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تعلموا العلم فإن تعلمه هلل خشية، وطلبه عبادة، ودراسته 

تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من ال يعلمه صدقة، 

وبذله إلى أهله قربة 

)ال�صحابي اجلليل معاذ بن جبل ر�صي اهلل عنه(





درجات.  العلم  اأوتوا  والذين  اآمنوا  الذين  يرفع  الذي  هلل  احلمد 
امل�ستمر من  بالتعلم  اأمرنا  الذي  الكرمي  نبينا  وال�سالم على  وال�سالة 

املهد اإىل اللحد.. وبعد؛

فاإن العامل يعي�ش منذ عدة عقود يف جمتمع املعلوماتية الذي   
عملية  يف  الأكرب  الدور  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  فيه  تلعب 
الإنتاج احلديث. والذي يت�سم باأنه اإنتاج كثيف للمعرفة. ومع ت�ساعف 
على  يعتمد  اقت�ساد  اإىل  العاملي  القت�ساد  حتول  الإن�سانية  املعرفة 
املعرفة العلمية، ويف هذا القت�ساد املعريف حتقق املعرفة اجلزء الأكرب 
والتكنولوجيا،  الإبداع  هو  املعرفة  هذه  ومفتاح  امل�سافة.  القيمة  من 
التقني  العلم  بتطور  تعرف  التطور  من  مرحلة  على  الآن  نعرب  فنحن 
حيث ل يتم التعامل مع جمموعة من العلوم التطبيقية باملفهوم القدمي 
الذي  التكنولوجي  التطبيق  جمال  يف  معها  التعامل  يتم  واإمنا  للعلوم. 
بني  الزمني  الفارق  ويقلل  الأ�سا�سية.  العلوم  كل  منجزات  مع  يتفاعل 

املعرفة املتولدة عنها وتطبيقها.

اإن ال�سرعة التي يحدث بها التغيري القت�سادي ت�سكل حتديًا    
للعلم  املتعاظم  الدور  اإىل  اإ�سافة  منها،  املتقدمة  حتى  الدول  جلميع 
والتكنولوجيا يف تطوير املجتمعات. ويزداد هذا الدور اأهمية مع دخول 
فيه  وبرزت  الإيديولوجيات  فيه  تراجعت  الذي  املعرفة  ع�سر  العامل 
املعارف والتكنولوجيات. و�ساقت فيه امل�سافة بني ظهور املعرفة العلمية 
والتطبيق الفعلي لها على اأر�ش الواقع. ومل تتوقف عجلة التطور عند 
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هذا احلد، بل اإن جمتمع املعلومات العاملي اأخذ يتحول بثبات – واإن كان بطيئًا 
– اإىل جمتمع املعرفة، والذي ل يعني فقط تكنولوجيا املعلومات املتقدمة كما 
اأ�سا�سية كثرية  اإن له مقدمات ومقومات  يظن الكثريون يف العامل العربي، بل 

لبد من توافرها لإقامة جمتمع املعرفة.

وملا كانت اململكة تعي�ش منذ فرتة يف ع�سر املعلوماتية وتطبق تقنياتها   
وتاأخذ باآلياتها يف م�سروعاتها وبراجمها املختلفة، فاإنه من الطبيعي اأن تن�سد 
ن�ستوعب  اأن  منا  ذلك  ويتطلب  املعرفة،  جمتمع  مقومات  اإجناز  اإىل  التطلع 
التوجهات اجلديدة لالقت�ساد العاملي اأوًل، واأن ندرك جيدًا امل�سمون احلقيقي 
للتحولت ال�سريعة التي حتدث يف العامل من حولنا. كما يتعني علينا ت�سخي�ش 
ق�سايا القت�ساد ال�سرتاتيجية والوقوف على التحديات التي جتابهه، والبحث 
عن و�سائل منوه وتطويره مبا يواكب امل�ستجدات ومبا تتطلبه معطيات امل�ستقبل 
جمتمع  لإقامة  بدقة  نخطط  اأن  ميكن  وعندها  امل�ستدامة،  التنمية  لتحقيق 
املعرفة – والذي �سيكون املعيار الفا�سل بني املجتمعات املختلفة – هي ال�سغل 
املعنية  والثقافية  والفكرية  العلمية  املوؤ�س�سات  وجلميع  للم�سوؤولني  ال�ساغل 
باإعادة ت�سكيل جمتمعنا يف م�سريته املوفقة – باإذن اهلل – نحو النه�سة العلمية 

والتقدم والنماء.

ويف هذا املجال .. حر�ست جامعة امللك عبدالعزيز على امل�ساهمة يف   
بناء جمتمع املعرفة يف بالدنا، فكانت اأن اأعدت اجلامعة �سل�سلة من الدرا�سات 
العلمية لبيان املدلولت ال�سحيحة للمفاهيم اجلديدة والآليات امل�ستحدثة التي 
راجت يف الآونة الأخرية واأفرزتها ظاهرة العوملة، لتكون عونا لنا ودليال هاديا 



ط

جمتمع  لإقامة  املن�سود  التحول  لتحقيق  ب�سرية  على  التخطيط  يف  به  ن�سرت�سد 
معرفة عربي يف بالدنا.

اإن �سل�سلة )نحو جمتمع املعرفة( تعترب اإ�سافة جديدة اإىل جوانب التميز    
اأنها دليل حي  التي يت�سم بها البحث يف جامعة امللك عبدالعزيز. كما  املتعددة 
على تفاعل هذه اجلامعة وجتاوبها مع املتطلبات الآنية للمجتمع. ومتثل اإ�سهاما 

جديدا منها يف ن�سر الثقافة العلمية التي اأ�سبحت من �سرورات ع�سر املعرفة.

اأ�ساأل اهلل التوفيق يف حتقيق التقدم املعريف لبالدنا وجمتمعنا..  

 

صــــــــــــــديـــــــــــــــر
ت

مـــديــــر اجلـــــــامــعــــــــة

اأ.د. اأ�صامــــة بـــن �صـــــادق طـــيـب





هذه السلسلة -

العشرين  القرن  من  األخيرة  والسنوات  القرن  هذا  بداية  شهدت    

تطوراً خطيراً ملفهوم التقدم العلمي والتكنولوجي الذي لم يعد يعتمد على 

النجاحات الفردية التي يحققها بعض العلماء على نحو ما كان يحدث في 

تتبناها  بحثية  برامج  على  يعتمد  التقدم  هذا  وأصبح  عشر،  التاسع  القرن 

احلكومات وتفتح مجاالت ملشاركة األفراد واملؤسسات فيها.

من  االقتصادية  قدراتها  حتول  أن  في  املتحدة  الواليات  جنحت  وقد    

لإلنتاج  النسبية  امليزة  إلى  التجاري  لإلنتاج  النسبية  امليزة  على  االعتماد 

التكنولوجي، وذلك بإحداث تخصصات تعتمد على التقدمي التكنولوجي في 

عدة مجاالت، فأصبحت صناعة اإللكترونيات هي أسرع الصناعات منوا وهي 

الصناعة التي يرتفع فيها املكون التكنولوجي.

اإلنسانية  املعرفة  تضاعف  في  املعلومات  ثورة  تسببت  ولقد   

وأدت  والتكنولوجية،  العلمية  املعرفة  وخصوصاً  كبيرة،  بسرعة  وتراكمها 

التكنولوجي هو  التقدم  وأصبح  والزمن،  املسافة  إلى إسقاط حواجز  العوملة 

احللقة احلاسمة لتحقيق التقدم االقتصادي وكان من نتيجة ذلك كله أن حتول 

االقتصاد العاملي إلى اقتصاد يعتمد أساساً على املعرفة العلمية أو االقتصاد 

املعرفي املبني على املعرفة التي تسفر عنها البحوث امليدانية والتكنولوجية، 

وهي املعرفة اجلديدة التي حتولت إلى سلعة، أو خدمة، أو هيكلة، أو طريق إنتاج، 

وأصبحت قدرة أي دولة تتمثل في مدى رصيدها املعرفي.

عابرة  ثقافة  فهي  سمات.  بعدة  املعلومات  عصر  تقنيات  وتتميز   

وتقوم  الالشخصية  الوسائط  وتعتمد على  واملكان.  الزمان  للقارات وتختصر 

على بنية معرفية أفقية ال رأسية وضاقت في هذا العصر املسافة بني ظهور 

املعرفة العلمية اجلديدة والتطبيق الفعلي على أرض الواقع، كما أنها تعتمد 

أن  جامعتنا  على  يتعني  وبذلك  احلياة.  طوال  واملستمر  الذاتي  التعليم  على 
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تضطلع بأدوار جديدة ألن السرعة التي يحدث بها التغيير االقتصادي تشكل حتديا 

للدول املتقدمة نفسها. إضافة إلى الدور املتعاظم للعلم والتكنولوجيا في تطوير 

اجملتمعات.

إن هذه املرحلة من مراحل التطور احلضاري للعنصر البشري، التي اصطلح   

على تسميتها بالعوملة، قد فرضت علينا حتديات عديدة يتعني علينا التعرف عليها 

مواجهة  وتتطلب  العصر.  وبأساليب  العلمية  بالطرق  معها  التعامل  ثم  أوالً. 

العاملي،  لالقتصاد  اجلديدة  التوجهات  استيعاب  على  خاصة  مقدرة  التحديات  هذه 

يواكب  مبا  وعالجها  مبجتمعنا،  اخلاصة  االستراتيجية  للقضايا  دقيقا  وتشخيصا 

املستجدات.

وقد صاحب هذه التحوالت املتالحقة ظهور مفاهيم مستحدثة عديدة، مما   

يستوجب منا الوقوف على املضمون احلقيقي لهذه التحوالت. وأن ندرك ونستشرف 

الراهنة واملستقبلية. وما يتطلبه ذلك من  أعبائها وتداعياتها على أوضاعنا احمللية 

إعادة تشكيل مجتمعنا في مسيرته نحو النهضة والتقدم والنماء. فكان أن بادرت 

جامعة امللك عبدالعزيز بإصدار سلسلة )نحو مجتمع املعرفة( فنشرت العديد من 

املستحدثة،  واآلليات  واملصطلحات  باملفاهيم  العربي  القارئ  تُعرِّف  التي  اإلصدارات 

مثل: حاضنات األعمال، والتنمية املستدامة، والعمل عن بعد، واحلكومة اإللكترونية، 

العمراني  والتخطيط  التطوعية،  واملبادرات  األهلية  واملنظمات  بعد،  عن  والتعلم 

االستراتيجي إلى غير ذلك من اآلليات املستحدثة والتنظيمات املؤسسية التي راجت 

في العقود األخيرة. والتعريف بكيفية االستفادة منها في حل مشكالتنا التنموية 

القواعد  إرساء  في  اإلصدارات  من  السلسلة  هذه  ساهمت  وبذلك  واالجتماعية، 

العلمية لتأسيس مجتمع املعرفة في اململكة.

وهنا يبرز الدور احليوي الذي يلعبه التخطيط االستراتيجي في املرحلة احلالية   

اجلديد  العاملي  النظام  علينا  يفرها  التي  والتحديات  املعوقات  على  التغلب  بهدف 

باستقالل هذه اآلليات اجلديدة والتنظيمات املؤسسية املستحدثة التي بدأ تنفيذها 



م

جزئيا في اململكة، مما يؤكد حاجتنا املاسة إلى االعتماد على الدراسات االستراتيجية 

في مسعانا احلثيث للنهوض مبجتمعنا وتنمية وتطويره.

واستمرارا لتفاعل اجلامعة مع احتياجات اجملتمع واملساهمة في حل مشكالته   

بالطرق العلمية، واستثمارا للنجاحات املتميزة التي أحرزها التخطيط االستراتيجي 

في اجلامعة، فقد أنشأت إدارة اجلامعة مركز الدراسات االستراتيجية.

والثقافية  واالقتصادية  االجتماعية  القضايا  دراسة  مهامه  أبرز  ومن   

وإجراء  استراتيجي  بعد  لها  والتي  السعودي  باجملتمع  الصلة  ذات  والتعليمية 

التنمية البشرية واالقتصادية  الدراسات وتنظيم الفعاليات الالزمة لالرتقاء ببرامج 

للمشكالت  حلول  واقتراح  املستدامة  التنمية  مضامني  ولتحقيق  واالجتماعية، 

إضافة  واالنحراف.  كالتطرق  األمنية  واملشكالت  والعنوسة.  كالبطالة  االجتماعية 

إلى إجراء البحوث ونشر األوراق العلمية املتعلقة بجامعات البحث ومجتمع املعرفة. 

وسبل تعزيز مكانة اجلامعة على املستوى العاملي.

ضمن  صدرت  التي  العلمية  واألوراق  واألبحاث  الدراسات  أن  الواضح  ومن   

الدراسات  واختصاصات مركز  تدخل في صميم عمل  املعرفة  نحو مجتمع  سلسلة 

هذه  املركز مسئولية  هذا  إلى  تنتقل  أن  الطبيعي  من  فكان  اجلديدة.  االستراتيجية 

السلسلة من اإلصدارات العلمية، جتنبا لالزدواجية من ناحية، وتوسعة لنطاق وآفاق 

وملواصلة رسالة سلسلة نحو مجتمع  السلسلة،  التي تصدرها  والدراسات  األبحاث 

املعرفة في نشر الثقافة العلمية والوعي التخطيطي في اجملتمع. وتقدمي علم ينتفع 

ينشد  عربي  مجتمع  وكل  مستوياته  وكافة  مؤسساته  بكل  السعودي  اجملتمع  به 

الدخول إلى مجتمع املعرفة.

ولله احلمد في األولى واآلخرة...   

مدير مركز الدرا�صات اال�صرتاتيجية     

اأ.د. ع�صام بن يحيى الفياليل     

م
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ز تصدير ملعالي مدير اجلامعة  
ك تقدمي  ملدير مركز الدراسات االستراتيجية 

هـ احملتويات  
1 مقدمة  

الفصل األول: 
5 مجتمع املعرفة  
6 مقدمة  
8 عواقب عدم املشاركة في مجتمع املعرفة  
8 الطفل في مجتمع املعرفة  
9 مراحل التنمية املعرفية للطفل   

9 األسرة   

10 املدرسة  

11 اللعب  

12 اجملتمع احمليط  

12 أثر عدم مشاركة األفراد في مجتمع املعرفة  
13 أثر عدم مشاركة شركات قطاع األعمال في مجتمع املعرفة  

الفصل الثاني: 
15 تأثير التكنولوجيا على الطفل  
16 مقدمة   
17 أدوات التكنولوجيا   
17 التلفاز  

18 أجهزة الكمبيوتر  

18 الهواتف احملمولة  

19 ألعاب الفيديو  

20 سماعات األذن  

20 إحصاءات عن استخدام األطفال للتكنولوجيا  
21 اآلثار اإليجابية الستخدام األطفال للتكنولوجيا   
21 حتسني عملية التعلم   
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23 حتسني مستوى األداء األكادميي واملهارات االجتماعية  
26 تعلم االعتماد على النفس والشعور باالستقالل  
27 فوائد ألعاب الفيديو  
27 1(تطوير املهارات  

27 2(الترفية  

28 3(تشجيع التفكير النقدي  

28 اآلثار السلبية الستخدام األطفال للتكنولوجيا   
29 التأثير السلبي على منو األطفال  
31 السمنة  

32 صعوبة التركيز أثناء الدراسة  

33 الكسل  

33 اإلضرار باحلياة األسرية   

34 العنف  

35 التغلب على اآلثار السلبية الستخدام األطفال للتكنولوجيا   
35 دور األسرة  

37 دور املدرسة   

الفصل الثالث:
39  أثر التلوث البيئي على األطفال  
40 مقدمة  
42 أنواع التلوث البيئي   
42   )Air Pollution( التلوث الهوائي

44   )Water Pollution(  تلوث املاء

45    )Noise Pollution( التلوث الضوضائي

47   )Radioactive Pollution( التلوث اإلشعاعي

48   )Thermal Pollution( التلوث احلراري

48   )Light Pollution( التلوث الضوئي

49   )Visual Pollution( التلوث البصري
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مقـــــــــــــدمـــــــة

املقاصد العامة من البحث هي تقدمي دراسة مستفيضة وشاملة عن تقصي 
ونفسياً  واجتماعياً  املعرفة على الطفل صحياً  أثر معطيات ومظاهر مجتمع 
هذا  في  العلمية  التجارب  بعض  استعراض  مع  رصينة  علمية  معايير  وفق 
اجملال. وتشمل هذه املعطيات العوامل املؤثرة سلبا وإيجابا  على الطفل صحياً 
واجتماعياً ونفسياً جميع ألعاب احلاسب اآللي والهاتف النقال والتلفزيون والنت 
وغير ذلك من نتائج التقنيات احلديثة. كما تتضمن املعطيات املؤثرة سلبا على 
الغذائي  والتلوث  الهوائي  التلوث  عمليات  ونفسياً  واجتماعياً  صحياً  الطفل 
لعمليات  األطفال  تعرض  وكذلك   اإلشعاعي  والتلوث  السمعي  والتلوث 

االستغالل اخملتلفة.

مراحل  وحتليل  الطفل  على  وأثره  املعرفة  مبجتمع  التعريف  البحث  ويتناول 
عملية  في  احمليطة  والبيئة  واملدرسة  األسرة  وأثر  للطفل  املعرفية  التنمية 

التنمية املعرفية للطفل. 

كما يتناول البحث حتليل تأثير استخدام األطفال للتكنولوجيا والتي أثبتت 
يتدربون  الذين  األطفال  على  تعود  التي  والفوائد  املزايا  من  العديد  هناك  أن 
قدراتهم  تعزيز  الفوائد  هذه  بني  ومن  للتكنولوجيا،  املالئم   االستخدام  على 
املساوئ  من  العديد  هناك  أن  أخرى  دراسات  أثبتت  كما  واالجتماعية،  املعرفية 
التي قد تعود بالضرر على منو األطفال في حالة التعود على االستخدام السيئ 
للتكنولوجيا، ومن بني هذه األضرار صعوبة التركيز أثناء الدراسة. ويتناول البحث 
من  األطفال  يستخدمها  التي  احلديثة  التكنولوجيا  أدوات  ماهية  بالتفصيل 
وسماعات  الفيديو  وألعاب  احملمولة،  والهواتف  الكمبيوتر،  وأجهزة  التلفزيون 
توضيح  في  الستخدامها  وذلك  العاملية  اإلحصائيات  ببعض  مدعمة  األذن 
البحث  للتكنولوجيا. كما يقوم  والسلبية الستخدام األطفال  اإليجابية  اآلثار 
بتقصي دور األسرة واملدرسة في التغلب على اآلثار السلبية الستخدام األطفال 

للتكنولوجيا.

ويتناول البحث مدى، وأسباب،  وآثار تعرض األطفال في مراحل النمو اخملتلفة 
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خملاطر امللوثات البيئية احمليطة بهم واملوجودة في الهواء، واملاء، والطعام، سواء 
كان ذلك داخل املنزل أو خارجه. ويعرض البحث األنواع الرئيسية ألنواع التلوث 
البيئي والتي لها أضرار على األطفال واإلنسان بصفة عامة وعلى احلياة البرية 
وعلى اجلودة املعيشية في املناطق املتضررة. كما يتناول البحث أساليب  مكافحة 
واملنظمات  واملزارع،  واملصانع  واملؤسسات،   والعلماء  احلكومات  وجهود  التلوث 

البيئية واألفراد للحد من التلوث وآثاره.

ويتناول البحث بالتفصيل أهم ما يتعرض له األطفال في أنحاء العالم ألهم 
والعنف  االستغالل  أشكال  أسوأ  فيها  مبا  واإلساءة،  واالستغالل  العنف  أنواع 
أو  جسدياً  مؤهلني  غير  أعمال  في  وتسخيرهم  األطفال  وتشغيل  اجلنسي، 
واجلوع،  والهجرة،  واالختطاف،  والنزوح،  لإلعاقة،  والتعرض  بها،  للقيام  نفسياً 
واملرض خالل الصراعات املسلحة، وموقف اإلسالم والقوانني الدولية من حماية 

األطفال من عمليات االستغالل.



جمتمع املعرفة
Knowledge Society

الفصل األول
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مقدمة

املال في العصر احلالي، وأصبح  لقد أصبحت املعرفة من أهم مكونات رأس 
نطلق  وحينما  استخدامها.  على  بالقدرة  أساسا  مرتبطا  مجتمع  أي  تقدم 
وصف املعرفة على ُمجتمع، فهذا يعني أن النشاطات املعرفية هي مركز التميز 
الظاهر في هذا اجملُتمع، ولذا فإن  مجتمع املعرفة هو مجموعة من الناس ذوي 
االهتمامات املتقاربة، الذين يحاولون االستفادة من جتميع معرفتهم سويا بشأن 
اجملاالت التي يهتمون بها، وخالل هذه العملية يضيفون املزيد إلى هذه املعرفة، 
وهكذا فإن املعرفة هي الناجت العقلي واجملدي لعمليات اإلدراك والتعلم والتفكير. 
واصطالح )مجتمع املعرفة( يعترف بجبروت القوة العقلية أكثر من غيرها من 
أي نوع من أنواع القوى، سواء كانت اقتصادية أو عسكرية أو سياسية. ويتحدد 
املوقف الذي يتمتع به أي بلد في العالم اليوم من خالل قدرته على االستفادة 

املثلى من القدرات العقلية لدى كافة أفراد اجملتمع. 

يتضمنها  التي  املكونات  أهم  تشكل  املعرفة  أن  املعرفة  مجتمعات  ومتيز 
األنشطة  وكافة  والثقافي،  واالجتماعي  االقتصادي  بالنشاط  يتصل  عمل  أي 
املعرفة  من  كبير  كم  توافر  على  معتمدة  أصبحت  التي  األخرى  اإلنسانية 

واملعلومات.

نتيجة  تأتى  املعلومات  كانت  فإن  للمعرفة.  اخلام  املادة  املعلومات هي  وتعد 
البيانات  بني  العالقات  إدراك  أو  ببعض  بعضها  البيانات  بني  العالقات  إدراك 
واملعلومات األخرى فإن املعرفة تأتى نتيجة إدراك األمناط املشتركة بني املعلومات 
وتعتبر  العالقات.  العالقة بني  إدراك  تأتى نتيجة  املعرفة  أن  أي  بعضها ببعض. 
املعرفة حصيلة االمتزاج اخلفي بني املعلومة واخلبرة واملدركات احلسية والقدرة 
على احلكم حيث أننا  نتلّقى املعلومات ونخرجها مبا تدركه حواسنا ولذلك فإن 
أخرى كاحلدس  املعرفة ضمن وسائل عديدة  تعد وسيطا الكتساب  املعلومات 

والتخمني واملمارسة الفعلية واحلكم بالسليقة.
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ونظرا للتطور الهائل وبشكل غير مسبوق في عالم تقنية املعلومات، والتي 
على  املعرفة  مجتمعات  في  هائل  تطور  حدث  فقد  للمعرفة،  اخلام  املادة  هي 
مستوى دول العالم. إال أن الفرق بني ُمجتمع معرفي في دولة من الدول ومجتمع 
معرفي في دولة أخرى يعتمد في األساس على مدى تفعيل النشاطات املعرفية 

الرئيسة، والنشاطات املعرفية الرئيسة هي:

ابتكار  عمليات  على  املعرفة  ويرتكز مفهوم مجتمع  املعرفة:  ابتكار   .1
لتكوين  باجملتمع   املوجود  املعرفي  التراكم  توظيف  خالل  من  املعرفة  وتكوين 
وبيئته  اجملتمع،  هذا  أعضاء  بني  التفاعالت  من  االستفادة  أو  جديدة،  معرفة 

التنافسية البتكار معرفة جديدة.

مشاركة املعرفة: وهى نشاط يتم عن طريقه تبادل املعرفة بني أفراد   .2 
ويختلف  األخرى.  اجملتمعات  أفراد  وبني  بينهم  أو  بينهم،  فيما  املعرفة  مجتمع 
املشاركة  بني  نفرق   أن  ويجب  املعرفة.  لنوع  طبقا  املشاركة  وطبيعة  أسلوب 
عنصر  تتضمن  ال  باملعلومات  املشاركة  ألن  باملعلومات،  واملشاركة  باملعرفة 

التفكير.

تقييم املعرفة: ليست كل األفكار اجلديدة هي أفكار جيدة، ولذا كان   .3
على املؤسسات تقييم األفكار اجلديدة ودراسة الفوائد واألخطار املتوقعة عند 

تطبيقها واألثر املتوقع منها في كافة نواحي اجملتمع.

اجملتمع  في  معينة  وفئات  أفراد  على  قصرها  أن  حيث  املعرفة:  نشر   .4
يفقدها قيمتها. والغرض من هذه املرحلة هو إيصال املعرفة جلميع من يعنيهم 
األمر في اجملتمع. وهناك وسائل عديدة لنشر املعرفة مثل تطبيقات تكنولوجيا 
عن  املعرفة  نشر  ميكن  وكذلك  كاالنترنت،  وتوزيعها  املعرفة  لنشر  املعلومات 

طريق وسائل اإلعالم ودورات التدريب.

تطبيق املعرفة: حيث يتم  استيعاب، واستخدام، ودمج املعرفة التي   .5
أكتسبها أفراد اجملتمع  أثناء املمارسات واألعمال اليومية بقصد حتسني مستوى 
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األداء والقدرة على اإلبداع، والوصول إلى مستوى أعلى من الكفاءة واإلنتاجية، 
والتي يجب أن تؤدى في النهاية إلى حتسني مستوى معيشتهم. 

وبناء ُمجتمع املعرفة  يحتاج بصورة رئيسة إلى تعليم عاٍل متطور، يفتح جميع 
نوافذ العلم والتقنية وأبواب فكر العمل واإلنتاج، ويُخطط بثقة ملستقبل زاهر، 
ويُسهم في اإلبداع واالبتكار، ويقوم بتهيئة الكوادر، ويتعاون ويبني الشراكات 

املعرفية مع املؤسسات اخملُتلفة داخلياً وخارجياً.

عواقب عدم املشاركة في مجتمع املعرفة

والتوزيع واإلطالع على  التواصل، واالبتكار  بأنشطة  نحن جميعا مشغولون 
احملتويات الرقمية، وقد أصبح ذلك الشمول الرقمي أمرا ضروريا، وأساسيا ليس 
أيضا لالقتصاد  ولكنه ضروري  املشاركة،  يرغب في  الذي  للفرد  بالنسبة  فقط 
وللمجتمع ككل. ولقد نشرتCFIT( 1( إحدى جهات البحث، بعض البيانات عن 
تكاليف عدم املشاركة في مجتمع املعرفة  بالنسبة لألفراد وبالنسبة لالقتصاد 

الوطني ككل:

الطفل في مجتمع املعرفة

ببساطة شديدة، إذا لم يكن الطفل قادرا على املشاركة في مجتمع املعرفة، 
هو  اآلن  املعرفة  فمجتمع  اجملتمع.  في  الكاملة  املشاركة  من  يتمكن  لن  فإنه 
الكيان االجتماعي الذي يشارك فيه اجلميع تقريبا. لقد أصبح مجتمع املعرفة 
تقنيات  ما حولنا  من  ننظر في  أن  علينا  ذلك  وللتأكد من  واقعا ال مفر منه، 
وأثناء  واملنزل،  والعمل،  املدرسة،  يوميا في  روتيني  أصبحنا نستخدمها بشكل 
على  واحلصول  اآلخرين،  مع  والتواصل  املصرفية  واألعمال  والسوق  السفر 
احملمولة،  والهواتف  الكمبيوتر،  أجهزة  هي  املعرفة  هذه  وسائل  إن  معلومات. 
واإلنترنت، والشبكات االجتماعية على اإلنترنت، والتلفاز، واملعدات املكتبية، لقد 
أن نكون  التي يجب علينا نحن وأطفالنا  الوسائل  التقنيات هي  أصبحت هذه 

قادرين على استخدامها من أجل املشاركة في "مجتمع املعرفة".
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مراحل التنمية املعرفية للطفل 

تبدأ الفترة التنموية للطفولة املبكرة، من حلظة الوالدة إلى سن ثمانية أعوام، 
جوانب  بني جميع  الترابط  لتحقيق  العمر  مراحل  فترات  أعظم  من  فترة  وهي 
التنمية البشرية والتعلم. وهذه اجلوانب من التنمية البشرية، على الرغم من 
عموما  تنقسم  فإنها  املنظرين،  قبل  من  مختلفة  لتفسيرات  يخضع  ذلك  أن 
إلى التنمية من النواحي اجلسدية واحلسية، واحلركية، واالجتماعية، والعاطفية، 
وتطوير املعرفة. فعندما يبدأ األطفال في النمو والنضج واكتساب اخلبرات علينا 
أن نضع بني يديه بعض هذه الوسائل املعرفية احلديثة، لتصبح جوانب التنمية 

أكثر تنوعا، مع استمرار الترابط بينه، ويجب علينا أن نالحظ:.

إن عمليات النمو، والتنمية،  والتعليم لألطفال هي عمليات تقدمية. وتعد 
مراحل النمو والتنمية لألطفال مراحل متسلسلة، وكل مرحلة لها خصائصها 
املميزة، كما أن كل مرحلة تعتمد على املرحلة السابقة. ويتم التقدم من كل 
تدريجي،  أخرى بشكل  إلى مرحلة  والتنمية لألطفال  النمو  مرحلة من مراحل 
وتأخذ كل مرحلة فترة من الزمن، وتختلف طول الفترة باختالف األطفال، كما 
ويتوقف  آخر.  إلى  طفل  من  مرحلة  كل  في  والتعلم  التنمية  معدل  يختلف  
منط النمو خالل كل مرحلة على القدرات الفردية للطفل، وملكاته الشخصية 
وتصرفاته وطبيعته سواء أكان فيها كمال أو عجز, وأساليب التعلم الفردية، 

وجتارب احلياة التي مير بها.

األسرة 

في  خاصة  وجسمياً  وروحياً،  فكرياً،  الطفل  لنمو  األول  احملضن  هي  األسرة 
هذه  بعد  املدرسة  مع  التكامل  في  دورها  إلى  إضافة  األولى  الست  السنوات 
املرحلة العمرية. واألسرة هي املؤسسة االجتماعية األولى التي يتعامل معها 
وتؤثر  وقيمه،  لغته  الطفل  يكتسب منها  التي  الثقافية  البيئة  وهي  الطفل، 
واألسرة  واملعرفي.  والعقائدي  واالجتماعي  والنفسي  اجلسمي  تكوينه  في 
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مسئولة عن توفير األمن والطمأنينة للطفل، وتنشئته تنشئة ثقافية تتالءم 
مع مجتمعه، وحتقق له التكييف االجتماعي.

إن األسرة هي األساس الذي يكون شخصية الطفل، فاالجتاهات الصحيحة 
البيولوجية  الطفل  الذي يشبع حاجات  املناسب  اجلو األسري  له  توفر  لوالديه، 
التوافق  وإلى  للطفل  السليم  النمو  حتقيق  إلى  يؤدي  الذي  وهو  والنفسية، 
الشخصي واالجتماعي. وميكن توضيح  أهمية األسرة في وضع األساس املتني 
للسلوك من خالل تعزيز اجلوانب اإليجابية بالنسبة لألطفال من قبل الكبار في 
جو من االحترام املتبادل بني البالغني واألطفال والسالمة واألمن واحترام الذات، 
ووضع الضوابط الداخلية والتوجيه الذاتي. إن االحترام املتبادل والدعم اإليجابي 
متكن األطفال من التفاعل بشكل فعال في البيئة االجتماعية. كما أن غرس 
القدوة  طريق  عن  سلوكهم  في  وتعزيزها  األبناء  حياة  في  السليمة  املفاهيم 
واملعاملة  العبادة  في  اخلصوص"  وجه  على  "والوالدين  األسرة  ألفراد  احلسنة 
واخللق احلسن قوالً وفعالً. هذا باإلضافة إلى حسن التعامل والتأديب لألبناء مبا 
يحقق العدل ولني اجلانب والتدرج في وسائل التأديب مبا يعزز الثقة في النفس 
وعدم الشعور بالضعف والنقص أمام مؤدبهم وعدم انعكاس ذلك على تكوين 

مفاهيم سلبية لديهم مثل الكره والتمرد والعقوق.

ألطفالهم  يظهروا  أن  اآلباء  خاللها  من  يستطيع  كثيرة  طرقا  وهناك 
خالل  من  املعرفة  مجتمع  إلى  الدخول  على  ومساعدتهم  اهتماماتهم 
تشجيعهم على القراءة، وتقدمي وسائل التكنولوجيا املناسبة ألعمارهم، ووضع 
اإلجناز،  على  ومقدرته  قدراته  وتناسب  التحدي  منه  تتطلب  للطفل  أهدافاً 

فالتحديات جتعله نشطا وشغوفا باملعرفة.

املدرسة

من  الطفل  تنشئة  في  األهمية  حيث  من  الثانية  املرتبة  في  املدرسة  تأتى 
ناحية املعرفة، وتتحمل املدرسة  تعليم األطفال بالتعاون مع األسرة من أجل 
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بروز املدرسة  إلى  أدى  توسيع مدارك الطفل وجعله يحب املعرفة والتعليم، مما 
الطفل  جوانب  مختلف  في  الفعال  أثرها  لها  مهمة،  اجتماعية  كمؤسسة 
النفسية، االجتماعية، واألخالقية، والسلوكية، خاصة وان الطفل في السنوات 
تسود  التي  بالقيم  والتطبع  التقليد  على  مطبوعا  يكون  عمره  من  األولى 

مجتمعه الذي يعيشه في املدرسة.

لذا فإن املدرسة تعد عامال عظيم األثر في تكوين شخصية الفرد التكوين 
في  وعالقته  املقبلة  حياته  في  اجتاهاته  تقرير  وفى  والعلمي,  السليم  التربوي 
بل  املادي فحسب2،  العلم  لبث  ليست محضنا  املدرسة  فان  هنا  ومن  اجملتمع. 
هي نسيج معقد من العالقات خاصة للطفل الصغير، ففيها تتوسع الدائرة 
االجتماعية للطفل بأطفال جدد وجماعات جديدة، فيتعلم الطفل من جوها 
اجتماعية  أدوارا  يتعلم  كما  نظم،  شكل  في  االجتماعية  املعايير  من  املزيد   "
جديدة، فهو يتعلم احلقوق والواجبات، وضبط االنفعاالت، والتوفيق بني حاجته 

وحاجات غيره، ويتعلم التعاون، ويتعلم االنضباط السلوكي"

فالطفل يتعلم كل ذلك من خالل ما يتلقاه من علوم معرفية وما يكتسبه 
من عالقته برفاقه في املدرسة، فاملدرسة لها أثرها الفعال في سلوك األطفال 

وتوجيهاتهم في املستقبل.

اللعب

إن اللعب يتيح الفرصة لألطفال للنمو والتعلم، واللعب هو نشاط تعليمي 
واجتماعي عبر حركه أو سلسله من احلركات يقوم بها من اجل املتعة والتسلية 
وهو نشاط فطري تتم من خالله عملية النمو والتطور عند الطفل ويساعده 
اللعب هو مخرج لعالج مواقف األحباطات  وباختصار فان  على منو شخصيته 

املوجودة في احلياة. 

عن عبدالله بن احلارث 3 قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصّف 
عبدا لله وعبيد الله وكثيراً من بني العباس رضي الله عنهم، ثم يقول: من سبق 
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إلي فله كذا وكذا قال: فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم 
ويلزمهم". أي أن الرسول )صلى الله عليه وسلم( يقترح اللعبة ويشاركهم في 

اللعب.

وعندما يلعب األطفال فإنهم يكتسبون مهارات عديدة، ويبدؤون في تطوير 
وردود  واألفعال  األشياء  بني  العالقة  اكتشاف  طريق  عن  بهم  اخلاصة  املعرفة 
األفعال. وباإلضافة إلى استكشاف العالقات، فإن اللعب يساعد األطفال على  
استكشاف العالم من حولهم، وتطوير املهارات احلسية والتفاهمات اإلدراكية 
مهارات  لتطوير  الفعالية  من  قدر  بأكبر  األطفال  اللعب  ويساعد  واملعرفية. 

العضالت الصغيرة والكبيرة والتنسيق بني العضالت من خالل اللعب.

كما يساعد اللعب الطفل في  تطوير اللغة، ومحو األمية في وقت مبكر، 
واألطفال  الكبار  مع  التفاعل  طريق  عن  واالتصاالت  التواصل  مهارات  وتطوير 
والتعبير عن  والتخطيط، وحل املشاكل،  التفكير  القدرة على  اآلخرين، وتطوير 

قدراته اإلبداعية بطرق فردية، وحتفيزه خللق فرص جديدة.

اجملتمع احمليط

بجوار  األسرة  تقطنها  التي  اجلغرافية  املنطقة  أو  السكني  احلي  به  ونعني 
العديد من األسر، وتتشابك فيها العالقات االجتماعية بني تلك األسر وأفرادها 
واملواقف،  القيم،  ببعض  الطفل  تزويد  في  يسهم  احلي  فان  ولذا  وتأثيرا.  تأثرا 
واالجتاهات، واألفكار واملعارف، واملعايير السلوكية، التي يتضمنها اإلطار احلضاري 

العام الذي مييز املنطقة االجتماعية.

أثر عدم مشاركة األفراد في مجتمع املعرفة

بالنسبة لألفراد )األطفال( فإن عدم مشاركتهم في مجتمع املعرفة يعنى 
وزيادة  التعليمية،  الفرص  وتقليل  العمل،  فرص  وتقليل  األجور،  انخفاض  لهم 
اخلدمات  على  احلصول  في  املستغرق  الوقت  وزيادة  واخلدمات،  السلع  تكاليف 
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العامة:

Ó  القدرة على استخدام يقل متوسط األجور بنسبة  10٪  نظرا لعدم 
اإلنترنت والبريد اإللكتروني.

Ó  استخدام تتطلب  التي  الترقيات  أو  العمل  فرص  من  االستبعاد 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

Ó  االستبعاد من التعليم في املستوى اجلامعي والتحصيل الضعيف في
التعليم في التعليم االبتدائي واملتوسط والثانوي..

Ó  زيادة التكاليف السنوية للتسوق والتعامل مع البنوك مقارنة بالتعامل
عن طريق اإلنترنت ) قد تصل الزيادة إلى ٪5(.

Ó  قضاء وقت إضافي ما معدله 69 دقيقة إضافية على كل معاملة من
معامالت اخلدمات العامة مقارنة مع ميكن تنفيذه على االنترنت.

أثر عدم مشاركة شركات قطاع األعمال في مجتمع 
املعرفة

أما بالنسبة لنسبة لقطاع األعمال، فإن االستبعاد الرقمي يعنى انخفاض 
النشاط االقتصادي،  وزيادة تكاليف ممارسة األعمال التجارية لكال من احلكومة 

والشركات اخلاصة:

Ó  املصرفية واخلدمات  اإلنترنت،  عبر  للتسوق  املستهلكني  من  أقل  عدد 
األخرى نظرا النخفاض مستويات االستخدام.

Ó  االحتفاظ فرص  وتخفيض  أكفاء  ملوظفني  اختيار  فرص  انخفاض 
باملوظفني على املدى الطويل.

Ó .زيادة تكاليف دعم العمالء

إلى  بحاجة  فنحن  الرقمي،  العصر  ثمار  وجني  العقوبات  هذه  ولتجنب 
التي تعتمد على املشاركة  املعرفة«. تلك اإلستراتيجية  »استراتيجية مجتمع 
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هذه  املركزية.  أعمدتها  من  واحدا  باعتباره  الرقمي  بالشمول  الكاملة 
اإلستراتيجية تعمل من أجل ضمان توافر البيئة الرقمية كاملة، ومحو األمية 
الرقمية، وحق الوصول إلى العالم الرقمي للجميع. ميكن أن يكون هذا أفضل من 

خالل العمل على حتقيق عدد من اجلبهات اخملتلفة، مبا في ذلك :

Ó  على احلصول  لسهولة  اإللكترونية  اخلدمة  على  االعتماد  من  مزيد 
خدمات احلكومة االلكترونية, مبا في ذلك متطلبات الوصول في الصفقات 

العمومية ملنتجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واخلدمات.

Ó .تعزيز التشريعات واللوائح حول حق احلصول على الوصول الرقمي

Ó  وتوفير االتصال إلى احلواسب واستفادتهم منها  الناس  تسريع وصول 
باإلنترنت  وتقليل التكاليف نسبيا لتحقيق ذلك.

Ó .مزيد من التدريب في مجال محو األمية الرقمية للمعوقني واملسنني

Ó  املساعدة للمعوقني واملسنني وغيرهم من الفئات الضعيفة في احلصول
على تكاليف أجهزة الكمبيوتر والتقنيات احلديثة والنفاذ إلى اإلنترنت.



الفصل الثاني
تاأثري التكنولوجيا على الطفل

Impact of Technology  

on Children 
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مقدمة 

واستخدامها،  ونشرها،  املعرفة،  توليد  في  أساسيا  دورا  التكنولوجيا  تلعب 
من  مشتقة  قدمية  إغريقية  كلمة  والتكنولوجيا  وإدارتها.  فيها،  واملشاركة 
أو  علما  وتعني   )Logos( وكلمة  فنية  مهارة  وتعني   )Techno( هما  كلمتني 
وعرف  الفنية.  املهارة  تنظيم  يعني  تكنولوجيا  مصطلح  فان  وبذلك  دراسة، 
فؤاد زكريا التكنولوجيا4 بأنها : األدوات والوسائل التي تستخدم ألغراض علمية 
وتلبية  وقدراته،  قواه  اإلنسان في عمله إلكمال  بها  والتي يستعني  تطبيقية، 
تلك احلاجات التي تظهر في إطار ظروفه االجتماعية ومرحلته التاريخية ويتضح 
من هذا التعريف أن التكنولوجيا ليست نظرية بقدر ما هي عملية تطبيقية 
تهتم باألجهزة واألدوات، وأنها تستكمل النقص في قدرات اإلنسان وقواه وهى 

وسيلة للتطور العلمي وسد حاجات اجملتمع.

وتشمل التكنولوجيا استعمال احلواسب واألجهزة احلديثة مثل التلفاز وألعاب 
الفيديو، وأجهزة اجلوال،  واإلنترنيت وشبكات التواصل االجتماعي،  كما تشمل 
طرق وأساليب التفكير في كيفية استخدام املعارف، واملعلومات، واملهارات بهدف 
الوصول إلى نتائج إلشباع حاجات اإلنسان وزيادة قدراته، كما تعنى االستخدام 

األمثل للمعرفة العلمية، وتطبيقاتها وتطويرها خلدمة اإلنسان ورفاهيته. 

االجتماعية  األوضاع  في  جذرية  تغييرات  التكنولوجيا  أحدثت  ولقد 
واالقتصادية والسياسية التي كانت سائدة حتى بداية الثمانينيات في القرن 

املاضي، في اجملتمعات املتقدمة واجملتمعات النامية على حد سواء.  

ولقد أصبح األطفال مؤخراً يُنافسون الكبار في اقتناء  األجهزة التكنولوجية 
احلديثة والتي باتت تشكل بالنسبة لهم ولعاً شديدا وشيئا ال ميكنهم االستغناء 

عنه. ونعنى بالطفل هنا هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره. 

وهناك العديد من الدراسات عن تأثير استخدام األطفال للتكنولوجيا والتي 
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أثبتت أن هناك العديد من املزايا والفوائد التي تعود على األطفال الذين يتدربون 
قدراتهم  تعزيز  الفوائد  هذه  بني  ومن  للتكنولوجيا،  املالئم   االستخدام  على 
املساوئ  من  العديد  هناك  أن  أخرى  دراسات  أثبتت  كما  واالجتماعية،  املعرفية 
التي قد تعود بالضرر على منو األطفال في حالة التعود على االستخدام السيئ 

للتكنولوجيا، ومن بني هذه األضرار صعوبة التركيز إثناء الدراسة.

ولقد أصبح للتكنولوجيا تأثيراً كبيراً على األطفال، فقد أصبح أطفال هذا 
اجليل مفتونون بالتكنولوجيا، بل وأصبحوا ال يقدرون على العيش بدونها. ويجد 
أطفال اليوم صعوبة في تصور حياة جميلة في غياب بعض عناصر التكنولوجيا 
الدراسات  أثبتت  وقد  بود.  اآلي  وأجهزة  واجلوال،  واالنترنت،  الفيديو،  ألعاب  مثل 
أثار استخدام األطفال  العديد من  أن هناك  األخيرة  السنوات  أجريت في  التي 
على  يجب  احلالتني  كال  وفي  جيدا.  ليس  وبعضها  جيد،  بعضها  للتكنولوجيا، 
وأنها  التطور،  في  تستمر  سوف  التكنولوجيا  أن  حقيقة  مع  التكيف  اجملتمع 

أساسية في حياة الطفل واجملتمع، فاالبتكار لن يتوقف عند حد معني. 

ومن أجل أن يجنى األطفال الفوائد واآلثار اإليجابية للتكنولوجيا، يجب حتقيق 
وسنه  الطفل  لطبيعة  املناسبة  الوسائل  اختيار  وحسن  والتوازن،  االعتدال، 

وثقافته.

أدوات التكنولوجيا 

التلفاز

للدراسة5  ووفقا  الطفل.  حياة  في  تأثيرا  اإلعالم  وسائل  أكثر  التلفاز  يعد 
الطفل  ارتباط  بشان  الكندي  املعلمني  احتاد  بواسطة   2003 عام  أجريت  التي 
بوسائل اإلعالم، وجد أن مشاهدة التلفاز تعد أكثر األوقات متعة يوميا ل ٪75 
من األطفال الكنديني، سواء أوالد أو بنات في املرحلة ما بني الصف الثالث إلى 
الصف العاشر. كما لوحظ أن معظم األطفال يندمجون في عالم التلفاز لفترة 
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طويلة قبل دخول املدرسة، وذلك وفقا ملؤسسة كايزر6  :

Ó  حوالي ثلثي األطفال حتت سن الثانية يشاهدون شاشة التلفاز مبعدل
ساعتني يوميا.

Ó  خاصة األعالم  وسائل  كافة  يشاهدون  السادسة  سن  حتت  األطفال 
التلفاز مبعدل ساعتني يوميا. 

Ó  األطفال واملراهقني من 8 سنوات - 18 سنة يقضون حوالي 4 ساعات
وألعاب  الكمبيوتر  أمام  ساعتني  إلى  باإلضافة  التلفاز  شاشة  أمام  يوميا 

الفيديو والتي ليس لها عالقة باملدرسة.  

أجهزة الكمبيوتر

أن  على  السياسة  وصناع  واملعلمني  اآلباء  من  كل  اتفاق  من  الرغم  على 
يكونوا  كي  الكمبيوتر  أجهزة  استخدام  في  جيدة   خبرة  إلى  بحاجة  األطفال 
مؤهلني للعيش والعمل في القرن احلادي والعشرين، إال أن الكثير من األسئلة 

تدور حول مدى تأثير توسيع دور أجهزة الكمبيوتر في حياة األطفال .

ويعد كل من مقدار الوقت واألنشطة التي ميارسها األطفال أثناء استخدامهم 
للكمبيوتر من أهم العوامل التي تؤثر فيهم سواء كان لتكنولوجيا الكمبيوتر 
 AVG شركة  أجرته  استطالع7  ويشير  منوهم.  على  ايجابية  أو  سلبية  آثار 
Technologies أن 69٪ من األطفال يتعلمون استخدم جهاز كمبيوتر قبل أن 

يتعلموا أنشطة ضرورية في حياتهم.

الهواتف احملمولة

اتسعت ظاهرة استخدام الهاتف احملمول بالنسبة لألطفال في اآلونة األخيرة، 
مؤيدو  ساقها  مببررات  خصوصا،  واألمهات  واآلباء  عموما  اجملتمع  عنها  وتغافل 
هذه الظاهرة مثل التواصل وحتقيق رغبة الطفل وتكوين شخصيته املستقلة، 
لتصبح ظاهرة طبيعية يتقبلها اآلباء واألمهات في كثير من مجتمعاتنا. تعد 
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آثار إشعاعات الهواتف احملمولة على األطفال أمر مقلق للغاية. وقد أكدت كافة 
التقارير احلكومية وكثير من الدراسات العلمية، على أن األطفال أكثر عرضة من 
يتعرضون  اجلديد  احملمولة  الهواتف  عالم  الذين نشئوا في  البالغني. فاألطفال 
تلك  آثار  فان  ذلك  ومع  الرحم.  في  وجودهم  حلظة  من  امليكروويف  إلشعاعات 

اإلشعاعات على األطفال الرضع لم تكن معروفة للوالدين. 

مخاوف  البريطاني،  البرملان  من  بتكليف  الصادر  ستيوارت8  تقرير  ويوضح 
مرض  حتى  أو  الذاكرة،  بفقدان  تتعلق  رمبا  التي  احملمولة  الهواتف  استخدام 
الزهامير. كما يوضح تقرير9 أن تأثير الهواتف احملمولة على األطفال، يبدأ مبكرا 
ضعف  احملمولة  الهواتف  إلشعاع  االستجابة  تكون  للطفل  األول  العام  في 
بنسبة  أكثر  تكون االستجابة  أما في عمر اخلمس سنوات  البالغني،  استجابة 
إشعاعات  إلى  األطفال  لتعرض  نتيجة  أنه  إلى  باإلضافة  البالغ. هذا  60٪ من 
للتعرض  أكثر  وقت  لديهم  فإنه سيكون  احملمولة منذ صغر سنهم،  الهواتف 
لألضرار الناجتة عنها، وكذلك وقت أطول للتعرض إلى األضرار في املراحل املتأخرة 

من حياتهم.

هذا باإلضافة إلى ما ميكن لألطفال رؤيته عبر تلقي هواتفهم صورا ورسائل 
ما  سنهم،  أفكار تسبق  وتراودهم  اخلاطئة،  املمارسات  بعض  إلى  تدفعهم  قد 

يؤثر على تكوينهم األخالقي.

ألعاب الفيديو

واألسرة   اإلعالم  على  الوطني  املعهد  أجراها  استقصائية10  لدراسة  ووفقا 
في الواليات املتحدة، وجد أن 92٪ من األطفال واملراهقني، أي ما بني 2-17 عاما 
يلعبون ألعاب الفيديو. وتشير الدراسات الرئيسية إلى أن األطفال الذين تتراوح 
أعمارهم بني 2-18 عاما يقضون حوالي 20-33 دقيقة يوميا أمام ألعاب الفيديو. 
ويعتقد بعض الباحثني في مجال األلعاب االلكترونية، أن عجالت التدريب تلك 
تساعد على محو األمية املعلوماتية. وقد وجد أن تصميم األلعاب التفاعلية 
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األكثر شعبية يعمل على حتسني بعض املهارات مثل التصور املكاني واالنتباه 
الفيديو  ألعاب  خالل  من  املهارات  تلك  ممارسة  أن  على  دالئل  وهناك  البصري. 

ميكنها أن تقلل الفروق الفردية بني الصبيان والبنات. 

ووفقا ألحد الباحثني الذي أدلى بشهادته11 أمام مجلس الشيوخ األمريكي، 
من   ٪22 إلى   ٪13 من  تتراوح  بنسبة  تزيد  العنيفة  الفيديو  ألعاب  أن  وجد 
السلوك العنيف للمراهقني. وقد اكتشفت احد الدراسات12 التي أجراها بعض 
الذي يقضى  الوقت  أن تقليل  الباحثني في مدرسة الطب بجامعة ستانفورد، 
في مشاهدة التلفاز ولعب ألعاب الفيديو إلى اقل من سبع ساعات أسبوعيا، 
يقلل االعتداءات اللفظية بنسبة 50٪  ويقلل االعتداءات اجلسدية بنسبة ٪40 

لدى طالب الصف الثالث والرابع. 

سماعات األذن

لقد زادت شعبية سماعات األذن التي توصل الصوت إلى قناة األذن مباشرة. 
ولكن أخصائيني السمع أكدوا أن الصوت العالي لتلك السماعات يسبب أضرارا 
دائمة على أذان األطفال. وقد أكد خبراء السمع على أن اجليل اجلديد سيكون 
أكثر عرضة لفقدان السمع بسبب احلفالت الصاخبة وتلك السماعات. ومن 
ويؤدي  بل  السمع،  يدمر حاسة  الصاخبة  للضوضاء  التعرض  أن  املعروف جيدا 

أحيانا إلى فقد السمع .

إحصاءات عن استخدام األطفال للتكنولوجيا

Ó  يقضي أطفال املرحلة االبتدائية في الواليات املتحدة األمريكية حوالي
تلفاز  لديهم  األطفال  أن حوالي 65٪ من  ويالحظ  للترفيه،  يوميا  8 ساعات 
خاص في غرفة النوم، و50٪ من منازل أمريكا الشمالية تشغل التلفاز طوال 
احملمولة،  والهواتف  االلكتروني،  البريد  استخدام  إلى  باإلضافة  هذا  اليوم. 
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والتصفح االلكتروني عبر شبكة االنترنت، وخطوط الدردشة. 

Ó  أطفال من واحد من كل ستة  يعاني  األمريكية،  املتحدة  الواليات  في 
املفرطة،  السمنة  من  أطفال  ويعاني طفل من كل ستة  النمو،  في  إعاقة 

وحوالي 14.3٪ لديهم اضطراب نفسي.

Ó  طبقا ملا جاء بصحيفة نيويورك تاميز في يناير 2012، األطفال في الواليات
املتحدة األمريكية ما بني سن 8 : 18 عام يقضون أكثر من سبع ساعات ونصف 
يوميا في استخدام أدوات التكنولوجيا: حوالي ساعتني ونصف للموسيقى، 
ثالث  وحوالي  التليفزيونية،  والبرامج  لألفالم  ساعات  خمس  من  يقرب  وما 
وفقا  للقراءة  فقط  دقيقة  و38  الفيديو،  وألعاب  االنترنت  حلساب  ساعات 
لتقييم مؤسسة أسرة كايزر، ويصل مجموع الساعات األسبوعية إلى حوالي 

75 ساعة.

اآلثار اإليجابية الستخدام األطفال للتكنولوجيا 

هناك العديد من الفوائد التي مت رصدها عند األطفال في عمليات التعلم 
مما أدى إلى انتشار العديد من البرمجيات والتطبيقات للطفولة املبكرة13. ولقد 
وجد الباحثون، في اآلونة األخيرة، أن هناك اجتاهات للنمو املتزايد للشركات التي 
املبكرة،  الطفولة  بتعليم األطفال في مراحل  اخلاصة  البرمجيات  تخدم سوق 
حيث بلغ نسبة  اآلباء الذين قاموا بشراء برمجيات تعليمية لألطفال 70٪ من 
مجموع اآلباء الذين ميلكون حواسب شخصية في منازلهم ولديهم أطفال14. 
وزيادة  األكادميي،  األداء  حتسني  للتكنولوجيا  األطفال  استخدام  فوائد  وتشمل 

القدرات املعرفية واالجتماعية:

حتسني عملية التعلم 

التعليمية  العملية  تطوير  في  تساعد  الكمبيوتر  تكنولوجيا  أن  تبني  لقد 
وذلك  مشاركة،  أكثر  التعليم  عملية  جتعل  أنها  حيث  الدراسية  الغرف   داخل 
بعض  وتوضح  النقدي.  والتفكير  املعقدة  املفاهيم  لشرح  جديدة  طرق  بتوفير 
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الدراسات أن أجهزة الكمبيوتر ميكن أن تكون لها آثار ايجابية على األطفال في 
حالة استخدامها بشكل صحيح. 

املرئي  التعليم  من  كال  يشمل  الذي  التكنولوجيا16  استخدام  ويساعد 
قدراتهم،  مبختلف  الطالب  كافة  بني  التعليم  عملية  تعزيز  في  والتعاوني 
املتوسط.  التعليم  في  اضطرابات  من  يعانون  الذين  الطالب  وباألخص 
املعرفية  الطفل  قدرات  تعزيز  في  للتكنولوجيا  املناسب  االستخدام  ويساعد 
واالجتماعية. وتعتبر أجهزة الكمبيوتر أكثر الوسائل إقناعا للطفل، وذلك ملا لها 
من رسومات وأصوات جتذب انتباه الطفل. ولقد حتسن استيعاب طالب املرحلة 
املتوسطة ملادتي العلوم والرياضيات مبا فيهم من رسوم بيانية وبعض املفاهيم 
مثل السرعة والعجلة. ويتضح أن متوسط نتيجة جناح الطالب الذين يتناولون 
الدروس من خالل الكمبيوتر حوالي 64٪، بينما تبلغ نتيجة جناح الطالب الذين 

يتناولون الدروس بالطرق التقليدية بدون الكمبيوتر حوالي ٪50. 

وقت  في  لدروسهم  الطالب  استيعاب  دعم عملية  في  الكمبيوتر  ويساعد 
أقل، ولقد حتسنت مواقف الطالب جتاه التعليم وجتاه املفهوم الذاتي خاصة بعد 
أن تدخل الكمبيوتر في عملية الشرح،  حيث ساعد  الكمبيوتر على زيادة تعلق 

الطالب بحجرة الدراسة وزيادة  طاقتهم  ومواقفهم االيجابية .

اجملانية،  االنترنت  ومواقع  لالهتمام  املثيرة  التعليمية  البرامج  من  كال  وتوفر 
فرصاً لألطفال الستكشاف العالم وخلق أعمال فنية وأدبية .كما متكن عملية 
اتصال األطفال باالنترنت من تواصلهم مع األصدقاء واألسرة، وتشكيل منتديات 

على اإلنترنت جتمعهم مع اآلخرين الذين يشاركون اهتماماتهم. 

أفضل.  تعليمي  بأداء  املنزلية  الكمبيوتر  األطفال ألجهزة  استخدام  ويرتبط 
ومن خالل التدريب وإتقان الكمبيوتر، ميكن لألطفال التعامل مع أعلى البرمجيات 
جودة،  وكذلك مواقع االنترنت، وتعلم كيفية استخدام أجهزة الكمبيوتر بطرق 

أكثر فعالية لإلبداع والتصميم واالبتكار .
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وتؤكد األبحاث انه من خالل التعامل مع الكمبيوتر يفضل الطفل التعامل 
مع شريك أو أكثر بدال من كونه وحيدا، وتشجع  التكنولوجيا روح التعاون بني 
أطفال الصفوف االبتدائية الذين تعلموا بالفعل القراءة والكتابة. ومع إمكانية 
التواصل عبر االنترنت، أصبح بإمكان األطفال املشاركة مع أطفال آخرين في 
في  يعيشون معهم  أو  الدراسة،  كانوا معهم في فصول  مثل عمرهم سواء 

نفس املدينة، أو حتى في الدول األخرى. 

ومن خالل الرحالت االلكترونية أو من خالل القرص املرن، أصبح األطفال قادرين 
على تبادل اخلبرات الثقافية والبيئية اخملتلفة. ويعمل كل من البريد االلكتروني 
واالتصاالت السلكية والالسلكية على تسهيل االتصال املباشر وتعزيز التفاعل 

االجتماعي للمشاركني .

وميكن استخدام أجهزة الكمبيوتر بعدة طرق من خاللها إفادة الطالب. وسوف 
يتطلب استخدام أجهزة الكمبيوتر في العملية التعليمية املزيد من التجارب 
واألبحاث الكتشاف فرص إضافية ميكن من خاللها تعزيز عملية تعليم الطالب 
وكذلك الدعامات الالزمة لضمان تكامل وفعالية تلك الفرص في تطوير عملية 

الشرح في احلجرة الدراسية .

تلك  وتبدو  اجملتمع،  السريع ألوضاع  التغيير  التعليم على  وتعمل تكنولوجيا 
العملية شاقة، ولكن عن طريق التخطيط ميكننا اإلعداد لصياغة ما يتعلمه 
األطفال من الكمبيوتر، واملساعدة على ضمان أن يصبح كافة األطفال قادرين 
الكمبيوتر بشكل فعال ومسئول وخالق يساعد على تشكيل  على استخدام 

عالم الغد الرقمي .

حتسني مستوى األداء األكادميي واملهارات االجتماعية

برنامج  خالل  من  واألطفال  التكنولوجيا  استخدام  موضوع  بحث  مت  لقد 
أثر  عن   للبحث  عاما   15 فترة  في  متت  التي  البحوث  نتائج  يشمل  بحثي15 
املنزلية،  احلواسب  من  التكنولوجيا  هذه  تشمله  مبا  التكنولوجيا  استخدام 



24

سيًا
صحيًا واجتماعيًا ونف

ل 
طف

ى ال
ظاهر مجتمع المعرفة عل

ت وم
طيا

أثر مع

اإلنترنت،  في  والبحث  الكمبيوتر،  وألعاب  التعليمية،  البرمجيات  وتطبيقات 
نفس  في  املستخدمني  من  عدداً  تشمل  التي  التكنولوجيا  أنشطة  وكذلك 
الوقت. ومت بحث العالقة بني استخدام التكنولوجيا والتحصيل في  املوضوعات 
الدراسية اخملتلفة  والتي تتضمن  التنمية االجتماعية، واجلغرافيا، واالتصاالت، 
والقراءة والكتابة،  والرياضيات ،والدراسات االجتماعية والصحية، والتكنولوجيا، 
في  التقدم  البحثي  البرنامج  هذا  نتائج  أظهرت  وقد  املشكالت.  وحل  واللغة، 
التحصيل  واختبارات  اللغة  وقواعد  الكمبيوتر،،  ومعرفة  والرياضيات   القراءة،  
املدرسي، وبالطبع فالنتائج تعتمد عادة على مجموعة متنوعة من العوامل وال 

سيما في سياق االستخدام واحملتوى.

املناسب  االستخدام  أن  التعليم  تكنولوجيا  مجال  في  العاملون  ويعتقد 
األكادميية،   الناحية  الطفل من  أداء  للتكنولوجيا يساعد على حتسني  واملالئم  
وزيادة  قدراته االجتماعية باستخدام تقنيات احلواسب التفاعلية مثل تطبيقات 
التقنيات  هذه  تساعد  أن  ميكن  حيث  اإلنترنت،  وشبكة  املتعددة  الوسائط 
إدراك املفاهيم، وبالتالي  التعلم، ومساعدتهم على  على  حتفيز األطفال على 

مساعدتهم على تطوير مهارات حل املشكالت.

التعليم  في  التكنولوجيا  استخدام  تأثير  حول  الدراسات  من  العديد  وتركز 
على تنمية اجلوانب املنطقية، والرياضية، وتنمية اجلوانب االجتماعية، واللغوية 
اإلبداعي،  اللعب  برمجيات  من  العديد  استخدام  لألطفال  ويتاح  لألطفال16. 
املشكالت  حل  على  قدراتهم  وحتسني  التعلم،  إتقان  على  تساعد  والتي 
واحملادثة. ويقوم األطفال بالتحكم في سرعة وطريقة األداء في استخدام هذه 
البرمجيات، والقدرة على تكرار األنشطة التي يقومون بها ألي عدد من املرات 
تبادل  اآلخرين في  واملشاركة مع  التعاون  رغبتهم،  كما ميكن لألطفال  حسب 

املعلومات، واالكتشافات، واتخاذ القرارات من خالل هذه التطبيقات17.  

أثر  عن   )1994( كوليك5  جيمس  بها  قام  التي  الدراسات  أظهرت  ولقد 
الذين  الطالب  أن  حيث  الطالب،  حتصيل  مستوى  على  التكنولوجيا  استخدام 
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استخدموا التعليم القائم على احلاسوب قد حققوا عالمات أعلى في اختبارات 
التحصيل مقارنة بطالب العينة الضابطة الذين تعلموا نفس املادة التعليمية 
دون استخدام احلاسوب، كما أن عملية التعليم قد استغرقت وقتا أقل عندما 
حب  زيادة  إلى  باإلضافة  هذا  احلاسوب،  طريق  عن  تعليمهم  الطالب  يتلقى 
الطالب لصفوفهم بدرجة أكبر، وإظهارهم مواقف أكثر إيجابية بدرجة أعلى 

عن هؤالء الذين ال تشمل صفوفهم تعليما مبنيا على احلاسوب. 

استخدام  آثار  عن  كوليك18  جيمس  بها  قام  أخرى  دراسات  أظهرت  ولقد 
أن   ، الثانوية  واملدارس  االبتدائية،  املرحلة  في  الطالب  على  التعليم  تكنولوجيا 
استخدام النظم املتكاملة للتعلم واملبنية على برمجيات تقوم بتقدمي التعليم 
سنوات  عبر  الطالب  تقدم  مدى  بتسجيل  وتقوم  متتابعة،  بطريقة  للطالب 
مهارات  حتسني  في  قيمة  أدوات  تكون  أن  ميكن  احلواسب  أجهزة  أن  الدراسة: 
في  وحتسن  تقدم  عن  يسفر  التعليم  في  التكنولوجيا  استخدام  وأن  الكتابة. 

مستوى الطالب في الرياضيات، والعلوم الطبيعية، واالجتماعية. 

أن   )1998( وينجلنسكى19  هارولد  بها  قام  التي  الدراسة  أظهرت  ولقد 
استخدام طالب الفصلني الرابع والثامن للحواسب قد أدى إلى حتقيق الطالب 
لعالمات أعلى في علم الرياضيات كما هو موضح في الرسم التوضيحي )1(. 

أن  لألطفال  واخملصصة   اجليد،  التصميم  ذات  البرمجيات  طريق  عن  وميكن 
تقدم إمكانيات  تتفاعل مع النمو الطبيعي للطفل، حيث تقدم دائما حتديات 
وهناك  وكلما حتسنت كفاءته.  الطفل  منو  زاد  يزداد مستواها، كلما  مستمرة  
جهد متنامي في تكنولوجيا الوسائط التفاعلية املتعددة بالتركيز على تطوير 

تطبيقات الرسم للمساعدة في تعزيز اإلبداع لدى األطفال الصغار.  

اختيار  حول  القرارات  اتخاذ  في  حاسم  بدور  الفصل  في  املعلم  ويقوم 
التكنولوجيا املناسبة والبرمجيات التي سيتم استخدامها في تعليم األطفال 

لضمان حتقيق الفوائد املتوقعة. ويجب على املعلمني تقييم واختيار البرامج 
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في ضوء مبادئ التنمية والتعلم، ويجب مراقبة األطفال بعناية عند استخدام 
مقترحات  وتقدمي  يقابلونها  التي  واملشاكل  املتاحة   الفرص  لتحديد  البرنامج 
املناسبة  البرمجيات  اختيار  ويكون  التطبيقات.  لهذه  املناسبة  بالتعديالت 
مشابه الختيار الكتب املناسبة للفصول الدراسية، ويكون للمعلمني احلق دائما 
للحكم على ما هو مناسب باألخذ في االعتبار عمر الطفل،  وطبيعته،  وثقافته. 

ولقد أظهرت الدراسة التي قام بها جاى سفن-كاتشال5 )1998( أن الطالب 
في  أعلى  نتائج  حققوا  قد  بالتكنولوجيا  مشبعة   بيئة  في  تعلموا  الذين 
جميع مراحل التعليم على مستوى كافة أنواع الطالب العاديني والطالب ذوى 

االحتياجات اخلاصة.

تعلم االعتماد على النفس والشعور باالستقالل

أجهزة احلواسب وغيرها من أنواع التكنولوجيا تتيح لألطفال فرصة االعتماد 

رسم توضيحي )1(: أظهرت الدراسة أن استخدام طالب الفصلني الرابع والثامن 

للحواسب أدى إلى حتقيق الطالب لعالمات أعلى في علم الرياضيات
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املعلومات  ألن  بالتمكني  شعور  يتملكهم  حيث  واالستقاللية   النفس  على 
النصوص،  معاجلة  وبرمجيات  احلاسبة،  اآلالت  ووجود  تصرفه،  حتت  املتاحة 
وجداول البيانات، وعروض الشرائح، ومحركات البحث، والقواميس على االنترنت، 
واملفردات، واملوسوعات وغيرها من املوارد. كما تزود التكنولوجيا األطفال  الكثير 

من األدوات ملساعدتهم على حل املشاكل أو إنشاء مشروعات للمدرسة.

فوائد ألعاب الفيديو

اللعب، تكون لديهم  الذين يسمح لهم ويتم تشجيعهم على  إن األطفال 
فرص أفضل في حياة صحية وسعيدة ويصبحوا أعضاء منتجني في اجملتمع،  ومن 
بعض اجلوانب اإليجابية لأللعاب الفيديو تطوير املهارات،  والترفيه، والتشجيع 

على التفكير النقدي  واإلبداع20: 

تطوير املهارات  )1

أن الكثير من ألعاب الفيديو قد تكون غير صحية، فإن بعض ألعاب الفيديو 
تكون مفيدة لألطفال. فباإلضافة إلى تطوير املهارات احلركية لألطفال،  فإنها 
ألعاب  تساعد  كما  واليدين،  العني  بني  التنسيق  مهارات  تنمية  على  تساعد 
الفيديو التفاعلية على تشجيع األطفال على التعاون، والتناوب في استخدام 

األشياء.

الترفية  )2

وعلينا أن  نواجه احلقيقة، فالسبب الرئيسي لشغف األطفال بالتكنولوجيا، 
لهم، سواء  تقدمها  التي  الترفيه  أشكال  العديد من  في  متعة  يجدون  إنهم 
عن طريق أجهزة أي بود )iPod( أو مشغالت املوسيقى واألغاني )MP3(، وألعاب 
تعود األطفال على  إذا  ورمبا  اإلنترنت.  وألعاب  الذكي،  الهاتف  وألعاب  الفيديو،  
من  متنوعة  مجموعة  توفر  قد  فإنها  األجهزة،  هذه  استخدام  في  االعتدال 

وسائل الترفية املفيد لألطفال للقيام به.
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تشجيع التفكير النقدي  )3

االستراتيجي،  التفكير  تشجيع  على  التفاعلية  األلعاب  من  العديد  تقوم 
األنواع من  لهذه  وميكن  األطفال فكرياً،  منو  مما يساعد على  النقدي،  والتفكير 
التفكير أن تؤدي إلى أن يقدم األطفال أفكار جديدة ومبتكرة. وتتطلب  األلعاب 
التفاعلية استخدام املنطق، والذاكرة، وطرق حل املشكالت، ومهارات التفكير 
النقدي، والتصور21، واالكتشاف حيث أن استخدام هذا النوع من األلعاب يتطلب 
من الالعبني التعامل مع األشياء باستخدام األدوات اإللكترونية، كما يتطلب 
إستراتيجية  كوسيلة  األلعاب  وتعد  معقد.  كنظام  اللعبة  فهم  على  القدرة 
دراسة   40 من  أكثر  فإن  لغولدشتاين)22(  ووفقا  املدرسة.  وخارج  داخل  للتعلم 

تلخص إلى أن اللعب يعزز التنمية في وقت مبكر بنسبة ال تقل عن ٪33. 

اآلثار السلبية الستخدام األطفال للتكنولوجيا 

مع  تواصلنا  وهو  نحبه  شيء  أكثر  قتلت  قد  التكنولوجيا  أن  املالحظ  من 
واألمان.  باألمن  الطفل  شعور  يزيد  أن  شانه  من  الذي  التواصل  هذا  اآلخرين، 
إهمال  يؤدي  بينما  وهدوء.  يحيا في سعادة  يجعله  للطفل  السليم  فالتكوين 
فاستخدام  ومضطرب.  قلق  طفل  تكوين  إلى  األولية  النمو  مراحل  معايشة 
التكوين األولى للطفل،  األسرة املفرط للتكنولوجيا ال يؤثر فقط على مراحل 
بل يؤثر أيضا بالسلب على صحته النفسية، والسلوكية. وأصبحت اجملتمعات 
تشعر بقلق متزايد حول اثر التكنولوجيا اجلسدية والنفسية على األطفال وال 
سيما في االنتماء والتواصل في النظام االجتماعي. إن جهاز الهاتف الذكي هو 
بعيد كل البعد عن الرقابة فمجرد اقتناء الطفل له، فإنه يستطيع مشاهدة 
بل  احلد  املوضوع عند هذا  بباله وكل ما يصله. وال يقف  وقراءة كل ما يخطر 
يتبعه ضياع الوقت في محادثات ال طائل منها حيث ميكن استغالل هذا الوقت 

الضائع في اإلطالع واملذاكرة.

شكل  مما  التكنولوجيا،  على  تعتمد  األطفال  ألعاب  معظم  أصبحت  ولقد 
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التحديات  وكذلك  وخياالتهم،  األطفال  إبداع  تواجه  التي  التحديات  من  كثيرا 
األطفال  أجسام  إن  األمثل.  واحلركي  احلسي  التطور  لتحقيق  تواجههم  التي 
احلسية  التنبيهات  من  بالكثير  مفعمة  تكون  احلركة  القليلة  أو  الساكنة 
الفوضوية الناجتة عن التأخر في بلوغ مراحل النمو، وذلك إلى جانب التأثير على 
إلى  بدولة كفرنسا  أدى  مما   ، األمية  التي تساهم في محو  املهارات األساسية 
حظر كل برامج األطفال التليفزيونية .إن طول الفترة التي يقضيها األطفال 
أمام الكمبيوتر قد تؤدي في النهاية إلى إعاقتهم بشكل دائم وإصابتهم مبتاعب 

صحية خاصة آالم املفاصل، والعظام، والفقرات.

الذين  والصغار  منخفضة،  نبرة  من  يعانون  الذين  األطفال  من  كل  ويعد 
الذين ال يستطيعون  األطفال  وكذلك  احلركية،  املهارات  في  يعانون من فشل 
ممارسة مهارات القراءة والكتابة، كل هؤالء زوار لعيادات العالج الطبيعي واملهني 
زيادة  في  لألطفال  املتاحة  التكنولوجيا  تقدم  سرعة  ساهمت  وقد  لألطفال. 
االضطرابات السلوكية، والنفسية، واجلسدية التي يصعب على نظم التعليم،  

والصحة احلالية من استيعابها، والتعامل معها. 

التأثير السلبي على منو األطفال

أشار التحليل الذي اجري على اثر التكنولوجيا على منو الطفل إلى انه كلما 
زاد حتفيز نظم استقبال احلس واللمس، كلما زاد التحميل على األنظمة احلسية 
السمعية والبصرية. وينتج عن هذا الضغط احلسي الكثير من املشاكل التي 
تعوق مجال النمو العصبي الشامل. فاألطفال الذين يتعرضون للعنف سواء من 
خالل التلفاز أو من خالل ألعاب الفيديو يكون لديهم نسبة عالية من األدرينالني 
واألطفال  حقيقة.  ليس  يشاهدوه  ما  أن  تدرك  ال  عقولهم  الن  وذلك   ، والتوتر 
الذين يفرطون في استخدام التكنولوجيا يعانون من "اضطراب عام" وزيادة في 
التنفس، وارتفاع معدل ضربات القلب، وحالة عامة من "القلق وعدم االرتياح". 
وأفضل وصف لهذه احلالة هي أنها حالة من اليقظة املستمرة للنظام احلسي، 
احد شخصيات  قبل  من  اعتداء  أي  تأهب" ضد  "حالة  في  الطفل  يظل  حيث 
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لعبة الفيديو. 

وتعتبر احلركة،  واللمس،  والتواصل مع اآلخرين، هي العوامل الثالث الهامة 
للنمو النفسي واجلسدي السليم للطفل، كما تشكل األمناط الرئيسية للحس 
عن  وينتج  وغيرها.  احلركية  الطفل  نظم  تنمية  من  يتجزأ  ال  جزءا  تعتبر  التي 
احلرمان من تلك العوامل السابق ذكرها عواقب وخيمة في عملية النمو عند 
يوميا من  أربع ساعات  إلى  ثالث  إلى حوالي من   بحاجة  األطفال23. فاألطفال 
النشاط  واللعب احلركي للحصول على النشاط الكافي ألنظمة احلس واللمس 
الالزمة للنمو الطبيعي. وتبدأ الفترة األساسية للنمو منذ الوالدة وحتى سن 
سبعة أشهر، حيث تكون العالقة بني اآلباء والطفل وثيقة للغاية وتعتمد في 
الطبيعي  النمو  احلسية  النظم  تلك  وتكفل  بالعني.  االتصال  على  األساس 
للتنسيق الثنائي واحلاالت املثلى الستثارة احلس،  والتنظيم الذاتي الالزم لتحقيق 

املهارات األساسية الالزمة لدخول املدرسة .

أثناء  األطفال  ميارسها  التي  األنشطة  ونوع   الوقت  مقدار  من  كال  ويعد 
كانت  سواء  منوهم  في  مؤثرة  رئيسية  عوامل  للكمبيوتر،  استخدامهم 
لتكنولوجيا الكمبيوتر آثار سلبية أو ايجابية. وقد أشارت الدراسات اخلاصة بكل 
األخرى،  اإلعالم  وسائل  وآثار  والتعلم،  األطفال،  ومنو  الكمبيوتر،  استخدام  من 
أشارت إلى أن االستخدام املفرط غير اخلاضع للمراقبة ألجهزة الكمبيوتر ميكن 

أن يكون ضارا أكثر من كونه مفيدا .

وبينما يزداد اتصال األطفال بالتكنولوجيا أكثر فأكثر، يشهد اجملتمع انفصال 
األطفال عن أنفسهم،  وعن اآلخرين،  بل وعن البيئة احمليطة كلها. وبينما ينمو 
األطفال ويبدءون في تكوين هويتهم، فغالبا ما يكونوا غير متميزين سواء كانوا 
ألعاب  وفي  التلفاز  شاشة  على  شاهدوها  التي  القتل"  "آلة  بتمثيل  يقومون 

الفيديو، أو يصبحون  مجرد أطفال خجولني وحيدين بحاجة إلى أصدقاء .

اضطرابات  يسبب  كما  مزمنا،  عقليا  وباء  الفيديو  ألعاب  إدمان  ويسبب 
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املفرط  االستخدام  يزداد  حيث  العالم  أنحاء  جميع  في  األطفال  بني  جسدية 
للتكنولوجيا في كل من املنزل واملدرسة. وعلى الرغم من أننا  بحاجة إلى مزيد 
من التقدم والتكنولوجيا من اجل احلفاظ على البقاء، إال انه ميكننا اآلن القول 

أننا قد تخطينا هذا بكثير .

املتكررة قد تكون نتيجة  أن اإلصابات االنفعالية  التقارير الطبية  من  وحتذر 
الستخدام األطفال ألجهزة الكمبيوتر في أماكن غير مناسبة لهم، وقد تتأثر 

الرؤية عند األطفال بسبب التحديق طويال في شاشة الكمبيوتر. 

ويالحظ أن املراهقني الذين يقضون وقتا أطول للتواصل مع غرباء عبر االنترنت 
االجتماعية  املشاركة  عن  للبعد  عرضة  أكثر  يكونون  الدردشة  غرف  من خالل 
ألعاب  ترتبط  كما  واالكتئاب،  بالوحدة  شعورهم  يزيد  وبالتالي  الطبيعية  

الكمبيوتر - خاصة بني األوالد - بزيادة النزعة العدوانية لديهم. 

ولقد أشارت الدراسات التي أجريت على كل من استخدام الكمبيوتر، وتنمية 
أن استخدام أجهزة  إلى  وآثار وسائل اإلعالم األخرى، أشارت  والتعليم،  الطفل، 
الكمبيوتر املفرط غير اخلاضع للرقابة له أضراره. فالتعامل مع احلاسبات لوقت 
أو اضطراب  الرؤية،  إلى ضعف  يؤدي مثال  الصحة، فهو  يؤثر سلبا على  طويل 
النفق الرسغي وهو اضطراب شائع، يسبب تنميالً في أصابع اإلبهام والسبابة 
والوسطى لليد، ويحد من القدرة على استخدامها، ويحدث في حالة الضغط 
اليد  في  الم  أو  تنميل  يسبب  مما  طويلة  لفترة  املتوسط  الرسغ  عصب  على 

والذراع. 

السمنة

ترتبط البدانة عند األطفال بالوقت املفرط الذي يقضونه أمام شاشة التلفاز 
- مبعدل خمس ساعات أو أكثر يوميا. وقد يشكل الوقت الذي يقضيه األطفال 

أمام شاشة الكمبيوتر خطرا آخر مياثل خطر التلفزيون .
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بالواليات  والوقاية  األمراض  مكافحة  مركز  أجراها  التي  للدراسة24  ووفقا 
املتحدة األمريكية في عام 2004، وجد أن 16٪ من األطفال )أكثر من 9 ماليني 
19 عاما،  نسمة بالواليات املتحدة األمريكية ( الذين تتراوح أعمارهم بني  6 - 
، وقد بلغ هذا املعدل ثالثة أضعاف منذ عام  يعانون من زيادة الوزن أو السمنة 
1980 ) غالبا بسبب استخدام االلكترونيات (. ويتسبب الوزن الزائد في مشاكل 
صحية كبيرة. وقد يكون الكثير من هؤالء األطفال أكثر عرضة لإلصابة بالدرجة 
وارتفاع كال من  النوم،  أثناء  التنفس  والربو، وضيق  السكري،  الثانية من مرض 
وأيضا  خاصة.  معاملة  معاملتهم  إلى  باإلضافة  الدم،  وضغط  الكولسترول 
وفقا للدراسة التي أجرتها كلية الطب جامعة ستانفورد، وجد أن أطفال املرحلة 
التلفاز من خالل  أثناء مشاهدة  احلرارية  السعرات  يتناولون 20٪ من  االبتدائية 
تلك  عن  اإلعالنات  فن  إلى  ذلك  ويرجع  الصحية،  غير  اخلفيفة  الوجبات  تناول 
الوجبات. وعلى الرغم من ذلك ال يستطيع األطفال حرق تلك السعرات احلرارية 

أثناء تواجدهم أمام التلفاز. 

وتعد مشاهدة التلفاز من األنشطة التي تعتمد على اجللوس، وبالتالي فقد 
ثبت أنها العامل األساسي وراء السمنة في الطفولة. ووفقا ملؤسسة القلب 
واألمراض الدماغية بكندا، وجد أن واحد من كل أربع أطفال كنديني تقريبا ما 
بني 7 - 12 عاماً يعانون من السمنة املفرطة. مع مالحظة أن قضاء الوقت أمام 

التلفاز دائما ما يأتي على حساب أنواع التسلية األخرى األكثر نشاطا .

صعوبة التركيز أثناء الدراسة

يقضون  الذين  األطفال  أن  هي  تركيز،  إلى  أيضا  حتتاج  التي  النقاط  احد 
من  اقل  درجات  على  يحصلون  الفيديو  ألعاب  أمام  أو  التلفاز  أمام  طويال  وقتا 
بسبب  أنه  الدراسات  أوضحت  وقد  اخملتلفة.  األنشطة  ميارسون  الذين  الطالب 
صعوبة  من  يعانون  فإنهم  املهام،  من  العديد  في  التركيز  على  األطفال  تعود 
روزن  د.  أجراها   التي  الدراسات  أظهرت  وقد  الدراسية.  املواد  في  التركيز  في 
18 عاماً  )25( في والية كاليفورنيا أن األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 16 - 
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يستطيعون القيام بحوالي سبعة مهام في وقت واحد، مثل إرسال الرسائل عبر 
الهواتف احملمولة، وإرسال رسائل الكترونية عبر البريد االلكتروني أثناء متابعة 
نائب رئيس مؤسسة  ريد أوت  التلفاز. وقد أضاف فيكي  الفيسبوك ومشاهدة 
كايسر  أخشى عدم استطاعة الشباب على استجماع القدرة على التركيز عند 

احلاجة إلى ذلك. 

الكسل

لنفاذ صبر األطفال عالقة وثيقة بكسلهم، إذ أن سهولة تصفحهم لالنترنت 
كانت  التي  األسئلة  لكافة  إجابات  احلصول على  عليه في  اعتمادهم  إلى  أدى 
حتتاج إلى للتفكير في املاضي. ووفقا ملقال نشر في صحيفة تاميز بنيويورك ، ذكر 
أن التكنولوجيا اجلديدة قد أدت إلى خلق ثغرات متعددة في اجليل اجلديد تظهر 
بوضوح أثناء االتصاالت والترفيه. وقد أكد الدكتور روزن26 على أن األجيال اجلديدة، 
بخالف نظرائهم من األجيال السابقة، يعتمدون دائما على غيرهم في احلصول 
اإلستجابة  يتوقعون  فالشباب  التفكير.   على  يصبرون  وال  فورية،  إجابات  على 
الفورية من معلميهم وأساتذتهم، كما يتوقعون ذلك من جميع احمليطني بهم، 
ويرجع هذا إلى أنهم   كبروا ونشئوا على ذلك. وتلك هي إحدى املشاكل التي  
يعاني منها أطفال هذا اجليل، وذلك باإلضافة إلى فقدانهم قيمة التعلم من 

أخطائهم .

اإلضرار باحلياة األسرية 

وتضر أيضا التكنولوجيا احلديثة باألسرة. فقد سئل 27 مجموعة من األطفال 
الذين  تتراوح أعمارهم بني 4 - 6 سنوات أن يختاروا بني مشاهدة التلفاز أو اجللوس 
ووفقا  التلفاز.  مشاهدة  فضلوا    ٪54 حوالي  أن  النتيجة   وكانت  آبائهم،  مع 
دقائق ونصف  ثالث  اآلباء يقضون حوالي  أن  وجد  نيلسني28  إلحصائية شركة  
التكنولوجيا  لوجود  يرجع  وهذا  أطفالهم.  مع  مجزية  محادثات  في  أسبوعيا 
احلديثة  التي بدورها أدت إلى خلق فجوة كبيرة جعلت اآلباء يشعرون بصعوبة 
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في التواصل مع أطفالهم. 

العنف

الذي حتتويه وسائل اإلعالم  على عدوانية الطفل، وقد صنفت  يؤثر العنف 
الصحية  اخملاطر  أحد  اعتباره  على  العنيف"  "باإلعالم  هذا  املتحدة  الواليات 
،  ومن الغريب حقا أن املشاكل التي يواجهها األطفال في قدراتهم  العامة29 
الذاتية  ومع مهارات التركيز اخلاصة بهم أثناء دخولهم املدرسة، قد أصبحت في 

النهاية مشاكل كبيرة يواجهها املدرسني في إدارة السلوك في الفصل. 

ومن املوضوعات املثيرة للجدل أيضا، مقدار العنف الذي يتعرض إليه الطفل 
البرامج  الكثير من  أن  الفيديو. بجانب  بألعاب  اللعب  أو  التلفاز  أثناء مشاهدة 
السماح  خالل  من  بكثير  أعمارهم  يفوق  ما  لألطفال  تقدم  اآلن  التليفزيونية 
لهم باستخدام البنادق غير احلقيقية من خالل ألعاب الفيديو، هذا باإلضافة إلى 
انخفاض عدد البرامج التربوية. وقد ذكرت دراسة شركة  نيلسني16  ، انه مبجرد أن 
ينهي الطالب في الواليات املتحدة األمريكية دراسته االبتدائية يكون قد شاهد 
ما يقرب من حوالي 8000 جرمية قتل. حيث يعرض التلفاز في الواليات املتحدة 
حوالي 20 - 25 من األعمال العنيفة كل ساعة. وقد وجد أن هناك ارتباطاً وطيداً 
بني طول الوقت الذي يقضيه الطفل في مشاهدة التلفاز خالل فترة املراهقة مبا 
في ذلك من مشاهدة برامج عنيفة، وبني احتمال حتول سلوكه  إلى سلوك غير 
اجتماعي، مثل التهديد العدواني، أو االعتداء اجلسدي أو اللفظي، أو السرقة. 
حيث أنه من السهل تأثر األطفال مبا يشاهدونه. وقد حدد الباحثون ثالث عواقب 

لتعرض األطفال لإلعالم العنيف :

Ó  واألطفال، خاصة اخمليف“.  “بالعالم  أيضا  يعرف  الزائد - وهو ما  اخلوف 
البنات، يكونوا أكثر عرضة للتأثر بالعنف الذي تعرضه شاشات التلفاز، ويؤدي 

هذا إلى زيادة خوفهم من العالم اخلارجي .

Ó  البرامج بعض  تقدم  .حيث   العنيف  احلياة  واقــع  عن  االنفصال 
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التليفزيونية  العنف في صورة  أفالم الكرتون  في صورة فكاهية، ونادرا ما 
يظهر فيها الواقع احلقيقي للعنف مما يؤدي إلى انفصال األطفال عن الواقع 

القبيح للعنف.

Ó  األطفال على  خاص  بشكل  هذا  وينطبق  العدواني.  السلوك  زيادة 
الصغار، األكثر عرضة إلظهار السلوك العنيف خاصة بعد مشاهدة البرامج 

التليفزيونية أو األفالم العنيفة. 

التغلب على اآلثار السلبية الستخدام األطفال 
للتكنولوجيا 

دور األسرة

اآلثار  األطفال من حجم  احلفاظ على  األول في  الدفاع  األسرة خط  تشكل 
السلبية الستخدام التكنولوجيا، فال بد لآلباء من إدراك مخاطر وسلبيات اقتناء 
عرضها  في  والتحكم  محتوياتها  وفحص  اإللكترونية  األلعاب  لبعض  أبنائها 
مع قيامهم قبل كل شيء بزرع القيم واملبادئ في نفوس وعقول أبنائهم من 
خالل تربيتهم تربية واعية ومراقبة مستمرة،  كما ينبغي على اآلباء االهتمام 
مبا يشاهده أطفالهم في التلفزيون خاصة في نشرات األخبار التي تعرض من 

العنف ما يثير خوفهم أكثر من أي برنامج آخر .

وأن  ألطفالهم  واللعب  اجلد  أوقات  بني  املوازنة  يراعوا  أن  لآلباء  ينبغي  كما 
يعلموهم التوسط واالعتدال والتعود على أن لكل شيء وقتاً محدداً خاصاً به، 
مفيداً،  محتواها  يكون  أن  شريطة  التربوية  األلعاب  شراء  من  لألهل  مانع  وال 
تفسد  التي  األلعاب  شراء  عن  واالبتعاد  محدودة  ومشاهدتها  عرضها  ومدة 
العقل والبدن، وتوصي30 األكادميية األمريكية لطب األطفال اآلباء بتحديد مدة 
زمنية معينة ملتابعة أطفالهم للشاشة - سواء التلفاز والفيديو والكمبيوتر - 
بحيث ال تزيد تلك املدة عن ساعتني يوميا، مع احلفاظ على عدم وجود أي وسائل 
العنيفة  الفيديو  ألعاب  إبقاء  على  واحلفاظ  اخلاصة،  نومهم  غرف  في  لإلعالم 
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خارج املنزل.

وعلى األسرة أن تشارك طفلها في األلعاب كوسيلة أساسية للحد من أثر 
القراءة  أبناءها حب  لدى  األسرة  تنمي  وأن  الطفل،  األلعاب على سلوك  عنف 
وخاصة القصص الهادفة التي تربط األطفال بتاريخهم وبقضايا أمتهم، ومن 
ثم تشجيعهم على ممارسة هواياتهم كالرسم واخلط واألشغال اليدوية والرياضة 
لألبناء  محددة  أوقاتاً  تخصص  وأن  وغيرها.  املقطعة  والصور  التراكيب  وألعاب 

للتسلية والترفيه كزيارة احلدائق واملنتزهات العامة أو زيارة األقارب واألصدقاء. 

استخدام  يتسنى  حتى  إتباعها  الواجب  اإلحتياطات  من  مجموعة  وهناك 
األطفال للكمبيوتر بصورة نافعة :

Ó  التحقق من قوة وصحة نظر الطفل: ويتضمن الدراسة الشاملة لعني
الطفل، ومدى صحتها واكتشاف أي أضرار قد تكون خفية فيها. كما ميكن 
استخدام النظارات والعدسات الالصقة التي توفر احلماية والرؤية اجليدة أثناء 

استخدام الكمبيوتر إذا لزم األمر. 

Ó  حتديد أوقات الراحة للطفل. يجب أن يكون هناك فترة لراحة العني كل
ساعة وذلك ملنع تطور مشاكل العني وتهيجها. 

Ó  االهتمام يجب   : املفاتيح  ولوحة  الكمبيوتر  لشاشة  املناسب  الوضع 
الوضع  الطفل  حجم  يحدد  الكمبيوتر.  جلهاز  املناسب  والوضع  باالرتفاع 
املناسب لشاشة الكمبيوتر ولوحة املفاتيح. ففي العديد من احلاالت، تكون 
ملثل  األمثل  واحلل  الطفل.  رؤية  مستوى  من  بكثير  أعلى  الكمبيوتر  شاشة 
هذه املشكالت هو استخدام مقعد ميكن رفعه بحث يوفر للطفل الراحة أثناء 
استخدامه للكمبيوتر. ومن املفيد أكثر استخدام مقعد يدعم قدم الطفل .

Ó  العناية بوميض وانعكاسات شاشة الكمبيوتر. استعمال وسائل للحد
مصادر  أي  أو  النوافذ  إضاءة  تكون  أال  ويجب  الكمبيوتر.  شاشة  وميض  من 
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أخرى للضوء مباشرة أثناء اجللوس أمام الشاشة. 

Ó .ضبط إضاءة الغرفة كي تكون مريحة للعني

دور املدرسة 

للمعلم دوراً هاماً في حتديد نوع التكنولوجيا املناسبة للطالب، وذلك لضمان 
حتقيق كافة الفوائد املتوقعة. ويجب على املعلمني اخذ الوقت الكافي لتقييم، 
واختيار التطبيقات والبرمجيات املناسبة وذلك في ضوء مبادئ التنمية والتعلم، 
كما يجب عليهم التأكد من إتباع األطفال لهذه التطبيقات والبرمجيات، وذلك 
حتى ميكن حتديد الفرص املتاحة واملشاكل املتعلقة باالستخدام والتي تقود إلى 
والبرمجيات.  التطبيقات  لهذه  األطفال  املناسبة  بالتعديالت  مقترحات  تقدمي 
الدراسي  للفصل  املناسبة  الكتب  اختيار  يشبه  املناسب  البرنامج  فاختيار 
والثقافة.  املعرفة  الطالب من مصادر  يناسب  ما  يختاروا  فاملدرسني هم من   -
ويجب على املعلمني إيجاد سبل لدعم تنمية تعلم األطفال في الفصل وفي 
ممارستهم ألنشطة الكمبيوتر. وأخيرا يجب على املمارسات التعليمية اجليدة أن 

تكون دائما الهدف التوجيهي عند اختيار واستخدام التكنولوجيا احلديثة .

وأسرهم  األطفال  يشجعوا  أن  الطفولة  مرحلة  في  املعلمني  على  ويجب 
على استخدام التكنولوجيا. ويجب احلرص على ذلك أكثر مع األطفال من ذوي 

االحتياجات اخلاصة.

القضاء  يتطلب  هذا  فان  ومنوه،  الطفل  تعلم  على  التكنولوجيا  تؤثر  ولكي 
اعتبارها  ميكن  وبذلك  للعنف،  التعرض  على  القضاء  وكذلك  النمطية  على 
إستراتيجية حلل املشكالت. وميكن أن تستخدم التكنولوجيا للتأكيد على التنوع 

في حياة األطفال .

من  املزيد  استخدام  على  التشجيع  اآلباء  مع  بالتعاون  املعلمني  على  يجب 
واملفيد  املناسب  فاالستخدام  األطفال.  لكافة  التكنولوجية  التطبيقات 
وذلك  الطفولة،  مرحلة  في  املعلم  مسؤولية  النهاية  في  هو  للتكنولوجيا 
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بالتعاون مع اآلباء .

آثاره الكبيرة في مرحلة الطفولة املبكرة. ومبا أن  إن االستخدام املناسب له 
املعلمني من أهم املشاركني في عالم التكنولوجيا، فإنهم بحاجة دائمة للتدريب 
املستمر كي يكونوا مستعدين دائما التخاذ القرارات املناسبة ودعم استخدامها 

الفعال في البيئات التعليمية للطفل. 

كما يجب على املدرسة دمج التكنولوجيا املناسبة مع بيئة التعلم املنتظمة 
واعتبارها احد اخليارات التي تدعم عملية تعلم الطفل .



الفصل الثالث
اأثر التلوث البيئي على االأطفال

 Impact of Pollution on
Children
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مقدمة

يطلق العلماء31 لفظ البيئة على مجموع الظروف والعوامل اخلارجية التي 
تعيش فيها الكائنات احلية وتؤثر في العمليات احليوية التي تقوم بها، ويقصد 
بالنظام البيئي أية مساحة من الطبيعة وما حتويه من كائنات حية في تفاعل 
احلية  األجزاء  بني  تبادل  من  تولده  وما  البيئية  الظروف  ومع  بعض  مع  بعضها 
وواضح  والبحر،  والبحيرة  والنهر  الغابة  البيئية  النظم  أمثلة  ومن  احلية،  وغير 
منها  يتكون  التي  احلية  الكائنات  كل  االعتبار  في  يأخذ  أنه  التعريف  هذا  من 
اجملتمع البيئي ) البدائيات، والطالئعيات والتوالي النباتية واحليوانية( وكذلك كل 
عناصر البيئة غير احلية )تركيب التربة، الرياح، طول النهار، الرطوبة،...الخ( ويأخذ 
اإلنسان - كأحد كائنات النظام البيئي - مكانة خاصة نظراً لتطوره الفكري 
والنفسي، فهو املسيطر- إلى حد ملموس - على النظام البيئي ولذلك كان 

على حسن تصرفه تتوقف احملافظة على النظام البيئي وعدم استنزافه.

ولقد خلق الله أدم واستخلفه في األرض ليعمرها وهيأ له بيئة نظيفة خالية 
َقاُلواْ  خَلِيَفًة  اأَلرِْض  فِي  جَاعٌِل  ي 

ِّ
إِن لِلْمَالَئَِكةِ  رَبُّكَ  َقاَل  تعالى:   }وَإِْذ  قال  التلوث،  من 

ي َأعَْلمُ مَا 
ِّ
َأَتجْعَُل فِيهَا مَن يُْفسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ ُنسَبِّحُ بِحَمْدَِك وَُنَقدِّسُ لَكَ َقاَل إِن

اَل َتعَْلمُونَ{)البقرة اآلية 30(

ولكن أبناء أدم على مر العصور لوثوا البيئة احمليطة بهم عن قصد أو عن غير 
قصد فمنذ أن عرفوا النار استخدموها ألغراضهم مثل الطهي وصهر املعادن 
تتلوث  بهم  احمليطة  البيئة  بدأت  ذلك  إلى  وما  الغابات  وحرق  والتدفئة  واإلنارة 
ولكن هذا التلوث كان محدوداً ال يتعدى احمليط الذي يعيشون فيه وسرعان ما 
تنقي البيئة ذاتها ومع التطور الصناعي الكبير وظهور املدنية بدأ التلوث البيئي 

يشكل خطرا على صحة اإلنسان وحياته.

ويعرف العلماء التلوث البيئي بانه إدخال بعض امللوثات على الطبيعة، مما ميكن 
أن يسبب اضطرابات وعدم وجود استقرار في النظام البيئي، وهو اخطر كارثة 
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البشرية هي السبب األكبر  النشاطات  اليوم. كما تعتبر  البشرية  تعاني منه 
للتلوث إضافة إلى انه سبب ظهور جميع امللوثات البيئية. وقد اتخذ التلوث عدة 
يعتبر  البصري.  والتلوث  التربة  تلوث  املائي،  التلوث  الهوائي،  التلوث   : أنواع هي 
في  السامة  الغازات  انبعاث  وسببه  التلوث  أنواع  األخطر  هو  الهوائي  التلوث 

الهواء والناجتة عن دخان املصانع وعوادم السيارات، باإلضافة إلى كثرة احلرائق. 

سنويًا  ميوتون  شخص  مليون   2,4 أن  العاملية  الصحة  منظمة  أعلنت  لقد 
كنتيجة لبعض األسباب التي تُْعزَى بطريقة مباشرة إلى تلوث الهواء، ومنهم 
1,5 مليون شخص ميوتون من األمراض التي تُْعزَى إلى تلوث الهواء في األماكن 
املغلقة. ويعتبر األطفال عادة هم الضحية األولي لألضرار البيئية، سواء كانت 

هذه األضرار ناجتة عن تلوث بيئي أو عن تدهور للموارد البيئية.

البالغ،  اإلنسان  من  البيئية  للمخاطر  عرضة  أكثر  الطفل  يكون  ما  وغالبا 
واملاء،  الهواء،  واملوجودة في  بهم  احمليطة  البيئة  مللوثات  األطفال  يتعرض  حيث 
والطعام، سواء كان ذلك داخل املنزل أو خارجه. فإلى جانب كون الطفل  يتسم 
باحلركة املستمرة فهو ال يدرك حجم األضرار التي قد تواجهه في محيطه سواء 
كان ذلك في البيت، أو في  املدرسة، أو في الشارع،  وال يعرف كيف يتعامل معها 
دائمة، ومتابعة خاصة  إلى رعاية  أو يقاومها ولذلك فإنه بحاجة  ويتصدى لها 
السلوكيات  تعليمه بعض  التلوث من خالل  أنواع  للحفاظ عليه من مختلف 
السليمة، التي ترسم له أسلوب حياة صحية خالية من املمارسات اخلاطئة، مما 
ميكنه من تخطي كثير من األزمات الناجمة بفعل عوامل البيئية العديدة والتي 

باتت سبباً رئيسياً لتلوث البيئية .

وهناك حقيقة علمية تشير إلى أن األطفال يشربون ويأكلون ويستنشقون 
كميات اكبر من املاء والطعام والهواء بالنسبة ألوزانهم أكثر من الكبار. فمثال، 
البالغ  يستنشقه  ما  ضعف  تبلغ  الهواء  من  كمية  الرضيع  الطفل  يتنفس 
حتت نفس الظروف. وكذلك، يشرب األطفال والرضع كمية من املاء تبلغ مرتني 
ونصف قدر ما يشربه البالغون مقارنة بأوزانهم. لذلك، فمن الطبيعي أن يتعرض 



42

سيًا
صحيًا واجتماعيًا ونف

ل 
طف

ى ال
ظاهر مجتمع المعرفة عل

ت وم
طيا

أثر مع

األطفال مللوثات بيئية أكثر، فهم أكثر حركة ونشاطا وفضوال مما يودى بهم إلى 
كثرة تواجدهم للعب خارج املنزل أو في الفناء حيث تكثر امللوثات.

وطبقا لدراسة32 أجريت في كاليفورنيا بالواليات املتحدة األمريكية، يقضى 
األطفال عادة وقتاً أكثر خارج املنزل خصوصا في أوقات الظهيرة التي يصل فيها 
مستوى التلوث الهوائي إلى ذروته وهم بالطبع أكثر نشاطا وحركة خارج املنزل 

من البالغني وبالتالي فهم أكثر عرضة للتلوث.

ومبا أن التلوث ينشأ من مصادر عديدة، وله عدة أنواع،  ولكل منها أثار ضارة 
األفراد  تعريف  التلوث،   ألساسيات  الصحيح  الفهم  يساعد  فقد  متنوعة، 

املعنيني بالبيئة للمساعدة في إسهامهم في تقليل تلك اخملاطر.

أنواع التلوث البيئي 

احلياة  على  ضارة  آثار  منها  ولكل  البيئة  تلوث  من  رئيسية  أنواع  عدة  هناك 
البرية وعلى اجلودة املعيشية في املناطق املتضررة.

)Air Pollution( التلوث الهوائي

الهواء هو كل اخمللوط الغازي الذي ميأل جو األرض مبا في ذلك بخار املاء، ويتكون 
أساساً من غازي النتروجني،  واألكسجني  ويوجد إلى جانب ذلك غاز ثاني أكسيد 
املاء،  وبعض الغازات اخلاملة،  وتأتي أهمية األكسجني من دوره  الكربون وبخار 
وتلوث  الكائنات احلية بدونه.  أن تعيش  التي ال ميكن  الكائنات احلية  في تنفس 
الهواء هو وجود أي مواد صلبه أو سائلة أو غازية بالهواء بكميات تؤدي إلى أضرار 

فسيولوجية، واقتصادية وحيوية، باإلنسان واحليوان والنباتات واآلالت واملعدات. 

الهواء  وكيمياء  تكوين  في  اضطراب  إلى  يؤدي  والذي  اجلوي  الغالف  وتلوث 
الطبيعية. وقد يكون هذا التلوث في صورة جسيمية صغيرة مثل الغبار، أو في 
صورة غازات مثل ثاني أكسيد الكربون، أو األبخرة األخرى التي ال ميكن التخلص 
منها خالل دورات الغازات الطبيعية، مثل دورة الكربون، أو دورة النيتروجني. وينتج 
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السيارات،  عادم  أو  املصانع  عادم  أهمها  ومن  عديدة،   مصادر  عن  الهواء  تلوث 
املباني  التربة، وعمليات تشييد  وتعرية  البركانية،  واالنفجارات  الغابات،  وحرائق 

أو هدمها

ويؤدي تركيز امللوثات في الهواء إلى بعض اآلثار الناجمة عنها  مثل:

Ó .زيادة الضباب والدخان

Ó .زيادة األمطار احلمضية

Ó .نقص ونضوب احملاصيل بسبب زيادة امللوثات في الهواء

Ó .وضوح ظاهرة التدفئة العاملية

ومن األضرار الصحية الناجتة عن التلوث الهوائي:

Ó .خلل في وظائف الرئة

Ó .التهابات العني، األنف، احللق، الفم

Ó .زيادة معدالت اإلصابة بحساسية الربو وأمراض اجلهاز التنفسي

Ó .األزمات الربوية

Ó  الرئوي وااللتهاب  الصدر،  وأزيز  السعال،  مثل  التنفسي:  اجلهاز  أمراض 
احلاد.

Ó .ضعف في القوى

Ó .صداع أو دوار

Ó .خلل في اجلهاز املناعي، والتناسلي وفى الغدد الصماء

Ó .اضطرابات عصبية وسلوكية

Ó .أمراض قلبية وفى األوعية الدموية

Ó .السرطان
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Ó .املوت املفاجئ

)Water Pollution(  تلوث املاء

وهو التغير في املاء الناجت عن وجود املواد البكتيرية أو اجلسيمية أو الكيميائية، 
والتي تضر بجودة ونقاء املاء. وقد ينتج التلوث في مياه البحار، احمليطات، األنهار 
أو في اخلزانات اجلوفية، وينتشر التلوث مع تدفق مصادر املاء اخملتلفة. وقد ينتج 
ملوثات  ترسيب  أو  امللوثة،  والتربة  املاء،  بني  التفاعالت  نتيجة  أيضا  املاء  تلوث 
حتى  أو  باإلنسان  اإلضرار  إلى   هذا  يؤدي  وقد  احلمضية،   األمطار  مثل  الهواء 
موته بسبب املأكوالت البحرية املستخرجة من مياه ملوثه.، أو اإلضرار باإلنسان 
بسبب اخلضروات التي مت زرعها أو غسلها بواسطة مياه ملوثة، وأهم نتائج تلوث 

املاء هي: 

Ó .زيادة الترسيبات الناجتة عن تعرية التربة

Ó .ارتشاح تلوث التربة في مصادر املياه

Ó .حتلل املواد العضوية في مخازن املياه

وتشمل اآلثار الناجمة عن تلوث املياه: 

Ó   ،التيفود، دودة اإلسكارس: ظهور األمراض املنتقلة بواسطة املياه مثل 
دودة األنكلستوما، اجليارديا.

Ó  ،ظهور األمراض الناجتة عن تلوث مياه الشواطئ مثل : الطفح اجللدي
أالم األذن،  احمرار العني.

Ó   ،التهاب الكبد الوبائي،  االلتهاب السحائي،  التهاب املعدة واألمعاء

Ó .إسهال، وقئ

Ó .االلتهابات الرئوية

Ó  الكيماويات مثل:”املبيدات املاء ببعض  بتلوث  املتعلقة  األمراض  ظهور 
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ومن  الثقيلة،  املعادن  الدائمة،  العضوية  امللوثات  الهيدروكربونات،  احلشرية، 
هذه األمراض : سرطان البروستاتا، سرطان الغدد الليمفاوية احلميد.

Ó .االضطرابات الهرمونية، والتي تؤدى إلى خلل في عملية التكاثر

Ó .تدمير اجلهاز العصبي

Ó .تدمير الكبد والكلى

Ó .تدمير احلمض النووي

Ó   زيادة مخاطر التعرض للزئبق وهو من املعادن الثقيلة والذي يضر بصحة
املرأة احلامل ويسبب اضطرابات في اجلهاز العصبي للجنني،  مثل بطء األفعال 
املنعكسة، قصور في التعليم، وتأخر النمو العقلي ، والتوحد، وتدمير املخ في 
البالغني: مرض باركينسون، تصلب الشرايني، الزهامير، أمراض القلب واألوعية 

الدموية، وميكن أن يصل إلى املوت. 

 )Noise Pollution( التلوث الضوضائي

غير  استمرارية  ذات  األصوات  من  متنافر  خليط  هو33   الضوضائي  التلوث 
السمعي  التلوث  ويرتبط  الصناعي،  التقدم  بسبب  عادة  وحتدث  فيها،  مرغوب 
وثيقاً في األماكن املتقدمة وخاصة األماكن الصناعية.  أو الضوضائي ارتباطاً 
املعروفة عاملياً  الوحدة  والديسيبل هي  الصوت،  مبقاييس مستوى  وتقاس عادةً 
لقياس الصوت وشدة الضوضاء. ويعبر التلوث الضوضائي عن  مستوى اإلزعاج 
الذي ال ميكن حتمله الناجت عن أنشطة اإلنسان، والذي يؤدي إلى اضطراب جودة 
املعيشة في املناطق املتضررة. وقد ينتج التلوث الضوضائي من مصادر مختلفة 

مثل:

Ó .املرور

Ó .املطارات

Ó .السكك احلديدية
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Ó .املصانع

Ó .تشييد أو هدم املباني

Ó .احلفالت املوسيقية الصاخبة

عن  الناجمة  السلبية  اآلثار  بني  ومن  دائمة،  أو  مؤقتة  الضوضاء  تكون  وقد 
التلوث الضوضائي تشمل ضعف أو فقد السمع الدائم أو املؤقت، وقد مت دراسة 
تأثير الضوضاء خصوصا بني فئة من امليكانيكيني وسائقي القاطرات والعاملني 
على الهواتف ووجد أن جميعهم يعانون من سوء السمع كنتيجة للضوضاء 
في مواقع عملهم ويرى الفيزائيون وعلماء النفس أن التعرض املستمر ملستوى 
من الضوضاء أعلى من 80-100 ديسيبل، يعتبر مستوى غير آمن وقد يؤدي إلى 

الصم الدائم أو املؤقت، كما تؤدى أضرار التلوث الضوضائي إلى: 

Ó  نقص في كفاءة وقدرة الفرد اإلنتاجية، فقد ثبت أن كفاءة اإلنسان تزداد
مع احلد من الضوضاء.

Ó  قلة تركيز الفرد في إتقان وإيجاد العمل، فمثال في املدن الكبرى والتي
املوظفون  يعاني  الرئيسي  الطريق  على  اإلدارية  املكاتب  معظم  فيها  تقع 

دائما من قلة تركيزهم وتشتيت انتباههم.

Ó  وقت منه قضاء  يتطلب  الفرد  باإلرهاق، ألن  والشعور  العضلي  الوهن 
أطول الجناز العمل بسبب قلة التركيز.

Ó  ،قد يساهم التلوث الضوضائي في حدوث اإلجهاض في النساء احلوامل
فاحلمل يتطلب مناخ مناسب وهادئ ومريح، فاألصوات املزعجة تزيد من توتر 

املرأة، وقد يؤدي الصوت العالي املفاجئ إلى إجهاض املرأة.

Ó  من الضوضاء  أن  واألبحاث  الدراسات  اثبت  فلقد  الدم،  ضغط  ارتفاع 
بعض  ظهور  إلى  يؤدي  ما  وهو  احلديثة،  احلياة  توتر  من  تزيد  التي  العوامل 
اإلمراض التي تصيب اإلنسان مثل ارتفاع ضغط الدم، أو األمراض النفسية.
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)Radioactive Pollution( التلوث اإلشعاعي

عن  الناجم  اإلشعاع  في  الطبيعي  احلد  عن  االزدياد  هو  اإلشعاعي  التلوث   
نشاط اإلنسان، وهناك ثالث أنواع من األشعة تصدرها املشعات، وهي: 

Ó  .أشعة ألفا  وهي جسيمات حتمل شحنة موجبة

Ó .أشعة بيتا ووهي جسيمات حتمل شحنة سالبة

Ó  .السينية )X( أشعة جاما وهي جسيمات غير مشحونة، تشبه أشعة 

ويعتبر حدوث التلوث اإلشعاعي  نادرا، وهو ضار للغاية ومميت في حالة  حدوثه، 
التلوث  من  حتد  التي  احلكومية  والقوانني  الصارمة  اللوائح  من  العديد  وهناك 
اإلشعاعي بسبب شدة وصعوبة تالفى أضرارها،  ومن مصادر التلوث اإلشعاعي:

Ó .حوادث أو تسريبات مفاعالت الطاقة النووية

Ó .اختبار السالح الذري

Ó  النووي الطب  في  واألشعة  الطب  في  الشعاعي  التصوير  استعمال 
والبيولوجيا والزراعة والصناعة.

Ó .معاجلة فلزات املواد املشعة كاليورانيوم

Ó .التخلص اجلائر من النفايات النووية

Ó .تفاعالت انشطار اليورانيوم

Ó  األرضية مثل القشرة  املشعة في  النظائر  األرضية: وهي من  األشعة 
فلزات اليورانيوم والبوتاسيوم  والروبيديوم. 

بالسرطان،  واإلصابة  اخللقية،  التشوهات  إلى  اإلشعاعي  التلوث  ويؤدي 
والعقم، ومخاطر صحية أخرى على اإلنسان وعلى جميع الكائنات احلية. ويؤدي 

إلى تلوث التربة واحملاصيل، واملنتجات، والهواء، واملاء.
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)Thermal Pollution( التلوث احلراري

املدى  غير مرغوبة على  آثار  إلى  تؤدى  والتي  الزائدة  احلرارة  هو  احلراري  التلوث 
الطويل، فلألرض دورتها احلرارية الطبيعية، ولكن ميكن اعتبار االرتفاع املفرط في 
أثار  آثار ضارة على املدى الطويل. وتنحصر  درجات احلرارة نوع نادر من التلوث له 
التلوث احلراري في املناطق القريبة من مصدرها، ولكن تعدد مصادرها قد يؤدي 
إلى تأثيرات أوسع نطاقا على مناطق جغرافية أكبر، فقد ينشا التلوث احلراري 
من املياه الساخنة اخلارجة والناجتة من محطات توليد الكهرباء،  وبعض املصانع 
زيادة  ومع  والبحيرات.  كاألنهار  مباشرة  املفتوحة  املياه  في  صرفها  يتم  والتي 
درجات احلرارة قد يلحظ بعض التغييرات املناخية وقد تصبح احليوانات البرية غير 
قادرة على التعافي من تلك التغييرات السريعة. وأهم مصادر التلوث احلراري هي:

Ó .محطات الكهرباء

Ó .االمتداد العمراني

Ó .اجلسيمات امللوثة للهواء والتي حتبس احلرارة

Ó .إزالة الغابات واألشجار

Ó .نقص موارد املياه امللطفة للحرارة

)Light Pollution( التلوث الضوئي

ويقصد بالتلوث الضوئي االنزعاج املترتب عن اإلضاءة غير الطبيعية ليال وآثار 
اإلنارة االصطناعية الليلية على احليوانات والنباتات وعائلة الفطريات واألنظمة 
البيئية، وكذا آثاره املشتبهة والثابتة على صحة اإلنسان، وهو الظاهرة املتزايدة 
االصطناعية  اإلضاءة  بسبب  البيولوجية،  األنظمة  في  الوظيفية  للتغيرات 
في البيئة الليلية،  وخاصة وقعها السلبي الواضح على أنواع حيوانية ونباتية 
وفطرية مهم،. ويستحيل مع اإلنارة الشديدة رؤية النجوم في السماء وبذلك 
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تصعب مراقبة الفلك ومتتع الناس برؤيتها. ومن مصدر التلوث الضوئي :

Ó .املدن الكبيرة

Ó .اللوحات واإلعالنات املعلقة

Ó .األحداث الرياضية الليلية واألنشطة الترفيهية األخرى الليلية

)Visual Pollution( التلوث البصري

قد ينتج التلوث البصري من أنواع التلوث األخرى أو بوجود مناظر مؤذية للعني، 
املعيشة في مناطق محددة، وهو مصطلح  إلى تقليل جودة  يؤدي  وهو ما قد 
هي  البصري  التلوث  على  واألمثلة  اجلذابة،  غير  البصرية  العناصر  على  يطلق 
املدروسة،  غير  واملباني  اجلدران،  وبعض  والقمامة،  السيئة،  اإلعالنات  لوحات 

والعمارة غير املنظمة، والعالمات واألعشاب، واملباني العشوائية.

أو مبعنى آخر فإن التلوث البصري هو تشويه ألي منظر تقع عليه عني اإلنسان 
نوع من  بأنه  أيضاً  ارتياح نفسي. وميكننا وصفه  إليه بعدم  النظر  ويحس عند 
أنواع انعدام الذوق الفني، أو اختفاء الصورة اجلمالية لكل شيء يحيط بنا من 

أبنية، إلى طرقات، أو أرصفة وغيرها. .ومن مصادر التلوث البصري34:

Ó  أو الفراغات  األبنية سواء من حيث  العمراني لبعض  التخطيط  سوء 
من شكل بنائها.

Ó  ارتفاعات ذات  الشوارع  في  اإلنارة  وأعمدة  العالية  الكهرباء  خطوط 
عالية ال تتناسب مع الشوارع.

Ó .مناطق البناء والهدم ومخلفات املباني التي لم يتم إزالتها

Ó .اللوحات واإلعالنات إذا كانت في صورة غير جذابة

Ó .املناطق املهملة أو اخلالية امللوثة أو املباني املهجورة
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Ó .صناديق القمامة بأشكالها التي تبعث على التشاؤم

Ó .اختالف دهان واجهات املباني

Ó .أجهزة التكييف في واجهات املنازل

Ó  أو البحر  مثل  اجلميلة  الطبيعية  املناظر  بطريقة حتجب  املباني  إقامة 
النهر.

Ó .املباني املهدمة وسط العمارات الشاهقة

Ó .الالفتات ولوحات اإلعالنات املعلقة في الشوارع بألوانها املتضاربة

)Personal Pollution( التلوث الشخصي

أو عمله  بسبب عادات  أو مكان معيشته  الفرد ومالبسه  وهو تلوث جسم 
أو  اخملدرات،   تعاطى  أو  الكحوليات،  شرب  أو  التدخني،  في  اإلفراط  مثل   ضارة 
العنف، أو اإليذاء اجلسدي أو العاطفي، والعادات والظروف املعيشية السيئة، أو 

السلوكيات الشخصية السيئة.

وقد يساعد في القضاء على هذا النوع من التلوث واألنواع األخرى أيضا اتخاذ 
خطوات ايجابية في احلياة، حتى يتمكن اإلنسان من العيش في حياة مرضية 

ومثمرة.

مكافحة التلوث البيئي

تعتمد مكافحة التلوث على جهود احلكومات والعلماء واملؤسسات، وأصحاب 
مع  التلوث  أنواع  جميع  وتترابط  واألفراد.  البيئية  واملنظمات  واملزارع،  املصانع 
بعضها في حلقة متصلة، فعلى سبيل املثال لكي  ينشأ التلوث الضوئي البد 
من طاقة وهذا ما يعنى احتياج محطات الكهرباء حلرق املزيد من الوقود احلفرى 
ألجل ضخ الكهرباء، وبالطبع،  يساهم الوقود احلفري في تلوث الهواء وهذا ما 
وبهذا،  املاء.  تلوث  يزيد من  ثم  أمطار حمضية ومن  األرض في صورة  إلى  يعود 
التلوث  ألنواع  الدقيق  الفهم  مبجرد  ولكن  النهاية،  ما  إلى  التلوث  دورة  متضى 
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اخملتلفة، وكيفية نشأتها، واآلثار املترتبة عليها،  ميكن أن نقوم ببعض التعديالت 
الظروف  مكافحة  ألجل  منا  لكل  الشخصية  احلياة  منط  على  التحسينات  أو 

والعادات واألوضاع السيئة ومن أجل حياة أفضل لنا وألوالدنا من بعدنا.

بهدف  التدوير  إعادة  بعملية  اخلاصة  القوانني  سن  احلكومات  مقدور  وفي 
استرداد املواد وإعادة استخدامها بدال من التخلص منها، أو سن قوانني للحد 
على  غرامات  فرض  أو  معينة  مواد  استخدام  حظر  أو  البيئة  تلوث  مصادر  من 
دى.دى.تى  مادة   مواد معينة مثل  إستخدام  أو منع  للتلوث  املسببه  الشركات 
والدهانات املنزلية التي حتتوى على الرصاص. ويصعب التحكم في العديد من 
أنواع التلوث، ويرجع السبب في ذلك إلى أن ملكية املوارد العاملية، أي احمليطات 
ة بعينها. والبد لسكان العالم، واحلالة  والغالف اجلوي، ليست فردية، وال تخص أُمَّ

هذه، من أن تتضافر جهودهم من أجل مكافحة التلوث.

تعرض األطفال للتلوث35 

هذه  كانت  البيئية، سواء  لألضرار  األولى  الضحية  هم  عادة  األطفال  يعتبر 
األضرار ناجتة عن تلوث بيئي أو عن تدهور للموارد البيئية.

الطفل في مراحل التكوين

ونظرا ألن األطفال يكونون في مرحلة التكوين ومن ثم يؤثر عليهم أي تلوث 
الذي  الشخص  عكس  بالطبع  وهذا  البالغة  باألضرار  ويصيبهم  له  يتعرضون 
تعدى مرحلة التكوين فانه ال يكون سريع التأثر مبا حوله من امللوثات ولهذا كانت 
البيئية، وتعتبر فترة  األهمية الكبرى في حماية األطفال باألخص من األضرار 
للنمو  والتي يخضع اجلنني خاللها  احلياة األكثر ضعفا  حمل اجلنني من مراحل 
توجيه  عن  املسؤول  هو  لألم  الداخلي  املناخ  ويعتبر  أعضائه،   ولبناء  السريع 
العمليات احليوية تلك سواء لألفضل أم لألسوأ. وقد ثبت أن اخملاطر البيئية قد 
أو قد  إمتام 30 أسبوع من بداية احلمل  املبكرة للجنني”قبل  الوالدة  تتسبب في 
يولد الطفل ناقص الوزن "أقل من 2500 جرام"،  أو قد يولد بتشوهات خلقية أو 
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قصور ما.

هذه املواليد املبتسرة تكون غالبا معرضة للموت في مرحلة الرضاع وقد يظل 
بعضهم على قيد احلياة ولكن مبخاطر ومشاكل في اجلهاز العصبي املركزي أو 
اجلهاز التنفسي أو مشاكل في اجلهاز الهضمي وفي وقت مبكر من احلياة. وقد 
تكون تأثيرات اخملاطر البيئية على صحة اجلنني بعيدة املدى، فقد أشارت البيانات 
إلى أن القصور في منو وتكوين اجلنني في الرحم قد يكون عامال لإلصابة مبرض 

السكر وأمراض القلب في مرحلة البلوغ.

وال تزال دراسة تأثير التلوث اجلوي على املواليد محل اهتمام من اجملال العلمي، 
وتشير  األمر.  هذا  حول  املهمة  االستفسارات  من  العديد  هناك  تزل  وال  حيث 
الطفولة  أو  احلمل  أثناء  اجلوي  للتلوث  التعرض  أن  إلى  اآلن  حتى  األدلة  جميع 
التعرض  يعيق  وقد  بعد.  فيما  صحتهم  على  خملاطر  األطفال  يعرض  املبكرة 
والغذاء  األكسجني  وصول  وبالتالي  املشيمة  منو  احلمل  أثناء  الهوائي  للتلوث 
الالزم للجنني خصوصا في الثلث األخير من احلمل واملهم وصول اجلنني إلى الوزن 

املطلوب عند الوالدة. 

وتزداد األمراض الناجمة عن التعرض للتلوث البيئي باطراد36، وتؤدي إلى ظهور 
وأمراض  التنفس  جهاز  وأمراض  املشوهة  الوالدات  من  الغريبة  احلاالت  آالف 
على  الواسع  األوروبي  الصحي  اإلشراف  رغم  واجلينية،  العصبية  االضطرابات 

املنتجات واألغذية.

وقد وجد الباحثون أن مخاطر اإلصابة بإمراض القلب تزداد مع التعرض لنسب 
عالية من غاز أول أكسيد الكربون، أو ارتفاع ثقب يؤدي إلى تعرض األرض لألشعة 
الثاني من  الشهر  أثناء  األوزون  إلى مخاطر  يؤدي  بدوره  وهذا  البنفسجية  فوق 

احلمل الذي ينشأ وينمو فيه  قلب اجلنني.

وفى مدينة لوس اجنلوس بالواليات املتحدة األمريكية،  وجد العلماء أن التلوث 
املناطق  النساء في  يؤثر عكسيا على  املرور،  ازدحام حركة  الناجم عن  الهوائي 
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أول  من  كبيرة  لنسب  املعرضات  األمهات  وتعتبر  اجملاورة.  دخال  واألقل  الفقيرة 
الوالدة  خملاطر  عرضة  أكثر  احلمل،  أثناء  الهوائية  واجلسيمات  الكربون  أكسيد 

املبكرة، ونقص وزن املولود عن املعدل الطبيعي وقصور خلقية في قلب املولود.

املراحل األولى من الطفولة

التي يستكمل فيها  املراحل احلرجة  الطفولة من  االولى من  املراحل  وتعتبر 
منو ونضوج عدة أنظمة حيوية داخل اجلسم مثل املخ، الرئة واجلهاز املناعى. وتؤثر 
إلى  تؤدى  أو  العصبى  التكوين  أو  الرئة  وظائف  على  سلبا  الهوائية  السموم 

تفاقم املتاعب الصحية القائمة مثل حساسية الربو.

وحتذر د. عزة كامل37 - أستاذة ورئيسة وحدة زرع النخاع مبعهد القومي األورام 
من أن تعرض األطفال للعديد من امللوثات احمليطة بشكل دائم ولفترات طويلة 
ميثل خطورة كبيرة قد تصل إلى خلل يصيب أجهزة اجلسم احلساسة وأخطرها 
النخاع بني األطفال.  تزايد حاالت فشل  النخاع الشوكي للطفل، وهذا يفسر 
وتقول إنه خالل الشهور األولى من عمر الطفل ال يستطيع التخلص بسهولة 
من التلوث الذي يصل إليه لعدم اكتمال منو الكبد والكليتني، باإلضافة إلى منوه 

السريع في هذه الفترة من العمر بحكم طبيعة احلياة.

وتشير تقارير منظمة الصحة العاملية إلى أن التلوث البيئي الذي يتعرض له 
األطفال ميثل خطورة شديدة على حياتهم الصحية ومنوهم السليم ألن أكثر 
من 70 ألف مادة كيميائية مصنعة تصل إليهم عن طريق الطعام أو الشراب أو 
الهواء. كما أن األطفال الذين يعانون من حساسية الربو ويعيشون في مناطق 
لزيارة  أكثر عرضة  بعد 50-100 قدم من منازلهم،   مزدحمة مروريا حتى على 
غرف الطوارئ أو االلتحاق باملستشفيات بسبب شدة  وتكرار نوبات الربو عندهم 

أكثر من أولئك الذين يعيشون في مناطق أقل ازدحاما مروريا.

وتشير دراسة أجرتها دائرة البيئة االحتادية في أملانيا 33، إلى أن مختلف املواد 
املواد،  تختلف هذه  أن نشعر. كما  دون  األغذية، من  إلى  تتسلل  الضارة صحيا 
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الطبقي ألهالي األطفال.  الوضع  وآخر حسب  في أجسام األطفال، بني طفل 
"دي. ومادة  الرصاص  مادة  من  ضارة  نسبة  عن  الطبية  الفحوصات  وكشفت 

التي تستخدم في مكافحة احلشرات في دماء أطفال األسر الفقيرة،  دي.تي"، 
الزراعية  اآلفات  النباتات من  ومواد حماية  املذيبة  املواد  العثور على  مت  في حني 
ـ 14   3 بني  الدراسة 1790 طفال  امليسورة. وشملت  العائالت  أطفال  دماء  في 
سنة، وحملت عنوان "تركيز املواد الضارة بيئيا في دماء األطفال األملان". واثبتت 
يوميا  السلبي  أو  املباشر  للتدخني  يتعرضون  األطفال  من   ٪50 أن  الدراسة 
رغم  15 سنة،  منذ  تتغير  لم  النسب  هذه  أن  واملشكلة هي  أهاليهم،  بسبب 
حمالت التوعية الصحية ورفع اسعار الدخان وحترميه في املناطق العامة. وأجريت 
ومت  الدراسة،  سنوات  ثالث  طول  األطفال  على  اخملتبرية  والفحوصات  التجارب 

اختيار األطفال من مختلف املرتبات االجتماعية.

وما يلي، بعض األسباب البيولوجية التي توضح أسباب عرضة األطفال لآلثار 
السلبية لتلوث الهواء بصورة اكبر من غيرهم:

Ó  عدم اكتمال منو رئة األطفال واجلهاز املناعى واملخ عند الوالدة، حيث انها
اخلاليا  ان طبقة  إلى  باإلضافة  هذا  السادسة،   منوها حتى سن  في  تستمر 

املبطنة جملرى التنفس قابلة لالختراق خالل هذه الفترة العمرية.

Ó  بالنسبة أكبر  للرئة  سطح  مساحة  األطفال  لدى  بالبالغني،  مقارنة 
الوزانهم، وبالتالى فهم يستنشقون 50٪ هواء/ كيلوجرام اكثر من البالغني. 
لتطوره  وتعتبر الفترة العمرية املبكرة لدى األطفال من أكثر الفترات حرجاً 
واكتمال منوه، لذا تزيد احتمالية االصابة باألمراض في املستقبل عند التعرض 

للتلوث اجلوي في تلك الفترة.

Ó  باإلضافة إلى هذا، مييل األطفال إلى قضاء وقت اطول خارج املنزل في
االلعاب  لعب  مثل  املرهقة  الترفيهية  انشطتهم  وممارسة  الطلق  الهواء 
الكبار  أكثر من  الهواء  اكبر من  ولذلك،  فهم يستهلكون كمية  الرياضية، 

الذين يقضون 90٪ من أوقاتهم داخل املنزل.
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ماهى ملوثات الهواء التي لها أكبر األثر على صحة 
األطفال والبالغني؟

األوزون

في  اإلنسان  صحة  على  التأثير  في  خطرا  امللوثات  اكثر  من  واحد  األوزون 
بعض املناطق مثل والية كاليفورنيا بالواليات املتحدة األمريكية. وجزيء األوزن 
عالى  مركب  في  بعضهم  مع  مرتبطني  األكسجني  من  ذرات  ثالث  من  مكون 
الطاقة. عند مالمسة االوزون لسطح ما، فانه يطلق قوة هائلة في صورة طاقة 
كيميائية، وعند حدوث هذا في األجهزة البيولوجية مثل القصبة الهوائية في 
اجلهاز التنفسي  ميكن أن تؤدى الطاقة املنطلقة إلى تدمير األنسجة الرقيقة 

في مجرى الهواء العلوى أو السفلى.

دورا هاما  يلعب  االوزون  أن  اآلن  الواضح  احلديثة، من  الدراسات  إلى  واستنادا 
في احلاق أضرارا صحية حادة باإلنسان مثل حساسية الربو وزيادة شدة أعراض 

االلتهابات الرئوية.

أول أكسيد الكربون

عن  ثانوى  ناجت  وهو  والرائحة  اللون  عدمي  غاز  هو  الكربون  أكسيد  أول  غاز 
مع  بسرعة  الكربون  اكسيد  اول  يتفاعل  استنشاقه،  وعند  االحتراق،  عملية 
اكسيد  أول  وألن  األكسجني،  ونقل  امتصاص  فيمنع  الدم  في  الهيموجلوبني 
مدة  الدم  في  يبقى  فانه  الهيموجلوبني،  مع  وبقوة  بسرعة  يتفاعل  الكربون 
طويلة نسبيا ولهذا، ميكن في ظرف دقائق أن يرتفع تركيز أول اكسيد الكربون 

في دقائق ومن ثم يظل لعدة ساعات.

ولذا، فمن البديهى أن تكون معظم األضرار الصحية الناجتة بطريقة مباشرة 
عن أول أكسيد الكربون تكون بسبب قلة وصول األكسجني إلى األعضاء احليوية 

في اجلسم مثل املخ والقلب.
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وفى حالة التعرض لنسب عالية من أول أكسيد الكربون، قد يؤدي عدم كفاية 
وصول األكسجني إلى اجلهاز العصبى املركزى إلى تثبيط  االستجابة السريعة 
للمؤثرات اخلارجية. فمثال،  وجد بالتجربة أن بعد التعرض ألول أكسيد الكربون 
الذى يتحول فيه 5-10٪ من الهيموجلوبني الدم إلى كاربوكسى هيموجلوبني،  
تقل قدرة الفرد على التفاعل أو حتى ادراك ومضة الضوء في االختبار. وكذلك، 
يصاب  قد   ٪30-10 إلى  الدم  في  هيموجلوبني  كاربوكسى  نسبة  وصول  عند 
الفرد بالغثيان، الصداع، فقدان الوعى، أحيانا املوت. وبالطبع، تزداد حدة األعراض 

مع زيادة تركيز الكاربوكسى هيموجلوبني في الدم.

أول أكسيد  تعرضن لنسب عالية من  الالتى  احلوامل  النساء  أن  وقد وجد38 
أطفال  إلجناب  عرضة  اكثر  كانوا  املليون"،   في  جزء   6-5" بهم  احمليط  الكربون 
اثناء احلمل   أوزان ناقصة عن املعدل الطبيعى. وقد عرف طويال أن املدخنات  ذو 
بنتائج مشابهة  الدراسة االولى  الوزن، ولكن هذه هي  ينجبون اطفال ناقصي 

وللنساء الالتى تعرضن ألول اكسيد الكربون اثناء احلمل.

وقد اظهرت األبحاث التي تستخدم الفئران حديثة الوالدة، أن التعرض ألول 
اكسيد الكربون قد يؤدي إلى تغييرات في أنسجة عضلة القلب وهذا ما يؤدي 
بدوره إلى حدة اعراض انقباض الشرايني عند تقدمهم في السن فيما بعد. وقد 
اظهرت الدراسات االخرى على احليوانات أن التعرض ألول أكسيد الكربون على 
املدى الطويل قد يساهم في اإلصابة مبرض “تضخم البطني” والذى تتسع فيه 

وتضعف غرف البطني في القلب.

اجلسيمات العالقة في الهواء

وهباء  والكبريتات،  النترات،   جزيئات  الهواء  في  العالقة  اجلسيمات  وتشمل 
اجلسيمات  وتختلف  امللوثات.  من  معقدة  مجموعة  وهى  والكربون،  األحماض 
احملمولة بواسطة الهواء في حجمها وتكوينها على حسب املكان والزمان، على 
خالف األوزون الذى له تركيب كيميائى محدد وثابت. وعلى الرغم من أن عناصر 
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هذه اجلزيئات قد تتشابه في مصدرها، فقد تتنوع انواع وكميات اجلزيئات التي 
تتجمع مع بعضها في وقت ما ومكان ما.  هذا باإلضافة إلى امللوثات الغازية التي 
تتواجد في الغالف اجلوي في الوقت ذاته الذى تتواجد فيه اجلسيمات العالقة 
ولذلك،  النيتروجني.  أكسيد  ثاني  الكربون،  أكسيد  أول  األوزون  مثل  الهواء  في 
اثار  للغازات على الصحة، وبني  الضارة  االثار  التفريق بوضوح بني  يصعب غالبا 
اجلسيمات العالقة في الهواء، بل ورمبا تنتج تلك اآلثار نتيجة احتاد الغازات مع 

اجلسيمات.

ولذا يشكل هذا االختالط حتديا هائال لكل من اجملتمع العلمي وللعامة في 
محاولة ادراك كيفية تأثير اجلسيمات املستنشقة على صحة اإلنسان.

وقد افترضت دراسات صحة األطفال في جامعة جنوب كاليفورنيا أن األطفال 
باجلسيمات  مليئة  مناطق  في  ويعيشون  الربو  حساسية  من  يعانون  الذين 
انتقالهم  وعند  الرئة،  منو  تثبيط  إلى  االمر  بهم  يودى  قد  الهواء،  في  العالقة 
لإلقامة في مدن اكثر نظافة من امللوثات، لوحظ عودة الرئة إلى منوها باملعدل 
القائم  منوها  في  الفقد  الرئة  تسترد  لم  ذلك  الرغم من  على  ولكن  الطبيعى 

-تبعا جلون بيترز- الباحث في أصل الدراسة.

أكاسيد النيتروجني

تنتج معظم أكاسيد النيتروجني أثناء معظم عمليات االحتراق،  ومن أكثر 
النيتروجني  أكسيد  عن  وينتج  واحملركات.  الكهرباء  توليد  محطات   : مصادرها  
حوالى 80٪ من أكسيد النيتريك فوريا وكميات قليلة من أكسيد النيتروز. ويعتبر 
اكسيد النيتروز من الغازات الدفينة التي لها تأثير على االحتباس احلرارى أو ما 
يعرف باسم تأثير الصوب الزجاجية )Greenhouse effect(، والذى يلعب دوراً 
هاماً في نشوء ظاهرة ارتفاع درجات حرارة األرض عن معدلها الطبيعي، ويتفاعل 
أكسيد النيتريك مع أكسجني الهواء اجلوي لينتج ثاني أكسيد النيتروجني الذى 

يتأكسد بدوره بعد ذلك إلى كال من حمض النيتريك وجزيئات نترات.
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وفى الظالم، ميكن أن يتفاعل ثاني أكسيد النيتروجني مع األوزون لينتج شق 
حر نشط جدا،  من ثم يتفاعل هذا الشق احلر مع املركبات العضوية املوجودة 
عوامل  بعضها  أن  ثبت  وقد  نيتروجينية،  عضوية  مركبات  لتكوين  الهواء  في 

مسرطنة وعوامل طفرات جينية.

ويعتبر ثاني أكسيد النيتروجني من أكثر مركبات أكاسيد النيتروجني خطورة 
على الصحة، فهو عامل مؤكسد حتت الظروف العادية مثل األوزون ومع ذلك، 
يلزم نسبة من ثاني أكسيد النيتروجني 10 مرات أكثر من األوزون ليسبب التهاب 

وتهيج رئوى حاد.

الرصاص

املعادن  من  الرصاص  ويعتبر  والطعام،  واملاء  الهواء  في  الرصاص  يوجد 
الثقيلة  السامة التي تسبب تلف األعصاب وتضعف قدرة اجلسم على تصنيع 
الهيموجلوبني مما يؤدي إلى االنيميا. وازدادت كمية الرصاص املنبعثة في الهواء 
املنبعث  الرصاص  يستنشق  وقد  للبنزين.  مضافة  كمادة  استخدامه  أثناء 
النطاق،   واسع  للتربة  تلوثا  الهواء  من  املترسب  الرصاص  .ويسبب  الهواء  في 

وللنباتات،  املنتجات الغذائية وللمياه.

ودائما ما يستخدم حتليل نسبة الرصاص في دم األطفال كداللة على األضرار 
البيئية املعرض لها األطفال في موقع ما. وفى دراسة لتأثير التلوث البيئى39 في 
مستوى الرصاص في حليب ثدى األم، توصل عماد أبو عسلى ورويدة أبو سمرة 
املرورى  اإلزدحام  تزايد  مع  يتزايد طرديا  الثدى  الرصاص في حليب  تركيز  أن  إلى 
والقدرات الصناعية للمناطق التي يعيش بها األمهات، وبالتالى يتزايد مقدار 
ما يتلقاه الطفل من رصاص حليب ثدى أمه حتى يصل إلى نسب عالية تسبب 

خطورة بالغة على منو وحياة الطفل.

إهمال  ومع  املتنوعة  املواصالت  وسائل  أعداد  األخيرة  اآلونة  في  زادت  ولقد 
بعادم  اجلو  تلوث  زاد  املرور  سيولة  وعدم  النامية،  الدول  في  الواجبة  الصيانة 
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السيارات الذي يحتوى على عنصر الرصاص السام فضال عن مصادر الرصاص 
إلى  تؤدى  التي  الطبيعية  وغير  الطبيعية  األخرى  واملصادر  املصانع  من  الناجتة 
تلوث الهواء واملاء والغذاء، ويرتبط الرصاص املوجود في دم األطفال حتى النسب 
القليلة منه ممن يتراوح أعمارهم من  6-7 سنوات، بتغييرات ملحوظة في الذكاء 
والتحصيل وبعض املهارات احلركية الالإرادية. أما النسب العالية من الرصاص، 
البالغني. وقد  الدم في  بارتفاع ضغط  يرتبط  إلى تدمير الكلى وقد  فقد تؤدى 
مرحلة  في  األطفال  ذكاء  على  الرصاص  تأثير  ملعرفة  بالقاهرة  دراسة40  نفذت 

الطفولة املتأخرة وقد كانت نتائجها:

Ó . شدة النشاط املرضى تزيد بزيادة امتصاص الرصاص بني األطفال

Ó . تتأثر شدة  النشاط املرضى بزيادة مستوى الرصاص في دم األطفال

Ó  الذكاء نسب  مع  سلبيا  ارتباطا  يرتبط  للرصاص  األطفال  امتصاص 
لديهم حتى في حالة التعرض لنسب منخفضة من الرصاص .

أكاسيد الكبريت

احلفرى  الوقود  احتراق  من  األول  املقام  في  الكبريت  أكسيد  ثاني  غاز  ينتج 
مثل : الفحم، البترول ووقود الديزل، حيث أن معظم الكبريت املوجود في الوقود 
احلفرى يتحول إلى ثاني أكسيد الكبريت وتتحول كمية قليلة منه إلى حمض 

الكبريتيك. 

الكبريتيك  حمض  إلى  الهوا  في  الغازى  الكبريت  اكسيد  ثاني  ويتحول 
ومركبات أخرى حتتوى على الكبريتات،  لذا،  يرتبط تركيز ثاني أكسيد الكبريت 

غالبا بتركيز اجلزيئات احلمضية، جزيئات حمض الكبريتيك ومركبات الكبريتات.

الكبريت  أكسيد  ثاني  من  منخفضة  لنسب  حتى  التعرض  عن  ينتج  وقد 
إلى  يؤدي  مما  الهوائية  الشعب  في  انقباض  الربو  حساسية  ملرضى  بالنسبة 

صعوبة التنفس وقد يؤدي إلى حدة االزمات الربوية.
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ثاني  بني  ما  األرتباط  الوبائية،   باألمراض  خاصة  دراسات  عدة  اظهرت  وقد 
األمراض  انتشار  ومعدالت  الوفيات  ومعدالت  اجلو  في  احمليط  الكبريت  أكسيد 
دقيقة  جسيمات  عنه  ينتج  ما  غالبا  الكبريت  أكسيد  ثاني  وألن  ذلك،  ومع 
ثاني  تأثير  بني  التمييز  دائما  الكبريتات يصعب  التي حتتوى على  تلك  خصوصا 

أكسيد الكبريت وتأثير املركبات الكبريتية االخرى.

وقد أظهرت دراسة41 فرنسية زيادة  عدد الوافدين إلى غرف الطوارئ بعدد 2.9   
مرة لكل زيادة مبقدار 20 ميكروجرام  لكل متر مكعب من ثاني أكسيد الكبريت 
املوجود في الهواء اجلوي. ترتبط تلك النتائج بالوقت الذي كان فيه معدل نسبة 
ثاني أكسيد الكبريت أكثر من 68 ميكروجرام لكل متر مكعب ولكنه أقل من 

املستوى الصحى في الواليات املتحدة.

التنفسى  وأمراض اجلهاز  الربو،  أمراض  االرتباط واضحا بني  لندن،  كان  وفى 
الكربون  أكسيد  وأول  النيتروجني،  أكسيد  لثاني  التعرض  وبني  األطفال،  في 
وثاني اكسيد الكبريت. وفى البالغني، كان االرتباط واضحا فقط مع اجلسيمات 

العالقة في الهواء.

إنبعاثات الديزل

يحترق وقود الديزل لتشغيل محركات األتوبيسات, والشاحنات، معدات بناء 
الطرق، القطارات، السفن، املراكب، معدات توليد الكهرباء. وعند احتراق وقود 
الديزل، ينتج عنه عادم يحتوى على غازات وجسيمات، ولذا تعتبر إنبعاثات الديزل 

من املكونات األساسية للملوثات الهوائية احمليطة.

الهوائية  للسموم  التعرض  مخاطر  »في  احلديثة42  التجارب  أظهرت  وقد 
املتعددة”،  ان جسيمات الديزل ينتج عنها 70٪ من االصابات السرطانية من بني 

جميع ملوثات الهواء السامة في عاصمة لوس أجنلوس.

افترضت بعض  الربو، فلقد  أيضا ملرضى  الديزل مشكلة  انبعاثات  وقد متثل 
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الدراسات ان اطفال الربو ممن يقيمون بجوار الطرق السريعة التي تزدحم فيها 
شاحنات الديزل،  يعانون من أزمات ربوية اكثر ويستهلكون عالجات طبية للربو 

أكثر.

اثر التلوث على احلمل

املواليد حديثاً  الهوائي  على  للتلوث  السلبية  اآلثار  االدلة اآلن بشأن  تظهر 
وعلى صحتهم. وتؤكد األدلة على العالقة السببية بني تلوث الهواء باجلسيمات 

العالقة فيه وبني وفيات حديثى الوالدة الناجتة عن قصور اجلهاز التنفسى. 

إال  الهواء،  بتلوث  املولود  وزن  بترابط  فقط  توحى  اآلن،   حتى  االدلة،  ولكن 
أننا بحاجة إلى مزيد من الدراسات التي تؤكد ذلك فاألدلة حتى اآلن ال تكفي 
للتأكيد على وجود عالقة سببية بني الوالدة املبكرة وتأخر منو اجلنني داخل الرحم 

وبني تلوث الهواء.

لتأثير  احملتملة  البيولوجية  اآلليات  الوبائية  االمراض  دراسات  افترضت  وقد 
تلوث الهواء على وزن املولود عند الوالدة  وتأخر منو اجلنني داخل الرحم .

وال تكفى األدلة حتى اآلن الستخالص عالقة مؤكدة بشأن العيوب اخللقية 
التي قد يولد بها الطفل وبني التعرض لتلوث الهواء.

وفيما يخص بعض امللوثات احملددة، تؤكد األدلة فقط على العالقة السببية 
بني اجلسيمات العالقة في الهواء وبني وفيات حديثى الوالدة. اما بخالف ذلك  فان 
األدلة القائمة ال تسمح بالتحديد الدقيق مللوثات محددة مع توقيت التعرض 

لها بحيث ميكن أن تكون السبب الرئيسى في مواليد غير مرغوبة صحيا.

وتعتبر االدلة كافية الستنتاج االرتباط بني التعرض مللوثات الهواء احمليط وبني 
اثارها الضارة على تطور وظائف الرئة. حيث وجد أن كال من قصور الرئة املؤقت 
مع  ترتبط  الرئة  وظائف  مستوى  وانخفاض  املزمن  الرئة  منو  تثبيط  ومعدالت 
التعرض للتلوث اجلوي  خصوصا مع التعرض للجسيمات العالقة في الهواء او 
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للتلوث الناجت عن حركة املرور وقد مت االستدالل على ذلك بواسطة ثاني اكسيد 
النيتروجني.

بدراسات  االنسان  على  تقام  التي  املتنوعة  الدراسات  نتائج  دعم  اآلن  ويتم 
للملوثات  الطفل  ان تعرض  والتي يستدل منها على  احليوان،  تقام على  اخرى 
سواء اثناء احلمل أو بعد الوالدة مباشرة،  ميكن أن يؤدي إلى تثبيط منو وتطور الرئة.

وبني  اجلوي  للتلوث  التعرض  بني  السببية  العالقة  على  أيضا  األدلة  وتؤكد 
تفاقم حاالت حساسية الربو "بسبب التعرض للمواد اجلسيمية واألوزون أساسا" 
والعالقة أيضا بني زيادة انتشار الكحة والتهاب الشعب الهوائية وبني التعرض 
العالقة  إلثبات  األدلة  يكفي من  ما  اآلن  لدينا حتى  ليس  ولكننا  للجسيمات. 

السببية بني حساسية الربو وبني التلوث الهوائي بشكل عام.

زيادة  في  تساهم  أن  ميكن  امللوثات  أن  إلى  احلديثة  الدراسات  اشارت  وقد 
اآلثار  دور  يفسر  ما  وهذا  لذلك،   وراثيا  استعدادا  لديه  ملن  بالنسبة  احلساسية 
السلبية احملتملة مللوثات الهواء احمليط في اإلصابة بأمراض الرئة لدى األطفال 

مبا في ذلك الربو.

ولذلك نحتاج إلى مزيد من األبحاث حول االليات احملتملة لهذه الـتأثيرات على 
صحة الطفل. وهناك أدلة كافية تشير إلى التأثير الضار للملوثات البيئية مثل 
املعادن الثقيلة وامللوثات العضوية الدائمة،  على منو وتطور اجلهاز العصبي لدى 

األطفال وعلى سلوكهم.

 100 بنسبة  للرصاص  التعرض  بني  العالقة  إلى  تشير  األدلة  أن  كما 
ميكروجرام/لتر في الدم أو أقل وبني قصور السلوكية العصبية في األطفال. 
وهناك أدلة حالية توحي باالرتباط السببى ما بني التعرض للزئبق وثنائى الفينيل 

متعدد الكلور في الدول االوروبية الصناعية وأثارها الصحية الضارة.

وفيما يخص تأثير املاغنسيوم،  تتطلب احلاجة إلى مزيد من الدراسات قبل 
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امللوثات ال يكون  التعرض لتلك  الرغم من  وضع أي استنتاجات مؤكدة،  وعلى 
عن طريق األنف أو الفم،  إال أن انبعاثها وانتقالها بواسطة الهواء يعتبر محل 

انتباه.

وال تكفى حتى اآلن األدلة الكافية  فيما يخص تأثير التعرض للتلوث اجلوي 
أوروبا على اإلصابة بالسرطان عند االطفال. اال أن الدراسات43  خارج املنزل في 
قد  احلمل  من  مختلفة  فترات  أثناء  للتلوث  التعرض  تخص  التي  املستقبلية 
تساعد في وضع استنتاجات اكثر وضوحا لتأثير التعرض للتلوث الهوائي  في 

الطفولة على اإلصابة بالسرطان سواء في الطفولة أو مرحلة البلوغ.

إن معاجلة اخملاطر البيئية التي تواجه األطفال تستلزم العمل بأسلوب التشاور 
والتنسيق مع التركيز على األماكن التي يعيش فيها األطفال ويجب ان يتسم 
محور  والطفل  القطاعات  بني  مشتركاً  يكون  وان  بالشمولية  األسلوب  هذا 
التعاون في إطار عالقة  التركيز وتتوقف فعالية مثل هذا األسلوب على مدى 
مشاركة حقيقية ومتكاملة بني األطراف العديدة املعنية على سبيل املثال وزارة 
الصحة ووزارة التربية ووزارة البيئة ووزارة التخطيط،... الخ اضافة إلى أفراد اجملتمع 
ذلك  جانب  إلى  الصحة  وموظفي  البيئة  وموظفي  واملعلمني  الوالدين  مثل 
فهنالك حلول عديدة للمشكالت واخملاطر التي تخص األطفال ويتوفر خيار واسع 
والتنمية  الوعي  وإثارة  والتعلم  السياسة  مجاالت  في  الفعالة  املداخالت  من 
املردود  عالية  تكون  ان  ميكن  املداخالت  وهذه  السلوكيات  وتغيير  التكنولوجية 
ويتعني تنفيذها من قبل مختلف اجلهات املعنية باألمر مثل راسمي السياسات 
ومتخذي القرارات وأرباب البيوت واجملتمعات احمللية واملعلمني وفي أطر مختلفة 
منها فيما يخص االجراءات الفعالة حلماية األطفال من مخاطر املياه وهي زيادة 
فرص وصول املياه اآلسنة في املناطق الريفية والبعيدة واستهداف السلوكيات 
على  والتشجيع  والتوعية  بالتثقيف   األطفال  لدى  للتصحيح  االساسية 
حتسني طرق اخلزن األمني للمياه في املنازل ومعاجلة املياه اذا كان هناك شك في 
جودتها وهذه املمارسات تخفض تلوث املياه وتنتج عنها فوائد صحية ملموسة 
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ملا لهذا من  لألطفال وضمان وصول مياه صاحلة للشرب في مدارس األطفال 
تأثير مباشر على صحة األطفال وألنه يعد مبثابة مداخلة منوذجية تساهم في 
العملية التثقيفية والتعليمية وحماية جميع موارد املياه من التلوث وباألخص 
املياه املستخدمة لغسل األيدي واالستحمام وغير ذلك وتشجيع احلفاظ على 
املياه وجتنب اهدارها فمن شأن هذا توفير املياه لآلخرين كذلك وتنفيذ االجراءات 
املناسبة في املناطق املتأثرة بوجود مواد كيمياوية خطرة في مياه الشرب مثل 

الرصاص والفلوريد والزرنيخ... الخ



الفصل الرابع

تعر�ض االأطفال لعمليات اال�صتغالل

 Exposure of Children to
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مقدمة

ماليني األطفال في أنحاء العالم معرضون للعنف واالستغالل واإلساءة، مبا 
فيها أسوأ أشكال االستغالل والعنف اجلنسي، وتشغيل األطفال وتسخيرهم 
في أعمال غير مؤهلني جسدياً ونفسياً للقيام بها، والتعرض لإلعاقة، والنزوح، 
والهجرة، واجلوع، واملرض خالل الصرعات املسلحة؛ والتعرض للممارسات الضارة 
من قبيل تشويه أو بتر األعضاء التناسلية لإلناث )ختان اإلناث اخلاطيء(، وزواج 
األطفال القسرى. وال يزال ماليني غيرهم من الذين لم يصبحوا ضحايا بعد بدون 

حماية كافية. 

إن عملية استغالل األطفال بكافة أشكالها اخملتلفة باتت ظاهرة عاملية ذات 
أبعاد خطيرة وبالغة الضرر على مستويات عديدة، كما أصبحت هذه الظاهرة 
فيها  تفاقمت  الدول  من  عدد  وهناك  املستدامة،  التنمية  أمام  عائقا  تشكل 
هذه الظاهرة وتشكل خطراً كبيراً حيث توجد عصابات بالشوارع من األطفال 

مجهولي النسب ومن األطفال املشردين وأطفال بال مأوى. 

اإلسالم وحقوق الطفل

رعاية،  افضل  ورعايته  حقوقه  الطفل  إعطاء  على  اإلسالم44  حرص  ولقد 
وأوصى الوالدين واجملتمع بالطفل ووجوب رعايته واحملافظة على صحته وأخالقه، 
وتربيته تربية إسالمية صحيحة. ومن القضايا الهامة التي ركز عليها اإلسالم 
لكافة  أساسا  بعد  فيما  أصبحت  والتي  حقوقه  وإعطائه  الطفل  صون  في 
التشريعات والقوانني واالتفاقيات املتعلقة بالطفل هي حق الطفل في احلماية، 

وحق الطفل في املشاركة، وحق الطفل في النماء والبقاء. قال تعالى:

  }يُوصِيُكمُ اللّهُ فِي َأوْاَلدُِكمْ{ )سورة النساء آية 11(

}الْمَاُل وَالْبَنُونَ ِزينَُة الْحَيَاةِ الدُّنْيَا{ )سورة الكهف – آية 46(
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}والْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ َأوْاَلدَهُنَّ حَوْلَيِْن َكامَِليِْن{ )سورة البقرة آية 233(

فاألطفال لهم حق في الغذاء وامللبس واحلماية، ولهم حقوق التمتع باالحترام، 
واحلب والعطف من والديهم. ولألطفال احلق في أن يعاملوا على قدم املساواة، 

وجها لوجه من األشقاء من حيث الهدايا:

ففي صحيحي البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، أن 
أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: »إني نحلت ابني هذا غالًما 
كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أفعلت هذا بولدك كلهم«؟ 
قال: ال. قال صلى الله عليه وسلم : »اتقوا الله واعدلوا في أوالدكم«. قال: فرجع 
أبي فردَّ تلك الصدقة«. وفي رواية: »أشهد غيري فإني ال أشهد على َجور«. وفي 
أخرى ملسلم: »أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء«؟ قال: بلى. قال: »فال إذن«. 
والبن حبان: »سووا بني أوالدكم في العطية كما حتبون أن يسووا بينكم في البر«. 
لرأيُت  أوالدي  الصغار من  أحَد  قبلت  لو  "إني  الله:  رحمه  التيمي  إبراهيم  يقول 

الزًما علّي أن أقبل الصغيرَ مثله؛ خوًفا من أن يقَع في نفس هذا علّي أذى"

وفي األثر: جاء رجل إلى عمر بن اخلطاب ) رضي الله عنه ( يشكو إليه عقوق 
ابنه، فأحضر عمر الولد وابنه وأنّبه على عقوقه ألبيه، ونسيانه حلقوقه،

 فقال الولد: يا أمير املؤمنني أليس للولد حقوق على أبيه؟  قال: بلى

قال : فما هي يا أمير املؤمنني؟

قال عمر : أن ينتقي أمه، ويحسن أسمه، ويعلمه الكتاب ) أي القرآن(

قال الولد : يا أمير املؤمنني إن أبي لم يفعل شيئاً من ذلك، أما أمي فإنها زجنية 
كانت جملوسي، وقد سماني ُجعالً ) أي خنفساء (، ولم يعلمني من الكتاب حرفاً 

واحداً. 

أبنك وقد عققته  إلي تشكو عقوق  الرجل وقال له: جئت  إلى  فالتفت عمر 
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قبل أن يعقك، وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك؟!  ) الدين النصيحة45 ( 

هنا نرى أهمية أن يؤدي الوالد حقوق ابنه قبل أن يطلب من ابنه بره، فالعقوق 
نتيجة طبيعية عندما يكبر االبن ويتذكر ما عاناه من والده في صغره وكيف 

قاسى في حني كان يرى أقرانه وهم في خير مما يلقون من آبائهم وأهليهم.

منظمة اليونسكو وحقوق الطفل

تتمثل مهمة اليونيسف في حماية حقوق األطفال ومناصرتها ملساعدتهم 
احلد  لبلوغ  لهم  املتاحة  الفرص  وتوسيع  األساسية  احتياجاتهم  تلبية  في 
األقصى من طاقاتهم وقدراتهم. وتسترشد اليونيسف بتنفيذها لهذه املهمة 

بنصوص ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل.  

إن اتفاقية حقوق الطفل، التي تستند إلى أنظمة قانونية وتقاليد ثقافية 
وغير  عاملياً  عليها  املتفق  وااللتزامات  املعايير  من  مجموعة  تُشّكل  متنوعة، 
اخلاضعة للتفاوض. وتوضح هذه املعايير التي يطلق عليها أيضاً حقوق اإلنسان 
احترامها،  احلكومات  على  يجب  التي  واحلريات  االستحقاقات  األدنى من  احلد  ـ 
وهى مبنية على احترام كرامة الفرد وذاته دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز 
بسبب العنصر أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أو األصل القومي أو 
االجتماعي أو الثروة أو املولد أو القدرات، لذلك تنطبق جميع هذه املعايير على 
البشر في كل مكان. وتلزم هذه احلقوق احلكومات واألفراد على حد سواء بعدم 
انتهاك احلريات املماثلة لآلخرين. وهي  وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة؛ وترتبط 
ببعضها ارتباطا وثيقا بحيث يستحيل إعطاء األولوية ألحد احلقوق على حساب 

حقوق أخرى.

مظاهر تعرض األطفال لعمليات االستغالل

1( تشغيل االطفال وتسخيرهم

ومن أخطر أشكال استغالل األطفال هو تشغيل األطفال وتسخيرهم في 
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أعمال غير مؤهلني جسديا ونفسياً للقيام بها، علما أن العديد من االتفاقيات 
الدولية قد جرمت بدورها االستغالل االقتصادي لألطفال ومنها ) تعترف الدول 
األطراف بحق الطفل في حمايته من االستغالل االقتصادي ومن أداء أي عمل 
أو أن ميثل إعاقة ليتعلم الطفل أو أن يكون ضارا بصحة  يرجح أن يكون مضراً 
الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو املعنوي أو االجتماعي )اتفاقية 

حقوق الطفل ) املادة  1-32 (. 

ال بد من النظر بعني االعتبار إلى أن عمالة األطفال ليست بسبب اقتصادي 
لها  ينتمي  التي  االجتماعية  الطبقة  منها  أخرى  ثانوية  قضايا  لوجود  وإمنا 
لهم  الفقراء  األطفال  إن  يقولون  دائما  النامية  اجملتمعات  بعض  وفي  الطفل، 
احلق إن يعملوا ألنهم فقراء علما انه ال يوجد أحد يعترف بحق هؤالء األطفال 

باألجر املناسب للطاقة التي يبذلونها.

تعود  للعمل  العاملني  األطفال  توجه  أسباب  46أن  النتائج  أظهرت  لقد 
لعاملني أساسيني : وهما العامل االجتماعي والعامل االقتصادي، حيث تبني أنه 
من بني األطفال املتوجهني لسوق العمل، 67،7٪ منهم يقومون بذلك ألسباب 
اقتصادية أي بدافع احلاجة املادية، وتعود األسباب للمشاركة في رفع دخل األسرة 
النفس  على  واالعتماد  االستغالل  بني  توزعت  اجتماعية،  ألسباب  أو   )٪31،1(

بنسبة 10،8٪ وملء الفراغ بعد ترك املدرسة بنسبة ٪12،4

وأهم أسباب تشغيل األطفال وتسخيرهم هي:

Ó .املستوى الثقافي لألسرة : فائدة التعليم غير معروفة لهم

Ó  الفقر : األطفال يرغبون مبساعدة أسرهم، عجز األهل من اإلنفاق على
أوالدهم

Ó قلة املدارس والتعليم اإللزامي

Ó نقص مبعرفة قوانني عمالة األطفال
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Ó .العنصرية

Ó االستعمار واحلروب واألزمات التي تخلق عبء اقتصادي

Ó   النظام التعليمي السائد الذي يسبب ترك املدرسة مثل سوء معاملة
املعلمني أو اخلوف منهم، وعدم الرغبة بالدراسة، وعدم املقدرة على النجاح 
في الدراسة، وقد يكون توقيت الدراسة غير متناسب مع أوقات عمل األطفال 
لألطفال،  بالنسبة  بعيدا  املدرسة  موقع  يكون  وقد  مثال(  الزراعة  في  )كما 
والفتيات بشكل خاص، وقد يضاعف من هذه املشكلة فقدان تسهيالت نقل 

األطفال في املناطق النائية .

Ó .االقتصاد العاملي يظهر كثيراً من العجز في برامج لتخفيف الفقر

التأثيرات السلبية املدمرة لعمالة األطفال

يوجد أربعة جوانب أساسية يتأثر بها الطفل الذي يستغل اقتصاديا بالعمل 
الذي يقوم به وهي :

-  التطور والنمو اجلسدي  

ومن أخطر أشكال استغالل األطفال هو تشغيل األطفال وتسخيرهم في 
أعمال غير مؤهلني جسديا ونفسيا للقيام بها، حيث  تتأثر صحة الطفل من 
ناحية التناسق العضوي والقوة، والبصر والسمع وذلك نتيجة اجلروح والكدمات 
وصعوبة  السامة،  الغازات  من  واخلنق  مرتفعة،  أماكن  من  والوقوع  اجلسدية، 

التنفس، ونزف الدماء إلى أخره من التأثيرات .

-  التطور املعرفي  

فقدراته  للعمل،  ويتوجه  املدرسة  يترك  الذي  للطفل  املعرفي  التطور  يتأثر 
وتطوره العلمي يتأثر ويؤدي إلى انخفاض بقدراته على القراءة، الكتابة، احلساب، 

إضافة إلى أن إبداعه يقل.
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-  التطور العاطفي  

 يتأثر التطور العاطفي عند الطفل العامل فيفقد احترامه لذاته وارتباطه 
األسرى وتقبله لآلخرين وذلك جراء بعده عن األسرة ونومه في مكان العمل أو 

تعرضه للعنف من قبل صاحب العمل أو من قبل زمالئه .

-  اتطور االجتماعي واألخالقي  

 يتأثر التطور االجتماعي واألخالقي للطفل الذي يعمل مبا في ذلك الشعور 
بني  التمييز  على  القدرة  اآلخرين،  مع  التعاون  على  والقدرة  للجماعة  باالنتماء 
صاحب  لدى  كالعبد  الطفل  يصبح  وأن  له  يحصل  ما  كتمان  واخلطأ،  الصح 

العمل.

 ساعات عمل األطفال القانونية

على  األطفال  بتشغيل  اخلاصة  واحمللية  الدولية  والتشريعات  القوانني  تنص 
منع تشغيل األطفال أكثر من ست ساعات عمل يوميا لألطفال الذين أعمارهم 

15 عاما فأكثر.

أما األطفال الذين تقل أعمارهم عن ذلك فال يجوز تشغيلهم بأي حال من 
أبرزت  ولقد  األحيان  أغلب  في  القوانني  بتلك  التقيد  يتم  ال  هذا  ومع  األحوال 
النتائج أن 57.2٪ من األطفال العاملني يعملون أكثر من 6 ساعات عمل يوميا، 
إضافة إلى عدم حصول هؤالء األطفال على أجر مناسب للطاقة التي يبذلونها 

.

2( االستغالل والعنف اجلنسي ضد األطفال

أنواع  حتتها  يندرج   ملظلة  مصطلحان  هما  اجلنسي  والعنف  االستغالل 
مجال  حتت  يندرج  كما  لألطفال.  واملسيئة  الضارة  السلوكيات  من  متعددة 
اإلباحية  واملواد  االغتصاب،  عمليات  في  اجلنسي  والعنف  اجلنسي  االستغالل 
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سن  )دون  األطفال  استخدام  إن  القسرى.  والزواج  جنسية،  ألغراض  واملتاجرة 
الثامنة عشرة( إلشباع الغريزة اجلنسية لدى اآلخرين ليس باألمر اجلديد. فمنذ 
 أن بدأ اإلنسان تدوين احلياة البشرية، كانت هناك تقارير عن كيفية قيام الكبار ـ 
الذين كانوا عادة من  الرجال وإن كانوا في بعض األحيان من النساء ـ باستغالل 
األطفال من أجل املتعة، أو باسم الدين، أو  إلرضاء نزعات َمرضية، أو في محاولة 
من  أنهم  سيفلتون  اعتقادهم  جملرد  أو  السلطة،  الستغالل عالقة من عالقات 

العقاب.

وعادة ما تبدأ أول خطوة في االستغالل اجلنسى باإلساءة اجلنسية للطفل 
من قبل أحد املعروفني لديه ويكون في بعض األحيان أحد أفراد األسرة.  

إحصائية

العنف ضد  املتحدة47 في عام 2006 بشأن  العام لألمم  دراسة األمني  أشارت 
من  مليون   150 تعرض  من  العاملية  الصحة  ذكرته  منظمة  ما  إلى  األطفال 
البنات و73 مليون من األوالد دون الثامنة  عشر جلماع جنسي قسري أو ألشكال 

أخرى من أشكال العنف اجلنسي واالستغالل التي تضمنت  اتصاالً جسديا؛ 

بأن مرتكبي  َّحت  بالعنف صر املتعلقة  الدراسة  الفزع أن هذه  إلى  ومما يدعو 
العنف اجلنسي ضد  البنات غالبا ما يكونون من أعضاء األسرة الذكور )اإلخوة 
وأعضاء  واآلباء  األمهات  أزواج  هذا  الصدد  في  ويليهم  األخوال(،  أو  األعمام  أو 
تعليمية،  بيئات  في  اجلنسي  للعنف  األطفال  ويتعرض  اإلناث؛  من  األسرة 
حيث ورد أن املدرسني يقايضون الدرجات  مبمارسة اجلنس؛ وأيضاً في مؤسسات 
الرعاية واالحتجاز، حيث يستخدم العنف اجلنسي بوصفه  عقوبة من العقوبات 
تضمنت   ،2000 عام  وفي  القوة؛  عالقات  من  عالقة  لفرض  وسيلة  باعتباره  أو 
لالستغالل  يتعرضون  طفل  مليون   1،8 أن  الدولية  العمل  منظمة  تقديرات 

 اجلنسي فيما يتصل بالبغاء أو إنتاج املواد اإلباحية.

وفي أيار/مايو 2006، كانت قاعدة بيانات املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية، 
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فوتوغرافية  أدلة  على  حتتوي  األطفال،  على  صوراً  لالعتداءات  تتضمن  التي 
صور  إنتاج  أجل  من  طفل   20 عن   000  يزيد  ملا  جنسي  استغالل  حدوث  تثبت 
إباحية لألطفال، وكانت غالبية هذه الصور من الصور  اجلديدة، مما يدل على وقوع 

استغالل منذ وقت قريب أو وجود استغالل قائم ومستمر.

جرائم االستغالل اجلنسي ومرتكبوها

وقد أكدت االجتماعات اإلقليمية48 التي عقدت من أجل إعداد هذه الدراسة 
وقت  في  أو  قسراً  الزواج  إطار  في  باإلكراه  ممارسة  اجلنس  أن  بالعنف  املتصلة 
مبكر منتشر أيضاً في كثير من الدول. وتقول  تقارير اليونيسف أن ما يقدر بـ 
العالم، بعضهن لم يتجاوزن سن  العاشرة،  أنحاء  البنات بكافة  82 مليوناً من 
سوف يتزوجن قبل عيد ميالدهن الثامن عشر؛ وقد بينت هذه الدراسة كذلك 
أن اجملتمعات الدينية والقبلية في العديد من القارات تواصل تبرير  االستغالل 
اجلنسي لألطفال على يد زعماء القبائل أو القسس بأسباب تتعلق بالطقوس 

الدينية أو  املراتب االجتماعية أو الشؤون الرعوية للكنائس. 

قد يحدث االستغالل اجلنسي لألطفال في أي مكان ـ في املدارس أو أماكن 
أن  شخص  ألي  املمكن  ومن  احلواسيب،  شبكات  احمللية  أو  اجملتمعات  أو  العمل 
يكون من القائمني باالستغالل في هذا الصدد ـ من  قبيل املدرس أو ذي القرابة 
أو الزعيم الديني أو صاحب العمل أو العامل في مجال تقدمي املعونة أو القرين 

 أو مروج املواد اإلباحية. 

ويتسم االستغالل اجلنسي بواحدة من خاصتني اثنتني، وهما الرغبة في الربح 
أو استغالل عالقة من  عالقات القوة بني طفل وكهل يعتمد عليه. 

وبعض الكبار يستغلون عالقتهم بالطفل من أجل املتعة أو السيطرة، ال من 
أجل الربح الشخصي. وكثيراً  ما يكون هؤالء معروفني لدى الطفل: مثل أعضاء 
األسرة أو أصدقاء العائلة أو املدرسني أو املدربني  الرياضيني أو مقدمي الرعاية، مبا 

في ذلك من يقدمون أعمال الرعاية األبرشية. 
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إلشباع  يتصيدونهم  إمنا  لألطفال  جنسي  ميل  لهم  الذين  األشخاص  إن 
انحراف جنسي لديهم وهو ما يدفعهم إلى تركيز  انتباههم على الطفل دون 
سن البلوغ. وهم كثيراً ما يتجهون إلى البحث عن غيرهم ممن يشاركونهم هذا 
 امليل بهدف تشكيل نواد معهم أو تكوين مجتمعات على شبكة اإلنترنت، حيث 
ميكنهم أن يشعروا باألمان  وأن يجدوا مبرراً ألفعالهم بوصفها “أفعاالً عادية”. 
آمناً  املتنقلة  قد وفرا مالذاً  التكنولوجيا  الذي تكفله  اإلنترنت واخلفاء  وشبكة 
والتقرب  لهم  والتهيؤ  عنهم  بالبحث  لألطفال  املشتهني  هؤالء  لقيام  جديداً 
منهم، فضالً عن  تبادل الصور اإلباحية لألطفال مع من هم على شاكلتهم من 

القائمني باالستغالل. 

يدخلون  أو  الربح،  أجل  من  جنسياً  األطفال  باستغالل  يقومون  آخرون  وثمة 
في عمليات جتارية لشراء  خدمات جنسية من الطفل. ومن بني هؤالء، القوادون 
الترفيه  صناعتي  في  الذين  يعملون  الوسطاء  من  وغيرهم  املواخير  وأصحاب 
احلانات  في  والعاملني  السياحيني  واملرشدين  الفنادق  كموظفي  والسياحة 
 واملطاعم. وتتضمن هذه الفئة أيضاً من يجندون الفتيات اليائسات واخملدوعات 
للعمل في مجال البغاء في  إطار وعد بتوفير العمل أو تهيئة حياة أفضل، ثم 
يقومون ببيع هؤالء الفتيات أو االجتار بهن في سوق  االسترقاق اجلنسي، وغالبية 

اجلناة في هذا الشأن من النساء. 

والزبائن الذين يشترون اجلنس من األحداث يدخلون في هذه الفئة. ومن بني 
هؤالء، يوجد أشخاص  مولعون جنسيا باألطفال يقومون بدفع مبلغ ما من أجل 
التقرب من طفل غاية في الصغر بهدف جنسي ـ  وأحياناً يتولى هؤالء الدفع 
أنثى من أجل اقتراف أفعال جنسية.  أو للطفل ذاته، ذكراً كان أم  لطرف ثالث 
 والكثيرون من مستغلي اجلنس ليسوا مع هذا من مشتهي األطفال، ولكنهم 
من زبائن البغايا العاديني الذين  يختارون شراء اجلنس من أحداث صغار. وهم يبررون 
ألنفسهم  ويقولون  شيء   ”مخالف”،  على  باحلصول  األمر  غالب  في  سلوكهم 
قبل  نشطون  أو  أجانب،  ألنهم  استغاللهم  ميكن  األطفال  هؤالء  إن  ولآلخرين 
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 األوان، أو فاسدون، أو من األشرار. 

ترجع  األطفال،  اجلنس مع  ممارسة  بدافع  السياحة  باسم  املعروفة  والظاهرة 
إلى ذلك التبرير الذاتي  املنحرف، فالقائمون بهذه السياحة يعزون عادة سلوكهم 
اإلجرامي ألسباب تتصل بكون أطفال هذا البلد  يحبون ذلك أو يفعلون ذلك أو 

قد اعتادوا على ذلك أو يتوقعون ذلك. 

األمن  وموظفي  النقل  ووكالء  األجرة  سيارات  سائقي  ننسى  ال  أن  ويجب 
أو مزورة  أو يوفرون وثائق مزيفة  أولئك  الذين ينتجون  والهجرة املنحرفني، وحتى 
أو املسروقة التي   'تثبت‘ أن الطفل أكبر من  الزائفة  )من قبيل شهادات امليالد 
األطفال  استغالل  من  بأخرى  أو  بطريقة  يستفيدون  فهؤالء  الفعلي(،  سنه 

جنسياً. 

قدرات  من  يصاحبها  وما  احملمولة  والهواتف  اإلنترنت  خدمات  مجيء  ومنذ 
أصبحا  قد  لألطفال  اإلباحية  املواد  وبيع  أن  إنتاج  يالحظ  والتبادل،  التحميل 
يقومون  أو  األطفال  جنسياً  على  يعتدون  ومن  املربحة.  التجارية  األعمال  من 
يستغلون  من  بني  من  يعدون  صورهم  لبيع  عليهم  االعتداء  أثناء  بتصويرهم 
مواقع  مصممي  على  ينطبق  الوضع  ونفس  اجلنسية.  من  الناحية  األطفال 
التي تشكل محالت من محالت  االجتار غير املشروع في صور  اإلنترنت،  شبكة 

االعتداء على األطفال. 

ومن يدفعون مبلغاً ما من أجل النظر إلى الصور اإلباحية لألطفال ال يقومون 
في  حلقة  يشكلون  وهم  كذلك.  االستغالل  إنهم  ميارسون  بل  النظر،  مبجرد 
سلسلة االستغالل، ويتعرضون في غالبية البلدان  ملالحقات قانونية باعتبارهم 

من مرتكبي االعتداءات اجلنسية ضد األطفال. 

طريق  عن  لألطفال  اجلنسى  االستغالل  عملية  تتم  األحيان  معظم  وفى 
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وسطاء يقومون بهذه العمليات ألغراض التربح بإحدى طريقتني :

Ó  بغاء األطفال وذلك بتقدمي األطفال بغرض النشاط اجلنسي في مقابل
أجر أو شكل آخر من أشكال املكافأة.

Ó  أو والصور،  والكتابة،  السينمائية  األفالم  بيع  عن  وذلك  اإلباحية  املواد 
غيرها من املواد التي تصور األطفال بطريقة جنسية فاضحة لغرض ارضاء 

املشاهد اجلنسية في مقابل أجر أو شكل آخر من أشكال املكافأة.

إحصائيات

Ó  يتم تهريب فتيات ال تتجاوز أعمارهن 13 سنة )أساسا من آسيا وأوروبا
الشرقية( »كعرائس حتت الطلب عبر البريد«. وفي معظم هذه احلاالت تكون 

هذه الفتيات ضعفاء ويتعرضون ألخطار كبيرة  من العنف.

Ó  الواليات املتحدة األمريكية : حوالي 200،000 إلى 300،000 طفل  “في
خطر” االستغالل اجلنسي التجاري في كل عام. 

Ó  من املئة  في   50-20 هناك   التقديرات  أفضل  حسب  ليتوانيا:  في 
العاهرات من القصر.

Ó  كمبوديا وفيتنام وتايالند : 30 إلى 35 في املئة من جميع العاملني في
جتارة اجلنس تتراوح أعمارهم بني 12 و17 عاما.

من هم األطفال املعرضون لالستغالل اجلنسي 

Ó .األطفال الذين يعانون من الفقر

Ó .األطفال املشردون الذين هم بال مأوى

Ó  السياحة متارس  التي  اجلهات  من  بالقرب  يعيشون  الذين  األطفال 
اجلنسية.

Ó .األطفال الذين يعيشون بالقرب من القواعد العسكرية
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Ó .األطفال الذين لديهم وضع قانوني غير مؤكد

3( جرائم االجتار باألطفال

إن االجتار بالبشر إحدى الظواهر اإلجرامية اخلطيرة التي تنتهك بشكل صارخ 
الغراء  اإلسالمية  الشريعة  من  املستمدة  والتعاليم  والقيم  اإلنسان  حقوق 

والديانات السماوية وتهدد بتدمير بنيان اجملتمع وتقويض أمنه واستقراره. 

القوة  استخدام  أو  كالتهديد  مشروعة  غير  أعماال  تتضمن  اإلجتار  وعملية 
مثل  في مجاالت  املستخدمني  األطفال  أكثر  إن  اإلكراه.  أشكال  من  وغيرهما 
واخلدمية  الهجن،  وسباق  والرق،  املسلحة،  النزاعات  في  والتجنيد  التسول، 
املنزلية القسرية، والعمالة القسرية في املصانع واملزارع واملناجم، والدعارة ميكن 
في  واملضمن  دوليا،  املقبول  التعريف  وفق  باألشخاص  االجتار  ضحايا  اعتبارهم 
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، خاصة األطفال والنساء والذي 
إقامتهم  مكان  من  األطفال  “حتريك”   )1( أساسيتني:  خاصيتني  على  ينطوي 

املعهود )2( “ألجل استغاللهم”.

عمليات  ضحايا  أعداد  زيادة  في  أسهمت  العاملية49  االقتصادية  األزمة  إّن   
بها عصابات  يقوم  رائجة  تأكيدهم جتارة  والتي أصبحت حسب  بالبشر،  االجتار 
الدول  أبناء  من  الضحايا  يكون  ما  محترفني،وعادة  مهربني  على  وتعتمد  دولية 
أجر  بدون  أو  زهيدة  بأجور  العمل لساعات طويلة  إجبارهم على  يتم  الفقيرة،أو 
على اإلطالق، فإّن مشكلة اإلجتار بالبشر ما زالت اليوم واسعة اإلنتشار أكثر من 

أي وقت مضى.

العوامل التي تساعد على تعرض األطفال للمخاطر

أ.  الفقر  

يرى الكثيرون أن الفقر يشكل السبب األساسي للعنف اجلنسي ضد األطفال، 
والفقر يعد في الواقع وفي  الكثير من األحيان عامالً هاماً من عوامل استغالل 
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األطفال جنسياً. ومع هذا، فإن ثمة أطفاالً كثيرين  يعيشون في نطاق الفقر وال 
يقعون ضحية ملستغلي اجلنس، والبد أن هناك عوامل أخرى تدفع بالطفل إلى 
ذا  ما يكون  الفقر كثيراً  أن  القول،   التعرض لهذا االستغالل اجلنسي. ومجمل 

صلة، ولكنه ليس من العوامل  احملددة بصفة دائمة. 

وهذا ما يسمى في غالب األمر 'الفقر مع عامل آخر'  حيث يوجد 'عامل إضافي' 
العامل  هذا  يكون  وقد  الفقر.  مع  الطفل  موقف  هشاشة  إلى  زيادة  يفضي 
متمثالً في متزق األسرة، من قبيل وقوع العائل فريسة  للمرض أو فقده لعمله، 
أو موت واحد من األبوين أو كالهما بسبب مرض مثل اإليدز وترك األطفال دون 
دعم  على يد الكبار، وقد يكون العامل من العوامل اخلارجية مثل زيادة تكاليف 
في  األسر  وترك  لذلك  تبعاً  األساسية  السلع  أسعار  الوقود  وارتفاع  أو  الغذاء 
ومن  األسرة  دخل  من  تقلل  أحداث  وهي  االقتصادية.  الناحية  من  مترد  وضع 
قدرتها على املواجهة وهو ما يدفع باألسر إلى البحث عن  طرق للبقاء وتوحي 
إلى من ينتظرون استغالل مواطن الضعف هذه بأن األطفال قد أصبحوا ثمرة 

حان  قطافها. 

ب.  العنف العائلي  

ميكن ألي شخص أن يصبح ضحية للعنف العائلي ولكن النساء واألطفال 
هم من أكثر ضحاياه املألوفة، وفي البيوت التي حتتوي على نساء أو أطفال جند 
أنهما يتعرضان معا للضرب من قبل الشخص نفسه أي رجل البيت. والعنف 
العائلي يعد أيضاً من عوامل زيادة الضعف، فاألطفال قد يهربون من املسكن 
املعرض للعنف  ليعيشوا بالشارع، حيث يتزايد انهيار موقفهم أمام االستغالل 
والعنف واالجتار. والكثير من األطفال الذين  يندرجون في جتارة اجلنس كانوا قد 
هذا  االنتهاك  وكان  األقرباء،  أحد  قبل  من  األمر  بداية  في  لالستغالل  تعرضوا 
مبثابة عامل محدد فيما يتعلق بفرارهم من املسكن ووقوعهم في نهاية املطاف 

فريسة لالستغالل  اجلنسي التجاري. 
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إن ظاهرة العنف األسري جاءت نتيجة للحياة العصرية، فالضغط النفسي 
األولية  املنابع  من  تعد  اليومية،  العصرية  احلياة  طبيعة  من  املتولد  واإلحباط، 
الفرد  يتعلمه  مكتسٌب  سلوٌك  والعنف  األسري.  العنف  ملشكلة  واألساسية 
خالل أطوار التنشئة االجتماعية. فاألفراد الذين يكونون ضحية له في صغرهم، 
مُيارسونه على أفراد أسرهم في املستقبل50.  كذلك فإن القيم الثقافية واملعايير 
االجتماعية تلعب دوراً كبيراً ومهماً في تبرير العنف، إذ أن قيم الشرف واملكانة 
االجتماعية حتددها معايير معينة تستخدم العنف أحياناً كواجب وأمر حتمي. 
وكذلك يتعلم األفراد املكانات االجتماعية وأشكال التبجيل املصاحبة لها والتي 
تعطي القوي احلقوق واالمتيازات التعسفية أكثر من الضعيف في األسرة،وهذا 

ينبطق أحياناً بني اإلخوة واألخوات.

ج.  التسرب من التعليم  

مبساعدة  واملنوط  اجملتمع  في  اخللل  مظاهر  من  التعليم  من  التسرب  يعتبر 
األسرة في عملية التنشئة االجتماعية. فاألطفال اخلارجون عن نطاق التعليم، 
باملدارس على اإلطالق أم بسبب تخلفهم  سواء بسبب عدم تسجيل قيدهم 
ضئيلة،  أمامهم  املتاحة  فالفرص  واالستغالل،  للمخاطر  معرضون   عنها، 

واملستغلون على استعداد لالستفادة من  ذلك.  

ويرجع تفسير ظاهرة التسرب51 من التعليم لقلة وعي اآلباء بقيمة التعليم 
ويستند أنصار هذا الرأي في تبريره إلى قرينة مستمدة من انخفاض مستوى 
بني  األمية  نسبة  ارتفاع  أن  إليه  املشار  الرأي  ويفترض  أنفسهم.  اآلباء  تعليم 
أبنائهم، وقد يبدو هذا  اآلباء تعتبر قرينة على اجتاهاتهم السلبية نحو تعليم 
إذا ما نظرنا إلى الظاهرة نظرة مجردة وبعيدة عن إطار  التبرير منطقيا، وذلك 

الظروف والواقع االجتماعي  احمليط بهذه الفئة االجتماعية.

د.  ' الطلب ' على االستغالل اجلنسي لألطفال  

أكثر  األطفال  جتعل  الذكر  السالفة  العوامل  بأن  لالعتراف  أهمية  ثمة  إن 
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ضعفاً أمام االستغالل، ولكن  احلقائق تشير أيضاً إلى وجود من هم على استعداد 
النتهاز هذا الضعف املفضي إلى اجلرمية، مع قدرة  هؤالء األشخاص على ذلك 
ورغبتهم في القيام به. وفي ميدان االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال، كثيراً 
 ما يسمى هذا األمر في مجمله ‘الطلب‘ على ممارسة اجلنس مع األطفال، وإن 

كان هذا الطلب يشكل  مفهوماً معقداً. 

والطلب ال يشير إلى مجرد من يشترون اجلنس من حدث صغير، بل إنه يشير 
االستغالل  من  االستفادة  إلى  يسعون  الذين  إلى  أولئك  هام  نحو  على  أيضاً 
بل  أنفسهم،  من  األطفال  للربح  الساعني  هؤالء  يكون  أن  النادر  ومن  القائم. 
والوسطاء  واملّتجرين  الرحالت  ومنظمي  املواخير  وأصحاب  القوادين  من  إنهم 
وغيرهم  ممن ينتفعون من عوائد االستغالل. وفي بعض األحيان، قد يندرج في 
هذه القائمة بعض من األفراد من  أسرة الطفل ذاته. والبد من تفهم الطلب 
ومواجهته بشكل تام بهدف إحراز التقدم في ميدان احلد من  االستغالل اجلنسي 

لألطفال. 

وعندما يتعلق األمر مبن يستغلون الطفل جنسياً إلشباع غريزة شخصية، ال 
لتحقيق ربح ما، يالحظ أن  االستغالل يتصل في هذا الشأن مبسألتي السلطة 
والسيطرة، إلى جانب الرغبة في فرض إرادة املنتهك عن  طريق اإلساءة للشخص 
الذي يثق فيه ويهتم بأمره ويشعر بواجب الطاعة واالحترام نحوه. وهذا يتطلب 
 القيام بتصور آخر واألخذ مبجموعة مستقلة من اإلجراءات الالزمة لالضطالع 

مبا ينبغي من مواجهة  وتغلب. 

هـ.  األوضاع األسرية  

انتشار  في  وأساسيا  هاما  دورا  األسرية  واالجتاهات  واألوضاع  الظروف  تلعب 
تكون  التي  للطفل  املرجعية  اجلماعة  باعتبارها  وذلك  الشوارع  أطفال  ظاهرة 
في  األساسية  احتياجاته  تلبى  التي  األولى  املؤسسة  أنها  كما  شخصيته 
إطارها الثقافي، وينتمي أطفال الشوارع غالبا إلى األمناط األسرية ذات املستوى 
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الدخل  انخفاض  من  تعانى  ما  عادة  التي  املنخفض  واالجتماعي  االقتصادي 
والرعاية االجتماعية والصحية لألبناء هذا إلى جانب عوامل أخرى أسرية تساعد 
على تفاقم الظاهرة أهمها تفكك األسرة إما بالطالق أو الهجرة أو الوفاة، وكبر 
حجم األسرة إلى احلد الذي يعجز فيه اآلباء عن توجيهم. وارتفاع كثافة املنزل 

إلى درجة نوم األبناء مع الوالدين، واخلالفات واملشاحنات املستمرة بني الزوجني.

و.  العوامل اجملتمعية  

أطفال  مشكلة  زيادة  إلى  تؤدى  التي  اجملتمعية  العوامل  من  العديد  هناك 
البؤرة األولى  التي متثل  التجمعات العشوائية  وانتشار  الشوارع من أهمها منو 
واألساسية املقررة ألطفال الشوارع، وتفاقم حدة مشكلة اإلسكان وعدم توفر 
املسكن الصحي، واحلروب األهلية كما حدث في الصومال والسودان والتي نتج 
عنها أطفال بدون اسر حتميهم وترعاهم، واجلفاف واجملاعة والكوارث الطبيعية 

تؤدى إلى تفكك األسر وتشرد األطفال.

ز.  تعاطى اخملدرات والكحوليات والدخان  

أصبحت ظاهرة تعاطي اخملدرات من أخطر الظواهر االجتماعية التي تعاني 
منها اجملتمعات واألطفال على وجه اخلصوص. فهناك أضرار شديدة للمخدرات 
والكحول والدخان على حياة األطفال واملراهقني. واستخدام اخملدرات والكحوليات 
فلقد  واألم،  باجلنني  أذى  تلحق  مخاطر  على  ينطوي  احلمل  فترة  أثناء  والدخان 
التلقائي  اإلجهاض  بحدوث  لها عالقة كبيرة  أنها  الدراسات على  بينت بعض 

وخصوصا في مراحل احلمل األولى. 

كما أن أوالد املدمنني هم املرشحون األوائل لدخول عالم اإلدمان على النيكوتني 
واخلمر واخملدرات فالبيئة مشجعة واملواد متوفرة وتقليد الكبار واألصدقاء يشجع 
على السير في نفس اإلجتاه. ولقد أصبح الشباب مهددين كل يوم بوفاة أحدهم 
أو أحد اقرباءهم وأصدقائهم بسبب تعاطى اخملدرات. وبزيادة إقبال الشباب على 
تعاطي املواد اخملدرة، لم يعد األمر مقتصراً على مجرد حاالت فردية ميكن التعامل 
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معها، من خالل املنظور الفردي، سواء بالعالج الطبي أو اجلنائي، بل حتول األمر 
إلى ظاهرة اجتماعية، بل مأساة اجتماعية خطيرة، وهنا البد أن ينظر إليها من 

مستوى اجتماعي وقومي..

ماذا ميكن عمله؟

تدري مدى نطاق مشكلة االستغالل اجلنسي في  هناك حكومات كثيرة ال 
تلك  حجم  تقدير  مجال  في  االستثمار  بحاجة  إلى  احلكومات  وهذه  بلدانها. 
يلزم  من ميزانية  مبا  التي حتظى  للقياس هي وحدها  القابلة  املشكلة. فاألمور 
وتخطيط، وبدون املعرفة الواجبة في هذا الشأن لن يكون هناك حد فعال لهذا 

االنتهاك البشع  حلقوق األطفال. 

أنحاء  شتى  في  وطنية  تشريعات  وضع  ميدان  في  كبير  تقدم  ُسّجل  لقد 
فإن  هذا،  ومع  لألطفال.  اجلنسي  موضوع  االستغالل  تناول  أجل  من  العالم 
التشريعات القائمة ال تغطي كلها مختلف صور هذا االستغالل.  وفي العديد 
املواد  ومشاهدة  بشراء  تسمح  القوانني  تزال  ال  املثال،  سبيل  على  البلدان  من 
مباشرة  يسهم  املواد  تلك  على  الطلب  هذا  فإن  ذلك،  لألطفال.  ومع  اإلباحية 
األفعال  هذه  أجل  تصوير  من  جنسياً  األطفال  استغالل  في  االستمرار  في 
االستغاللية وبيع شرائط الفيديو والصور ذات الصلة. ومن جراء ذلك، يفترض 
أن من  يشاهدون هذه املواد إمنا يشاركون في واقع األمر في االستغالل اجلنسي 
باملزيد من أجل جعل القوانني الوطنية في  الواجب أن  يُضطلع  لألطفال. ومن 

مستوى املعايير الدولية السارية في هذا الشأن. 

وعالوة على هذا، فإن وضع تشريعات سليمة ليس سوى خطوة أولى. فال بد 
االضطالع  وبدون  باألولوية.  أيضاً  يحظى  فعال  أن  نحو  على  القوانني  لتنفيذ 
الفعال  املعنى.  والتنفيذ  القوانني تصبح خالية من  أن  الالزم، يالحظ  بالتنفيذ 

يتطلب رصد املوارد من قبل احلكومات. 

ورغم ذلك، فإن مكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال ال تتوقف على مجرد 
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ما يوجد من قوانني وطنية وما  يتوفر من قدرات لتنفيذها، فاملسألة بحاجة إلى 
االستجابة  إلى  جانب  املنع  على  بالتركيز  يتسم  الطفل  حلماية  نظام  إقامة 

للحاالت القائمة وتهيئة بيئة حامية بالفعل. 

ومن خالل توفير بيئة تتميز بحماية األطفال، ميكن للبلد أن يعمل على منع 
العمالة  ذلك  في  مبا  واالستغالل،  العنف  وسائر  أشكال  اجلنسي  االستغالل 
التخلف  اجملتمع،  ومعدالت  أو  املسكن  في  القائم  والعنف  لألطفال،  اخلطرة 

الدراسي الكبيرة، واالجتار بالطفل. 

وقد وردت في الدراسة التي قام بها األمني العام في عام 2006 بشأن العنف 
بتهيئة  مجموعها،  في  باملطالبة،  تتسم  توصية  شاملة1)*(   12 األطفال  ضد 

)*( 1 - في كل بلد، يلزم وضع وتنسيق خطة وسياسة وبرنامج عمل على الصعيد الوطني )لمكافحة 
االعتداء على األطفال  واستغاللهم جنسيًا( مع صوغ أهداف واقعية ذات حدود زمنية، ودمج 
هذا في عمليات التخطيط الوطنية، وذلك على يد  وكالة يمكن لها أن تضم قطاعات عديدة مع 

بعضها ـ مما يدخل في نطاق المسؤوليات الرئيسية للحكومة. 
 2 -  وضع قوانين وسياسات لمنع )االعتداء على األطفال واستغاللهم جنسيًا( في جميع البيئات ـ وهذا 

من مسؤوليات  الحكومات. 
 3 -  إعطاء األولوية الالزمة لمنع العنف ضد األطفال من خالل تناول األسباب الجذرية ـ وهذا من 

مسؤوليات الحكومات،  في إطار دعم وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وسائر 
الوكاالت االستشارية والمنفذة. 

 4 -  اتخاذ اإلجراءات الالزمة التي تغير المواقف التي تستوعب أو تتقبل أو تشجع )االعتداء على 
األطفال واستغاللهم  جنسيًا(، بما في ذلك األدوار وأعمال التمييز النمطية التي تتعلق بجنس 

المرء .... ـ وهذا من أدوار الحكومات  ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية 
وسائر الجهات ذات التأثير على المواقف والسلوك، مثل وسائط  اإلعالم. 

 5 -  استمرار التدريب والتثقيف لمن يعملون في مجال األطفال من أجل إعدادهم لمنع واكتشاف 
ومواجهة )االعتداء على  األطفال واستغاللهم جنسيًا( ـ وهذا من مسؤوليات كافة المنظمات 

والجماعات والهيئات التي تعمل مباشرة مع  األطفال، بما في ذلك على سبيل المثال الرابطات 
المهنية التي تضم المدرسين والممارسين الطبيين. 

 6 -  الوصول لخدمات صحية واجتماعية تتسم بمراعاة احتياجات األطفال وبيسر التكلفة وبجودة 
النوعية، وأيضًا إلى  مساعدة قانونية مستقلة من أجل األطفال واألسر التي وقعت ضحية 

)االعتداء على األطفال واستغاللهم جنسيًا( ـ وهذا  من مسؤوليات الحكومة بالدرجة األولي 
)والسيما فيما يتصل بالموارد الضرورية لهذه الخدمات( مع توفير الدعم  الالزم من قبل 

وكاالت تقديم الدعم للضحايا. 
 7 -  االلتزام النشط مع األطفال واحترام آرائهم في كافة النواحي المتصلة بمنع ومواجهة ورصد 

)االعتداء على األطفال  واستغاللهم جنسيًا( – وهذا من مسؤوليات كل من يعملون مع األطفال 
ومن أجلهم، على جميع المستويات. 

 8 -  تهيئة قنوات مأمونة وجديرة بالثقة وميسورة ومعروفة من أجل األطفال وممثليهم ومن إليهم 
بهدف اإلبالغ عن   )االعتداء على األطفال واستغاللهم جنسيًا( ـ والقيادة الحكومية ذات 

أهمية كبيرة في هذا الصدد، وخاصة من خالل  الهيئات اإلقليمية عند االقتضاء، وذلك فضاًل 
عن توفير الدعم الواجب من قبل الوكاالت التي تستطيع توفير الخدمات  المطلوبة مع القيام 

بالمتابعة الالزمة بشأن مستعملي هذه الخدمات. 
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نظام كامل حلماية األطفال. ومن احلري بهذا النظام أن  يتضمن اهتماماً واضحاً 
طويل األجل بعمليات املنع، وكذلك بالقدرة على االستجابة حلاالت االستغالل 

أو  العنف أو االعتداء. 

ويتمثل تصور ونهج منظمة األمم املتحدة للطفولة في تهيئة بيئة حامية من 
البنات  واألوالد عن العنف واالستغالل واالنفصال عن  ابتعاد  شأنها أن تضمن 
األسرة دون داع، مع وجود قوانني وخدمات وسلوكيات  وممارسات تتسم بالتقليل 

من ضعف األطفال، ومبواجهة عوامل اخلطر، وبتعزيز حصانة الطفل. 

ونظم حماية األطفال تتضمن مجموعة القوانني والسياسات والتنظيمات 
واخلدمات الالزمة في كافة  القطاعات االجتماعية ـ والسيما قطاعات الرعاية 
االجتماعية والتعليم والصحة واألمن والعدالة ـ وذلك  بهدف مساندة أعمال 
املنع واالستجابة للمخاطر. وهذه النظم تشكل جزًءا من احلماية االجتماعية، 
املنشود  هدفها  أن  يالحظ  املنع،  صعيد  وعلى  كذلك.  وراءها  ما  إلى  وهي  متتد 
وتقليل احتماالت  وتعزيز األسر للحد  من االستبعاد االجتماعي،  يتضمن دعم 

االنفصال والعنف واالستغالل. 

من  االجتماعي  التغير  بتناول  يُضطلع  أن  ينبغي  الطفل،  حماية  أجل  ومن 
األطفال  إلى جانب مشاركة  والقواعد  االجتماعية،  املفتوحة  املناقشات  خالل 

 9 -  تحسين عمليات المساءلة فيما يتصل بمن يرتكبون جرائم )االعتداء على األطفال واستغاللهم 
جنسيًا( ـ وهذا من  مسؤوليات الحكومة عن طريق الفرع القضائي وفرع تنفيذ القوانين لديها، 

كما أنه أيضًا من مسؤوليات من يضطلعون  بأعباء إدارية أو من يقومون بمهام المراقبة. 
 10-  ينبغي تطبيق السياسات والبرامج من منظور يتسم بمراعاة جنس المرء، وذلك مع أخذ مختلف 

المخاطر التي تواجه  البنات واألوالد في االعتبار ـ وهذا من مسؤوليات كافة من يتولون وضع 
أو تشكيل أو تدعيم أو تنفيذ السياسات  والبرامج التي ترمي إلى منع االعتداء واالستغالل 

الجنسيين وحماية األطفال ومساندة الضحايا، أو من يعملون مع  مقترفي هذه الجرائم. 
 11-  النهوض بنظم جمع البيانات واإلعالم من أجل تحديد األطفال المعرضين للمخاطر، وتقديم 
المعلومات الالزمة فيما  يتصل بالسياسات والبرامج، مع تقصي التقدم المحرز ـ وهذا من 

مسؤوليات الحكومة بصفة أساسية، وذلك في إطار  دعم وكاالت من قبيل منظمة العمل الدولية 
ومنظمة األمم المتحدة للطفولة اللتين تتسمان بالخبرة في ميداني جمع   المعلومات والتقصي. 

أدوار  من  وهذا  ـ  وتنفيذها  الصلة  ذات  الدولية  وااللتزامات  المعاهدات  جميع  على  التصديق    -12 
أن  المدني  المجتمع  المتحدة ومنظمات  األمم  والمنظمات  اإلقليمية، وعلى وكاالت  الحكومات 
تقوم بدور هام فيما يتصل بشؤون الدعوة وتوفير  الدعم الواجب لصانعي القرارات على الصعيد 

الحكومي في هذا المجال.  
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أنفسهم. والعملية قيد النظر بحاجة إلى دعم قوي من قبل  اجملتمعات احمللية 
ومن  األجل.  الطويل  املدى  على  وذلك  أيضاً،  احلكومات  عن  فضالً  واملدنية، 
في  فالتشريعات تسهم  التداخل،  النهج بشدة  يتسم هذا  الناحية  العملية، 
تغيير القواعد االجتماعية )وعلى سبيل املثال،  في املواقف املتخذة إزاء عمالة 
واالستغالل  العنف  تقليل  إلى  الرامية  والتدريبات  األنظمة  أن  األطفال(، كما 

 تتميز بالفعالية عند مساندتها من جانب احلكومة في داخل اجملتمع ذاته. 





الفصل الخامس

االأطفال والنزاعات الع�صكرية

Children and Armed Conflict
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مقدمة

قد  فقط  املاضي  العقد  مدى  على  املسلحة  النزاعات  تكون  بأن   52 يقدر   
فالنزاعات  آخرين.  ماليني  ستة  وشوهت  طفل  مليوني  عن  يزيد  ما  بحياة  أودت 
حترم األطفال  من ذويهم ومن الذين يتولون رعايتهم ومن اخلدمات االجتماعية 
من  مليونا  عشرين  زهاء  اآلن  وهناك  والتعلمي.  الصحيٌة  والرعاية  األساسية 
بينما آخرون هم   اليتامى،  أو املهٌجرين والالجئني، ومليون من  النازحني  األطفال 

اآلن رهائن ومختطفون أو يُتَاجر بهم.

ويقول تقرير جديد ملنظمة األمم املتحدة للتربية والثقافة والعلوم )اليونسكو(53 
النزاعات  آذار 2011( حتت عنوان: »األزمة اخمليفة...  )1 مارس/  والذى صدر مؤخراً 
النزاعات  بسبب  التربية  من  احملرومني  األطفال  عدد  إن  والتربية«،  املسلحة 
بلغ أكثر من 28 مليون طفل  املسلحة والتعرض لالغتصاب والعنف اجلنسي، 
الطفولة  حياة  وتهدد  الواقع  تفوق  مخيفة  أزمة  وجود  يعني  ما  العالم،  عبر 
البريئة في أكثر من مكان في العالم، فيما حتمل إجراءات التصدي وردع األزمة 
في طياتها إلى ضعف وتراخي مستويات املساعدات الدولية إلنقاذ األطفال من 
وحشية االبتزاز العاطفي واالستغالل اجلنسي والدفع بهم في أتون الصراعات 

والنزاعات املسلحة وغيرها من املعارك العسكرية ذات الطابع الدموي اخمليف.

ويشير تقرير املنظمة الدولية54، إلى وجود قرابة 67 مليون طفل حول العالم، 
حروباً  تشهد  فقيرة  دول  في  منهم  مليوناً   28 يقيم  الدراسة،  من  محرومون 
ونزاعات مسلحة، لكن التقرير يقول إن الرقم 28 مليونا  يعود إلحصائيات العام 

2008، حيث ال توجد للمنظمة أية أرقام جديدة أعقبت هذا التاريخ.

إحصائية- العراق... أحد أسوأ األماكن بالنسبة لألطفال55

) بغداد 6/يوليو/2011(

األماكن  أسوأ  أحد  إلى  العراق  الدولية  والعقوبات  احلرب  من  عقود  حولت 
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بالنسبة لألطفال في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، إذ يعاني نحو 3.5 
مليون طفل من الفقر و1.5 مليون طفل حتت سن اخلامسة من سوء التغذية 
املتحدة  األمم  منظمة  لتحذيرات  وفقاً  البالد،  في  يومياً  رضيع   100 ميوت  بينما 

للطفولة )اليونيسف(.

ويشمل التأثير السلبى على األطفال بسبب النزاعات العسكرية ما يلى:

Ó  جتنيد أو استخدام األطفال جنود

Ó تزويد األطفال باخملدرات ليسهل السيطرة عليهم

Ó تعرض الفتيات واألطفال للتشرد

Ó تعرض األطفال للقتل والتشويه

Ó استخدام األطفال في جمع املعلومات

Ó  احتجاز األطفال

Ó الهجوم العسكرى على مدارس األطفال

Ó  اختطاف األطفال

Ó  اغتصاب األطفال وممارسة العنف اجلنسى معهم

جتنيد أو استخدام األطفال جنود 

 تشير الشواهد56 إلى أن جتنيد واستخدام األطفال أصبح الوسيلة املفضلة 
ويعود  احلرب.  أجل شن  العالم من  اجلماعات  املسلحة على مستوى  لكثير من 
السبب اجلذري لذلك إلى وجود عديد من العوامل التي  غالبا ما تكون مترابطة 
والتي تدفع إلى جتنيد واستخدام اجلنود األطفال وقد طوّرت اجلماعات املتحاربة 
طرقا وحشية ومعقدة لفصل األطفال وعزلهم عن مجتمعاتهم. وفي كثير من 
األحيان جتبر تلك اجلماعات األطفال على الطاعة عن طريق الترهيب، وجعلهم 
العمياء هي  الطاعة  أن  خائفني باستمرار على حياتهم. فهم يدركون بسرعة 
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السبيل الوحيد لضمان بقائهم. وفي بعض األحيان يجبرون على املشاركة في 
قتل أطفال آخرين أو أعضاء أسرهم، ألن تلك اجملموعات تفهم بأنه ليس هناك 
من سبيل أمام هؤالء األطفال للعودة إلى ديارهم بعد ارتكابهم ملثل هذه اجلرائم.

إحصائية- اجلنود األطفال في دارفور57

ميناوي  ميني  فصيل  قوات  أن   2006 في  املتحدة  لألمم  العام  السكرتير  ذكر 
التشادية   املعارضة  وقوات  اجلنجويد  وميليشيا  السودان  حترير  جليش  التابع 
تقوم بتجنيد واستخدام ألطفال كمقاتلني في دارفور وشرطة الهجانة ويقدر 
السكرتير العام أن هناك اآللف من األطفال امللحقني باجلماعات املسلحة في 

دارفور ويشاركون بشكل نشط في الصراع املسلح.

تزويد األطفال باخملدرات ليسهل السيطرة عليهم

 وفي بعض األحيان، يزداد تعقد التحديات الكبيرة املتمثلة في التعامل مع  
هؤالء األطفال عن طريق اإلدمان اخلطير واعتماد األطفال على اخملدرات58 القوية 
من  خطر  مبزيج  األطفال  يزوّد  ما  كثيرا  مثال،  سيراليون  ففي  الكوكايني.  مثل 
الكوكايني والبارود جلعلهم ال يخافون شيئا أثناء القتال. وألن األطفال أصبحوا 
اآلن أدوات الرتكاب األعمال الوحشية، ويرتكبون في بعض األحيان أفظع األعمال.

عملية  للمجتمع  املدمنني  األطفال  هؤالء  إعادة  عملية  تصبح  ما  وغالبا 
معّقدة بالتفاوض مع األسر لقبول عودة أطفالهم إليهم،  والتحديات الهامة 
فيما يتعلق بشروط تصميم البرامج النفسية االجتماعية وبرامج إعادة اإلدماج 

األخرى وحتديد احتياجاتها من املوارد.

 تعرض الفتيات واألطفال للتشرد

حاالت  في  خاص  بضعف  تتسم  األطفال  من  فئات  هناك  أن  الواضح  من   
الصراع املسلح، مثل الفتيات واألطفال الالجئني واملشردين داخليا، واألسر التي 
يقودها أطفال. وهذا النوع من األطفال يتطلب الدعوة والعناية واحلماية اخلاصة. 

http://www.un.org/arabic/children/conflict/advocacy.shtml
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فالفتيات الصغار يََقْعَن في الغالب ضحايا للعنف واالستغالل اجلنسي59، ويتم 
بطريقة متزايدة تشغيل الفتيات في القوات احملاربة.

إعادة  برامج  مثل  باحلرب،  املتضررين  األطفال  لصالح  التدخل  مبادرات  وفي 
اإلدماج القائمة على اجملتمع احمللي لألطفال املرتبطني بالقوات احملاربة، يتم في 
كثير من األحيان جتاهل الفتيات على الرغم من أنهن في أشد احلاجة للرعاية 
ونبذهن  الفتيات  بوصم  األحيان  من  كثير  في  تقوم  فاجملتمعات  واخلدمات. 
بسبب ارتباطهن مبجموعات املتمردين و”لسمعتهن املشوّهة“ بسبب تعرضهن 
عن  التخلي  نهائيا  ترفض  املتمردين  مجموعات  فإن  الغالب  وفي  لالغتصاب. 
من  العديد  وفي  األطفال.  عن  باإلفراج  االلتزامات  إعطاء  بعد  حتى  الفتيات 
حاالت الصراع يتردد احملاربون في تسريح الفتيات إلى مراكز الرعاية االنتقالية، 

ويحتفظون بهن قسرا كـ »زوجات«.

إحصائية - الالجئون واملشردون داخليا60

في  داخليا  مشرد  مليون   5 من  يقرب  ما  هناك  كان    ،2006 أغسطس  في 
التي حصرها  دارفور وحدها. وطبقا لألرقام  بينهم 1.8 مليون في  السودان من 
املركز الدولي ملراقبة التهجير، فإن ما يقرب من 2 مليون مشرد معظمهم من 
جنوب السودان ودارفور يقطنون في اخلرطوم وما  حولها. وبحلول أكتوبر 2006، 
الدول  في  يعيشون  سوداني  الجئ   343.600 حوالي  من  يقرب  ما  هناك  كان 
اجملاورة وذلك طبقا لتقرير مفوض األمم املتحدة السامي لشئون الالجئني. وكما 
يحدث في معظم حاالت التشرد، فقد كان حوالي من 70 إلى ٪80 من الالجئني 
واملشردين السودانيني من النساء واألطفال. وتتوزع مسئولية متابعة ومراقبة 
التابعة  اإلنسان  حقوق  جلان  بني  والعائدين  للمشردين  اإلنسانية  احلقوق  حالة 
واملفوض  الشمل  ولم  والعودة  الطوارئ  ووحدات  الطفل  وحماية  املتحدة  لألمم 

العالي لالجئني التابع لألمم املتحدة واليونيسيف.

احتياجات.  من  الفتيات  به  تنفرد  ملا  خاص  اهتمام  توجيه  ذلك  مع  وينبغي 

http://www.un.org/arabic/children/conflict/sexualviolence.shtml
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الفتيات الشديد في حاالت الصراع  إيجاد تفهم أعمق لضعف  ومن املطلوب 
املسلح، هذا التفهم الذي من شأنه أن يرشد عملية وضع استراتيجيات تكون 
أكثر مراعاة للفروق بني اجلنسني. وينبغي لبرامج نزع السالح والتسريح وإعادة 
االستغالل  ضحية  يقعن  الالئي  الفتيات  إلى  خاصا  اهتماما  تولي  أن  اإلدماج 

اجلنسي والى الفتيات الالئي يرأسن أسر معيشية.

تعرض األطفال للقتل أو التشويه 

األطفال  وال سيما  السكان  من  الضعيفة  الفئات  تكون حماية  أن  ينبغي   
أثناء العمليات العسكرية61. وقد أدى إلى تعقيد املسائل تلك  في املقام األول 
عدد  وتزايد  للمعارك،  واضحة  ميادين  وجود  وعدم  للحرب،  اجلديدة  التكتيكات 
ودوافعهم،  تكوينهم  حيث  من  النزاع،  حلبة  إلى  الداخلني  املتنوعني  األطراف 
املدنيون ضحاياه  يصبح  الذي  اإلرهاب  فإن ظهور  ذلك،  على  وعالوة  وطابعهم. 
الذي  واملدنية،  العسكرية  األهداف  بني  التمييز  مباشرة  يتحدى  أمر  الرئيسيني 
اإلرهاب  وتؤدي مكافحة  الدولي.  اإلنساني  للقانون  املبادئ األساسية  أحد  يُعد 
ومكافحة التمرد أيضا إلى إلغاء الفواصل بني ما هو مشروع وما هو غير مشروع 
أهداف  ضد  تُشن  التي  الغارات  شأن  ومن  األمنية.  للتهديدات  التصدي  عند 
الليلية، واستخدام القصف اجلوي، في  الغارات  الغالب مبا في ذلك  مدنية في 
التشويه  أو  للقتل  عرضة  أكثر  األطفال  يجعل  أن  بالسكان،  املأهولة  املناطق 

وكثيرا ما يؤدي ذلك إلى زيادة مشاعر الُسخط وإلى التطور في النزاع.

إحصائية

النصف  فإن  باأللغام62،  املتعلقة  لألعمال  املتحدة  األمم  دائرة  أوردته  حسبما 
يتراوح عددهم  الذين  تقريبا من ضحايا األلغام األرضية والذخائر غير املنفجرة 
سنويا بني  15000 و000 20 شخص في 90 بلدا هم من األطفال.  إضافة إلى 
ذلك، تضر القنابل العنقودية عشوائيا باملدنيني، ال سيما األطفال، وتتسبب في 
إعاقتهم. وتعيق األلغام األرضية والذخائر غير املنفجرة جهود التنمية والتعمير 
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املوارد  من  وغيرها  األراضي  إلى  الوصول  دون  الصراعات، حيث حتول  انتهاء  بعد 
ومتثل أخطارا على أطفال العائدين واملشردين داخليا.

في  املدنيني  حماية  تظل  أن  على  املسلحة  للقوات  االشتباك  قواعد  وتنص 
املقام األول أثناء العمليات العسكرية. وبالرغم من ذلك، تُشير السجالت إلى أن 

هذه الضوابط ال تكفي لضمان سالمة األطفال.

استخدام األطفال في جمع املعلومات 

املباشر  املواجهة  خط  في  األطفال  وضع  في  تتمثل  متزايدة  ممارسة  هناك 
العمليات  في  املعلومات  جلمع  استخدامهم  خالل  من  مثال  وذلك  لألخطار، 
اجملموعات  عن  انفصلوا  الذين  األطفال  استجواب  هذا  ويشمل  العسكرية63. 
املسلحة أثناء اإلجراءات العسكرية مبا يخالف املعايير التي تقتضي نقل أولئك 

األطفال فورا إلى اجلهات التي توفر احلماية لهم.

احتجاز األطفال 

أخرى  بتهديدات  أو  ارتباطهم بجماعات مسلحة  بُحجة  إن احتجاز األطفال 
اإلداري في  للقلق، ويشمل هذا استخدام االحتجاز  لألمن، يشكل سببا كبيرا 
العديد من سيناريوهات النزاع. وقد أُسر عدد غير معروف من األطفال، واعتقلوا 
املعايير  مع  يتعارض  مبا  القانون  إنفاذ  وقوات  األمن  قوات  بواسطة  واحتجزوا 

الدولية لعدالة األحداث64.

محددة  شواغل  األطفال  بحماية  املعنية  اجلهات  تثير  منتظم،  وبشكل 
معاملة  وسوء  املزدحمة،  املرافق  في  سيما  وال  إحتجازاألطفال  بظروف  تتعلق 
األطفال مبا في ذلك التعذيب على يد احملتجزين البالغني وموظفي اإلصالحيات، 
وأعمال العنف اجلنسي التي ترتكب في أماكن االحتجاز. ويُعد العمر الذي يحدد 
املسؤولية اجلنائية أيضا عامال محددا للقلق وال سيما في ما يتعلق باألطفال 
احملتجزين بتهم تتعلق باألمن. وينبغي التركيز على بدائل إليداع أولئك األطفال 
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في املؤسسات اإلصالحية وعلى عمليات غير قضائية وتأهيلية.

الهجوم العسكري على مدارس األطفال

يتزايد االستهداف املتعمد للطالب واملعلمني وبنى التعليم األساسية. وفي 
بعض احلاالت، يؤدي اخلوف من التعرض لهجوم على الطريق إلى املدرسة أو في 
وفي  التعلم  في  األساسي  حقهن  من  الفتيات  حرمان  إلى  نفسها  املدرسة 
رسم مستقبلهن65. وفي أمكنة أخرى، تستخدم املدارس كمراكز للتجنيد، وقد 
سجلت عمليات اختطاف لصفوف مدرسية بأكملها بهدف استخدام الطالب 

كمحاربني أطفال.

جسيما  انتهاكا  املدارس  على  الهجمات  الدولي  اإلنساني  القانون  ويعتبر 
اخلطيرة  الستة  االنتهاكات  قائمة  في  الهجمات  هذه  وتندرج  اإلنسان.  حلقوق 
املرتكبة بحق األطفال في النزاع املسلح والتي تخضع للرصد ويبلغ بها مجلس 
بقاء  اجلرائم عامال أساسيا يضمن  املساءلة عن هذه  آليات  تعزيز  ويعد  األمن. 
املدارس مالذا آمنا ومناطق سلم. وينبغي أن تبقى حماية املدارس وتوفير التعليم 

في حاالت الطوارئ والنزاع على رأس أولويات اجملتمع الدولي.

اختطاف األطفال 

املنهجية  العنف  حمالت  في  املمارسة  هذه  إلى  الصراعات  أطراف  تلجأ   
الدميقراطية  الكونغو  كجمهورية  البلدان  من  عدد  في  املدنيني  السكان  ضد  
ونيبال وسري النكا والسودان وأوغندا66. وكثيرا ما يختطف األطفال من بيوتهم 
اجلنسي  والرق  السخرة  في  ويستغلون  الالجئيـن.  مخيمات  أو  مدارسهم  أو 

والتجنيد القسري، فضال عن االجتار بهم عبر احلدود.

احلدود  عبر  األطفال  اختطاف  ملكافحة  اإلقليمية  العمل  خلطط  وينبغي 
وجتنيدهم أن تتضمن استجابات شاملة من زاوية العدالة اجلنائية، مثل توعية 
االنتهاكات  في  للتحقيق  التوجيهية  واملبادئ  القانون،  بإنفاذ  القائمني  وتدريب 
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واملقاضاة بشأنها، وحماية اجملني عليهم والشهود وتقدمي الدعم لهم.

إغتصاب وممارسة العنف اجلنسى في حق األطفال 

سمات  من  سمة  والنساء  لألطفال  اجلنسي  واالنتهاك  االغتصاب  أصبح 
النزاع املسلح بشكل متزايد.  وغالبا ما يرتكب هذا العنف ضد الفتيان والفتيات 
في ظل انعدام سيادة القانون، وهي نتيجة من نتائج النزاع، ومما  يزيد من تفاقمه 
ثقافة اإلفالت من العقاب التي تتلو ذلك. وفي بعض احلاالت استخدم العنف 
 اجلنسي كأسلوب متعمد من أساليب احلرب يهدف إلى إذالل السكان أو إبادتهم 

أو إلى  إجبارهم على النزوح67.

ضد  اجلنسي  والعنف  االغتصاب  حوادث  معدالت  ارتفاع  عن  أنباء  وهناك 
األطفال من بوروندي، وتشاد، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو 

الدميقراطية، والسودان، والصومال، وكوت ديفوار، وهايتي.

ويتزايد بروز االغتصاب املنظم والعنف اجلنسي على نطاق واسع كسمة من 
تنعدم فيها سيادة  بيئة  االنتهاكات في  ترتكب هذه  ما  وكثيرا  النزاع.  سمات 
القانون بسبب النزاع القائم، وكثيرا ما تخيم عليها ثقافة اإلفالت من العقاب 
عن  البيانات  على  االعتماد  ميكن  ال  عديدة  حاالت  وفي  اجلرائم.  هذه  مثل  على 
احلوادث، ومدى انتشار العنف اجلنسي ونطاقه، أو قد ال تتوفر هذه البيانات بسبب 
احملرمات الثقافية املتجذرة التي حتيط بهذه اجلرائم، وخوف الضحايا وعائالتهم من 
األعمال االنتقامية، باإلضافة إلى مجموعة من العوامل األخرى. كذلك يصعب 
احلصول على املعلومات الدقيقة التي تعّد عامال حاسما في مكافحة اإلفالت 
ويبدو  املعلومات.  تلك  من  التحقق  أو  برنامجية،  استجابة  ولوضع  العقاب  من 
أن العنف اجلنسي ينتشر بصورة خاصة في معسكرات الالجئني ومستوطنات 

السكان املشردين داخليا وما يحيط بها من مناطق.

مدمرة.  والنفسية  اجلسدية  العواقب  فإن  خاص،  بوجه  لألطفال  وبالنسبة 
والزواج  البغاء  أو  اجلنسي،  االستعباد  شكل  تلك  االنتهاكات  تتخذ  أن  وميكن 
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العواقب  الطويل، تشمل  املدى  وعلى  األعضاء  اجلنسية.  تشويه  أو  القسريني، 
الصحية بالنسبة للضحايا العدوى التي تنتقل  باالتصال اجلنسي مثل فيروس 
النفسية  املبكر،  والصدمات  واحلمل  والناسور،  اإليدز،  البشرية/  املناعة  نقص 

املنهكة. 

وعلى الرغم من تلقي بالغات بارتكاب أعمال عنف جنسي ضد الفتيان أحيانا، 
االنتهاكات  ويبقى معظم هذه  بعينه،  البعد  لهذا  انتباه كاف عموما  يعار  ال 
دون توثيق. وتشير بعض األبحاث إلى أن الفتيان معرضون بوجه خاص للعنف 
التجنيد  خالل  أو  املدنية  املناطق  في  العسكرية  العمليات  أثناء  اجلنسي 
وهم  العسكرية.  القوات شبه  إلى  االختطاف لضمهم  أو عمليات  العسكري 
معرضون لهذا العنف بصورة خاصة أيضا في املواقع التي يقيم فيها الالجئون 

واملشردون داخليا، وفي املعتقالت.

والفتيات،  الفتيان  النزاع، وال سيما ضد  أوقات  العنف اجلنسي في  ويشكل 
يسبب  فإنه  وبذلك  ثقافة،  كل  في  العميقة  للمحرمات  االجتماعية  كسرا 
أقصى حد من التدمير للنسيج  االجتماعي للمجتمعات احمللية68. ولذلك، فان 
إجراءات التدخل املطلوبة في أعقاب العنف  اجلنسي الواسع النطاق واملنهجي 
تستلزم اتباع نُـُهـج أكثر شموال تبدأ مع الضحايا ولكن متتد  لتشمل اجملتمعات 
احمللية التي سيلتمسون فيها إيجاد مكان لهم مرة أخرى للتعافي. كما أن  وصم 
أو تهميشهم يتطلب  إلى نبذهم  الذي غالبا ما يؤدي  العنف اجلنسي  ضحايا 
إجراءات  تدخل شاملة على مستوى اجملتمعات احمللية للبنات والصبية املتضررين. 

استهداف اجلماعات اإلرهابية لألطفال

أستمر مسلسل استهداف األطفال من قبل جماعات إرهابية بدءا بتنظيم 
معسكرات لتدريب األطفال والصبية لتنفيذ عمليات القتل واخلطف وتفجير 
أنفسهم، واالن تقوم بعض هذه اجلماعات اإلرهابية في العراق بتفخيخ لعب 

األطفال مبواد شديدة االنفجار لنشر الرعب داخل اجملتمع. 
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الصحة  وزارة  في  االحصاء  دائرة  مدير  اجلنابي،  سبع  خميس  الدكتور  وقال69 
العراقية، إن إحصاءات شهور متوز وآب وأيلول املاضية) يوليو - سبتمبر 2011( 
نفذت  إرهابية  هجمات  في  آخرين   123 وجرح  طفال   79 مقتل  أظهرت  وحدها 
في عدد من املدن العراقية. وتتراوح أعمار األطفال بني سنتني و14 سنة، وأوضح 
اجلنابي في حديث للموطني "كان أعنف هجوم في آب املاضي، حيث استهدف 
انفجار عبوة ناسفة طالب مدرسة ابتدائية في ناحية الطارمية في بغداد. وأدى 

االنفجار إلى مقتل ثمانية أطفال وجرح 22".

منظمات  احدى  وهي  الطفولة،  لرعاية  العراقية  )براعم(  منظمة  وكانت 
العراق،  في  االرهابية  التنظيمات  ان  لها  تقرير  في  اعلنت70  قد  املدني،  اجملتمع 
900 طفال  من  أكثر  بإعاقة  تسببت  املسلحة،  وامليليشيات  القاعدة  كتنظيم 

عراقيا منذ بداية عام 2010 وحتى شهر شباط/فبراير عام 2011.

اتفاقية حقوق الطفل

إن اتفاقيه حقوق الطفل هي مجموعه من املعايير وااللتزامات غير القابله 
األطفال.  حلقوق  والدعم  احلماية  وتوّفر  عاملياً،  عليها  املوافقة  متت  للتفاوض، 
وباعتماد هذه االتفاقية، أقرّ اجملتمع الدولي بحاجة من هم دون الثامنة عشر إلى 

رعاية خاصة وحماية ال يحتاجها الكبار. 

ولدعم القضاء على سوء املعاملة واالستغالل املنتشرين بصورة متزايدة في 
أنحاء العالم اعتمدت اجلمعية العامة في عام 2000 البروتوكوالن االختياريان 
اجلنسي  االستغالل  من  األطفال  بحماية  واملتعلقان  باالتفاقية  امللحقان 

واملشاركة في الصراع املسلح.

النزاعات  في  األطفال  مشاركة  بعدم  اخلاص  االختياري  البروتوكول  ويحدد 
املسلحة سن الثامنة عشرة كحد أدنى للتجنيد القسري. ويطالب الدول ببذل 
أقصى طاقاتها حلظر من هم دون الثامنة عشرة من االشتراك اشتراكا مباشراً 

في النشاطات العدائية.
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األطفال  وبغاء  األطفال،  في  باالجتار  املتعلق  االختياري  البروتوكول  ويشدد 
واستخدام األطفال في املواد والعروض اإلباحية؛ على ضرورة جترمي هذه االنتهاكات 
اخلطيرة حلقوق الطفل ويركز على أهمية زيادة الوعي العام والتعاون الدولي في 

اجلهود الرامية ملكافحة تلك االنتهاكات:

املادة 1   

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير املمكنة عملياً لضمان عدم اشتراك أفراد 
قواتها املسلحة الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراكا مباشرا في 

األعمال احلربية.  

املادة )2(   

تكفل الدول األطراف عدم خضوع األشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة 
من العمر للتجنيد اإلجبارى في قواتها املسلحة.

منوذج حماية األطفال

حتدد  املتحدة  لألمم  الالجئني  لشئون  العليا  املفوضية  به  قامت  منوذج  وهناك 
من خالله اجلهات املعنية العاملة في مجال توفير احلماية واملساعدة لألطفال 

وخاصة الالجئني 

منوذج  بوضع   )UNICEF( للطفولة  املتحدة  األمم  صندوق  قام  املقابل،  وفي 
يحتوى على ثمانية عناصر متصلة72، ويجب أخذها في االعتبار من أجل خلق 

بيئة تكفل احلماية املستدمية لألطفال :

11 نظرة اجملتمع، املوروثات، العادات والتقاليد، السلوكيات واملمارسات..

21 التزام احلكومة نحو كفالة حقوق احلماية..

31 املناقشات املفتوحة واملشاركة الفعالة في قضايا حماية األطفال..
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41 التشريعات والتطبيق..

51 بناء القرارات..

61 تنمية املهارات احلياتية للطفل ومعارفه وإشراكه في القرارات..

71 املراقبة وأليات التبليغ..

81 توفير خدمات اإلصالح وإعادة اإلندماج في اجملتمع ملن تعرضوا لالستغالل..

اإلسالم والقانون الدولي اإلنساني

كان اإلسالم سباقاً في مجال حقوق اإلنسان سواء في وقت السلم أو في 
الشريعة  أهداف  أهم  فمن  عام.  وأربعمائة  ألف  على  يزيد  ما  منذ  احلرب  وقت 
اإلسالمية حترير اإلنسان ورفع شأنه وتوفير أسباب العزة والكرامة والشرف له 
جلميع  وتفضيله  تكرميه  أعلن  الذي  له  وتعالى  سبحانه   - الله  لتكرمي  إمتداداً 
أفراد النوع اإلنساني. فبني أيدينا73 وصيتني إحداهما رسول الله )صلى الله عليه 

رسم توضيحي )2(: منهجية حلماية ومساعدة األطفال الالجئني الصادرة من املفوضية 

العليا لشئون الالجئني 
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وسلم(، واألخرى خلليفته نتبني منها مدى إنسانية ديننا اإلسالمي حتى في زمن 
احلرب .

أما الوصية األولى:  فهي قول رسول الله ) صلى الله عليه وسلم ( : جليش 
وال  فانياً  الله، ال تقتلوا شيخاً  وبالله وعلى بركة  الله  :” انطلقوا باسم  أرسله 
الله  إن  وأحسنوا  وأصلحوا  غنائمكم  وضعوا  تغلوا  وال  امرأة،  وال  طفالً صغيراً 

يحب احملسنني “

أما الوصية الثانية: وصية أبى بكر الصديق ؛ فقد بعث رضي الله عنه يزيد 
بن أبى سفيان على جيش فخرج معه وهو يوصيه فقال : )إني موصيك بعشر 
فأحفظهن إنك ستلقى قواماً زعموا أنهم قد فرغوا أنفسهم لله في الصوامع 
فذرهم وما فرغوا له، وقال : وستلقى أقواماً قد حلقوا أوساط رؤوسهم فافلقوها 
بالسيف، قال وال تقتلن مولوداً، قال وال امرأة، قال وال شيخاً كبيراً، قال وال تعقرن 
شجراً بدا ثمره وال حترقن نخالً وال تقطعن كرماً، قال وال تذبحن بقرة وال شاة وال 

ما سوى ذلك من املواشي إال ألكل(.



 قائمة المصادر
والمراجع
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