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منظمــة املــرأة العربيــة منظمــة حكوميــة تعمــل يف إطــار جامعــة الــدول العربيــة ومقرها
جمهوريــة مــر العربيــة .ولقــد وافــق مجلــس الجامعــة عــى إنشــاء املنظمــة انطالق ـاً
مــن “إعــان القاهــرة” الصــادر عــن مؤمتــر قمــة املــرأة العربيــة األول الــذي انعقــد يف
نوفمرب/ترشيــن ثــان .2000

“نحو ثقافة جديدة :مناهضة التمييز والتنميط لدى األطفال
والناشئة”

القاهرة 27 ،يناير (كانون ثان) 2020
عقدت املنظمة هذه الندوة ضمن الفعاليات الثقافية
ملعرض القاهرة الدويل للكتاب الدورة الـ 51

املتحدثات
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األستاذة /نهاد أبو القمصان

األستاذة  /تغريد النجار

رئيسة املركز املرصي لحقوق املرأة
جمهورية مرص العربية

ُمؤسسة دار السلوى للدراسات والنرش
اململكة األردنية الهاشمية

املتحدثات
األستاذة  /نشوى الحويف

األستاذة  /فاطمة شرف الدين

مدير عام النرش الثقايف بدار نهضة مرص
جمهورية مرص العربية

كاتبة ومرتجمة ألدب األطفال والناشئة
الجمهورية اللبنانية
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املشاركون

شــارك يف النــدوة لفيــف مــن املثقفــن واألدبــاء والدبلوماســيني العــرب والسياســيني ،وممثلــون مــن املجلــس
القومــي للمــرأة واملجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة وممثلــون مــن منظــات املجتمــع املــدين.
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تمهيد
إن عمليــة التنشــئة يف الطفولــة املبكــرة لهــا تأثــر عميــق يف تكويــن القيــم واألفــكار يف نفــوس النــشء .وهــي
عمليــة تتشــكل مــن مدخــات عــدة عــى رأســها خطــاب وســلوك األبويــن داخــل األرسة ،والعمليــة التعليمية
يف املدرســة ممثلــة يف ســلوك املعلمــن أو مضامــن املناهــج ،والخطــاب الثقــايف املوجــه لألطفــال يف وســائل
اإلعــام ويف أدب الطفــل  ،فضــا عــن الخطــاب والســلوك املجتمعــي الــذي يحيــط بالطفــل بوجــه عــام.
يف هــذا اإلطــار فــإن مــا قــد تحملــه عمليــة التنشــئة – بــكل عنارصهــا -مــن صــور منطيــة عــن املــرأة ،مــن
حيــث مكانتهــا وأدوارهــا وعالقتهــا بالرجــل ،لــه تأثــر عميــق يف خلــق أجيــال رافضــة ألفــكار املســاواة
بــن الجنســن ،مبعنــى آخــر فــإن عمليــة التنشــئة مســؤولة مســئولية مبــارشة عــن إعــادة إنتــاج الثقافــة
املجتمعيــة التــي متيــز ضــد املــرأة وال تعــرف بحقوقهــا وتجعلهــا تابعــة اجتامعيــا واقتصاديــا وغــر مؤهلــة
سياســيا.
مــن هنــا يظهــر أن الجهــود الراميــة ملناهضــة التمييــز ضــد املــرأة وخلــق ثقافــة صديقــة وداعمــة لهــا البــد
خاصــا لعمليــة التنشــئة مــن أجــل كــر الحلقــة الثقافيــة املفرغــة التــي ال تنفــك تنتــج
أن توجــه اهتاممــا ً
األفــكار الســلبية بشــأن املــرأة ومكانتهــا .هــذه األفــكار التــي قــد تصبــح منب ًعــا لســلوكيات غــر مقبولــة ضــد
املــرأة والفتــاة يف ســياقات مختلفــة ،وتــؤدي إىل حرمــان النســاء مــن بعــض حقوقهــن األساســية كحقهــن
يف املـراث ،وإىل هشاشــة العالقــة بــن الزوجــن لغيــاب قيــم االحـرام املتبــادل ،وإىل مامرســة العنــف ضــد
املــرأة بــكل صــوره وتــؤدي كذلــك لســلوكيات منحرفــة تبــدو كوصمــة عــار يف جبــن مجتمعاتنــا مثــل
ظواهــر التحــرش املختلفــة بالنســاء والفتيــات.
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تمهيد
خاصــا لقضيــة (الرتبيــة عــى املســاوة بــن
وجديــر بالذكــر أن منظمــة املــرأة العربيــة ،توجــه اهتام ًمــا ً
الجنســن) ومحاربــة النمطيــة والتمييــز لــدى النــشء وللعمــل –مــن ثــم -عــى تطويــر محتويــات وآليــات
التنشــئة والرتبيــة والثقافــة واإلعــام املوجــه لألطفــال (مبــا يشــمل توجهــات اآلبــاء واملعلمــن واملناهــج
التعليميــة وســينام الطفــل وأدب الطفــل وحتــى األلعــاب ومنهــا األلعــاب االلكرتونيــة) ،مــن أجــل أن يرتعــرع
ـدل مــن التنافــر والتهميــش واإلقصــاء وإنتــاج
كال الجنســن عــى فكــرة املســاواة والتكامــل فيــا بينهــم بـ ً
الكراهيــة والعــداء.
يف هــذا اإلطــار عقــدت منظمــة املــرأة العربيــة هــذه النــدوة التــي ناقشــت آليــات تطويــر (ثقافــة) قــادرة
عــى التأثــر يف االتجاهــات والســلوكيات االجتامعيــة لــدى األطفــال والناشــئة ،وركــزت بشــكل خــاص عــى
أدوار ومســئوليات الجهــات املعنيــة يف القيــام بهــذه املهمــة تجــاه األجيــال القادمــة.
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محاور النقاش
 -1اآلثار السلبية للتنشئة التقليدية عىل البنية األخالقية واالجتامعية للمجتمعات العربية:
وتحديـ ًدا الــدور الــذي تؤديــه كل مــن األرسة واملدرســة بوجــه خــاص مــن خــال ســلوك الوالديــن واملعلمــن
ومضامــن املناهــج الدراســية ،وكيــف تــؤدي الرتبيــة عــى قيــم عــدم املســاواة والتمييــز إىل آثــار هدامــة عــى
األرسة وعــى املجتمــع وعــى عمليــة التنميــة وحــظ الدولــة مــن االســتقرار والتقــدم.
 -2تقييم املحتوى الثقايف املوجه لألطفال والناشئة من حيث املضامني والقيم التي يحملها:
تقييــم مضمــون املحتــوى االعالمــي الراهــن املوجــه لألطفــال خاصــة مــا تحملــه وســائل التواصــل االجتامعــي
ذات التأثــر الكبــر عــى النــشء ،فضــا عــن برامــج األطفــال وأدب األطفــال  ،والرســائل التــي يحملهــا حــول
املســاواة ومحاربــة القولبــة والتنميــط .وآليــات تطويــر هــذا املحتــوى الثقــايف.
 -3دور الدولة واملؤسسات االجتامعية والثقافية يف التأثري ايجابا عىل قيم وسلوكيات األطفال والناشئة:
كيفيــة بنــاء ثقافــة جديــدة قامئــة عــى مبــادئ عــدم التمييــز واملســاواة والعدالــة واالحـرام املتبــادل والوعــي
بالحقــوق اإلنســانية واحـرام األطــر القانونيــة التــي تنظــم العالقــات عــى أســاس املســاواة والعــدل .ويــرز هنــا
دور مختلــف املؤسســات االجتامعيــة ذات الصلــة املبــارشة مثل األرسة واملدرســة ووســائل االعالم وســائر مصادر
إنتــاج الثقافــة املوجهــة للطفــل  .فضــا عــن املؤسســات املعنيــة وعــى رأســها الدولــة التــي تديــر مؤسســات
اعالميــة ودور نــر وطنيــة كــرى فضــا عــن أنهــا تتحكــم يف التنظيــم القانــوين لعالقــات األفـراد وتديــر كذلــك
العمليــة التعليميــة ومــا تتضمنــه مــن مناهــج دراســية .وكــذا مؤسســات املجتمــع املــدين الناشــطة يف عمليات
التغيــر االجتامعــي والثقــايف ،واملؤسســات االقليميــة والدوليــة املعنيــة ومــن بينهــا منظمــة املــرأة العربيــة.
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كلمة املديرة العامة

يف كلمتهــا الرتحيبيــة ،أشــارت األســتاذة الدكتــورة فاديــا كيــوان،
املديــرة العامــة للمنظمــة إىل أن منظمــة املــرأة العربيــة ترغــب
يف املســاهمة علميــاً يف النقــاش الدائــر حاليــاً حــول تفكيــك
الصــورة النمطيــة الســائدة بــن الجنســن وخاصــة مــن حيــث
تهميــش النســاء عــن األدوار القياديــة أو عزوفهــن عــن التقــدم
لهــا ،وأضافــت أن املنظمــة أطلقــت برنامجــاً طموحــاً يف مجــال
الرتبيــة والثقافــة واإلعــام يهــدف إىل وضــع آليــة لتعــاون مختلــف
الجهــات ذات الصلــة باملوضــوع ،وأن محــور هــذه املبــادرة رصــد
التمييــز ضــد املــرأة والفتــاة واملســاهمة يف اقتالعــه مــن جــذوره.
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املحور األول
اآلثار السلبية للتنشئة التقليدية على البنية األخالقية واالجتماعية للمجتمعات العربية

أوضحــت األســتاذة نهــاد أبــو القمصــان ،أن الخطــاب املوجــه لألطفــال حال ًيــا يحمــل قيــم عــر مختلــف
عــن عرصهــم ،وأن املجتمــع يحتــوي عــى منظومــات فكريــة مختلفــة ومتضاربــة وهــي مشــكلة موجــودة
يف املنظومــة منــذ النشــأة ،وأن التشــوه يف القيــم التــي تحملهــا عمليــة التنشــئة (تربيــة الطفــل الذكــر عــى
انــه هــو املســئول دون الطفلــة األنثــى) يتســبب يف مظاهــر ســلبية عــدة أحــد صورهــا عنــف األزواج ضــد
الزوجــات ،وارتفــاع معــدالت الطــاق بشــكل واضــح ،وأن الفــروق بــن مســتويات التعليــم للمــرأة والحــدود
االجتامعيــة املفروضــة تؤثــر عــى حركتهــا وقدرتهــا عــى اتخــاذ القـرار.
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املحور الثاني
تقييم املحتوى الثقايف املوجه لألطفال والناشئة من حيث املضامني والقيم التي يحملها

قدمــت األســتاذة تغريــد النجــار ،عرض ـاً ألهــم القيــم واملوضوعــات التــي ينبغــي طرحهــا يف أدب األطفــال
مثــل الحــب والجنــس والسياســة والحــرب واملــرض واملــوت والطــاق  ،الفتــة إىل قصــص وروايــات كثــرة
لألطفــال واليافعــن صــدرت يف اآلونــة االخــرة يف املنطقــة العربيــة وأخــذت املبــادرة بطــرح جميــع هــذه
القضايــا بطريقــة مبتكــرة ،مشــرة إىل رضورة الكتابــة لألطفــال واليافعــن يف جميــع القضايــا بالطريقــة التــي
تناســب عرصهــم وتطوراتــه.
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املحور الثاني

وأوضحــت األســتاذة فاطمــة رشف الديــن ،أن عمليــة الكتابــة لألطفــال حساســة بشــكل كبــر ،فالكاتــب
يســقط أفــكاره وأحالمــه ومخاوفــه وقيمــه عــى الكتابــة ،وشــددت رضورة عــدم االســتخفاف باملــادة املقدمة
لألطفــال ألن األطفــال أذكيــاء ،مشــرة إىل أن التلقــن املبــارش والوعــظ غــر مناســب ألدب األطفــال ،ويجــب
العمــل عــى كــر الصــور النمطيــة بطريقــة تلقائيــة بعيــدا ً عــن التلقــن الســطحي ،ألن الكتابــة لألطفــال
تكــون للمتعــة والتثقيــف يف املقــام األول .وأشــارت إىل القيــود الثقافيــة التــي يتعــرض لهــا األديــب الــذي
يكتــب لليافعــن ،مؤكــدة عــى رضورة كــر التابوهــات يف موضوعــات الكتابــة لألطفــال واقتحــام القضايــا
ذات الحساســية مثــل األم ـراض النفســية والتنمــر واالنتحــار وتعاطــي املخــدرات والــزواج املبكــر وامليــول
الجنســية.
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املحور الثالث
دور الدولة واملؤسسات االجتماعية والثقافية يف التأثري ايجابا على قيم وسلوكيات
األطفال والناشئة

أشــارت الكاتبــة الصحفيــة نشــوى الحــويف إىل أن التمييــز ضــد املــرأة تعــاين منــه مختلــف الثقافــات بدرجات
متفاوتــة ،ويف ثقافتنــا العربيــة ،أضفنــا اىل الثقافــة الخاطئــة يف حــق املــرأة عامــل الديــن الــذي اســتخدم
بشــكل مغلــوط وظــامل رغــم حقيقــة أن الديــن أنصــف املــرأة ،وأوضحــت أهميــة دور األرسة كأول مؤسســة
تنشــئة للطفــل ،ورضورة مراجعــة الكثــر مــن املفاهيــم املســتقرة يف ثقافتنــا العربيــة ،والتــي تؤثــر ســلباً عــى
قيــم وســلوكيات أطفالنــا ،والبــدء بتوعيــة املــرأة لدورهــا وحقوقهــا وواجباتهــا ،ومتكينهــا ،كلبنــة أوىل يف بنــاء
ثقافــة إيجابيــة يف مختلــف املجــاالت.
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رواية (امللكة سهيلة)

ويف نهاية اللقاء تم إطالق

رواية (امللكة سهيلة)
للكاتبة رانية حسني أمني

وهي رواية أصدرتها منظمة املرأة العربية يف مرشوعها إلنتاج أدب
أطفال داعم لقيم املساواة ومناهض للتمييز والتنميط.
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رواية (امللكة سهيلة)

أيضــا بتصميــم الغــاف والرســوم الداخليــة،
وقــد تحدثــت مؤلفــة الروايــة رانيــة حســن أمــن ،والتــي قامــت ً
عــن خــرة الكتابــة لليافعــن وصعوبــة التوفيــق بــن الكتابــة كعمــل ابداعــي حــر وبــن الكتابــة املحملــة
بقيــم معينــة ي ـراد ايصالهــا لليافعــن ،كــا تناولــت أهميــة دور األرسة يف احتــواء الطفــل واحتضانــه مــن
خــال ق ـراءة الكتــب والقصــص لــه وتوصيــل القيــم الســليمة بشــكل غــر مبــارش.
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إضاءات

إضاءات
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