئة اجتماعية مستضعفة تعتبر ركيزة أساسية للمستقبل؛ وتظل دائمًا بحاجة إلى من يساندها 
ويتحدث عنها ويهتم مبختلف شؤونها.

ومن هذا املنطلق، واعتبارًا لشمولية حقوق اإلنسان؛ فاحترام حقوق الطفل والدفاع عنها هو في أحد جوانبه ضمانة أساسية لدعم احترام حقوق اإلنسان 
لدى أجيال املستقبل.

إن حماية الطفل تقتضي استحضار متطلباته التربوية والتعليمية؛ على اعتبار أهميتها في بناء شخصيته وحتصينها؛ وهو ما تنبهت إليه االتفاقية الدولية 
حلقوق الطفل في املادتني 28 و29 منها.

التربوي والتعليمي؛  املجال  الطفل في  املرتبطة بحماية ودعم حقوق  التدابير  القوانني، واتخذ مجموعة من  الدول مجموعة من  الكثير من  لقد سّنت 
وبخاصة بعد املصادقة على االتفاقية الدولية حلقوق الطفل.

وإذا كان التعليم والتربية يعتبران من أهم املداخل الرئيسية لبناء شخصية الطفل وتطوير قدراته العقلية وحتقيق تنمية حقيقية محورها اإلنسان؛ فإن عددًا 
من التقارير واألبحاث الدولية تشير إلى مختلف اإلكراهات واملشاكل التي حتول دون متكني الطفل من هذه احلقوق احليوية في مناطق مختلفة من العالم.

 أوالً. أهمية احلقوق التعليمية 
والرتبوية بالنسبة الطفل

العقلية  وقدراته  الفرد  شخصية  بتنمية  والتعليم  التربية  مهام  ترتبط 
سلوكه  تكوين  في  اإلسهام  خالل  من  نفسه؛  في  الثقة  ومنحه 
املجتمعي؛  محيطه  مع  اإليجابي  التكيف  نحو  ودفعه  االجتماعي، 
مقبولة  نفسية  وميوالت  اجتماعية  سلوكات  بلورة  في  واإلسهام 
ومرغوب فيها؛ تتواءم والضوابط والقيم االجتماعية والروحية التي 

يؤمن بها املجتمع.

فهما عمليتان منّظمتان ومستمرتان؛ تقودهما مجموعة من القنوات 
التي ينهل بعضها من القيم االجتماعية التقليدية؛ والبعض اآلخر من 
القيم احلديثة ..؛ وتتوّخى إعداد الفرد طيلة مراحل حياته؛ ليكون 
وبواسطة   .. والتعليم  والتلقني  التربية  خالل  من  اجتماعيًا؛  فردًا 
مجموعة من الرسائل والتوجيهات والقيم االجتماعية بكل مضامينها 

الثقافية والعلمية والروحية والفكرية والنفسية.

وهما عمليتان يفترض أن تساهم في بلورتهما مجموعة من القنوات؛ 
سواء تلك التي يجد الفرد نفسه بداخلها تلقائيًا كاألسرة واملدرسة..؛ 
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بالنسبة  الشأن  هو  كما  االختيار؛  إمكانية  فيها  له  تتاح  التي  تلك  أو 
للجمعيات واألحزاب السياسية واألندية ووسائل اإلعالم املختلفة.

فاألسرة كإحدى أهم هذه القنوات؛ تلعب دورًا محوريًا ومؤثرًا في 
هذه العملية؛ وذلك بالنظر إلى احتكاك الفرد بها منذ نعومة أظافره؛ 
معارفه  أولى  فيها  يكتسب  التي  الرئيسية  البوابة  أنها  اعتبار  وعلى 

ومداركه ويكتشف من خاللها محيطه االجتماعي.

مجموعة  ويكتسب  األولية  املهارات  من  عددًا  الفرد  يتعلم  فبداخلها 
توجيهه  مستوى  على  كبرى  أهمية  تكتسي  كما  السلوكات؛  من 
في  يسهم  مبا  وقناعاته..؛  اختياراته  تبني  في  ومساعدته  وإرشاده 

تكوين شخصيته ويؤثر فيها.

تتولى هذه املهمة احليوية؛ فهي »تستقبل  إنها أول مؤسسة اجتماعية 
وتعلمه  االجتماعي  السلوك  آداب  على  وترّوضه  به  وحتيط  املولود 
وسنن  وتقاليد  عادات  من  واالجتماعي  الثقافي  وتراثهم  قومه  لغة 
يفوق دور  الشأن دور  اجتماعية وتاريخ قومي .. ولألسرة في هذا 

أية مؤسسة أخرى«.1

وحتتل املدرسة من جانبها موقعًا مهمًا في العملية التربوية والتعليمية؛ 
من  أو  الفرد؛  حياة  في  واملستمر  الفعال  حضورها  حيث  من  سواء 

حيث آلياتها املستثمرة في هذا الصدد.

واخلطابات  الرسائل  من  مجموعة  املؤسسة  هذه  عبر  يتلقى  فالطفل 
والدروس التي تغني ثقافته وتطور ملكاته وتغرس فيه الشعور بالوالء 
وباالنتماء للوطن ... وتقدم له صورة محددة لهذا األخير من خالل 
التربية الوطنية والتاريخ ... وتطور إمكاناته الفكرية  مضامني مواد 

والثقافية وُتهيِّئه ليلعب أدوارًا إيجابية داخل املجتمع.

بالنسبة  كبيرة  األمية واجلهل على خطورة  تنطوي  مقابل ذلك؛  وفي 
للفرد واملجتمع برمته؛ وذلك النعكاساتها السلبية على سلوك األفراد 

وعلى مستقبلهم.

بالنسبة  التعليم  إلى أن أهمية  الباحثني2  السياق؛ يشير أحد  وفي هذا 
التعليم  من  الفرد  »حرمان  أن  حيث  من  تكمن  واملجتمع؛  الفرد  إلى 
واألسرة  الفرد  حياة  على  ويؤثر  املنتج،  العمل  على  قدرته  من  يقّلل 

واملجتمع عن طريق إعاقة التقدم االجتماعي«.

وقد اهتمت الشريعة اإلسالمية بحقوق الطفل من مختلف اجلوانب 
إلى تربية الطفل وتعليمه؛ حيث »حّمل  العناية  ورّكزت على توجيه 
تربية  في  كبيرة  مسؤولية  واملرّبني  األسرة  أو  العائلة  اإلسالمي  الدين 
واخلصال  باألخالق  التحلي  إلى  وتوجيههم  وتعليمهم  األوالد 
احلميدة، ومحاولة زرع هذه اخلصال من صدق وأمانة والوفاء بالوعد 

ومخافة الله واحترام اآلخرين في نفوسهم«.3

الّدولي أولى من جانبه عناية خاصة لقضايا الطفولة  كما أن املجتمع 
 ).. وقانونية  واجتماعية  وتعليمية  وتربوية  وبيئية  )صحية  وحقوقها 

منذ فترات تاريخية مبّكرة من تطور العالقات الدولية، وهو ما جتسد 
بشكل  اإلنسان  بحقوق  املرتبطة  الدولية  املبادئ  من  عدد  بلورة  في 
عام؛ وإبرام مجموعة من االتفاقيات واملعاهدات الدولية التي حتمي 
والنزاعات .. كما  فترات احلروب  أو خالل  السلم  الطفل في زمن 
املنظمات  من  عدد  الشتغال  محورًا  احلقوق  هذه  مختلف  شّكلت 

الدولية واحمللية احلكومية وغير احلكومية.

ويعتبر تعليم األطفال من بني أهم احلقوق التي اهتّم بها القانون الدولي 
هذه  أهداف  حّدد  حيث  الدولية؛  واملعاهدات  االتفاقيات  ومختلف 
العملية ومراميها؛ ونّص على ضرورة توفير مجموعة من الضمانات 

واإلجراءات الالزمة لبلورتها ميدانيًا.

اجلمعية  قرار  مبوجب  اعُتمد  الذي  اإلنسان  حلقوق  العاملي  فاإلعالن 
نص  1948؛  األول  كانون  بتاريخ  الثالثة  دورتها  في   217 العامة 
26 على أنه »لكل شخص احلق في  في الفقرة األولى من مادته رقم 
التعليم في مراحله األولى واألساسية على  أن يكون  التعّلّّم، ويجب 
يعّمم  أن  وينبغي  إلزاميًا  األّولي  التعليم  يكون  وأن  باملجان،  األقل 
قدم  على  العالي  للتعليم  القبول  ييّسر  وأن  واملهني،  الفني  التعليم 

املساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة«.

تهدف  أن  »يجب  أنه  على  نفسها  املادة  من  الثانية  الفقرة  أكدت  فيما 
احترام  تعزيز  وإلى  كاماًل،  إمناء  اإلنسان  شخصية  إمناء  إلى  التربية 
بني  والصداقة  والتسامح  التفاهم  وتنمية  األساسية  واحلريات  اإلنسان 
جميع الشعوب واجلماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود 

األمم املتحدة حلفظ السالم«.

أنه »لآلباء احلق األول في  املادة ذاتها على  الثالثة من  الفقرة  وحتدثت 
اختيار نوع تربية أوالدهم«.

أما اجلمعية العامة التابعة لألمم املتحدة، فقد طلبت في توصيتها رقم 
107/52 بشأن حقوق الطفل املتخذة في اجللسة العامة رقم 70 بتاريخ 
الدولية  االتفاقية  في  األطراف  الدول  من  1997؛  األول  كانون   12
حلقوق الطفل؛ كفالة االضطالع بتعليم األطفال؛ حيث أكدت على 
احلق في التعليم باعتباره حقًا من حقوق اإلنسان؛ وطلبت من الدول 
جعل التعليم مفتوحًا أمام األطفال ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة 
بطريقة تؤدي إلى حتقيق الطفل ألكمل ما ميكن من اندماج اجتماعي 
ومناء فردي؛ واألخذ بنهج متكامل لتقدمي دعم كاف وتعليم مناسب 

لهؤالء األطفال.

 ثانيًا. متطلبات الرتبية والتعليم ضمن 
االتفاقية الدولية حلقوق الطفل

اعتمدت االتفاقية الدولية حلقوق الطفل وعرضت للتوقيع والتصديق 
واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 25/44 املؤرخ 
أيلول  الثاني من شهر  1989؛ وبدأ نفاذها في  الثاني  20 تشرين  في 
التي تكفل احلماية  1990، وقد تضّمنت مجموعة من احلقوق  لعام 

للطفل.4



رؤى تربوية - العدد الثالث والثالثون 134

وي
رتب

ر ال
فك

يف ال

وقد  دولة؛   193 االتفاقية  على  صادقت  التي  الدول  عدد  وبلغ 
كانت الصومال هي آخر دولة صادقت على االتفاقية في مطلع العام 
الوحيدة  الدولة  هي  األمريكية  املتحدة  الواليات  تظل  فيما  2010؛ 

التي لم تصادق بعد على هذه االتفاقية.

وتتميز االتفاقية مبجموعة من اخلصائص:5

• فهي عاملية من حيث عدد الدول املصادقة عليها.	
• ملزمة تعلو على كل االتفاقيات والقوانني الداخلية.	
• للدول 	 الثقافية  اخلصوصيات  تستحضر  لكونها  باملرونة؛  تتسم 

على اختالف تشريعاتها.
• تستحضر في بنودها املصلحة العليا للطفل.	
• ذاتية 	 قيمة  الطفل  أعطت  لكونها  والشمولية؛  بالتكامل  تتسم 

وشخصية وقانونية.
• اعتبرت االتفاقية األطفال وأسرهم واملنظمات الدولية ومنظمات 	

املجتمع املدني شركاء أساسيني في تنفيذ مضمون االتفاقية ومتابعة 
حسن تطبيقها.

وتؤكد االتفاقية في مادتها الثانية على وجوب احترام الدول األعضاء 
لكل  ضمانها  إلى  والسعي  االتفاقية،  في  واملبينة  الواردة  للحقوق 
طفل يخضع لواليتها ... »بغّض النظر عن عنصر الطفل أو والديه 
أو  دينهم  أو  لغتهم  أو  جنسهم  أو  لونهم  أو  عليه  القانوني  الوصّي  أو 
رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو اإلثني أو االجتماعي، أو 

ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر«.

واستحضارًا ألهمية وسائط اإلعالم في العملية التربوية والتعليمية؛ 
»تشجيع  إلى   17 رقم  مادتها  في  األطراف  الدول  االتفاقية  دعت 
االجتماعية  املنفعة  ذات  واملواد  املعلومات  نشر  على  اإلعالم  وسائط 
والثقافية للطفل..«، كما دعت أيضًا إلى »تشجيع التعاون الدولي 
في إنتاج وتبادل ونشر هذه املعلومات واملواد من شتى املصادر الثقافية 
ونشرها  األطفال  كتب  إنتاج  »تشجيع  وإلى  والدولية«،  والوطنية 

.»...

لوسائل  األعضاء  الدول  تشجيع  أهمية  على  أيضًا  املادة  هذه  ونصت 
»لالحتياجات  اخلاصة  والعناية  الالزمة  األهمية  تعطي  لكي  اإلعالم، 
اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى مجموعة من مجموعات األقليات أو إلى 
التأكيد على بلورة جهود وتدابير كفيلة بوقاية  السكان األصليني«، مع 
الطفل من مختلف املعلومات واألفكار التي من شأنها أن تضر مبصاحله.

بذل  على  األطراف  الدول  االتفاقية  من  عشرة  الثامنة  املادة  وحثت 
الوالدين  كال  إن  القائل  باملبدأ  االعتراف  »ضمان  أجل  من  جهودها 
يتحمالن مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ومنوه«، مع التأكيد على 
املساعدات  وتوفير  الشأن،  هذا  في  للطفل  العليا  املصالح  استحضار 
أو  للوالدين  اجتماعية  وخدمات  ومرافق  مؤسسات  من  الالزمة 

األوصياء القانونيني لتربية األطفال.

باتخاذ  األطراف  الدول  االتفاقية؛  من  عشرة  التاسعة  املادة  وطالبت 

حلماية  املالئمة  والتعليمية  واالجتماعية  واإلدارية  التشريعية  »التدابير 
أو  البدنية  اإلساءة  أو  الضرر  أو  العنف  أشكال  كافة  من  الطفل 
املعاملة  وإساءة  إهمال،  على  املنطوية  املعاملة  أو  واإلهمال  العقلية 
الوالد  رعاية  في  وهو  اجلنسية،  اإلساءة  ذلك  في  مبا  االستغالل،  أو 
أي  أو  عليه،  القانونيني(  )األوصياء  القانوني  الوصي  أو  )الوالدين( 

شخص آخر يتعهد الطفل برعايته«.

أو  اجتماعية  ظروف  حتت  يحرمون  الذين  باألطفال  يتعلق  وفيما 
قانونية معينة من العيش في بيئتهم العائلية؛ فلهم احلق مبوجب املادة 
خاصتني  ومساعدة  حماية  على  احلصول  في  االتفاقية  من  العشرين 
تضمنها الدولة الطرف في االتفاقية تبعًا لقوانينها الوطنية؛ من خالل 
رعاية بديلة ميكن أن تشمل »احلضانة، أو الكفالة الواردة في القانون 
اإلسالمي، أو التبني، أو عند الضرورة؛ اإلقامة في مؤسسات مناسبة 
لرعاية األطفال. وعند النظر في احللول، ينبغي إيالء االعتبار الواجب 
الستصواب االستمرارية في تربية الطفل وخللفية الطفل اإلثنية والدينية 

والثقافية واللغوية«.

وأخذًا بعني االعتبار أوضاع املعاقني واحتياجاتهم املختلفة؛ أشارت 
الدول  اعتراف  ضرورة  إلى  والعشرين  الثالثة  مادتها  في  االتفاقية 
ذلك  في  والسعي  جسديًا؛  أو  عقليًا  املعاق  الطفل  بحقوق  األعضاء 
وتعزز  كرامته  له  تكفل  ظروف  في  وكرمية،  كاملة  »حياة  ضمان  إلى 
اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في املجتمع«؛ من خالل 
إمتاعه برعاية خاصة ومبساعدات تتالءم وظروفه الصحية، وظروف 
حصوله  ضمان  مع  مجاني،  بشكل  يرعونه«  مّمن  غيرهما  أو  »والديه 
على »التعليم والتدريب، وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة 
ذلك  وتلقيه  الترفيهية  والفرص  عمل،  ملمارسة  واإلعداد  التأهيل، 
الفردي،  للطفل ومنوه  االندماج االجتماعي  إلى حتقيق  تؤدي  بصورة 

مبا في ذلك منوه الثقافي والروحي، على أكمل وجه ممكن«.

أما املادة السابعة والعشرون من االتفاقية؛ فتؤكد على اعتراف الدول 
بالنمو  لهم  تسمح  مالئمة  شروط  توافر  في  األطفال  بحق  األعضاء 
اإلشارة  مع  السليم؛  واالجتماعي  والروحي  والعقلي  اجلسمي 
إمكانياتهما  بحسب  الشأن  هذا  في  للوالدين  احليوي  الدور  إلى 
تقدمي  على  األعضاء  الدول  املادة  هذه  وحتّث  بل  وقدراتهما.  املالية 
التغذية  مستوى  على  وبخاصة  للدعم؛  وبرامج  مادية  مساعدات 

واللباس والسكن عند الضرورة في حدود إمكانيات الدول.

مختلف  ومن  واالنحراف  التشرد  من  األطفال  حماية  إلى  وسعيًا 
األطراف  الدول  تتخذ  والصحية؛  والتربوية  االجتماعية  املشاكل 
مبوجب هذه املادة »كل التدابير املناسبة لكفالة حتصيل نفقة الطفل من 
الوالدين أو من األشخاص اآلخرين املسؤولني ماليًا عن الطفل، سواء 
يعيش  عندما  خاص،  وبوجه  اخلارج.  في  أو  الطرف  الدولة  داخل 
التي  الدولة  غير  أخرى  دولة  في  الطفل  عن  ماليًا  املسؤول  الشخص 

يعيش فيها الطفل ...«.6

حق  على  فركزت  نفسها؛  االتفاقية  من  والعشرون  الثامنة  املادة  أما 
الطفل في التعليم؛ وحّثت الدول على االعتراف بهذا احلق وإعماله 
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خالل  من  وذلك  الفرص،  تكافؤ  أساس  وعلى  تدريجي  بشكل 
»تشجيع  و  للجميع«،  مجانًا  ومتاحًا  إلزاميًا  االبتدائي  التعليم  »جعل 
تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو املهني، وتوفيرها 
املناسبة مثل إدخال مجانية  التدابير  وإتاحتها جلميع األطفال، واتخاذ 
و»جعل   ... إليها«  احلاجة  عند  املالية  املساعدة  وتقدمي  التعليم 
األطفال  متوفرة جلميع  واملهنية  التربوية  اإلرشادية  واملبادئ  املعلومات 
وفى متناولهم« مع »اتخاذ تدابير لتشجيع احلضور املنتظم في املدارس 

والتقليل من معدالت ترك الدراسة«.

الالزمة  والتدابير  اإلجراءات  اتخاذ  إلى  األطراف  الدول  دعت  كما 
»لضمان إدارة النظام في املدارس على نحو يتماشى مع كرامة الطفل 
إلى »تعزيز وتشجيع  باإلضافة  االتفاقية«،  اإلنسانية ويتوافق مع هذه 
التعاون الدولي في األمور املتعلقة بالتعليم، وبخاصة بهدف اإلسهام 
وتيسير  العالم،  أنحاء  جميع  في  واألمية  اجلهل  على  القضاء  في 

الوصول إلى املعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم احلديثة«.

أشارت  فقد  التعليمية؛  العملية  ومخرجات  مضامني  حيث  من  أما 

الدول  موافقة  ضرورة  إلى  والعشرين  التاسعة  مادتها  في  االتفاقية 
الطفل  شخصية  »تنمية  إلى  التعليمية  العملية  توجيه  على  األعضاء 
و»تنمية  إمكاناتها«،  أقصى  إلى  والبدنية  العقلية  وقدراته  ومواهبه 
احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية واملبادئ املكّرسة في ميثاق 
ولغته  الثقافية  وهويته  الطفل  ذوي  احترام  »تنمية  و  املتحدة«،  األمم 
والبلد  الطفل  فيه  يعيش  الذي  للبلد  الوطنية  والقيم  اخلاصة،  وقيمة 
الذي نشأ فيه في األصل واحلضارات املختلفة عن حضارته«، و»إعداد 
التفاهم  من  بروح  حر،  مجتمع  في  املسؤولية  تستشعر  حلياة  الطفل 
والسلم والتسامح واملساواة بني اجلنسني والصداقة بني جميع الشعوب 
إلى  ينتمون  الذين  واألشخاص  والدينية  والوطنية  اإلثنية  واجلماعات 

السكان األصليني«، و »تنمية احترام البيئة الطبيعية«.

الوطنية؛  العقوبات  لقوانني  منافيًا  عماًل  الطفل  ارتكاب  حالة  وفي 
معاملة  ضرورة  إلى  الدول  تنّبه  االتفاقية  من  األربعني  املادة  أن  فنجد 
ملا  الطفل  احترام  و»تعّزز  بكرامته؛  وشعوره  تتواءم  بسبل  الطفل 
سّن  وتراعي  األساسية  واحلريات  اإلنسان  حقوق  من  لآلخرين 
بناء في  بدور  الطفل وقيامه  اندماج  إعادة  الطفل واستصواب تشجيع 

من ورشة عمل نظمها املركز حول توظيف الرسوم املتحركة في التعليم.
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املجتمع«، مع مراعاة املواثيق واالتفاقيات والقوانني الدولية في هذا 
الترتيبات والشروط لهؤالء  توفير مجموعة من  التي تفرض  الشأن، 
واملشورة،  واإلشراف،  واإلرشاد  الرعاية  »أوامر  قبيل  من  األطفال 
من  وغيرها  املهني  والتدريب  التعليم  وبرامج  واحلضانة،  واالختبار، 
بدائل الرعاية املؤّسسية، لضمان معاملة األطفال بطريقة تالئم رفاههم 

وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء«.

أنشأت  ولضمان احترام بنود االتفاقية في مواجهة الدول املصادقة،7 
اللتزاماتها  األعضاء  الدول  تنفيذ  متابعة  على  تسهر  جلنة  االتفاقية 
من   44 املادة  مبوجب  األعضاء  الدول  تتعهد  فيما  الشأن،8  هذا  في 
مختلف  إعمال  في  وإجراءاتها  جهودها  عن  تقارير  بتقدمي  االتفاقية 
لألمم  العام  األمني  طريق  عن  ميدانيًا؛  االتفاقية  في  الواردة  احلقوق 
املتحدة؛ وذلك »في غضون سنتني من بدء نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة 

للدولة الطرف املعنية«، و »بعد ذلك مرة كل خمس سنوات«.9

كما سمحت االتفاقية مبقتضى مادتها اخلامسة واألربعني؛ للوكاالت 
األمم  أجهزة  من  وغيرها  للطفولة  املتحدة  األمم  ومنظمة  املتخصصة 
املتحدة »أن تكون ممّثلة لدى النظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق واليتها 
من أحكام هذه االتفاقية«، من أجل ضمان تنفيذ االتفاقية على نحو 

فّعال،10 وتشجيع التعاون الدولي في هذا الصدد.

الرتبية  وواقع  املغربي  الطفل  ثالثًا.   
والتعليم

صادق املغرب في سنة 1993 على االتفاقية الدولية حلقوق الطفل لسنة 
الداخلية  واملؤسساتية  القانونية  املنظومة  تكييف  سياق  وفي  1989؛ 
الذي  اإلنسان  حقوق  مجال  في  عليها  املتعارف  الدولية  املعايير  مع 
على  التوقيع  مت   ،1996 لسنة  املغربي  الدستور  ديباجة  عليه  نصت 
مختلف االتفاقيات الدولية،11 ومت إصدار العديد من التشريعات،12 

وأحدثت مجموعة من املؤسسات املرتبطة بهذا الشأن.

املبادرات  من  مبجموعة  األخيرة  السنوات  في  الدولة  قامت  وهكذا 
التي جتسد نوعًا من االنفتاح على قضايا الطفولة في ارتباطها مبجاالت 
للتربية  الوطني  البرنامج  في  جتسد  ما  وهو  والتعليم..؛  التربية 
مت  حيث  األطفال،  بتعليم  منه  مهم  جانب  في  اهتم  الذي  والتكوين 
اإلكراهات؛ سواء على  بتجاوز مختلف  تسمح  إستراتيجية13  وضع 
مستوى تعميم متدرس الفتيات والفتيان بالتعليم األّولي في أفق سنة 
أجل  من  الوسائل  وفتيان-  األطفال -فتيات  منح جميع  أو   ،2015
2015، ومنح جميع  التعليم االبتدائي في أفق  إمتام سلك كامل من 
من  كامل  سلك  إمتام  أجل  من  الوسائل  وفتيان-  -فتيات  األطفال 
التعليم الثانوي اإلعدادي في أفق 2015، ومحو أمية الرجال والنساء 
األمية  نسبة  وتقليص  سنة،  و25   10 بني  ما  أعمارهم  تتراوح  الذين 

العامة بالنصف مقارنة مع سنة 1990 في أفق 2015.

املدرسية  الّلوازم  تقدمي  مستوى  على  للدولة  املبذولة  اجلهود  وبفعل 
املصابني  وإدماج  املناطق  بعض  في  النقل  وتوفير  املعوزين  لألطفال 
املطاعم  وتعزيز  العادية  املدرسية  األقسام  داخل  اإلعاقات  ببعض 

التعاون  ودور  املدني،  املجتمع  دعم  إلى  باإلضافة   ... املدرسية 
التالميذ  نسبة  ملحوظ  بشكل  ازدادت  الشأن؛  هذا  في  الدولي 
احلضري  الوسط  في  والفتيات  الفتيان  من  باملدارس  امللتحقني 

والقروي.

هذه  على  تشّوش  التي  القصور  مظاهر  من  مجموعة  هناك  أن  غير 
اجلهود؛ فقد كشفت بعض التقارير والدراسات واألبحاث املنجزة من 
البون  الصلة واألكادمييني؛ عن  الوطنية ذات  طرف بعض اجلمعيات 
الشاسع بني النصوص القانونية واملؤسسات احملدثة في هذا الشأن من 
جهة؛ والواقع الصعب الذي تعيشه فئة األطفال في عالقته باملشاكل 
مظاهره؛  بشتى  العنف  املدرسي،14  )الهدر  والتعليمية  التربوية 

استعمال املخدرات..( من جهة ثانية.

كما وقفت على مختلف اإلكراهات املرتبطة بغياب اجلودة، من حيث 
وطرق  ملناهج  واعتمادها  املجتمع؛  قضايا  على  املدرسة  انفتاح  عدم 
والشحن؛  والتلقني  احلفظ  على  ترتكز  ومتجاوزة؛  جامدة  تعليمية 
عوض الفهم واملناقشة واإلبداع والتحفيز على طرح السؤال ...، 
ما يؤثر بالسلب على نوعية التعليم ويعوق تعميم الّتمدرس؛ وهزالة 
املرصودة؛ وعدم  والتقنية  واملادية  والبشرية  البيداغوجية  اإلمكانيات 

االهتمام مبستوى التعليم األولي وانتشار األمية بني األطفال.

وعالوة عن ذلك؛ يطرح موضوع اإلعاقة بأشكالها املختلفة )احلركية 
بالسمع والبصر..( في أوساط األطفال؛  املرتبطة  والذهنية أو تلك 
مجموعة من اإلشكاالت في هذا اخلصوص؛ على اعتبار أنهم األكثر 

تضررًا وتأثرًا في هذا السياق.

والتسهيالت  التدابير  من  مجموعة  إعمال  من  الرغم  وعلى  أنه  ذلك 
في  املجتمع،  في  املعاقني  إدماج  استهدفت  التي  القانونية واإلجرائية 
من  مجموعة  هناك  أن  غير   ... والتعليم  الصحية  الرعاية  مجاالت 
الصعوبات واملشاكل ما زالت مطروحة في هذا اخلصوص، وبخاصة 
برامج  بلورة  وعدم  التدخالت،  كفاية  عدم  أو  غياب  مستوى  على 
تعليمية تنسجم وحالتهم الصحية والذهنية وتكفل لهم االندماج في 

العملية التعليمية بصورة فعالة.

في  املغرب  الدولي  للبنك  األخير  التقرير  وضع  السياق؛  هذا  وفي 
اخلطر  ناقوس  ودق  التعليمي؛  املستوى  حيث  من  متدنية  مراتب 
السياسة  البيداغوجية والتمويلية والتحفيزية في  بالنسبة لالختالالت 

التعليمية للمغرب.

فإذا كانت املقاربة القانونية حلقوق الطفل وقضاياه بشكل عام؛ تنطوي 
على أهمية كبرى ملا توفره من ضوابط ونصوص تسمح بحماية هذه 
الفئة؛ فإنها تظل دون فائدة أو جدوى طاملا لم يتم تعزيزها بإمكانات 
الواقع  أرض  على  النصوص  بلورة  تكفل  أخرى  إجرائية  وتدابير 

واملمارسة امليدانية.

د. إدريس لكريني
أستاذ احلياة السياسية والعالقات الدولية؛ كلية احلقوق؛ مراكش
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12 مت في هذا السياق؛ تعديل القانون اجلنائي بصورة حتمي الطفل من التعذيب واالعتداء اجلنسي ومختلف مظاهر العنف األسري واالجتار في األطفال وتعديل 

التشريعات املرتبطة بتنظيم السجون العام 1999، وتسمح بوضع برامج تعليمية وتربوية تساعد على عملية إعادة اإلدماج في املجتمع، وإصدار مدونة األسرة 
الكثير من هذه  التربية وحماية األموال ...(.  وقد تعرضت  النفقة؛  النسب؛ اجلنسية؛  )الرضاعة؛ االسم؛  الطفل  التي أكدت على مجموعة من حقوق 

التشريعات إلى االنتقاد لكونها صيغت وسّنت بصورة ّغيبت فيها جمعيات الطفولة.
13 اململكة املغربية؛ املندوبية السامية للتخطيط: أهداف من أجل األلفية من أجل التنمية؛ التقرير الوطني 2005؛ كانون األول 2005؛ ص: 19.

14 تشير بعض التقارير إلى أن اثنني فقط من التالميذ يجتازون امتحانات الباكالوريا من ضمن عشرة أطفال يلتحقون باملدرسة.

من ورشة عمل نظمها املركز حول توظيف الرسوم املتحركة في التعليم.
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