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   :مـدخل
والمستقبؿ معًا وتعتبر مرحمة السنوات الخمس  ىو اىتماـ بالحاضر، إف االىتماـ بالطفولة     

فالمجتمع الواعي ىو الذي يعرؼ ويقدر مدى أىمية ، األولى مف أىـ المراحؿ في حياة اإلنساف
العناية والرعاية واالىتماـ أكثر مما يولي أية مرحمة أخرى ػ وتحتؿ  يولييا مفولذلؾ ، مرحمة الطفولة
الخمس األولى في حياة الطفؿ اىتماـ معظـ الدارسيف والباحثيف في مجاؿ الطفولة  مرحمة السنوات

ودعا ، خبرات سنوات العمر األولى مف الحياة ليا أىمية كبرى في تشكيؿ النمو في المستقبؿ ألف
الجماعات في الدوؿ  ساس السيكولوجي إلى جانب األسس االقتصادية والسياسية كثيرًا مفىذا األ

 ،قبؿ المدرسة شيئًا رسمياً  الراقية إلى الضغط عمى الحكومات لجعؿ التعميـ لؤلطفاؿ في سف ما
 تعد تكممة لمرحمة الجنيف وامتدادًا ليا ولذلؾ فيي" وفي ىذه المرحمة تتشكؿ شخصية اإلنساف ألنيا

وبناء عمى ذلؾ ، أو باألحرى ىي أوؿ المراحؿ وبدايتيا، النمو مرحمة قبمية لما يتموىا مف مراحؿ
 .ترتكز عميو حياة الفرد مف الميد إلى أف ير كيبًل " تكوف األساس الذي

المجتمعات عمى مر العصور اىتمت بتربية األطفاؿ  فإف، إف االىتماـ بالطفولة ليس وليد اليوـ
 . القدماء ما يشير إلى ذلؾ وتحفظ آثار، حقوقيـ ورعايتيـ وصوف

  أنو إذا كاف االبف طفبًل فإف ثمث الحقؿ أو  عمى 19، 14ففي قانوف حامورابي تنص المادتيف
وينص القانوف عمى أنو إذا اختطؼ ، تقوـ بتربيتو البستاف سوؼ يعطى ألمو مف أجمو وأمو سوؼ

  .رجؿ طفبل )ابف( رجؿ سوؼ يقتؿ
 يتاح حتب( بشأف تربية األطفاؿ إذ ) المصري القديـ لقديمة نجد نصائح الحكيـأما في مصر ا

وأنجبت ولدًا مف نعمة اإللو .. واستقاـ لؾ ىذا الولد ووعي تعاليمو  يقوؿ " إذا نضجت وكونت داراً 
  وفمذة كبدؾ " فإنو ولدؾ، كمو وتحرى كؿ شيء مف أجمو.. فالتمس لو الخير

  بأطفاليـ وكانت األـ تقوـ بتربية أطفاليا بحناف العربية فقد اىتـ العربأما في شبو الجزيرة ،
لينشئوا في رعاية مرضعات مف البادية ليتعمموا المغة ويشبوا عمى  ويرسؿ أبناء األغنياء إلى البادية

فالطفؿ لدييـ ليس كمًا ميمبًل ، ويركز العربي عمى تعميـ أطفالو منذ الصغر الفصاحة والشجاعة،
 : قوؿ عمرو بف كمثـو حد وعمى

 .ساجديف إذا بمغ الفطاـ لنا صبيًا تخر لو الجبابر
كاف العالـ يفخر بأف أوؿ إقرار لحقوؽ الطفؿ يرجع  ولقد عني اإلسبلـ بالطفولة عناية خاصة "فإذا

مف تأكيد لحقوؽ الطفؿ فإف  1979، 1959، 1948أعواـ  وما تبله ذلؾ في 1924إلى عاـ 
كاف لو مف سبؽ في مجاؿ حقوؽ الطفؿ فقد جاء اإلسبلـ الحنيؼ  أف يفخر بماالوطف العربي يجب 
أوالدىـ  قد خسر الذيف قتموا " قاؿ تعالى، وأربعمائة سنة ليقرر حقوؽ الطفؿ منذ ما يزيد عمى ألؼ

كما أمف اإلسبلـ لمطفؿ الغذاء والرعاية فأمر األميات أف ، 140سورة األنعاـ /   سفيًا بغير عمـ
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أراد أف يتـ  والوالدات يرضعف أوالدىف حوليف كامميف لمف" كامميف قاؿ تعالى يرضعف الطفؿ حوليف
 . األطفاؿ واإلنفاؽ عمييـ ( وأمر اآلباء برعاية233سورة البقرة آية  ) الرضاعة

ولية تربية الطفؿ في ىذه المرحمة ؤ تربوية عديدة مس تونظرًا ألىمية ىذه المرحمة تتوالى مؤسسا
 وسيتـ تناوؿ، وجماعات األقراف ورياض األطفاؿ ووسائؿ اإلعبلـ ومف أىميا األسرة ودور الحضانة

، والواقع الفعمي لكؿ منيا في الوطف العربي طفؿالفي تربية  دور كؿ مؤسسة مف ىذه المؤسسات
 .المؤسسة عف تأدية دورىا في تربية الطفؿ العربيالمعوقات التي تعوؽ ىذه  باكتشاؼ

  األسرة أواًل:
 مفهوم األسرة:-1

األسرة ىي أىـ عوامؿ التنشئة االجتماعية لمطفؿ وىي المصدر األوؿ لمثقافة وأقوى الجماعات تأثيرًا 
مطفؿ وتكويف في سموؾ الطفؿ وىي التي تسيـ بالقدر األكبر في اإلشراؼ عمى النمو االجتماعي ل

 .(35، ص 2003)محرز،  شخصيتو وتوجيو سموكو
وىي البيئة الثقافية التي ، مؤسسات المجتمع مؤسسة يتعامؿ معيا الطفؿ مفأوؿ  األسرةو      

فاألسرة ، تكوينو الجسمي والنفسي واالجتماعي والعقائدي وتؤثر في، يكتسب منيا الطفؿ لغتو وقيمو
وتنشئتو تنشئة ثقافية تتبلءـ مع ، األمف والطمأنينة لمطفؿوتوفير ، اإلنساني لة عف حفظ النوعؤو مس

 "وفي األسرة يكتسب الطفؿ أولى خبراتو الصوتية ويدرؾ، وتحقؽ لو التكييؼ االجتماعي مجتمعو
 ويبدأ في إدراؾ وجود عبلقة جسمية بيف ما يسمعو مف، كذلؾ بعض الشيء لكممات واألصوات

 .( 91ػ  13ؼ في البيئة التي يعيش فييا" )أصوات مختمفة وبيف بعض الظروؼ والمواق
، وتعويد الطفؿ عمى السموؾ وفؽ أخبلقيات المجتمع وتقـو األسرة بغرس آداب السموؾ المرغوب فيو

االجتماعي لمطفؿ باعتبارىا ػ كمؤسسة اجتماعية ػ تمثؿ الجماعة  عيأي أف األسرة تقوـ بعممية التطب
فييا الطفؿ ويشعر باالنتماء إلييا وبذلؾ يكتسب أوؿ عضوية أوؿ جماعة يعيش  فيي، األولى لمفرد

 جماعة يتعمـ فييا كيؼ يتعامؿ مع اآلخريف في سعيو إلشباع حاجاتو وتحقيؽ مصالحو مف لو في
ف دور األسرة في التربية بصفة عامة وفي( 185ػ  27خبلؿ تفاعمو مع أعضائيا" ) طفؿ التربية  وا 

ليا مف أثر " في تشكيؿ شخصية الفرد  سة تربوية أخرى لمابصفة خاصة ال يماثمو دور أي مؤس
ويرى عمماء النفس والتربية أف مرحمة الطفولة ، تشكيبًل يبقى معو بعد ذلؾ بشكؿ مف األشكاؿ

بؿ إف بعض ، إذا تعتمد عمييا مراحؿ النمو التالية في حياتو، المبكرة مف أىـ مراحؿ حياة اإلنساف
وأف آثارىا ، ترجح كفتو عف أثر عوامؿ التربية األخرى في المجتمعاألسرة  المربييف يرى أف أثر

 األسرة فبصبلح األسرة تصمح آثار العوامؿ والوسائط التربوية األخرى وبفسادىا تتوقؼ عمى
العربية الحالي  فيؿ واقع ألسرة، (71ػ  26وانحرافيا تذىب مجيودات المؤسسات األخرى ىباء ")

  .سميمة ربية طفؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة تربيةيساعدىا عمى القياـ بميمة ت
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 :مشكالتهاو األسرة العربية واقعها -2
األسرة الكبيرة التي تضـ الجد والجدة واألبناء  فاختفت، لحؽ باألسرة العربية كثير مف التغيرات

أثرت كما ، التي تضـ األرض واألـ واألبناء غير المتزوجيف وحؿ محميا األسرة النووية، واألحفاد
" وتشيد ىذه العبلقات تغييرًا ، العبلقات األسرية في المنطقة العربية التغيرات االقتصادية عمى

ف مظاىر التنمية االقتصادية. وقتنا الحاضر سريعًا في ، وتسارع اليجرة مف الريؼ إلى المدينة، وا 
واالقتصادية  عيةأدى إلى تغير أساسي في البنية االجتما، وتعاظـ دور وسائؿ االقتصاد الحديثة

ىذه التغيرات عمى تنشئة  والبد وأف تنعكس، التي ارتكزت عمييا األسرة العربية منذ قروف طويمة
قد أصابيا  السوريةفاألسرة ، (153ػ  18) الطفؿ وعبلقتو باألسرة وعمى طريقة التعامؿ معو "

تشيد البيئة األسرية بعض الظواىر الجديدة  حيثالتغيير نتيجة لمتحوالت االقتصادية واالجتماعية 
وفيما يتعمؽ بشكؿ العبلقات ، حيث الحجـ والتكويف وخاصة فيما يتعمؽ بشكؿ األسرة مف

تعيش اليوـ  السوريةولكف مف جانب آخر يمكف القوؿ بأف األسرة  االجتماعية في األسرة وأنماطيا
بمختمؼ التحوالت المجتمعية إال أنو ال يزاؿ رغـ تأثرىا ، والتغير في آف واحد حالة مف االستمرار

حجاـ في آف ، مح الحياة القديمة التقميديةفي جنباتيا الكثير مف مبل يعيش فيي تعيش حالة إقداـ وا 
إضافة إلى ىذه الحالة مف االضطراب التي ال ، واحد لؤلخذ بأسباب الحياة االجتماعية الحديثة

تعاني ، كيا فييا كثير مف األسر في األقطار العربيةتشار  فحسب بؿ السوريةتقتصر عمى األسرة 
 :المشكبلت التي تعوقيا عف تأدية دورىا التربوي تجاه الطفؿ ومنيا األسرة العربية كثيرًا مف

 :ثقافة األم التربوية-2-1
ضطمع بالنصيب األوفر مف ىذه ولكف األـ ت، واألب مشتركة بيف األـ مسؤوليةتعتبر تربية األطفاؿ 

صحية فإف الحالة ال، بؿ تتجاوز ذلؾ إلى ما قبؿ الزواج، الطفؿ والتي تبدأ قبؿ ميبلد، وليةؤ المس
وكذلؾ مستوى ثقافة األـ ، والتي تتشكؿ قبؿ الزواج ليا أثرىا عمى تربية الطفؿ والنفسية لؤلـ

 يثـ مرحمة الجنيف وى، بجانب األمومة وتربية األطفاؿ يتصؿ بشكؿ مباشر بتربية الطفؿ المتصؿ
 .وف يفيـ ويتعمـ وىو في بطف أموقد ثبت بأف الجني، مف المراحؿ اليامة في حياة الطفؿ

ولة مف المحظة األولى لميبلد الطفؿ عف ؤ األـ مس وتصبح، ثـ بعد ذلؾ تأتي مرحمة ما بعد الوالدة
الطفؿ بأمو وتوفير األماف ليذا الوليد " وتعد عبلقة ، والحناف إشباع حاجاتو إلى الغذاء والنظافة

تقوـ في ، في تكويف الشخصية إذ تبدأ حياة الطفؿ بعبلقات بيولوجية تربطو بأمو أبعد العبلقات أثراً 
 ثـ تتطور ىذه العبلقات إلى، عمى إشباع الحاجات العضوية كالطعاـ والنـو والدؼء جوىرىا

المؤسسات التربوية  ورغـ ذلؾ فإف كافة، ( 82ػ  5) عبلقات نفسية قوية وتوفر لو الحب والحناف "
مف  وأصبحت األميات خاليات تماماً ، في الوطف العربي لـ تيتـ بتقديـ الثقافة النسوية لمفتاة العربية

، لمجاؿ العمؿ وأوكمت تربية أطفاليا لمجدات فنوف األمومة وبخاصة بعد أف خرجت المرأة العربية
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بيف األميات في مناطؽ كثيرة مف الوطف إلى انتشار األمية  باإلضافة. ودور الحضانة، والمربيات
 . ألبسط قواعد تربية األطفاؿ والمحافظة عمى سبلمتيـ مما يعوؽ معرفتيـ، العربي

، نجد الكثير مف اآلثار السمبية عمى األطفاؿ ونتيجة لقصور ثقافة األـ في مجاؿ رعاية األطفاؿ
في انتشار أمراض سوء التغذية  وتغذية األطفاؿ مما يتسبب فاألـ ال تدري قواعد الصحة، صحياً 

شيرًا الذيف كانوا ضحايا نقص  24 - 6البحريف "أف األطفاؿ مف سف  وتشير دراسة أجريت في
% أما اليزاؿ فأكثر ما يكوف انتشارًا خبلؿ السنة الثالثة مف العمر  10نسبتيـ  التغذية الشديد بمغت

وذلؾ ، ياؿ والحصبة بيف األطفاؿوكذلؾ انتشار أمراض اإلس( 29ػ  24% " ) 23إلى  إذ يصؿ
األمراض ناىيؾ عف ما  ألف األـ نظرًا لقصور ثقافتيا تمجأ إلى الطرائؽ البدائية في التعامؿ مع ىذه

 . الخاطئة يتعرض لو الطفؿ مف سوء صحتو النفسية كنتيجة لمممارسات التربوية
 الدور التربوي لألسرة:-3

إف الجانب الميـ في دور األسرة ىو دورىا في إكساب الطفؿ مجموعة عادات تكيفية تمكنو مف 
التوافؽ مع مجتمعو وذلؾ حسب مراحؿ نموه المختمفة والطفؿ يمر في السنوات األولى مف حياتو 
في عممية تربوية ليا مف األثر ما يفوؽ أثر أية عممية تربوية أخرى كما أف سيجموند فرويد أكد 

 عمى أىمية الخبرات االجتماعية المبكرة في حياة الطفؿ.
 ويمكف توضيح الدور التربوي لؤلسرة مف خبلؿ النقاط التالية:

 «.الجسمية والعقمية واالنفعالية واالجتماعية»تنمية شخصية الطفؿ بجوانبيا المختمفة  -1
 اوف والحرية واالستقبلؿ.إكساب الطفؿ بعض المفاىيـ والقيـ االجتماعية اإليجابية مثؿ التع -2
 تنمية سموكو االجتماعي مف خبلؿ إشباع حاجاتو األساسية ليتمكف مف التوافؽ مع اآلخريف. -3
تحقيؽ األمف النفسي لمطفؿ في بيئة أسرية واجتماعية بعيدة عف المشكبلت النفسية  -4

 118، ص 2001)مرىج،  عادىـ عف أية خبلفات بيف الزوجيفواالضطرابات األسرية مف خبلؿ إب
 (119ػ 
 العوامل المؤثرة في المعاممة الوالدية:-4
 أثر المستوى التعميمي: -4-1

إف المستوى التعميمي لموالديف ومستوى وعييـ يعد عامبًل أساسيًا في أسموب معاممة الطفؿ وتنشئتو 
بلؿ تأكيدىـ االجتماعية إذ كمما زاد وعي الوالديف زاد االىتماـ بعممية تربية األبناء وذلؾ مف خ

 ألىمية اإلشباع النفسي والسعادة واالنضباط الذاتي لؤلبناء.
أما الولداف المفتقراف إلى الوعي التربوي فإنيما ييتماف فقط بالمسايرة االجتماعية أو الطاعة العمياء 
ألبنائيما أو أنيما يميبلف إلى استخداـ القسوة والضبط الذاتي لسموكيات أبنائيـ فقد أظيرت 

اسات أف اآلباء مف المستوى التعميمي المرتفع يمنحوف أطفاليـ حرية أكبر بالمقارنة مع الحرية الدر 
 التي يمنحيا اآلباء مف المستوى التعميمي األقؿ.
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 االجتماعي:و أثر المستوى االقتصادي  -4-2
تختمؼ القيـ التي يؤمف بيا اآلباء باختبلؼ المستوى االجتماعي الذي ينتموف إليو حيث تؤثر ىذه 
القيـ في عممية التنشئة االجتماعية لدى أبناء كؿ مستوى فاآلباء الذيف ينتموف إلى المستوى 

ىـ ىذه االجتماعي األدنى يقدروف االحتراـ والطاعة والتأدب والدقة ويرغبوف في أف يكتسب أبناؤ 
القيـ ولتحقيؽ ىذا اليدؼ فإنيـ يتسموف بالشدة والحـز أما أبناء المستوى االجتماعي واألعمى فإنيـ 
يركزوف عمى نمو الشعور بالمسؤولية واالستقبلؿ في ضبط السموؾ عند أبنائيـ مما يجعميـ أكثر 

( أف 1974وآخروف )مرونة وأقؿ تشددًا وأكثر ديمقراطية في التعامؿ مع أبنائيـ ويذكر إسماعيؿ 
الطبقة الوسطى أكثر ميبًل الستخداـ أسموب النصح وأسموب الحرماف والتيديد بو، وأكثر تقييدًا 
لنشاط الطفؿ مف الطبقة الدنيا، وأف األميات األفضؿ في المستوى االجتماعي واالقتصادي ىف 

ـ، 2000)حجازي،  تعميماً مقارنة مع األميات األقؿ أكثر ميبًل إلى توفير االستقبلؿ ألطفاليف بال
 .(172ص 
 حجم األسرة: أثر -4-2

إف لحجـ األسرة أثرًا كبيرًا في نمط التنشئة االجتماعية لؤلطفاؿ فحجـ األسرة قد يحدد نوعية 
االتصاؿ بيف أعضائيا ويؤثر في طبيعة العبلقات بينيـ فاألبناء في األسر الكبيرة قد يتعرضوف إلى 

 تنحو باآلباء إلى أسموب اإلقناع ا أف كثرة عدد األبناء في األسرةاإلىماؿ مف قبؿ آبائيـ، كم
 (173ـ، ص 2000)حجازي، 

 العالقة بين الوالدين: -4-3
تعد العبلقات والروابط بيف الوالديف عمى جانب كبير مف األىمية في توفير جو الود والمحبة المبلئـ 

مة عمى االحتراـ المتبادؿ بيف الوالديف والتفاىـ لمنمو السميـ لمطفؿ، فالعبلقات األسرية السميمة القائ
وعدـ التشاحف والخبلؼ يؤدي إلى بيئة اجتماعية طيبة ينمو فييا الطفؿ نموًا نفسيًا واجتماعيًا سميمًا 

نمو شأنيا إحداث االضطراب وال والمشاحنات مفأما العبلقات األسرية القائمة عمى الخبلفات 
 .(125، ص 2003محرز، ) النفسي غير السميـ عند الطفؿ

 عمل األم: -4-5
إف التغير الذي طرأ عمى الحياة وتزايد المصاعب اليومية واألزمات االقتصادية وزيادة متطمبات 
األسرة المعاصرة وزيادة االىتماـ بتعميـ المرأة أدى إلى خروج المرأة إلى العمؿ لمساعدة زوجيا عمى 

عف المنزؿ تأميف دخؿ مناسب مما أثر عمى وضع األطفاؿ ورعاية األـ ليـ، حيث أف غياب األـ 
أحدث فراغًا كبيرًا بالنسبة ألبنائيا ال يمكف لغيرىا أف يممؤه وليذا أصبح ألطفاؿ األـ العاممة حظ 
ف عمؿ  أقؿ مف االنتباه والرعاية مقارنة باألطفاؿ الذيف تبقى أمياتيـ معيـ طيمة ساعات النيار وا 

اممة مجيدة وغير قادرة عمى تأدية األميات يوزع مسؤوليات العناية بالمنزؿ بيف الزوجيف فالمرأة الع
 .(63، ص 1993)إسماعيؿ،  ؤثر عمى عبلقتيا بزوجيا وأطفالياواجباتيا بشكؿ مثالي مما ي



7 
 

 غياب األب: -4-6
يقصد بغياب األب أية حالة يكوف فييا الوالد بعيدًا عف أسرتو مؤقتًا كحاالت الخدمة العسكرية 

( واالعتقاؿ والسجف، أو بشكؿ دائـ كحاالت الطبلؽ واألعماؿ التجارية وانفصاؿ الزوجيف )اليجر
أو الموت. وقد أصبح غياب األب في ظؿ األحواؿ العامة التي يعيشيا المجتمع العربي وما 
تعصؼ بأسره مف مشاكؿ اجتماعية واقتصادية وسياسية، ظاىرة خطيرة وحساسة ليس فقط عمى 

رادىا وتطور شخصياتيـ فقد يكوف غياب تركيب األسرة بؿ بما يحدثو مف آثار سمبية في نمو أف
األب السبب الرئيسي وراء انحرافات األطفاؿ السموكية أو إخفاقيـ في الدراسة وىروبيـ مف البيت 

والطفؿ « السمطة الوالدية»وغيرىا مف المشكبلت الخطيرة وذلؾ ألف األب بالنسبة ألطفالو يمثؿ 
بوية تساعد الطفؿ عمى تشربب القيـ األخبلقية يحتاج نفسيًا ووجدانيًا ليذه السمطة فالسمطة األ

اكتساب التنظيـ الذاتي الداخمي البلـز لعمميات التكيؼ  يوالمفاىيـ االجتماعية كما تساعده ف
ف عدـ وجود ىذه السمطة وممارستيا بطرائؽ خاطئة مف أىـ العوامؿ التي تبعد  االجتماعي. وا 

 (31ػ  30، ص 2007)مرتضى،  زع والخوؼوتبذر في نفسو بذور الفالطفؿ عف الطمأنينة 
 االتجاهات السمبية لممعاممة الوالدية:-5
 اتجاه التسمط: -5-1

يقوـ ىذا االتجاه عمى مبدأ اإلفراط في استخداـ السمطة األبوية ويقوـ عمى فرض آراء األىؿ عمى 
ؼ بيف األب واألـ األبناء وممارسة أساليب القمع واالزدراء والحرماف والعقاب الجسدي، وثمة اختبل

في استخداـ أساليب التسمط ففي حيف يتسمط األب باألمر والنيي والضرب والتيديد فإف األـ تتسمط 
ف الوالداف المذاف يتبعاف ىذا األسموب يتصفاف بأف أسموب تربيتيـ يقوـ في  بالمحايمة واإللحاح، وا 

 أساسو عمى السيطرة والتحكـ الزائد.
تجاه التسمطي يحـر الطفؿ مف إشباع الكثير مف حاجاتو النفسية فيو ال وقد أكدت الدراسات أف اال

يعطي الطفؿ الحرية الكاممة وُيْضِعْؼ لديو الشعور بالمسؤولية ويحرمو مف التفكير المبدع حيث أف 
المراقبة الشديدة والحصار المستمر يدعو الطفؿ إلى الثورة والعصياف واستعماؿ الغش والخديعة 

الجيؿ جيبًل اتكاليًا حيث يزرع فيو عجزه عف تحقيؽ أي شيء بنفسو بؿ يعممو أنو ويجعؿ مف ىذا 
عاجز أيضًا عف تحقيؽ االحتراـ الذاتي وىذا يمنعو مف تكويف رأي مستقؿ في نفسو وشؤونو مما 

، 1993)إسماعيؿ،  عمى قبوؿ آراء اآلخريف، دوف ترددينمي في نفسو اإلذعاف لمسمطة ويشجعو 
 (75ص 
 اه اإلهمال:اتج -5-2

اإلىماؿ: ىو عدـ اكتراث الوالديف بمشاعر الطفؿ وأحاسيسو وعدـ االىتماـ بشؤونو وحاجاتو وعدـ 
التواجد النفسي معو في مشكبلتو حيث يكوف الوالديف حاضريف غائبيف في حياتو وقد يكوف إىماؿ 

مكانياتيا وقد يكوف لظروؼ ا قتصادية الطفؿ في أسرتو لظروؼ خارجة عف نطاؽ األسرة وا 
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واجتماعية، ويؤدي اإلىماؿ إلى حرماف الطفؿ مف موجبات الرعاية األسرية السميمة وىذا الحرماف 
يؤدي إلى اإلحباط والعجز وخيبة األمؿ والقمؽ واالكتئاب ويؤدي إلى شعور بالعجز والعداوة. 

وأكثرىا سمبية وتتصؼ التربية التي تقـو عمى اإلىماؿ بالفوضى والتسيب وىي أضعؼ أنواع التربية 
عمى شخصية الطفؿ فقد ينضـ الطفؿ مع الزمف لمجموعة أطفاؿ محبطيف فيؤلفوف عصابة تقـو 

، ص 1993)إسماعيؿ،  خريف ومخالفة القانوف وغيرىابأعماؿ سيئة مف االعتداء عمى حقوؽ اآل
 (76ػ  75
 اتجاه التدليل وفرط الحماية:-5-3

معظـ رغباتو دوف تأجيؿ وقد يتضمف تشجيع الطفؿ يتمثؿ التدليؿ في تشجيع الطفؿ عمى تحقيؽ 
 عمى القياـ بألواف مف السموؾ غير مرغوب بيا اجتماعيًا.

أما الحماية الزائدة لمطفؿ فتتمثؿ في أف األب أو األـ قد يقوـ نيابة عف الطفؿ بالمسؤوليات أو 
ف ىذا السموؾ ال يتيح لمطفؿ فرصة اتخ  اذ القرارات بنفسو.الواجبات التي يمكنو أف يقـو بيا وا 

واألسرة التي تتبع ىذا األسموب في التربية قد يكوف ألف طفميا وحيد بيف عدد مف البنات أو العكس 
 أو ألنو الطفؿ األوؿ أو ألف الطفؿ ضعيؼ الصحة كثير المرض.

ف الطفؿ في ىذه الحالة أو ما يشابييا ينمو بشخصية ضعيفة خائفة غير مستقرة تعتمد عمى  وا 
ي قيادتيا وغالبًا ما يسيؿ استثارتيا لمفساد واستمالتيا إليو كما تتسـ بعدـ االستقرار عمى اآلخر ف

حاؿ وانعداـ التركيز وعدـ النضج وتتسـ بانخفاض قوة األنا وتقبؿ اإلحباط ويظير عمى صاحبيا 
 (29ػ  28، ص 2007)مرتضى،  استجابات فقداف التحكـ االنفعاليكثير مف 

 :ة الوالدية السمبيةنماذج من المعامم-6
 اإلسراف في استخدام الثواب والعقاب: -6-1

يعد الثواب والعقاب أحد األساليب التربوية التي تمجأ إلييا األسرة في تربية أبنائيا ولكف بعض 
 األسر قد تسرؼ في استخداميا إسرافًا شديدًا.

سراؼ فيو يخمؽ منيـ في فالثواب وعمى الرغـ مف آثاره اإليجابية عمى شخصية الطفؿ إال أف اإل
المستقبؿ أفرادًا مادييف ال يقوموف بأي عمؿ إال مف أجؿ المقابؿ المادي كما أف الثواب قد يفقد أثره 

 كحافز إذا كاف ىناؾ مغاالة في استخدامو.
والعقاب أيضًا لو أثره في توجيو السموؾ وتدعيمو وفي ردع الفرد عف القياـ بسموؾ معيف ال يرضى 

أو األميات ولكف العقاب قد ال يؤدي دائمًا إلى منع السموؾ الشاذ وأحيانًا يكوف ىذا  عنو اآلباء
المنع مؤقتًا وأحيانًا قد يؤدي العقاب إلى تأكيد ىذا السموؾ الشاذ وتجسيمو فالسموؾ العدواني مف 

لى ىذا جانب الطفؿ قد يواجو بالعقاب وقد يتوقؼ الطفؿ عف سموكو ىذا فترة معينة ولكنو قد يعود إ
السموؾ مرة أخرى بصورة أشد فالدافع لمعدواف دائمًا يكوف مف أىـ أسبابو إحساس الطفؿ باإلحباط 

والواقع أف  فإذا تـ عقاب الطفؿ فإننا نسبب لو إحباطًا إضافيًا وبالتالي يزداد اندفاعو نحو العدواف.
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ـ، ص 2000)الحجازي،  ؿى الجبف والخوؼ والقمؽ لدى الطفالمغاالة في استخداـ العقاب يؤدي إل
125) 

 القسوة والتفرقة في المعاممة بين األطفال:-6-2
تتمثؿ القسوة في استخداـ أساليب العقاب البدنية كأسموب في تربية الطفؿ وىذا األسموب في التربية 
يترتب عميو اعتبلؿ خطير في صحتيـ النفسية كما أف الطفؿ الذي يعتاد عمى الضرب ىو طفؿ 

مرد والعدوانية كوسيمة لمتنفيس والتعويض فيو يخرب ممتمكات اآلخريف دوف إحساس ينزع إلى الت
 بالذنب.

أما التفرقة في المعاممة فيي تعبر عف أسموب ال تربوي يعتمد عمى عدـ المساواة بيف األطفاؿ 
والتفضيؿ بينيـ حسب الجنس أو ترتيب المولد أو السف أو أي سبب آخر والطفؿ أو الطفمة المذاف 

ـ يمقيا التفضيؿ يشعراف بعدـ األماف وقد يصاباف باستياء بالغ مف أبوييما كما قد يفقد الطفؿ ثقتو ل
بأسرتو وقد تداىمو حالة مف الغيرة الشديدة تجاه أخوتو المفضميف عميو فيميؿ إلى كراىيتيـ والنفور 

النظـ السائدة مف حولو  منيـ وقد يحاوؿ إيذاءىـ أو االعتداء عمييـ بدنيًا أو لفظيًا وىو ال يحتـر
لى اختراؽ كؿ األساليب المتبعة في  المنزؿ فيو متمرد ومشاكس فيميؿ إلى التمرد والعصياف وا 

 (27، ص 2007)مرتضى،  وعدواني
 صراع اآلباء مع األبناء:-6-3

ف ىذه 6ػ  5إف عممية التربية خبلؿ السنوات ) ( األولى مف حياتو تكوف حاسمة بالنسبة لمطفؿ وا 
العممية ال تخمو مف صراع بيف األطفاؿ واآلباء وىو صداـ ناتج عف أف لكؿ منيما برنامجًا مختمفًا 

بحث عف السبؿ التي تجعمو لعف اآلخر فالطفؿ مف خبلؿ برنامجو يريد اكتشاؼ محيطو الجديد وا
نفسو  يتمتع بحياة الميو والمعب أما اآلباء فيريدوف مف خبلؿ برامجيـ أف يستكيف الطفؿ ويضبط

وييدأ بأية وسيمة كانت، وقد يتولد الكدر في نفس الطفؿ كرد فعؿ إزاء المطالب الثقيمة التي يطمبيا 
الوالداف منو والتي ال تتناسب مع قدراتو وىنا قد يجعمو ينظر إلييما باعتبارىما عدويف وقد يضمر 

)الحجازي،  حدود ليالد فيو صراعات نفسية ال ليما المشاعر العدائية أو االنتقامية. مما يو 
 (127ػ  126ـ، ص 2000

 :األجنبيات المربيات-6-4
الفترة األخيرة ىي مشكمة ازدياد عدد المربيات  مف الظواىر التي شغمت باؿ رجاؿ التربية في

، خاصة وأنيف يحممف ثقافة وعادات وتقاليد وعقائد تختمؼ عف محتوى العربيةدوؿ الاألجنبيات في 
ثر ذلؾ عمى األطفاؿ الذيف يعيد إلييف بتربيتيـ ومف اآلثار والمشكبلت الناجمة الثقافة العربية، ويؤ 

 استخداـ المربيات األجنبيات عمى التنشئة االجتماعية لمطفؿ العربي: عف
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 :(األساليب التربوية الخاطئة)المشكمة األولى  *
غير تربويات، بؿ  خاطئة مع األطفاؿ، وذلؾ ألنيف المربيات األجنبيات يستخدمف أساليب تربوية
التعميـ، أشارت نتائج أحد البحوث الميدانية إلى أف  إف معظميف لـ يحصمف عمى أي قدر مف

واألطفاؿ ترجع إلى وجود بعض األساليب التربوية الخاطئة لدى  العبلقة الحميمة بيف المربيات
 (.83ػ  1األطفاؿ )والتراخي، والحناف المفرط، والتكتـ عمى تصرفات  المربية مثؿ التساىؿ

 المشكمة الثانية )اآلثار النفسية السيئة(: *
الطفؿ، يجعؿ األـ غير مألوفة لمطفؿ وتكوف المربية  إف عبلقة الطفؿ بالمربية وقياميا بكؿ ما يمـز

ينمي لديو اتجاىات وأنماط سمبية نحو األمومة، وقد يؤدي إلى فقداف  " أكثر ألفة بالنسبة لو، مما
 (.84ػ  1نفسي، فيشعر باغتراب" )ال في توازنو

 المشكمة الثالثة )تأثر المغة والثقافة(: *
بالمكونات الثقافية ورمز مف رموز القومية العربية، أال  المشكمة الثالثة أو الخطورة الثالثة، تتصؿ

ؿ الثقافة ىي نتاج المغة، واإلنساف ىو الكائف الوحيد القادر عمى االتصا " وىي المغة العربية فإف
 رموز يستطيع بيا الحفاظ عمى تراثو وتوصيمو إلى األشياء الجديدة، وعف طريؽ ىذه عف طريؽ

بتراثو تتـ  ( أي أف صمة اإلنساف253ػ  17المغة يصبح اإلنساف قادرًا عمى البناء مع الماضي" )
يشبوا تقويـ لغتيـ، حتى  عبر المغة، وكاف العرب قديمًا يرسموف أطفاليـ إلى البادية وذلؾ بيدؼ

ليف لغتيف الغريبة مما يؤثر عمى لغة  عمى نطؽ المغة الصحيحة أما اليوـ يتركوا لمربيات أجنبيات
أطفاؿ العينة في المرحمة األولى يقمدوف المربيات في  % مف 25تأكد أف " عربيةالطفؿ، في دراسة 

 .( 61ػ  1تشوب لغتيـ لكنة أجنبية " ) % منيـ 40الميجة، وأف أكثر مف 
بثقافة المربية األجنبية، وسوؼ يعوؽ ذلؾ التنشئة  تتأثر ثقافة الطفؿ تبعًا لتأثير لغتووسوؼ 

 .تراث المجتمع إلى الطفؿ االجتماعية لمطفؿ والتي تستيدؼ نقؿ
 

 العالقة بين األسرة والصحة النفسية لمطفل:-7
اتفاقيـ عمى أسموب إف أولى مياـ الوالديف ىي توفير الصحة النفسية ألطفاليـ وذلؾ يتحدد بدرجة 

تربوي واحد وعمى نيج وطريقة سميمة معينة فشعور الطفؿ بالحب واالىتماـ في أجواء المنزؿ يسيؿ 
عميو عممية التواصؿ واألخذ بالنصائح مف الوالديف كذلؾ فإف العبلقات األسرية المتماسكة توفر 

الخبلفات العائمية المتمردة تعيؽ ىذا النمو لمطفؿ نموًا انفعاليًا سميمًا وتوازنًا نفسيًا سميمًا في حيف أف 
لغاء  وليس أضر مف مشاعر الكراىية بيف أمو وأبيو سواء كانت معمنة أو خفية فشتـ األب ألمو وا 
شخصية األـ المتسمطة لشخصية األب، كؿ ىذه األمور تفقد الطفؿ القدرة المثالية وال يخفى ما 

لية الوالديف تتجمى في رسـ خطة موحدة لما يرغباف لذلؾ مف أثر عمى نفسية الطفؿ لذلؾ فإف مسؤو 
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شراكيما أطفاليـ )حّبو،  في وضع قواعد السموؾ الخاصة بيـ أف يكوف عميو سموؾ أطفاليما وا 
 (67ػ  66ـ، ص 2004

لقد أكدت نتائج الدراسات النفسية التي أجريت عمى عمـ الطفولة أف النمو االنفعالي يتأثر بعوامؿ 
عوامؿ بيئية وتربوية حيث أف لمنمو االنفعالي مظاىر فالطفؿ يعبر عف نفسو بيولوجية وعضوية و 

بجسمو أو بالمفظ والكبلـ، وعف انفعاؿ الفرح بطريقة تختمؼ عف التعبير عف الخوؼ أو الغض وقد 
أكد عمماء النفس أف ىذه االنفعاالت تتميز في البداية بنوع مف االندفاع والتوافؽ والشدة ولكنيا مع 

في سمـ النمو تأخذ في اليدوء واالستقرار ويستطيع الطفؿ أف يتحكـ فييا ويوجييا مف خبلؿ  التقدـ
ػ  1200، 2002)إبراىيـ،  ةاألساليب المتبعة في تربيتو ومدى مراعاة طبيعة نمو في كؿ مرحم

1201) 
اف ومف ىنا نقوؿ إف تحصيف الطفؿ نفسيًا وتجنيبو كؿ ما مف شأنو إعاقة نمو شخصيتو ىما الضم

النطبلقة حرة مؤىبة لمنموات المختمفة والكفيمة بتفتيح طاقاتو وتفاعمو مع الواقع لتوليد تكيؼ منتج 
 يؤىمو لمحياة المعقدة التي تتطمب حمواًل لممشكبلت المتجددة بمواجية جسورة ومثمرة في آف معًا.
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 األطفال دور الحضانة ورياض ثانيًا:
تتولى تربية الطفؿ العربي فبعد أف خرجت المرأة  الوحيدة التيلـ تعد األسرة المؤسسة االجتماعية 

فضبًل عف كونيا ضرورة ، األطفاؿ ضرورة اجتماعية أصبحت دور الحضانة ورياض، لمعمؿ
، رئيسًا في تشكيؿ شخصية الطفؿ وتنمية قدراتو دوراً  دور الحضانة ورياض األطفاؿ وتؤدي، تربوية

طفاؿ ما قبؿ المدرسة أي أف دور الحضانة ىي تمؾ المؤسسة أ وخاصة وأف ىذه الدور تتولى رعاية
األطفاؿ في الخمس سنوات األولى مف عمرىـ وقد تسمى مدارس الحضانة  التربوية التي يمحؽ بيا

ىذه  ؿأو رياض األطفاؿ أو دور حضانة أو مركز حضانة " "فمقد أنشأت أو  " أو بيوت األطفاؿ
قسيسًا  وكاف " Jon Friedrich ” جوف فردريؾ”ـ عندما أنشأ 1769  المؤسسات في عاـ

الدار ىو أف حرب  وكاف سبب افتتاح، أوؿ حضانة لؤلطفاؿ تقع بيف األلزاس والموريف بروتستنتياً 
عدد مف المصمحيف  قد تسببت في زيادة فقر المنطقة لدرجة جعمت، الثبلثيف سنة في أوربا

 .(171ػ  19االجتماعييف يحاولف مساعدة سكانيا )
   لؤلطفاؿ وأسماىا روضة األطفاؿ ولـ يحف عاـ  أو مدرسة "Frobel " افتتح فروبؿ 1840وفي عاـ 
لؤلطفاؿ في أنحاء ألمانيا أما سبب تسميتو لمدارس  إال وقد افتتح فروبؿ ست عشرة روضة 1848

 يرجع إلى اعتبار مدرسة الطفولة ىذه كروضة ينمو فييا األطفاؿ " برياض األطفاؿ " فإف ذلؾ
 (.185ػ  19) البساتيف األطفاؿ كما تنمو النباتات في

 :األطفال أهداف دور الحضانة ورياض -1
وىي مؤسسة مف المؤسسات التي أقاميا ، إف دور الحضانة تيدؼ إلى تنشئة الطفؿ ورعايتو

كسابيـ العادات السموكية  لرعاية أطفالو " وتعمؿ رياض األطفاؿ، المجتمع عمى توجيو األطفاؿ وا 
المجتمع الذي ينتموف إليو وتنمية ميوؿ األطفاؿ واكتشاؼ قدراتيـ  تتفؽ مع قيـ وعادات وتقاليدالتي 

 (.61ػ  3) بما يتفؽ وحاجات المجتمع" والعمؿ عمى تنميتيا
وليذا ، الذىنية والمغوية واالنفعالية والحس حركية وتسعى رياض األطفاؿ إلى تحقيؽ بعض األىداؼ

إتاحة الفرصة أف ينمي قدراتو الذاتية وسموكو االجتماعي  األطفاؿ عمى" ترتكز فمسفة رياض 
ػ  7) والفعاليات مف خبلؿ توجيو تربوي ينـ عف دراسة وتأىيؿ عممي جيد " بواسطة بعض األنشطة

 تناوؿ عمماء النفس والتربية تحديد األىداؼ والفعاليات التي يجب أف تعمؿ في ضوئيا وقد، (31
 17) يمي:بعض أىداؼ دور الحضانة ورياض األطفاؿ فيما  )عواطؼ إبراىيـ( حددتو  وتقـو بيا،

 .(122، 121ػ 
  ف ىذا النشاط أإذ يتبيف ، كمنطمؽ لكؿ تعمـ الحس حركيتركيز اىتماميا عمى نشاط الطفؿ

األشياء التي يتعامؿ معيا في  تكويف الطفؿ مدركات وصور عقمية عفيمعب دورًا في 
 .بيئتو



13 
 

  جماعي مترابط ينظـ عمى شكؿ وحدات  اجتماعيًا مف خبلؿ إعدادىا لنشاطتنمي الطفؿ
 .األطفاؿتعميمية تقوـ عمى اىتمامات 

 السيكولوجية لمتعميـ تنمية فردية الطفؿ مف خبلؿ تطبيقيا األسس. 
  االبتكاريتنمية تفكير الطفؿ. 
 حركية واالنفعالية المجاالت العقمية والجسمية وال تنمية الشاممة والمتكاممة لكؿ طفؿ فيال

بعيف االعتبار الفروؽ الفردية في القدرات واالستعدادات  مع األخذ، واالجتماعية والخمقية
 .النمائيةوالمستويات 

 لكؿ مف المغة العربية والعموـ والفنوف  إكساب األطفاؿ المفاىيـ والميارات األساسية
 .تماعيةوالنواحي االج والموسيقى والتربية الحركية والصحة العامة

 ومبادئو التنشئة االجتماعية السميمة في ظؿ المجتمع. 
 لتمكيف الطفؿ مف أف يحقؽ ، المرحمة مف العمر تمبية حاجات ومطالب النمو الخاصة ليذه

السوية القادرة عمى تمبية مطالب المجتمع  ذاتو ومساعدتو عمى تكويف الشخصية
 .وطموحاتو

 بكؿ ما يتطمبو ذلؾ مف تعود عمى نظاـ  درسةاالنتقاؿ التدريجي مف جو األسرة إلى الم
وممارسة أنشطة التعمـ التي تتفؽ واىتمامات  وتكويف عبلقات إنسانية مع المعممة والزمبلء

 المجاالت الطفؿ ومعدالت نموه في شتى
 (.69،70ػ  29) األساسي تييئة الطفؿ لمتعميـ النظامي بمرحمة التعميـ 
  اتصااًل باألفراد وذلؾ إلتاحة الفرصة لو  محيط أكبرالخروج بالطفؿ مف بيت األسرة إلى

ثـ تطوير حمقة معارفو وتكويف الصداقات  ومف، لمتعرؼ عمى أطفاؿ الحي الذي يعيش فيو
 .اآلخريفوالتعامؿ مع  التي تخمؽ لديو الشعور بضروريتو االجتماعية

 يتالتي قد ال تتاح لو معرفتيا في الب توسيع مدارؾ الطفؿ في بعض الجوانب . 
 مع األطفاؿ اآلخريف تعمؿ الروضة عمى صير الطفؿ في بوتقة اجتماعية . 
 الخميج مما يخمؽ منو مواطنًا ممتزمًا بواجباتو  أف يتعمـ االنضباط ألنو أمر أساسي لطفؿ

 . ومؤديًا ليا عمى أحسف وجو ممكف
 (48ػ 7). اإلسبلمية األساسية غرس األخبلؽ الحميدة وتقميد المبادئ. 

الوطف العربي تحقيؽ أىدافيا وتربية طفؿ  استطاعت دور الحضانة ورياض األطفاؿ في ولكف ىؿ
 المدرسة؟ما قبؿ 
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 :العربي واقع دور الحضانة ورياض األطفال في الوطن-2
الجوانب المختمفة لرياض األطفاؿ مف ناحية مدى  إف اإلجابة عف السؤاؿ السابؽ تستمـز عرض

وتوعية ، وصبلحية المباني، ألطفاؿ مرحمة الطفولة المبكرة بوقدرتيا عمى االستيعا، كفايتيا
 .المعممات

 :كفايتها أ ـ
يتناسب مع عدد األطفاؿ في مرحمة الطفولة  ال بد وأف، إف عدد دور الرياض في الوطف العربي

عاداًل، أي ال تحـر منطقة في مقابؿ أف تتوافر دور  كما أف توزيعيا يجب أف يكوف، المبكرة
في الوقت الذي ال ، تتركز دور الحضانة والرياض في المدف منطقة أخرى، مثؿ أف الرياض في

 .الريؼتوجد أي دور حضانة في 
األطفاؿ في األقطار العربية إال أنو مف خبلؿ  وليس ىناؾ إحصاء وثيؽ وشامؿ وحديث لرياض

( روضة وذلؾ 3743)( قطرًا عربيًا يبمغ 11المتوفرة في ) إحدى الدراسات تبيف "أف عدد الرياض
 الواحد أما عدد األطفاؿ الذيف يؤموف ىذه الرياض المتوافرة في ( روضة في القطر340بمعدؿ )

 .(68، 15) طفبلً ( 449754) يبمغ قطر فإف عددىـ( 11)
( دولة عربية توصمت إلى 18. في )1989والتنمية عاـ  في دراسة أجراىا المجمس العربي لمطفولة

أي بمػا ( 4848) دولة عربية بمػغ( 18) األطفاؿ المتواجدة في عدد عدد رياض إف، النتائج التالية
الروضات بالنسبة  وتدؿ النتائج عمى عدـ توازف عدد، روضة في القطر الواحد( 269، 33) يعادؿ

العربية بالرغـ مف الحاجة  كما تدؿ عمى ضعؼ انتشار فكرة الرياض في بعض الدوؿ، لؤلطفاؿ
الحضانة في الوطف العربي ال تكفي أطفاؿ سف ما  وىذا يعني أف عدد دور  الشديدة إلى وجودىا

 . وال تستوعبيـ، قبؿ المدرسة
 :المباني ب ـ

حيث تسمح لمطفؿ بممارسة األنشطة التي تكفؿ  إف ىناؾ شروطًا ينبغي توافرىا في روضة األطفاؿ
كالبعد عف مناطؽ الخطر المباني ذات مواصفات خاصة  كما أف تكوف ىذه، تحقيؽ متطمبات نموه

 .الصحية واإلزعاج وتراعى فييا القواعد
 300بأال يبعد الدار عف مسكف الطفؿ أكثر مف ، ومف الشروط أف تكوف قريبة مف مسكف األطفاؿ

وأف يكوف ، تتميز باليواء النقي والشمس الساطعة وأف تكوف الروضة في منطقة صحية، متراً 
وأف يحيط بيا سور ذو ارتفاع متوسط لحماية األطفاؿ دوف أف ، اً المظير العاـ لمروضة بييًا وجذاب

أف تؤثث غرؼ النشاط مف مناطؽ متعددة كؿ منيا مجيز ألدوات ، المحيطة يحجب الرؤية لمبيئة
تتيح القاعة ركنًا ىادئًا يتسنى لؤلطفاؿ الراحة ، بمجاؿ معيف مف التعميـ وخامات تختص

 .(14 :10ػ 16أف تشمؿ الروضة عمى ساحة لمعب. )، واالسترخاء
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في كثير مف األقطار العربية أثبتت أف معظـ  ولكف معظـ الدراسات التي أجريت في ىذا المجاؿ
"وأف البنايات المعدة خصيصًا . الخاصة بيا مباني رياض األطفاؿ غير مطابقة لممواصفات

، البنايات المتوافرة في األقطار العربيةضئيمة مف  الحتضاف رياض األطفاؿ ال تشكؿ إال نسبة
وال ، أف تكوف مساكف عادية يدخؿ عمييا أحيانًا بعض التحويرات والتي أقؿ ما يقاؿ فييا ال تعدو

إلى متطمبات نمو الطفؿ وحاجاتو المختمفة الصحية منيا والتربوية  تستجيب في جؿ الحاالت
 (.73 ػ 15والترفييية " )

   ال:فمعممات رياض األط جـ ــ
فإذا تـ تجييز أفضؿ المباني وبأفضؿ األدوات ، إف المعممة ىي حجر الزاوية في روضة األطفاؿ

وال توجد المعممة التربوية القادرة عمى استغبلؿ ىذه اإلمكانات ، وتـ إعداد أفضؿ المناىج، واألجيزة
، إعداد المعممةوىذا يتوقؼ عمى . سوؼ تعجز ىذه الدور عف أداء ميمتيا وتدريس ىذه المناىج

رياض األطفاؿ ينبغي إعدادىا اإلعداد األمثؿ " ألف العمؿ مع األطفاؿ في دور  فالمعممة في
 ولية عظيمة عمى المعممة مف ناحية نمو الطفؿ نموًا شامبًل صحياً ؤ عمؿ فني ويمقي مس الحضانة

وبذلؾ فإف ، وتنميتو مووميمة المعممة العناية بيذا ك، وعقميًا واجتماعيًا فشخصية الطفؿ كؿ متكامؿ
 .(106ػ  21وظيفتيا ذات أبعاد متعددة" )

الوطف العربي وتأىيميـ، فإف معظميف غير تربويات  أما بالنسبة لواقع معممات رياض األطفاؿ في
رغـ أف بعض األقطار العربية لجأت إلى إنشاء معاىد وكميات ، أو مؤىبلت لمعمؿ برياض األطفاؿ

لكنيا حتى اآلف غير كافية لتخريج العدد المناسب ، رياض األطفاؿ متخصصة في إعداد معممات
 .العربية الحتياجات الطفولة

األطفاؿ في الوطف العربي تشير الدراسات  إف المعممات البلئي يعممف في دور الحضانة ورياض
قطر  18قاـ بيا المجمس العربي لمطفولة والتنمية في  ففي دراسة، إلى ضعؼ مستوياتيف التعميمية
قطر كانت نسب المعممات الحاصبلت عمى مؤىبلت عميا  12عربي وتتوافر بيانات ليا في 

% أما المؤىبلت أقؿ مف المتوسطة  41،22فكانت نسبتيا  % أما المؤىبلت المتوسطة 26،83
 كما يمي: يكوف ترتيب المؤىبلت لمعممات دور الحضانة ورياض األطفاؿ وبذلؾ (*) % 31،16

وتمييا نسبة ، وغالبًا ما يكف غير تربويات، متوسطة المركز األوؿ عمى مؤىبلتتحتؿ الحاصبلت 
ثـ تأتي نسبة الحاصبلت عمى مؤىبلت عميا في ، مؤىبلت أقؿ مف متوسطة الحاصبلت عمى
 . بما يدؿ عمى عدـ العناية بإعداد معممات رياض األطفاؿ في الوطف العربي الترتيب الثالث

في الجوانب التي تناولتيا الدراسة بالنسبة  ىناؾ قصورًا شديداً  ويتضح مف العرض السابؽ أف
 قصور في التشريعات الخاصة برياض األطفاؿ، وأشارت دراسات أخرى إلى لرياض األطفاؿ،

إليو الدراسة الحالية والدراسات السابقة يدؿ عمى عدـ  وكؿ ما انتيت واإلدارة والتمويؿ، ومناىجيا،
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ورياض األطفاؿ كمؤسسة مف مؤسسات تربية طفؿ ما قبؿ المدرسة  الحضانةكفاءة وفاعمية دور 
 .العربيالقياـ بدورىا في إعداد وتربية الطفؿ  في الوطف العربي في
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 جماعة األقران ثالثًا: 

 األقران:مفهوم جماعة  ":أوال 

 التجمع:مفهوم  – 1

إف التجمع ال يعدو كونو سوى لقاء عابر بيف فرديف أو أكثر يتـ بطريقة عفوية )مثػؿ تجمع  -    
وال توجد روابط  والزماف،الناس عمى شاطئ البحر(، فالرابطة األساسية ىنا ىي رابطة المكاف 

 اجتماعية عميقة غيرىا.

 الجماعة: مفهوم-2

 واحد،يز بأنيا "طائفة مػف الناس يجمعيا غرض لقد ورد تعريؼ الجماعة لغًة في المعجـ الوج  
       والكثير.وتطمؽ عمى القميؿ 

منيـ عمى  ويعتمد كؿأما في االصطبلح فيي " فئة مف الناس تنشأ بينيـ أواصر صمة  -    
 ".تمبية حاجات معينة  محددة، أوالجماعة في تحقيؽ أىداؼ 

توحدىا أىػداؼ وأسباب  المجتمع،ءًا مف تشكؿ جز  الناس،بأنيا مجموعة مف  وتحدد الجماعة  
 المجتمع.وتخضع ألىداؼ ىذا  متشابية،وحجج 

كما عرفيا البعض عمى أنيا " جممة مف الناس الذيف يجمعيـ عمػؿ مشترؾ أو مصمحة مشتركة   
 مثبًل ". عمؿ،جماعة  فيقاؿ:

تصنؼ عمى  ويمكػف أفوالجماعة ىي جممة مف األفراد ليا وحدتيا الذاتية التي تميزىػا عف الغير   
 مختمفة.أشكاؿ 

وىي وحدة اجتماعية ذات امتداد زمني وترابط بيف أعضائيا تعمؿ عبر نموذج موحد لمسموؾ   
وىي مجموعة مف األفراد يعرؼ بعضيـ بعضًا ويعتمد كؿ منيـ عمى اآلخريف في تحقيؽ أىداؼ 

 (  218صـ ، 1985 ،)أبو النيل  معينة.محدودة أو نيؿ مآرب 
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 جماعة األقران  : -3

وىو المصاحب  ومفرده قريفجمع  لغًة:/ األقراف 499لوجيز / صفحةيعرؼ المعجـ ا   -
نظير  )أيوالكؼء. وفبلنًا صار لو قريف  وغيرىا،نظيره في الشجاعة  لئلنساف:والقرف  والمقرف،
 وشبيو(.

الجماعة التي تشير إلى  االجتماعي:أما اصطبلحًا فاألقراف باتفاؽ معظـ عمماء النفس  - 
باالشتراؾ في مجموعة شائعة مف المعايير والمعتقدات والقيـ التي  زوفأكثر، ويتميشخصيف أو 

 ومعروفة.توجد بينيـ عبلقات محددة 

ىي تجمعات مف البشر تضـ شخصيف أو أكثر مف األفراد  إذًا الجماعات الصغيرة )األقراف(  
ء ىيكمي وىي بنا أعضائيا،تجتمع لتحقيؽ بعض األىداؼ التي تعتمد عمى التفاعؿ المشترؾ بيف 

، 1988 ،)رحمة مشترؾموجو يكوف المشاركوف فيو أشخاصًا موجييف يقصدوف الوصوؿ إلى ىدؼ 
 .(140صػ

 :عوامل تشكل الجماعة وتكونها -4

أف األبحاث الحديثة  حقيقيًا، غيراعتقد بعض الباحثيف أف الجماعة ظاىرة مظممة وليست شيئًا 
جماعات  وأيف تبدأجماعتيـ  أيف تتوقؼوأف الناس يعرفوف  محددة،أظيرت أف لمجماعات حدود 

    أخرى.

حقيقية ومعروفة  وليا تأثيراتكما أظير البعض دفاعًا أكثر إقناعًا عف الجماعة وأنيا حقيقية   
 وحدىـ،وأف األفراد عندما يندمجوف في جماعات ينجزوف أعمااًل لف ينجزوىا لو كانوا  الناس،عمى 

والحقيقة أنيـ  ذكائيـ.أو  شخصيتيـ،أو  وظائفيـ،أو في  الحياة،اج متشابو في رغـ كونيـ ذوي مز 
في الجماعة امتمكوا نوعًا مف التفكير الجماعي الذي يفوؽ تفكير الفرد والذي يمكنيـ مف إنجاز 

 عمميـ.

 الجماعة.وقد وسع البعض مف ىذه الصياغة كي تشمؿ تقدير القمؽ الذي يدفع لبلنضماـ في   

القمؽ  وافترضوا أفوعمى ذلؾ كاف السموؾ التجمعي وسيمة لتسييؿ قياـ الفرد بتقدير نواحي قمقو   
 التجمع.يؤدي إلى زيادة الرغبة في 
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وما نوع  المثالية،وذلؾ لتأليؼ الجماعة  الجماعة،ومف الميـ أف نعرؼ كيؼ نختار أعضاء   
وفي الوقت نفسو  األعضاء،نسجاـ بيف األفراد الواجب وضعيـ في جماعة معينة بحيث يتحقؽ اال

 اإلنتاجية.تؤدي بيذه الجماعة إلى أقصى درجة مف 

إذًا ىناؾ صفات لؤلعضاء مف الواضح أف ليا دورًا في التنبؤ بأداء الجماعة مثؿ القدرات   
ـ ىذا التفسير في اعتباره أف األفراد الذيف لديي والتكيؼ ويأخذ وأنماط التفاعؿ واالتجاىات والسمات

درجة تكيؼ عالية يستطيعوف تكويف بناء واضح لمجماعة كما وقد حدد العمماء ثبلث مراحؿ 
 ىي:مسؤولة عف خمؽ الجماعة 

وىكذا يشارؾ في الجماعة  الفردية،ألف الفرد في الجماعة يفقد الشعور بالمسؤولية  المشاركة: -1
 بمفرده.في األعماؿ التي ال يمكنو أداؤىا 

، فيتصرؼ كما تتصرؼ لآلخريف غير عابئ بالظروؼ األخرىحيث يصبح الفرد مقمدًا  التقميد: -2
 .الجماعة

 الجماعة.ألف األفراد يصبحوف أكثر إيحاًء وتعبيرًا في  والمساندة:الدعـ  -3

ويبدأ تكوف بناء  ىكذا يتكرر تفاعؿ أفراد يشتركوف في الدوافع واألىداؼ خبلؿ فترة مف الزمف،  
 وتتوضح العبلقات وتضافر الجيود،الجماعة، ثـ يدعو التفاعؿ إلى التعاوف وتمايز األدوار 

ويقـو بناء الجماعة  القوة،وتتحدد مراكز  الجماعة،بيف أعضاء  وطريقة االتصاؿاالجتماعية 
 (133صــ، 1977 ، زهران) والذاتية.لضماف الكفاءة االجتماعية الموضوعية 

 أشكال الجماعات : -5

 ىي:ىناؾ ثبلثة أشكاؿ لمتكويف الجماعي   

 التكويف األسري: الذي تعتمد فيو العضوية في الجماعة عمى رابطة القرابة . -أ   

الشكؿ المكاني: الذي تعتمد فيو قاعدة العضوية عمى محؿ اإلقامة أو العيش المشترؾ في  -ب 
 منطقة واحدة.

)المرجع  ى االىتماـ بنوع معيف مف النشاطفيو قاعدة العضوية عم الشكؿ الخاص: الذي تعتمد -ج 
 (. 134السابق صـ
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 :الجماعاتأنواع  -6

وىذه  الشخص،( أف العبلقة المكانية لؤلشياء تحدد كثيرًا مف أعماؿ 1947) عاـبّيف لويف     -
فيصبح  أفضؿ،النظرية لممجاؿ االجتماعي مقسمة ثانويًا إلى مناطؽ يمكف أف تكوف متطورة بشكؿ 

وىنا نستطيع أف نبحث عف جماعات مبنية عمى مقاييس  جيرانيا،لممنازؿ معنى خاص لساكنييا و 
كالجماعات العرقية والعنصرية وجماعات النوادي وجماعات النشاط  نفسيا،مختمفة بالطريقة 

 والتدريب.

فقًا ليا وىي ثـ حدد لويف أربع صيغ أو نماذج مختمفة لتماسؾ الجماعة تنوعت الجماعة و   
 المادية.وجماعة المصمحة  االجتماعية،والجماعة  العمؿ،جماعة  العائمة، وفيالتماسؾ في 

لقد صنفت الجماعات وفؽ أسس مختمفة باختبلؼ النظرة إلى الجماعة ومنيا تصنيؼ أندرسوف   
 التي ىيو ( وفقًا لممستوى األولي لمجاذبية الشخصية لؤلفراد بيف بعضيـ البعض 1973لمجماعات )

 بػ:وحدد كؿ مف أنواع الجماعة  لتفاعميـ.سمسمة أو نتيجة 

   وخارجية:داخمية  -1

والتعاطؼ  وشعورىـ بالحب وشدة تماسكيـأفرادىا  وتتميز بتضامفينتمي إلييا الفرد  :داخميـة     
  .واستقرارما تحققو ليـ مف أمف  بفضؿ

)جماعة األمة  والكراىية مثؿال ينتمي ليا الفرد وال يشعر تجاىيا بالحب بؿ بالعداء  :خارجيـةو
 (.العدو

 دائمة ومؤقتة : -2    

واتجاىاتو وتكوِّف قويًا وعميقًا عمى الفرد، حيث تكسبو قيمو  ويكوف أثرىاتدوـ طويبًل  :دائمـة    
 وتعممو أساليب السموؾ المختمفة  عاداتو،

وتماسكيا ضعيفًا وأىدافيا قريبة وبقاؤىا قصيرًا  ويكوف تأثيرىاتنشأ لسبب عارض  :مؤقتـةو 
 (.)جماعة تتجمير حوؿ حادث سير واستقرارىا ضعيفيف

  رسمية:رسمية وغير  -3

  يتـ وضعيا لمسموؾ،تتكوف مف أفراد يعمموف معًا وفقًا لمجموعة مف القواعد المنظمة  :رسميـة      
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ويتـ فييا تحديد دور كؿ عضو بوضوح وكذلؾ  منفصؿ،لضبط التفاعؿ بيف األعضاء بشكؿ 
 بدقة.مكانتػو في حـر الجماعة 

وتتكوف بصورة تمقائية دوف  األفراد،تنشأ نتيجة االتصاؿ المستمر والتفاعؿ الحر بيف  :رسميـةوغير 
   وجماعة األصدقاء(.ة أف تكوف قواعدىا موضوعة بدقة ووضوح مثؿ )جماعة الفنوف المدرسي

جبارية: اختيارية-4    وا 

         .في أي وقت وخروجو منيا ودخولو ليايختار الفرد عضويتو فييا  :اختياريـة    

 ،1993 ،)ناصر أسرة( كرة،ينتمي ليا الفرد بدوف أف يكوف لو رأي في ذلؾ مثؿ )فريؽ  :إجبـاريةو
 .(102-103صػ

 متجانسة وغير متجانسة:  -5 

تقوـ عمى أساس درجة التجانس بيف أعضائيا مثؿ )طبلب يدرسوف مادة  متجانسـة:    
  (.وطبلب قادموف جدد متخصصة،

ناث)ذكور  الجنس مثؿتقوـ حسب  :متجانسةغير و  كبار، مراىقوف، أطفاؿ،( أو السف مثؿ )وا 
 .شيوخ(

 ثابتة وغير ثابتة :  - 6 

جماعة  األسرة،مثؿ ) وأىداؼ مشتركةلوجود عبلقة داخمية بيف أفرادىا وتجانس  :ثابتـة    
 .النادي(، ولوجود ميوؿ عامة مشتركة كحب الوطف مثؿ )جماعة الطائفة(

كجماعة الجميرة وتعني اجتماع الناس لسبب عارض، ويكوف الشعور بيف أفرادىا  :ثابتـةغير و
 والعاطفة.وتجمعيا وحدة الدافع  سطحيًا،

  دائـ،مجموعة مف األفراد يجمع بينيـ قبوؿ مصدر إثارة مشترؾ وىذا غير  فالجميور

  مشترؾ،يحركيـ دافع اقتصادي  فجميور المصمحة

  .مشتركة: وىـ الذيف يتحالفوف مع قائد ليـ لتحقيؽ أىداؼ وجميور التطابؽ
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صغرى وكبرى: -7  

 .(والحرفية: مثؿ )مختمؼ الجماعات المينية صغـرى

 .توجييا بعض األفكار األولية البسيطة وىي التيوالجميور(  )الحشدمثؿ  :كبـرى

 الال استغراقية: االستغراقية و  -8    

 .عندما يكوف األعضاء فييا متضمنيف في الجماعة الكبرى :استغراقيـة 

)عضو محافظة في دولة  لمعضوية في جماعة أخرى: عندما ال تؤىؿ العضو فييا ال استغراقيـةو
 (  104صـ ،السابق المرجع) وعضو نادي(

 وظائف الجماعات   -7

إف الوظيفة الرئيسية لمجماعة أنيا تمنح الفرد إحساسًا باليوية أو الكياف عندما يكوف عضوًا       -
ومثاؿ ذلؾ تجربة طاقـ  ليا،أو أمة ينتمي  ىيئة،أو ألية منظمة أو  ليا، وتعممو الوالءفييا، 

لكف روح الجماعة  مختمفة،أفراد ينتموف إلى بيئات  وتألفت مف( Herdalكونتيكي التي قادىا )
 الجماعة،جيدًا لدور الجماعة في توجيو السموؾ نحو ىدؼ  وكانت مثاالً جمعتيـ في ىذه الرحمة 
 نجاح.حققتو الجماعة مف  بما والفخر باليوية واالنتماء ليذه الجماعة وكاف كؿ فرد منيـ يشعر

ويتنوع السموؾ داخؿ الجماعة بسبب ما تقدمو الجماعة مف اتصاؿ بيف األعضاء يؤدي إلى    
باإلضافة لما سبؽ فإف الجماعة تقوـ بعدد مف  لمجماعة. باالنسجاـ والوالء التفاعؿ والشعور

  ىي:الوظائؼ 

اصة بأفرادىا وكذلؾ التوقعات التي تتطمبيا الخ والمطالب االجتماعيةتبّني االتجاىات الثقافية  (1
 منيـ.المواقؼ االجتماعية المختمفة 

               .أفعالو، واتجاىاتولو ممكية  سموكو، وتؤكدوتسانده في  لمفرد،والنفوذ تقدـ الدعـ  (2

          .ولممارسة تأثيره اإليجابي تيّيئ لمفرد وسطًا اجتماعيًا يشبع فيو حاجاتو، (3

تكويف صفات الفرد الشخصية بفضؿ ما تقدمو لو مف خبرة بالوحدة االجتماعية تساعد في  (4
 وُمثؿ مجردة.وما تزوده بو مف استجابات معممة عمى شكؿ مبادئ أخبلقية  االجتماعي،والسموؾ 
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والمعايير واألدوار تقوـ الجماعة االجتماعية بتشكيؿ شخصية الطفؿ وفؽ منظومات القيـ  (5
وىي بذلؾ  األقراف،السائدة ضمف إطار مؤسسات التنشئة االجتماعية كالمدرسة وجماعة  الثقافية

 :مف الوظائؼ مف أىميا تحقؽ عدداً 

  إعداد الفرد لتحقيؽ التكيؼ مع الوسط االجتماعي مف خبلؿ تدريبو عمى تمثؿ خصائص ذاؾ
تحقيؽ الوحدة  بغيةواتجاىاتيـ وتصوراتيـ وقيميـ  وتقبؿ أحاسيسيـ ومشاركة أفرادهالوسط 

ذلؾ نجد أف الجماعة أقدر عمى حؿ المشكبلت المعقدة مف  واليوية االجتماعية ومفاالجتماعية 
ويتعاوف مع  منيا،وألف كؿ عضو في الجماعة ييتـ بجزء  القرارات،لجرأة الجماعة في صنع  الفرد،

 عنده.يكثر الخطأ في حيف يضطر الفرد منفردًا لحؿ جميع خطواتيا ف حميا،أقرانو لمحاولة 

  والمواىب  والتجارب الفرديةإف عمؿ أفراد الجماعة معًا يؤمف وفرة مف األنظمة الضرورية
  لمجماعة.الخاصة 

وأشار البعض بعزؿ أنفسيـ ألف الجماعة  منفرد،وقد اعتقد قديمًا أف الشخص المبدع ىو وحيد   
نتاجية عالية،عة تحوي قدرة إبداعية لكف ظير حديثًا أف الجما وتنبذ أفكاره،تسحؽ إبداع الفرد   وا 

والمرونة في استخداـ  الخبلؽ،وتشجيع التفكير  التجارب،ومف المؤكد أنو مف خبلؿ التعاوف في 
  الجماعة.ويتـ تبادليا مع األعضاء فيتحسف إنتاج  الجماعة،تتولد أفكار جديدة في  الخياؿ،

غيرة حؿ أكثر مف )ثماني( مشكبلت مف ومف خبلؿ دراسة مقارنة نجد أنو بوسع الجماعة الص  
أما الفرد الواحد فإنو قد يحؿ )خمس( مشكبلت فقط مف مجموع  مشكمة،مجموع )خمس عشرة( 

 .(25 – 24صػ ،1981 ،)زيداف مشكمة.)ثبلث وستيف( 
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 رابعًا: وسائل اإلعالم ودورها في تربية الطفل

 وتأثيرها عمى الطفل برامج التمفزيونأواًل: 

 قدمة:م

إلف الطفؿ يبدأ في التعرض لتأثير  نظراً  ،الطفؿيعّد التمفزيوف مف أكثر وسائؿ اإلعبلـ تأثيرًا في 
وتؤكد بعض الدراسات أف تزايد دور  ،المدرسة االبتدائية ما قبؿبرامجو المختمفة منذ مرحمة 

سرة التمفزيوف في التنشئة االجتماعية في مجاؿ ثقافة الطفؿ يأتي عمى حساب دور كؿ مف األ
والتمفزيوف  ،الجياز ودوره لعمميات نقد شديدة األمر الذي عّرض ىذا ،والمدرسة في أغمب األحياف

تربط بيف الصورة  حيث ،األطفاؿكوسيمة إعبلـ سيمة التشغيؿ والتأثير لما ليا مف قوة في نفوس 
ما مف خبلؿ  ،والحركة يعّد مف األجيزة التي تؤدي دورىا المباشر في التنشئة بأنواعيا المختمفة

 ، 2005درويش )الرمحيف، مف برامج وأعماؿ درامية عامة ومتخصصة وبرامج أطفاؿ. يعرض
 (.233ص:

وأنو  األطفاؿ، وخاّصة ،واسعاً رًا مفر منيا أننا أماـ جياز قوي ويؤّثر في الناس تأثي والحقيقة التي ال
ف في تربية االبف بعد أصبح ثالث المشاركي أنو ،التقميديحؿ في كثير مف األحواؿ محؿ المعّمـ 

 theاإلنكميز، يطمؽ عميو  التمفزيوف ىو الوالد الثالث أو ما قيؿ: إفلدرجة أّنو قد ، األب واألـ
third parent  ففي ظؿ تراجع دور االتصاؿ الشفيي بيف أفراد  ،لما لو مف تأثير عمى األطفاؿ

بخاصة التمفزيوف ليصبح لو دور يوازي  ،المجتمع وداخؿ األسرة الواحدة تقدـ اإلعبلـ الجماىيري
وخصوصًا بعد أف، أصبحت القنوات  (.233:، ص2005درويش الرمحيف،) دور األبويف.

غراءً  ،انتشاراً الفضائية بما وصمت إليو ىي وسيمة االتصاؿ األكثر   .واألوسع مدى واألكثر جذبًا وا 

تمتمؾ  الطفؿ، كمالنقؿ معمومات جديدة إلى  أو المباشر،وتعد برامج التمفزيوف وسيمة ميمة لّمتعمـ 
آؿ -)العبد الطفؿ.ومف ثـ تستطيع التأثير عمى عقمية  واحد،القدرة عمى التثقيؼ والترفيو في آف 

 واحد، فتأثيراتفي اتجاه  واحدة، أويكوف عبر طريؽ  وىذا التأثير ال 123):، ص2006عمي 
أف نورد طرؽ  كافة، ويمكفبرامج التمفزيوف عمى األطفاؿ متعددة ومتنوعة وتحدث في المجاالت 

 تأثير برامج التمفزيوف عمى األطفاؿ في النقاط التالية:

  برامج التمفزيوف تكسب الطفؿ أنماطًا مف السموؾ االجتماعي في حياتيـ االعتيادية وبيئتيـ
تؤثر سمبًا أو إيجابا في عممية التكيؼ االجتماعي التي تسيـ فييا األجيزة األخرى  المادية، كما

 كاألسرة والبيئة 
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  د أفعاؿ عاطفية لدى مف خبلؿ إثارة ردو  االتجاىات،تسيـ برامج التمفزيوف في بمورة وتّغير
مع العمـ أف لكؿ طفؿ قابمية خاصة لمتأثير ببرامج  ذكي،األطفاؿ عف طريؽ تقديـ مشيد درامي 

 التمفزيوف.

  ماىي في  صغرىـ، منياتييئ برامج التمفزيوف لؤلطفاؿ أف يتعرفوا إلى أشياء كثيرة منذ
اىدة حياة الحيواف في غابة فالطفؿ الذي لـ تتح لو الفرصة لمش عنو،محيطيـ ومنيا ماىي بعيدة 

مسابقة سيارات يمكف أف يشاىدىا مف خبلؿ الشاشة  البحر، أوسفينة ضخمة تشؽ عباب  كثيفة، أو
 الصغيرة.

  أف برامج الخياؿ تشبع كثيرًا مف  واقعية، كماالتمفزيوف ببرامجو وأفبلمو يّزود الطفؿ بخبرات
ىي  فحسب، بؿطفؿ بالمعمومات واألفكار والقيـ أي أف برامج التمفزيوف ليس وسيمة تّزود ال رغباتو،

 السموؾ.إلى جانب ذلؾ تسيـ في تشكيؿ لوف مف ألواف 

  برامج التمفػزيوف ليا أثر عمى األفراد عاّمػة واألطفاؿ والمراىقيف خاّصة إذ أف لكؿ طفؿ مف
األطفاؿ مجموعة مف االستعدادات التكوينية التي تعمؿ بعد التعّرض لموسيمة اإلعبلمية كالتمفزيوف 

 ية، وماجومثؿ ىذه االستعدادات تقّرر نوع الوسيمة التي يقبميا الشخص دوف سواىا مف  مثبًل،
المعمومات، يرسخ في ذىف الشخص مف معمومات تقدّميا ىذه الوسيمة وكيؼ يفّسػر الشخص ىذه 

 .  (31ص: ،1989، عوده الخطيب، الزبادي،)عميو. مدى تأثيرىا  ما وبالتالي

وتعتبر برامج التمفزيوف وسيمة ميمة لمطفؿ مف أجؿ إشباع حاجاتو ورغباتو فيو يرى عالمًا مبيرًا 
، 2002 ،العمي)الخبرة مف الصور المتحركة والمناظر المختمفة وتعد ىذه الوسيمة مف أىـ مصادر 

 (.82:ص

ة عمى وتصبح لمطفؿ برامجو المفضمة والتي يرغب في مشاىدتيا بؿ ويحرص في أحياف كثير 
حيث  أسري،وتتميز مشاىدة التمفزيوف دوف وسائؿ اإلعبلـ األخرى بأنيا نشاط  باستمرار،متابعتيا 

ويصبح التمفزيوف  البيوت.الحظنا في إحدى دراساتنا الميدانية أف ىناؾ جماعات مشاىدة تنشأ في 
 (.112ص: ،1998،)معوض كجياز إعبلمي ليس أقؿ أىمية مف الدروس التي تقدميا المدرسة

 التمفزيون وطفل الروضة: -1

فبعد  ،إف األطراؼ التي تشترؾ في تشكيؿ الناشئة أصبحت اليـو عمى درجة كبيرة مف التنوع والكثرة
أف كانت األسرة تمثؿ الطرؼ األساسي والياـ الذي يشترؾ مع المدرسة في تشكيؿ النشء مع 
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بما فاؽ أثر بعضيا عمى ما تستطيعو نجد اليوـ أطرافًا أخرى عديدة ر  ،إكسابو الشخصية المميزة
ويقصد بيا المواد واألدوات  ،ومف أبرز ىذه األطراؼ وسائؿ اإلعبلـ ،األسرة والمدرسة مجتمعيف

ومف  ،التوعية والترفيوي مف أبرزىا التعميـ والتثقيؼ و التي يستخدميا اإلعبلـ في تحقيؽ أىدافو الت
بما ليا مف خصائص إعبلمية تميزىا  ،السينما والفيديوأىـ ىذه الوسائؿ التمفاز واإلذاعة والصحافة و 

 (7ص: ، 1998 ،)ىنيدي عف غيرىا مف الوسائؿ

يز بو برامجو لما تتم ،في نفس الوقتويعد التمفاز مف أحدث وسائؿ االتصاؿ الجماىيري وأخطرىا 
الصور غيرىـ في مشاىد متكاممة تعتمد عمى الخبرات لؤلطفاؿ و المعمومات و في تجسيد لؤلفكار و 

أو األلحاف الموسيقية أو المؤثرات  ،الحية أو المتحركة المقترنة بصوتيا الداؿ عمى عمؽ المشاعر
يضيؼ عمييا وبمونيا الطبيعي أو الزاىي الذي  ،و تثير اىتماميـ ،الصوتية التي تجذب انتباىيـ

مف أبناء ىامة ومف جية أخرى تشكؿ الطفولة شريحة  ،يزيد مف قوة تأثيرىامزيدًا مف الواقعية و 
ؿ أساسيات تكويف شخصيتو كما تعتبر مرحمة ىامة مف حياة الفرد تشك المجتمعات عمى اختبلفيا،

أصوليا إلى ىذه ات الرئيسية لشخصية الفرد ترجع و وتؤكد الدراسات السابقة أف السم ،وخصائصو
وفرة في سف % مف المكتسبات العقمية المت50حيث أثبتت الدراسات  ،الفترة اليامة مف حياتو

 (.8ص: ،2000 ،)معوض السابعة عشر مف عمره يحصؿ عمييا الطفؿ في سنوات عمره األوؿ

ويعد التمفاز أوؿ وسائؿ اإلعبلـ التي يبدأ معيا الطفؿ تفاعبًل مباشرًا دوف وسيط فالطفؿ منذ والدتو 
وفي أسابيعو األولى يثبت عينو عمى أي مصدر  ،يظير كثيرًا مف السموؾ نحو العالـ الخارجي

لكف عبلقتو بالتمفاز تبدأ منذ السنة الثانية وتعتمد تمؾ العبلقة عمى حاستي ) السمع  ،ضوئي
وعند بموغ الطفؿ السنة  ،الرئيسيتيف لمحصوؿ عمى المعمومات( المتيف تعتبراف القناتيف البصرو 

ضؿ مف برامج التمفاز التي تعتمد عمى الخياؿ السادسة يكوف قد توصؿ إلى اختيار برنامج مف
سنوات ( في االرتباط بجياز 6-3ويبدأ الطفؿ مف ) ،والحركة السريعة وجاذبية الصور المتحركة

 .نت رؤيتو لو عرضية في سف الثانيةالتمفاز فيشاىد بانتظاـ بعد أف كا

أداة مسمية وبديمة عف  ينظر الطفؿ ما قبؿ المدرسة إلى التمفاز ويتعامؿ معو عمى أساس أنوو  
ويقضي طفؿ الروضة  ،كما أنو ال يتطمب مجيودًا وسيؿ االستعماؿ ،المعب  يسيؿ التعامؿ معيا

وقتاً  ليس بقميؿ تقدره بعض المصادر بثمث حياتو االستيقاظية وبذلؾ يعد التمفاز أكثر األنشطة 
( 45شاىد التمفاز لمدة )وقد أظيرت الدراسات أف طفؿ الثبلث سنوات ي ،التي تأخذ وقت الطفؿ

 ،ونصؼ أما طفؿ الخامسة فيقضي ساعتيف احد بينما يقضي طفؿ الرابعة ساعةدقيقة في اليـو الو 
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وتعتبر الفترة مف خمس سنوات إلى السبع سنوات المرحمة التي يبدأ فييا الطفؿ أقصى اىتماـ 
 (. 63ص: ،1999 ،)محمد بمشاىدة برامج التمفاز

 التمفزيون عمى النمو المتكامل لمطفل:أثر برامج -2 -1

استخدمت في كثير  والكبار، حيثتعد البرامج التمفزيونية مف الوسائؿ الناجحة في تعميـ الصغار 
برامج التمفزيوف معظـ نواحي  الحضانة، وتغطيمف الجامعات والمدارس ورياض األطفاؿ ودور 

 المختمفة، وبرامج تعميمية لممراحؿفزيوف برامج التم واألعمار، ويبثإلى جميع الفئات  الحياة، وتتوجو
خبارية، واجتماعية ثقافية، وبرامج عبلمية، وا  وبرنامج ليواة الفنوف عمى  واألفراد،لؤلسر  ترفييية، وا 

والسيما فئة األطفاؿ  الناس،تمعب برامج التمفزيوف دورًا مؤّثرا في حياة  كّمو،اختبلؼ ألوانيا. ولذلؾ 
لذلؾ ال بّد  ليـ،ئات مشاىدًة لو ويعطونو وقتًا في مشاىدة برامجو المخصصة منيـ ألنيـ أكثر الف

 المختمفة، فقدمف معرفة اآلثار اإليجابية والسمبية ليذه المشاىدات في حياة األطفاؿ ومراحؿ نموىـ 
ويصاب بالوىـ فيما يشاىد عمى  أمره،أثبتت الدراسات في ىذا المجاؿ أّف الطفؿ يقع في حيرة مف 

 (.102:ص ،2006،أبو معاؿ )الحقيقة. شة الصغيرة مع أّنو الواقع أو الشا

ىية ما مايحاوؿ الطفؿ أف يكتشؼ  وفييا المعموماتوتتسـ مراحؿ الطفولة بأّنيا مرحمة البحث عف 
تزايد نمّو الطفؿ تتزايد رغبتو في  منو. ومعوماذا يتوقع العالـ الخارجي  الخارجي،يتوقعو عف العالـ 

البحث عف معمومات إضافة الكتساب خبرات متنّوعة مف عّدة مصادر. ومف أجؿ ذلؾ يتعّدى 
حدود الوالديف واألسرة ويّتجو إلى االعتماد عمى وسائؿ االتصاالت المتنّوعة األخرى وأىميا 

 التمفزيوف.

فيو يرى عالمًا مبيرًا مف  ،حاجاتو ورغباتو ويعتبر التمفزيوف وسيمة ميمة لمطفؿ مف أجؿ إشباع
 ،العبد آؿ عمي)الخبرة الصور المتحركة والمناظر المختمفة وتعّد ىذه الوسيمة مف أىـ مصادر 

 (.122:ص ،2006

منيا أّف الطفؿ الذي يقضي  األطفاؿ،وىناؾ أثر واضح لبرامج التمفزيوف في جوانب نمّو شخصية 
قد يؤدي بو ذلؾ إلى تخمؼ في قدراتو عمى التصّور والتخّيؿ  التمفزيوف،وقتًا طويبًل أماـ شاشة 

وىذا مما يتناقض عادًة مع المطالعة التي تكسب األطفاؿ النظر إلى الصور  ،واالبتكارواإلبداع 
 والجماعية، والطفؿمما يؤدي إلى استيعابيا وفيـ مدلوالتيا الفردية  الحروؼ،المقروءة التي تمّثميا 

رأ ويطالع الكتاب يتمّتع بقدرة عمى التّخيؿ الحّر في استخبلص الصور والمعاني والمفاىيـ عندما يق
 والكممات والتراكيب. خبلؿ الحروؼمف 
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مف خبلؿ مشاىدة الطفؿ  والشعور، أماوىّذه التخيبلت والتصورات التي تنمي حركة الفكر والعاطفة 
رىا العاـ وفي تفاصيميا التي تكوف معدة مف ينظر إلى صور جاىزة في إطا التمفزيوف، فإنولبرامج 

قبؿ خبراء في النص والديكور والتصوير واإلخراج والصوت فتبدو وكأنيا األكمؿ واألفضؿ 
مما يبطئ في  ،منو التفكير والتخيؿ والتصور مسممة، ال تحتاجالطفؿ كحقيقة  واألسيؿ، فيأخذىا

 (.103ص: 2006 ،أبو معاؿ)عنده تنمية حركة الفكر والتخيؿ 

تعويده عمى مزيد مف السيولة في طمب  الحاؿ، ىووأثر برامج التمفزيوف عمى الطفؿ في ىذه 
األشياء والحصوؿ عمييا وىي قادرة عمى إيصاؿ المضموف إلى الطفؿ في مراحؿ عمره المتقدمة 

 المدرسة أف تكوف برامج التمفزيوف وسيمة دافعية ما قبؿفي مرحمة  باستطاعتو، وىوبحيث يكوف 
شاىد مف معمومات  عندما يحس الطفؿ في مرحمة المدرسة أنو بحاجة إلى استكماؿ ما ،لممطالعة

 الكتب، معغير مستممكة في البث التمفزيوني يممؾ وسائؿ ترغيبية تربوية تحث الطفؿ عمى مطالعة 
تّحد مف  برامج التمفزيوفإعبلمو بالكتب الصادرة قديمًا وحديثًا. أما عمى مستوى لعب األطفاؿ فإف 

قد يبرمج لو ألعابًا تربوية وثقافية  المرافقة، لكنوانطبلقة الطفؿ غير المقيدة في المعب والحركة 
 .(104: ص ،2006 ،ونشطات يدوية وفنية وموسيقية ذات فائدة )أبو معاؿ

 لمطفل:دور برامج التمفزيون في تنمية الجانب المعرفي الثقافي -1-3

أصبحت تشارؾ في العممية التعميمية مشاركة فعالة  ترفيو. بؿمجرد وسائؿ تعد وسائؿ اإلعبلـ  ال
فيناؾ برامج تثري معرفة  مباشرة.حيث تقوـ وسائؿ اإلعبلـ بميمة التعميـ بطريقة مباشرة أو غير 

الطفؿ بطرؽ غير مباشرة وىناؾ برامج أخرى تقدـ مادة تعميمية منظمة مف خبلؿ برامج منتظمة 
وبصفة عاّمػة فإف البث اإلعبلمي ألّي مادة يضيؼ معرفة لممشاىد في  ،عميميةتسمى البرامج الت

ودراسة العبلقة بيف التمفزيوف والنّمو المعرفي بدأت منذ  (24ص:، 1992 ،)حنا اتجاه معّيف
ولو أّف االىتماـ الجدي بدراسة ىذا المجاؿ تأّخر حتى السبعينات مف  ،الخمسينات مف ىذه القرف

كاف أحد  1975جرت في بريطانيا عاـ  ،ي دراسة تجريبية ألثر التمفزيوف عمى الناشئةفف ،ىذا القرف
األسئمة الرئيسية التي أثيرت في ىذا المجاؿ ىو: ىؿ يمنح التمفزيوف الطفؿ رصيدًا مف المعمومات 
العاّمة أفضؿ مما يمكف إحرازه مف غيره؟ أـ أّنو يحرمو مف الحصوؿ عمى ثمار ىائمة مف المعرفة 

بينت ىذه  إلييا؟ وقدالوسائؿ األخرى التي يسطو التمفزيوف عمى الوقت الذي يمكف أف ينصرؼ ب
إلى تحسيف معارؼ الطفؿ المشاىد عف زميمو مف  ال تؤديالدراسات أّف برامج األطفاؿ اإلعبلمية 

 والتذكر، وباألخصأّف ىذه البرامج مشيورة بدرجة معقولة وسيمة الفيـ  الضابطة. معالمجموعة 
 ثبلثة:وليذا أسبابًا  بالحركة.عند اشتماليا عمى فقرات تعّج 
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الكثير مما يّقدـ في التمفزيوف مف برامج لؤلطفاؿ معروؼ لدييـ مف قبؿ أو أّنو في متناوؿ  : إف1
سيؿ مف ىؤالء األطفاؿ الذيف لدييـ بعض الوقت الزائد فيحصموف عميو مف مصادر المعرفة 

معظـ ىذه البرامج في فتح واقتحاـ آفاؽ جديدة ومستواىا شديد االنخفاض حّتى  األخرى. وتفشؿ
 بالنسبة لؤلطفاؿ صغار السف.

يمكف االحتفاظ بالمعمومات التي تقّدـ في ىذه البرامج بالنسبة لؤلطفاؿ دوف العاشرة أو  ال :2
وفي ىذا  عشرة،الحادية عشر وبعد تمؾ السف تقّؿ مشاىدة تمفزيوف األطفاؿ دوف العاشرة أو الحادية 

مف  يكوف المشاىد القديـ )الذي بدأ مشاىدتو وىو في السادسة أو السابعة( أكثر معرفة السف ال
 ضعيفة.ىنا فإف عممية اختزاف المعمومات  الحديث، ومفالمشاىد 

ذلؾ أّف الطفؿ قد يكتسب  ومثاؿ المعروضة: التخصيص الشديد في مادة معظـ البرامج 3
معمومات محددة عف حيوانات أو نباتات معيّنة ولكنو لف يحصؿ عمى مزيد مف المعمومات العامة 

 .(25ص: 2002 ،يًا أو في اختبارات المعرفة )حنامف ىذا النوع الذي سوؼ يختبر مدرس

في إثراء معمومات الطفؿ  حقيقياً  ومف ناحية أخرى فإف البرامج اإلعبلمية لمكبار قد تسيـ إسياماً 
تفوتيـ. عندما تعالج الموضوعات التي ييتـّ بيا األطفاؿ باستثناء النقاط الجوىرية التي غالبًا ما 

 القصيرة.طريقة العرض العادية مثؿ االعتماد عمى مجموعة مف الخبراء واستخداـ األفبلـ  وتؤثر

وقد يستطيع األطفاؿ صغار السف واألقؿ ذكاء أف يستعيدوا األحداث التي وقعت في البرامج ولكنيـ 
مصادر  مف التناقض أّف أّشد الحوار. ولعّموثـ يفقدوف خيط  المنطوقة، ومفيستوعبوف قميبًل الكممة 

المعرفة المفيدة والمؤّثرة لؤلطفاؿ ىي برامج المساء التي لـ ُتّعد خصيصًا لمتعميـ وقد بيّنت الدراسة 
ذاتيا أّف المشاىديف ليذه البرامج غير التعميمية أشمؿ إحاطة مف غيرىـ في مياديف غير متوقعة 

اإلعبلمية ويعتمد الكثير في مف البرامج غير  لممعرفة. إذ مف الواضح أف المشاىديف يفيدوف كثيراً 
 (.43:ص ،2002 ،حنا)البرامج ىذا الشأف عمى نوعية وحجـ ىذه 

عدـ وجود فرؽ واضح في  وتبيف سنوات 6-5عمى أطفاؿ أعمارىـ بيف  1971وأجريت دراسة عاـ 
ال بيف األطفاؿ الذيف يشاىدونو واألطفاؿ الذيف  المعمومات التي يبثّيا برنامج )سيزاـ ستريت(

كما لـ يجد فرقًا واضحًا بيف األطفاؿ الذيف شاىدوه لمّدة سنة واحدة واألطفاؿ الذيف  يشاىدونو
البعض ىذه النتائج بأنيا متوقعة ألف البحث أجري عمى فئة عمرية لـ  سنتيف. وفسرشاىدوه لمّدة 

 ،)حنا فقط سنوات 4-3فقد صّمـ البرنامج لتعميـ األطفاؿ الذيف في سف  ،يصّمـ البرنامج لتعميميا
 (.44ص: ،2002
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كما بينت الدراسة أف التمفزيوف التعميمي وسيمة ذات فعالية لتعميـ ميارات معينة لؤلطفاؿ الصغار 
 بواسطة برنامج )سيزاـ ستريت( قد برىنت عمييا البحوث.

 التالية:كما أورد التقرير النتائج 

 (، مثؿـ ستريت( )شارع سيزاـيحدث تحوؿ لمتعميـ الذي يكتسب كنتيجة لمشاىدة برنامج )سيزا -1
ـّ تعمـ مف  اسمو، معقدرة الطفؿ عمى كتابة  الكاممة، أوالتعرؼ عمى الكممات  أف ىذه الميارات ل

 البرنامج.

األطفاؿ الذيف في  البرامج، مف( سنوات أكثر تّعممًا أو تحصيبًل مف 3إف األطفاؿ في سف ) -2
 ( سنوات.5سف )

 مباشرة.ا تقدـ ىذه الميارات خبلؿ البرنامج بطريقة يتّعمـ األطفاؿ الميارات أفضؿ عندم -3

ونخرج مف نتائج ىذه البحوث بأف تأثير التمفزيوف عمى الجانب المعرفي لؤلطفاؿ يكوف أكثر 
تشارؾ األـ الطفؿ في مشاىدة البرنامج وتناقشيـ في  (، وعندما4-3وضوحًا عند األطفاؿ في سف )

أف البرنامج يكوف أكثر فعالية وتأثيرًا عندما تستجيب بيئة المنزؿ إيجابيًا لممثيرات  معموماتو، ولوحظ
 (.44ص: 2002،حنا)البرنامج. التعميمية التي يعرضيا 

 أثر برامج التمفزيون عمى النمو االجتماعي واالنفعالي:-1-4

وف والعمؿ الجماعي عف تعمؿ برامج التمفزيوف عمى تنمية الجوانب الخمقية واالجتماعية وروح التعا
الروح اإلنسانية مف خبلؿ  ويبث لؤلطفاؿطريؽ بعض المواد التمفزيونية اليادفة والمقدمة خصيصًا 

بعض المسمسبلت ذات الطابع اإلنساني ويمنح الثقة لمطفؿ بنفسو وبقدرتو وقدرات الجماعة في 
برامج التمفزيوف في إيجاد لغة اجتماعية مشتركة  لصالحو. وتساىـالسيطرة عمى الطبيعة وتسخيرىا 

 ،بينيـ الحوار االجتماعي الذي تذوب مف خبللو الفوارؽ االجتماعية جميعيـ، وتنميبيف األطفاؿ 
وتقـو برامج التمفزيوف في الوقت نفسو بتوجيو  منيـ.حسب البيئات والظروؼ التي يعيشيا كؿ 

إيجابية تتمّثؿ في ترسيخ مفيوـ العادات االجتماعية األطفاؿ نحو سموكيات ومنيجيات اجتماعية 
عنيـ عف السموكيات السمبية التي تنفر  المجتمع، ويبعدالسميمة واألخبلؽ الحميدة التي يرغب فييا 

 (.37ص: 2002 ،)حنا منيا الناس.

 دوالكبار، فيّعو في أّف التمفزيوف يستطيع ببرامجو تعزيز الجسر االجتماعي بيف الصغار  وال شؾ
 واألمياتاألطفاؿ عمى قواعد سموكية تنّظـ العبلقات االجتماعية بينيـ وبيف الكبار مثؿ اآلباء 
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والمشرفات عمى األطفاؿ في قطاعاتيـ  المشرفيفو والمربيات  والمعّمميف، والمّربيف المعممات
ومجالستيـ  ،معيـ والتحدث الكباراألطفاؿ الطاعة واالحتراـ والقدرة عمى مخالطة  المختمفة. فيّعمـ

ويّعمؽ  ،ضمف إطار اجتماعي يضعيـ في حدود معقولة مف التعامؿ في المجالس والحوار فييا
وينعكس ذلؾ إلى  ،التمفزيوف في االنتماء االجتماعي بيف األطفاؿ ومجتمعيـ الذي يعيشوف فيو

 اإليجابية. إفوتقاليده ومنيجيتو وسموكياتو االجتماعية  وعاداتو وأفرادهضرورة حبيـ لمجتمعيـ 
التمفزيوف كذلؾ جانبًا انفعاليًا حيف يقدـ لمطفؿ شعورًا باألماف مف خبلؿ األفكار المألوفة في كثير 

إثارة مف خبلؿ تنّوع البرامج مما يوفر ميدانًا لميرب مف المتطمبات اليومية إلى  البرامج، وعنصرمف 
 .(38:ص ،2002حنا.)والفكاىة. عالـ أّخاذ مف الخياؿ والرومانسية والترويح 

بدراسة  Vinceفنس  Oppenheimوأوبف ىايـ  Himmler Waitوقد قاـ الباحثوف ىمؿ وايت 
حوؿ تأثير برامج التمفزيوف عمى النّمو االجتماعي واالنفعالي عند  (1958ميدانية كبرى سنة )

 األطفاؿ توصموا إلى خمس نتائج:

 سمبي.إّف فعؿ المشاىدة ذاتو ىو نشاط ذىني  -1

 تستطيع برامج التمفزيوف أف تقود الطفؿ إلى تفضيؿ رؤية نسخة مف الحياة عف الحياة ذاتيا. -2

 يفرز التمفزيوف حالة المشاىدة وفقداف المبادرة. -3

 برامج الػتمفزيوف تضجر. -4

 التخيؿ.برامج التمفزيوف تنيؾ  -5

ف كاف األمر يقتضي عدـ تعميميا  مطمؽ، بشكؿ ويبدو مف خبلؿ النتائج الخمس السابقة الذكر وا 
  المجاؿ.أنيا تبلمس الحقيقة إلى حد بعيد حسب تأكيدات البحوث في ىذا  إال

 تأثير برامج التمفزيون عمى النمو المغـوي:-1-5

ما إذا  الطفؿ، وبخاصةالتمفزيوف ليا أثر عمى تكويف المغة ونمّوىا عند  المغوية، فبرامجمف الناحية 
أف النمو المغوي عند الطفؿ مرتبط باستماعو إلى كبلـ اآلخريف في المرحمة األولّية مف تعمّمو  عرفنا
 المغة.

إقامتو في سنوات حياتو  لمغة، ىيوقد أثبتت الدراسات التربوية أّف أبسط شروط اكتساب الطفؿ 
قة برامج التمفزيوف دّلت الدراسات أّف عبل وقد مباشرةاألولى عبلقات ثابتة بينو وبيف المحيطيف بو 
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 سنوات، فقدثبلث سنوات وأربع  ما بيففي تعميـ النطؽ ونّمو المغة عند الطفؿ تظير في العمر 
يشاىدىا، % مف مسار األحداث الواردة في البرامج التي 20ثبت أّف الطفؿ في ىذه السف يستوعب 

أف يستوعب في  ال يستطيعحيف أّنو  متبلحقة، فيأّف يتابع عشريف فعبًل أو حركة كاممة  ويستطيع
 الذاكرة أو يستفيد بواسطتيا أكثر مف ستة أفعاؿ أو حركات كاممة.

وفي ىذا المجاؿ تؤّكد دراسات مختمفة أجريت في الواليات المتحدة األمريكية أّف برامج التمفزيوف 
ف يزيد مف التمفزيو  األميات، أفّ دراسة أخرى قررت  األبناء، وفيتعتبر أداة تعميمية يستفيد منيا 

قدرة أطفاليف المغوية وخاّصة في المفردات ويعّمـ صغار األطفاؿ الكثير عف الحياة ويعدىـ لمذىاب 
 (.38:، ص 2002،حنا)المدرسة. إلى 

ومف الشيء  ،ومف جية أخرى فإف المغة تتطمب منا أف ننتقؿ مف الواقع الممموس إلى المجرد
أال نخاطر بتجميد إمكانيات التجريد الذىنية عند ونسأؿ ُترى  التجريدي.المحسوس إلى المعنى 

زيوف وما يقدمو مف وىذا ىو أحد جوانب الضعؼ في التمف ،الطفؿ عندما نعطيو صورًا كاممة وجاىزة
إذًا ىي لغة  ،وىناؾ ضعؼ آخر في المغة التمفزيونية فيي بشكؿ عاـ ثمرة محادثة ،لغة تمفزيونية

ة ىي أّف الطفؿ يجب أف يكتسب كّؿ ىذه األشياء المّعقدة والمشكمة الخطير  ،منطوقة بشكؿ مباشر
سنوات وبعد ذلؾ عميو أف يكَوف بنية لغتو وتعابيره المستقبمية والتي يصعب اكتسابيا  6قبؿ سف الػ 

ولمحيمولة دوف ىذه المعطيات عمينا أواًل أّف نترؾ الطفؿ يتكّمـ أماـ  ،إذا قّيد نفسو بمغة بسيطة
 أفضؿ. وعمىلواقع نميؿ إلى أف يصمت ونطمب منو اإلصغاء لكي يفيـ بشكؿ ولكننا في ا ،الشاشة

العكس مف ذلؾ فالطفؿ يجب أف يقوؿ ما يرى ويشرح بشكؿ شفوي تصرفات وىيئات الشخصيات 
ف وأف يخّمنوا  ما يرونوكاف الطفؿ مشغواًل عف الكبلـ بالنظر فبل مانع أف يشرح الكبار  اإليمائية، وا 

 (.41:ص، 2002، حنا)والديكورات وأف يسموا األشياء  ما سيحدثويتوقعوا 

 وبنتيجة دبيفوفي ىذا المجاؿ أيضًا أكدت الدراسات اإلعبلمية والفسيولوجية التي أجرتيا ماري 
ال يتّعمموف مف  ،األطفاؿ في المرحمة األولى لنموىـ أي في الرحمة الحسية المخبرية، أفّ المراقبة 

 (.104:ص ،2006 أبو معاؿ،)المغوي. برامج التمفزيوف شيئًا يذكر في الجانب 

كما أشارت ىذه الدراسات والتجارب التربوية إلى أّنو مف الخطأ اعتبار اإلكثار مف مشاىدة برامج 
 ال يعني ىذاومحدود. و البد مف تأثير نسبي  الدماغ، بؿالتمفزيوف يؤدي إلى التعطيؿ الكمي لفاعمية 

بالخمؿ نتيجة أسباب قد تحدث في مراكز معّينة في  ال تصابأّف بعض نواحي النمو الدماغي قد 
 تؤدي إلى تأخير في النطؽ أو فقدانو أحيانًا. المخ، قد
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 ولذلؾ فالمشاىدة المكثفة مف قبؿ الطفؿ لبرامج التمفزيوف قد تؤدي إلى عامميف سمبييف ىما:

يؤدي إلى أّف الطفؿ لف يفيـ منو إال نسبة  واحدة، وىذااالكتفاء باالمتناع إلى الكبلـ مف جية  - أ
 ولف يحتفظ في ذاكرتو إال بنسبة ضئيمة جدا منو. ضئيمة،

إف االنشغاؿ عف تحريؾ جياز النطؽ والحوار الكبلمي والمنطقي أثناء المشاىدة التمفزيونية  - ب
يعني حدوث اضطراب في عممية  الكبلـ، وىذاستقباؿ إلى ضعؼ في مركز ا المكثفة، يؤدي
أّف تتأّخر عف الحد الطبيعي الذي يفترض أّف يكوف في مرحمة معيّنة مف مراحؿ  النطؽ، ويمكف

، 2006،)أبو معاؿ لو أو يشاىد البرامج التمفزيونية المخصصة  ،الطفولة التي يستقبؿ فييا الطفؿ
 .(105:ص

إذا ارتبطت  العربي، وخاصةدراسات لغوية ميدانية عف لغة الطفؿ  ال توجدومف المسمـ بو أنو 
وثمة جيود أولى تشرؼ عمييا المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموـ إلعداد  التمفزيوف.ببرامج 

أّف دراسات قد نشرت حتى اآلف في ىذا  ال يبدو العربي، ولكفمشروع الرصيد المغوي عند الطفؿ 
خاصة  ،إّف مشاىدة برامج التمفزيوف يمكف أّف تعّمـ األطفاؿ (.214ص: ، 2003،المجاؿ )كبارة

لكف الميـ أّف  ،الكثير بؿ ويمكف حتى أّف تساىـ في تطوير مياراتيـ المغوية واإلبداعية ،الصغار
دراؾ وعف معرفة ال صحيح، وبفيـنفعؿ ذلؾ في إطار تصور  كمجّرد استسياؿ أو غرؽ في  وا 

فالتمفزيوف في  (.60:ص ،2003،فتحي)المريض ووسط جو مف التباىي  ،موضات أو صرعات
استخدـ بشكؿ منظـ واستخدمت فيو لغة صحيحة وتراكيب لغوية  حديف، إذاىذا المجاؿ سبلح ذو 

خاطئ  التمفزيوف بشكؿأّما إذا استخداـ  وتنميتيا،جيدة أمكف لمطفؿ االستفادة منو في تطوير لغتو 
سمبي واستخدمت فيو لغة غير صحيحة فإّف ذلؾ سينعكس عمى النمو  يجعؿ الطفؿ مجّرد متمقيّ 

يجب أف يكوف استخداـ التمفزيوف مدروسًا وأف تكوف برامجو  تطّورىا، لذلؾالمغوي لمطفؿ ويعيؽ 
  المختصيف.مدروسة مف قبؿ 

 الطفل:أهم اآلثار اإليجابية لبرامج التمفزيون عمى -1-6

إف مشاركة التمفزيوف في تنشئة الطفؿ االجتماعية بجانب األسرة والمدرسة حيث أف التنشئة 
ىي الطريقة التي ُيري بيا اإلنساف  حقيقية، أواالجتماعية تؤثر عمى التفكير في المجتمع بصورة 

ف االجتماعية ىي الطريقة التي يستقي منيا الناس معموماتيـ ع والتنشئة فيوالمجتمع الذي ىو 
عممية مستمرة مدى  وىي وقيمياثقافتيـ والتي يتأتى مف خبلليا لشخص أف يتبنى سموؾ الجماعة 
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الطفؿ  ( عمى85-84ص: 2002 ،تحديد اآلثار اإليجابية لبرامج التمفزيوف )العمي الحياة. ويمكف
 كالتالي: 

  اآلخريف تعمؿ برامج التمفػزيوف عمى تكييػؼ الجانب االجتماعي في الطفؿ عبر تفاعمو مع
 والحديػث معيـ.

  وتسمية، ويدربتصقؿ برامج التمفزيوف وجداف الطفؿ وأحاسيسو بما يتناسب ورغباتو مف ترفيو 
 حواسو منذ صغره عمى اإلصغاء والربط والتخيؿ.

  توسع برامج التمفزيوف خبرات الطفؿ بوصفيا مصدرًا لممعرفة تمده بالقيـ المعرفية والسموكية
 والمعرفة مف خبلؿ الوظائؼ المتعددة التي يقوـ بيا التمفزيوف.وتنقؿ لو الثقافة 

  تنمي برامج التمفزيوف الممكات العقمية والفكرية لدى الطفؿ وتشبع لديو حب االستطبلع مف
 خبلؿ البرامج الثقافية.

  مف صور وموسيقى  ما تقدـالخياؿ الواسع لمطفؿ وتفتح أمامو مف خبلؿ  برامج التمفزيوفتثير
 زاىية جذابة آفاقًا رحبة مف الخياؿ تنقمو خارج حدود البيت والشارع والمدينة.وألواف 

  تزود برامج التمفزيوف الطفؿ بالخبرات والميارات التي تدفعو إلى إتباع العادات الصحية في كؿ
 نواحي سموكو اليومي. 

لجرائـ التي مف جانب آخر ييتـ التمفزيوف بشكؿ أساسي في العديد مف البمداف بعدد كبير مف ا
 ،تتضمف تدمير وتحطيـ القيـ االجتماعية ونشر وتكريس التفاىة وسمب الحساسية وقتؿ اإلبداع

ومسح المكتسبات والمنجزات االجتماعية والتربوية  ونسؼ والتعميـوتشكيؿ عقػبة أماـ التربية 
نجازىا بصعوبة )عواض  (.48:ص ،1995 ،والتعميمية التي تـ الحصوؿ عمييا وا 

 م اآلثار السمبية لمشاهدة برامج التمفزيون عمى الطفل:أه-1-7

ضعاؼإحداث تبدالت عميقة في حياة  -1 عممية نقؿ األفكار عف القيـ الثقافية مف  العائمة، وا 
 (.52:ص ،1995 ،عواض)األطفاؿ. اآلباء إلى 

أظيرت الدراسات أف معظـ برامج األطفاؿ توجو لسد حاجة التسمية لدى الطفؿ دوف االىتماـ  -2
حداث تراكـ خبرات لديو تساعده عمى فيـ الكوف   والمجتمع.الجاد بتطوير قدراتو وا 
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التركيز عمى دور البطؿ رغـ أىمية إبراز قيمة التعاوف الجماعي والبطولة الجماعية التي  -3
 يحتاجيا المجتمع.

أثبتت الدراسات أف ظاىرة السير  فقد ينامونياالتأثير عمى وقت النوـ عند األطفاؿ والمدة التي  -4
يترتب  األطفاؿ، ممايمتاز بيا جميع أفراد األسرة بما في ذلؾ  اجتماعية(المتأخر أصبحت )سمة 

ف أثناء عميو تبعات جسمانية متوقعة حتى غدت شائعة بيف المدرسيف الشكوى مف أف التبلميذ ينامو 
 الدرس نظرًا لمسير الطويؿ الميمة السابقة.

يربط الكثير مف الباحثيف االجتماعييف بيف أفبلـ العنؼ والرعب وبيف الممارسات اإلجرامية  -5
 التي شاعت في العقود األخيرة. 

 وأكد البصرتشير بعض الدراسات إلى اآلثار السمبية لممشاىدة التمفزيونية الطويمة عمى  -6
أخصائيو أمراض العيوف أف المشاىدة غير المدروسة والجموس عمى مسافة قريبة مف الشاشة يرىؽ 

 (.52ص: ،1995 ،عواض)العيف 

تحميميـ لمكـ اليائؿ مف المعمومات  ىامة، فبعدويصؿ عمماء االتصاؿ اإللكتروني إلى نتائج  -7
إلى خطر آخر يتيدد  ، يّنبيوفالمتتابعةوالتفصيبلت التي تعبر عنيا جزيئات الصور التمفزيونية 

البشري، الجياز العصبي المرىؼ في جسـ اإلنساف وىـ يقارنوف ىنا بيف العقؿ اإللكتروني والعقؿ 
تحممو التعميمات الداخمة إليو عف طريؽ طاقة  ما زادتيصيب العطب الجياز اإللكتروني إذا  فكما

لّمؤثرة فيو والمعمومات الداخمة إليو عّما العوامؿ ا ما زادتالعقؿ البشري بالعطب أيضًا إذا  صابي
قمؽ عمماء االجتماع واالتصاؿ بدرجة أكبر فيو تأثير التمفزيوف في حياة  ما يثير يطيؽ. أما

المجتمع متمثبًل في مفاىيمو وسموؾ أفراده وجماعتو وبمعنى أشمؿ مضموف الرسالة التمفزيونية 
 .(110ص: ،1991 ،دكاؾ)الناس وأثرىا بالسمب واإليجاب عمى حياة 

عمى الرغـ مف الفوائد التي تقدميا برامج التمفزيوف لؤلطفاؿ فيما يتّعمؽ باكتساب لممعمومات و 
براز الميوؿ وصقؿ  المغوية، والقدرةوالمعارؼ والميارات  أّف ىنالؾ  المواىب، إالعمى التّخيؿ وا 

 بعض االعتبارات التي ينبغي مراعاتيا أثناء مشاىدة األطفاؿ لمتمفزيوف منيا:

  وسيمة لمنع االستمرار في المشاىدة  التمفزيوف، وأحسفعدـ ترؾ األطفاؿ مّدة طويمة أماـ برامج
 ىي طمب المساعدة مف األطفاؿ بتأدية أعماؿ صغيرة ورمزية في المنزؿ.
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 مف غير تساىؿ مشاىدة  فقط، وتجنيبيـة البرامج المخصصة ليـ السماح لؤلطفاؿ بمشاىد
 البرامج البوليسية أو التي تتضمف مشاىد العنؼ والقتؿ أو التي تثير الرعب.

 ال يصبح التمفزيوف، وحتىعمى شاشة  يظؿ موقؼ الطفؿ سمبيًا مما يعرض أمامو وحتى ال 
ي األسرة مناقشة األطفاؿ فيما يشاىدنو مف يطمب مف الوالديف والكبار ف ،التمفزيوف ممياة لؤلطفاؿ

مف برامج ومقاصدىا التي قد تخفى عمى األطفاؿ مف  ما يشاىدوفيوضّحوا ليـ أىداؼ  ناحية، وأف
 (.130:ص ،2002،حنا )أخرى. ناحية 

  المسافة بينيـ وبيف الشاشة عف  ال تقؿالتأكد مف أّف األطفاؿ يجمسوف جمسة صحيحة بحيث
 حادة.في وضع مستقيـ وزاوية رؤية مناسبة غير  ويكونوفأمتار، ثبلثة 

  ًفالتناقض بيف شّد اإلضاءة عمى الشاشة  والحجرة مظممة تماماً  عدـ مشاىدة التمفزيوف مطمقا
التأكد مف وجود قدر مريح مف الضوء سواء مف خمؼ أو مف  لمعيوف. ويجبوظبلـ الغرفة مجيد 

 مباشرة.فوؽ عمى أال يسقط عمى الشاشة 

 عادة ضبطو بعد أف يكوف قد سخف بأكممو تماماً إد ال فإف الصورة قد  ،ارة الجياز بعناية وا  وا 
 وىذا يجيد العينيف. ،تبدو غير ثابتة ومّشوىة

  النظر، ال ذلؾ ينتج عنو إجياد  طويمة، ألفعدـ التركيز النظر عمى شاشة التمفزيوف لفترات
 ،2002 ،)حنا تغيير بؤرة النظر يريح العينيفف أف نمتفت في أنحاء الغرفة بيف وقت وآخر أل بأس
 (.131ص:

وقتًا محددة المّدة بحيث ال تتجاوز  ما كانتومف ىنا فإف المشاىدة تكوف صحيحة وصحية إذا 
ذاو  معيناً  الظروؼ والشروط المبلئمة سواء مف الناحية التقنية واإلضاءة وغيرىا مف  ما تييأت ا 

حيث انتقاء البرامج التمفزيونية ذات  ،الشروط التي تكفؿ سبلمة وعدـ تأّذي الشخص المشاىد
 المضموف المناسب لكؿ فئة عمرية ولكؿ شريحة مف شرائح المجتمع.

 التمفزيون:أهداف برامج األطفال في -2-1

مرئية، يحّوؿ الخياالت إلى حقيقة  سواء، فيومفزيوف عنصر جذب لمكبار والصغار عمى حد يعد الت
أف ينقؿ  حيوية، ويستطيعيحّوؿ القصص المحكية إلى صور متحّركة فييا نشاط وفييا  وىو

كاف التمفزيوف وسيمة  والغابات. ولّمااألطفاؿ إلى أماكف ال يمكنيـ الوصوؿ إلييا مثؿ أعماؽ البحار 
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 يقة يستفيد منيا األطفاؿ والكباررية ونقمة ثقافية تيـّ الكبار والصغار فيجب أف يستغّؿ بطر حضا
 (.345:ص ،2005 ،)أبو معاؿ

ويحقؽ التمفزيوف أىدافًا كثيرًة مف خبلؿ المواد التي يعرضيا لؤلطفاؿ عمى شكؿ برامج ثقافية 
اعتبر وسيمة إعبلمية ليا األثر الفاعؿ في تنشئة الجيؿ  لذلؾ وترفييية اجتماعية، صحية وعممية،
عداده لمحياة بأشكاليا  الجديد، المستوى التربوي نبلحظ التزايد في استعماؿ برامج  المختمفة. فعمىوا 

البمداف المتطّورة عمى مستوى التقنيات التربوية  وفي واضحالتمفزيوف لؤلغػػػػػػػػػراض التربوية بشكؿ 
أبو )مخصّصة عد يوـ عدد األنظمة التربوية التي ليا شبكات تمفزيونية تربوية يزداد يومًا ب

 (.345:ص ،2006،معاؿ

 والسمع.يعني أنو يممؾ نوعيف مف الرؤية  المواد، وىذاوالتمفزيوف يذيع عبر نوعيف مف 

خبلليا يشاىد  الحقيقية، ومف المشاىد، والموضوعات، واألحداثوالنوع األّوؿ: يّتمّثؿ في تمفزة 
ـّ في الحياة الواقعية   مباشرة،العمـ بأّف ىذا المشاىد ال يراىا  العادية، معالمشاىد مف األطفاؿ ما يت

  التمفزيونية.بؿ يمتقط الصور الحقيقية بعد عرضيا في األجيزة 

وجود مف مواد وأحداث حقيقية ذات  قبؿ،أما النوع الثاني: فيكوف عبارة عف تمفزة برامج أعّدت مف 
 يفيد،مما  كمّيا. وىذاأو مزيج منيا  الماضي،أو تاريخية حدثت في الزمف  مبتكرة،مواد  أو خارجي

 التربوية.ويخدـ األىداؼ 

أف يقّدـ التمفزيوف مف خبلؿ برامجو الخدمة المنشودة في  المذكوريف، يمكفومف خبلؿ النوعيف 
وىذا يتـ  وتربيتيـ.يعود بالنفع عمى تعميـ األطفاؿ  المختمفة، مماالمجاالت والمياديف التربوية 

وبخاصة المعّمميف والمعّممات الذيف يمكنيـ توظيؼ البرامج  المعنية،بتعاوف األجيزة التربوية 
 ،)أبو معاؿ فّذونو في المدارس ألطفالياالتمفزيونية التربوية في تعزيز المنيج الدراسي الذي ين

 (.106ص: ،2006

 العامة، حيثؿ مف البرامج التمفزيونية في اكتساب المعمومات والمعارؼ ويستفيد األطفا -
 األطفاؿ.تتضمف ىذه البرامج تفصيؿ األفكار والوقائع التي تعرض المعمومات التي تثير اىتمامات 

وبخاّصة إذا كاف الطفؿ  ،يساىـ كثيرًا في ىذا المجاؿ المغات، فالتمفزيوفأما في مجاؿ تّعمـ  -
إلى  بيا، وتزدادتعّزز معرفتو  برامجو، حيثة بالمغة التي يعرض ليا التمفزيوف في يممؾ معرفة عام

بشكؿ  الطفؿ أيضاً  بمغتو، يستفيدأف تصؿ حّد المعرفة الحقيقية بيا أحيانًا. وفي مجاؿ زيادة معرفتو 
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نطقيا  الحروؼ، ومجاالتمف البرامج وبخاّصة التربوية الموّجية منيا تعّممو مخارج  فكثير ممحوظ
 الصحيح وأوضاع النطؽ السميـ.

وكذلؾ  ،ويقدـ التمفزيوف منفعة تربوية أخرى تتمّثؿ في دوره في تعزيز مدارؾ األطفاؿ وتنميتيا -
عمى خبرات  اآلراء، واالطبلعوتعويده الجرأة وحسف  ،إثراء قاموسو المغوي والمعرفي والكبلمي

مثالية في  سموكية، ونماذجالتمفزيوف يقّدـ أنماطًا اآلخريف ومحاولة ربطيا بخبراتو الخاّصة. كما أّف 
والمعّممات في  البيوت، والمعمميفيساىـ في التنشئة والتربية إلى جانب المربيف في  التربية، مما

 .(108ص: ،2006 ،)أبو معاؿ المدارس

في عرض مواده وبرامجو عمى تحديد  الوقت، العتمادهكما يتعّمـ األطفاؿ مف التمفزيوف دّقة  -
التقّيد بأزمنة العرض  الوقت، وضرورةخبلؿ ذلؾ يعتاد األطفاؿ معرفة  منيا، ومفإطار زمني لكؿ 

 .(108:، ص2006 ،أبو معاؿ)واالنتياء 

 :تقويم برامج األطفال في التمفزيون ونقدها -2-2

بشكؿ رئيسي  ، واعتمادىاالمغويمما يؤخذ عمى بعض برامج األطفاؿ ىبوطيا في المستوى 
بعدىا عف معالجة القضايا التي تيـّ أطفاؿ البمد الذي يعرض التمفزيوف  العامية، وكذلؾالميجات 

 العقمي الطفؿ، ومستواهمنيا يغرؽ في الخياؿ المطمؽ بعيدًا عف قدرة  اً إلى أّف بعض برامجو، إضافة
 ع قاموس األطفاؿ المغوي والمعرفيم تتناسبال قد يتّخمميا صعوبات لغوية  وأالتخيؿ عمى  ومقدرتو

 .( 112:، ص200)أبو معاؿ 

المختمفة، تميز بيف ما يوافؽ مراحؿ النّمو  ومما يؤخذ عمى بعض البرامج الموجية لؤلطفاؿ أّنيا ال
)أبو  آلخريف السخرية والممؿيثير في األطفاؿ ا معيّنة، مماالمحتوى مناسبًا لمرحمة طفولية  فيكوف
 .(114ص: ،2006 ،معاؿ

 ميارة ال والكتابة، فيذهما يتمّثؿ في ميارة القراءة  ،التقيد بيا الحقيقة، وضرورةومما يثبت ىذه 
فإّف اعتماد البرنامج عمييا يحّد مف استفادة  المتأّخرة، ولذلؾيممكيا الطفؿ إال في مرحمة الطفولة 

 أطفاؿ المرحمة المبكرة غير المكتسبيف الميارة.

 التي تحدد ذوق الطفل في اختيار برامج التمفزيون: العوامل -2-3

مف األمور التي تثير الدىشة عند الحديث عف الفوارؽ في الذوؽ بناًء  الجنس)ذكور_ إناث (: -ا
عمى الجنس أف ىذه الفوارؽ تظير في سف المراىقة في سف مبكرة لمغاية حتى أننا نبلحظ نسبة 
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ة تحب برامج الموسيقى بينما غالبية الفتياف يقبموف عمى كبيرة مف الفتيات في المرحمة االبتدائي
برامج المغامرات ويستمر ىذا الطابع طواؿ سنوات الدراسة حيث تفضؿ الفتيات البرامج الرومانسية 

عمى العمـو تتجو الفتيات  المشحونة بالمغامرات واإلثارة. أما الفتياف فيميموف إلى برامج "الرجولة"
امج التي تتصؿ بمسؤولياتيف المستقبمية أما الفتياف فيتمسكوف بأذواقيـ في وقت مبكر نحو البر 

 ،1990،)خضور الخاصة في اختيار ما يروقيـ مف برامج المغامرات والصراع الجسدي..
 (223:ص

إلى فحص اختبار األشياء قبؿ  ال يميموفعمى األطفاؿ النابييف أنيـ  العقمية: يبلحظالقدرة -2
غيرىـ كما أنيـ يقوموف باألعماؿ الصعبة ويميموف إلى البرامج الجدية والثقافية والعممية أما 
المجموعة األقؿ ذكاء فأفرادىا يقبموف عمى التمفاز أكثر وييتموف بالقراءة أقؿ مف غيرىـ ومف 

 لجريمة وأفبلـ الغرب والموسيقى.مف قصص ا المحتمؿ أنيـ يختاروف مف برامج التمفاز كثيراً 

خبلؿ السنوات العشر األولى مف حياة الطفؿ يكوف لؤلسرة األثر األكبر في تشكيؿ ذوقو  األسرة:-3
فينشأ الطفؿ ميااًل لمقراءة إذا وجد مف أبويو وأخوتو الكبار ىذا الميؿ أـ إذا كاف أفراد األسرة يميموف 

ىذا االتجاه حيث يكوف المبدأ السائد بيف أفراد الطبقة  إلى مشاىدة التمفاز فسوؼ يشب الطفؿ عمى
إلى العمؿ الّجدي والتقميؿ مف استعماؿ التمفاز مف أجؿ الترفيو واإلقباؿ عمى  المتوسطة متجياً 

البرامج الواقعية التي تعمؿ عمى رفع المستوى بينما يميؿ أفراد الطبقة العاممة إلى استعماؿ التمفاز 
روف مف برامجو ما يرفو عنيـ ويجعميـ يعيشوف معو بعض الوقت في عالـ مف أجؿ المتعة ويختا

 (223ص: ،1990 ،)خضور الخياؿ

 أسس اختيار برامج التمفزيون لألطفال: -2-4

 العمري والمستوى العقميالمستوى  تراعي رئيسةإف اختيار البرامج المقدمة لمصغار وفؽ أسس 
المغة، إلى مراعاة  األطفاؿ، إضافةوالقدرات لكؿ فئة مف  والخبرات والشخصياالنفعالي  والمستوى

المغة لؤلطفاؿ في كؿ مرحمة مف مراحؿ الطفولة  وخصائص المغويحيث قاموس الطفؿ  مف
المنطقي، مراعاة العبارات البسيطة التي تنسجـ في تسمسميا  األىمية، كذلؾالمختمفة مسألة بالغة 

عف العبارات المجردة التي تنبع مف واقع  الطفؿ، والبعدبيئة المحيط ب الحقائؽ، والواقعمع  ومعناىا
فإف المفروض في ىذه البرامج أف تحقؽ ىذه الخدمة لؤلطفاؿ في مراحميـ  المطمؽ. لذلؾالخياؿ 
 المختمفة.
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كذلؾ يجب أف تراعي برامج التمفزيوف الموجية لمطفؿ األىداؼ التربوية التي تعطيو جمااًل في 
تكوف ىذه البرامج مقدمة موفقة في  االجتماعي. ولكيالغرائز إلى مرحمة التّكيؼ االنتقاؿ مف مرحمة 

يعيشونيا في كؿ  وقدراتيـ التيعرضيا لؤلطفاؿ فإف عمييا أف تراعي تجارب األطفاؿ وخبراتيـ 
 وفي المدرسة.في الروضة  ،في الشارع ،الحي البيت، فيمكاف: في 

ذا ما راعت البرامج ىذه األسس فإنيا ت   والميارات،ستطيع أف تنقؿ إلى األطفاؿ المفاىيـ وا 
 لحياتيـمفيدة  وتكسبيـ خبرات لممعرفة، والتوجييات التربوية، وتعطييـ دوافع واألنماط السموكية،

 (.84:ص ،2006 ،معاؿ )أبو

 أّف األىداؼ الموجية عبر الترفيو  األطفاؿ، إالأىداؼ برامج  والتسمية مفرغـ أف الترفيو 
 سميـ.أدوارىا بشكؿ  والتعميمية تأديةلؤلىداؼ التربوية  تكفؿوالتسمية 

ىذه األسس إال أذا أشرفت عمى برامج األطفاؿ في التمفزيوف لجاف متخصصة  ىأف تراع مكفوال ي
مجاالت ثقافة األطفاؿ العممية  والنفسي في والمعرفة واالختصاص التربويمف ذوي الخبرات 

 .والسموكية والنفسية والعاطفية واالنفعاليةواالجتماعية والتعميمية 

 االعتبار، مراحؿوالعمؿ عمى تحديد أىداؼ ىذه البرامج قبؿ تقديميا لؤلطفاؿ بحيث تؤخذ بعيف 
ىده البرامج القيـ  وأف تخدـ لؤلطفاؿ.الترتيب العمري  والمتوسطة والمتأخرة وفؽالطفولة المبكرة 

التي تعّمؽ محبة  والسموكات الصحيحة،عمى األخبلؽ  زوأف تركّ السميمة.  والعادات االجتماعية
رشاداتيـ وتوجيياتيـ، بالطاعة والعمؿ بنصائحيـ واحتراـ األىؿ،الكبار  التي تحمؿ معاني  وا 

والعقمية والفكرية  والجسدية الثقافيةكاّفة الجوانب  الصحيح، فياالتجاه  ونموىا فيالشخصية 
 .والنفسية واالجتماعية

 وأف تراعيمرحمة منيا  نموىـ، وخصائص كؿلذا فالمطموب في برامج األطفاؿ أف تراعي مراحؿ 
مع  والحكايات الشعبية، والتمثيميات اليادفة، وطرؽ وأساليب التعامؿفي مضمونيا تقديـ القصص 

إلى العمؿ  عاـ. باإلضافةمجتمعاتيـ بشكؿ  وفي مدارسيـ، وفيفي أسرىـ  ومع الناساأللعاب 
تقتصر ىذه البرامج عمى عرض مواد مخصصة  ورغباتيـ وىواياتيـ وصقميا. أالتنمية ميوليـ  عمى

عمى مشاكؿ األطفاؿ  واطبلعيـ ،وتوعية لمكباررض برامج تثقيفية ال مانع مف ع لؤلطفاؿ، ألنو
 مع حّميا، واجتيازىا والمساعدة في معيا، وكيفية التعامؿ واالجتماعية والنفسية، والصحية التربوية

 سميـ.األطفاؿ بشكؿ 
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 ،مع الجيات التربوية البرامج، وكتّاب ليذهوىذا يتطّمب تكاتؼ جميع الجيود مف معّديف 
تكوف ىذه البرامج معّدة وفؽ  األطفاؿ، حّتىفي حقوؿ  واالجتماعية، والمؤسسات المتخصصة

 (.85:ص ،2006 ،أبو معاؿ)األطفاؿ يستفيد منيا  صحيحة،مقاييس 

 ويزيدىـ إمتاعاً  ويثري خبراتيـويمكف القوؿ بأّف التمفزيوف يقّدـ الكثير لؤلطفاؿ بما يغني حياتيـ 
واأللعاب  والقصص والتمثيميات والرسوـ المتحركةخبلؿ برامجو التي يبثّيا مف الحكايات  وتسميًة مف

 .والغناء والدراما والمسابقات وألواف الموسيقى

 زيوف الموّجية نحو الطفؿ وفؽ األسس التالية:وينبغي اختيار برامج التمف

قدراتيـ المغوية  ،وفي تطوير ،أف تكوف البرامج ىادفة شاممة تسيـ في تنمية ثقافتيـ –1
 واالجتماعية والوجدانية واألخبلقية.

 أف تعكس البرامج واقع حياة األطفاؿ وتخدـ متطمبات حاجاتيـ. –2

تنمية خياؿ األطفاؿ مع الحرص عمى تجّنب الخياؿ  أف تكوف البرامج عامبًل مساعدًا عمى –3
 الحياة.المدمر والعنؼ الخطير الذي يترؾ آثاره السمبية عمى سموكياتيـ في 

أف تراعي البرامج طبيعة جميور األطفاؿ وخصائصو العمرية والجنسية والمغوية والثقافية  –4
 العقمية والمتغيرات البيئية. مف فروؽ في الذكاء والقدرات ما بينيـوأف تراعي  ،والمعرفية

أف تستخدـ البرامج المغة العربية الفصحى بشكؿ يتناسب وقدرة األطفاؿ المغوية بعيدًا عف  –5
 46ص ،1990 ،استخداـ الميجة المحمية أو العامية إال في المواقؼ البلزمة وعند الضرورة )ىندي

:.) 

، عؿ شكؿ سموكيات فيما بعد لتتجسد الطفؿأف تسعى لغرس القيـ واألخبلؽ الفاضمة لدى  -6
تو تجاه المجتمع ومعرفة حقوقو وواجبا ،حساس باالنتماء الوطني لدى الطفؿوالتركيز عمى تنمية اإل

 والتركيز عمى المثؿ والسموكيات اإليجابية. ،الذي ينتسب إليو

عداده لممستقبؿ بمعنى بناء شخصية الطفؿ اجتماعياً -7 وعقميًا  ،اً نفسي ،إمتاع الطفؿ مف جية وا 
 وتنمية اإلدراؾ والمعرفة وتطوير قدراتو الذىنية والمغوية والتعبيرية.

والتي  باألطفاؿ،ضمف إطار خاص  اً كوف معّدة إعدادًا مدروسًا وموجيولذلؾ فإف البرامج التي ت
والتي توّجو لتحقيؽ األىداؼ التي تـ التخطيط  واإلنتاج،توضع وفؽ األسس السميمة في اإلعداد 
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البرامج التي تخدـ األطفاؿ وتفيدىـ بشكؿ معقوؿ وعميو فاختيار مثؿ ىذه  إلييا، ىيلموصوؿ 
أبو معاؿ )ومكاف الصواب الذي يحقؽ النفع لؤلطفاؿ المشاىديف في كؿ زماف  البرامج، ىو

 (.89:ص ،2006،

 تها عند إعداد برامج األطفال:األسس والمبادئ العامة الواجب مراعا -2-5

 فيما يمي نقدـ مجموعة مف األسس والمبادئ العامة والضوابط السيكولوجية التي تعتبر جزءًا ال
يتجزأ مف المعمومات السيكولوجية المتعمقة باألطفاؿ والتي يمـز بيا عمى مف يتوجو لمطفؿ مثقفًا أو 

 وفعااًل ومؤثرًا. مرفيًا أف يمتـز بيا ويراعييا ليكوف توجيو ناجحاً 

وقد جمعت ىذه األسس والمبادئ نتيجة لمدراسة المتعّمقة لمعديد مف مجاالت ومياديف عمـ النفس 
وبشكؿ خاص مجاؿ النمو النفسي لؤلطفاؿ وسيكولوجية التّعمـ وعمـ النفس المعرفي والمغوي 

عاـ. بشكؿ  والتربوي وىي كذلؾ خبلصة ونتاج لخبرات طويمة بالعمؿ في مجاؿ ثقافة الطفؿ
 فإف برامج التمفزيوف التي يتـ إعدادىا لؤلطفاؿ يجب أف تتصؼ بما يمي: وبالتالي

 برامج تبلئـ خصائص األطفاؿ ومحددات نموىـ عند مختمؼ المراحؿ:  -1

 العقمي.تبلءـ مستوى نموىـ  -

 تتحدث بمغة يفيمونيا في يسر وسيولة. -

 النفسية.تبلءـ ميوليـ وتحقؽ حاجاتيـ  -

 البيجة إلى قموبيـ. وتمتعيـ، وتدخؿ وتسعدىـ األطفاؿبرامج تجذب  -2

يشاركوف بنشاط ويكوف ليـ دور فّعاؿ عند متابعتيا وتستثير  حواسيـ، وتجعميـبرامج تستثير  -3
 حب استطبلعيـ.

 الفني.برامج تنمي حسيـ الجمالي وتذوقيـ  -4

 مداركيـ. وتوسع خبراتيـمف  حوليـ، فتزيدبرامج تخرج بيـ لمعالـ مف  -5

تمس مشكبلتيـ وحاجاتيـ والقضايا التي تيـ األطفاؿ في مختمؼ البيئات الحضارية  برامج -6
 االجتماعية. والمستويات االقتصادية/

 برامج تساعد في إعداد األطفاؿ لعالـ الغد ولمتعامؿ مع التكنولوجيا المتطورة. -7



43 
 

 برامج تساعد عمى تنميتيـ وتعميميـ ورفع مستواىـ. -8

 عتبار.برامج تأخذ بآرائيـ في اال -9

عمى غرس العادات والقيـ والمثؿ العميا  وقوميتيـ، وتساعدبرامج تزيد مف انتمائيـ لوطنيـ  -10
 (26و28:، ص2000 كـر الديف،)لدييـ ليذه القومية 
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 : صحافة األطفالثانياً 

وتتمثؿ بالصحؼ والمجبلت التي تجذب األطفاؿ  ميمًا،تعّد صحافة األطفاؿ رافدًا ثقافيًا          
وعبلقة الطفؿ  الخارجي.بشكؿ كبير، وذلؾ ألنيـ يقبموف عمييا طواعية دوف إلزاـ مف الوسط 

بالصحؼ والمجبلت تبدأ منذ الشيور األولى مف حياتو وذلؾ عندما يمضي وقتًا في العبث 
جذب انتباىو صورة براقة مف صور بالصحؼ والمجبلت وتمزيؽ أوراقيا. ومف خبلؿ نشاطو ىذا ت

ومع نموه يبدأ في التعّرؼ إلى صور األشياء المألوفة لديو  اىتمامو،فيمنحيا شيئًا مف  المجمة،
 ويتمّكف مف تسميتيا بأسمائيا.

حيث تستطيع صحافة األطفاؿ  الطفؿ،وىكذا تبدأ الصحؼ والمجبلت في إثارة فضوؿ           
 الخارج،مف  يحيط بيـوآخر ما  بداخمو،المعارؼ عف عالـ يعيشوف تزويد األطفاؿ بالمعمومات و 

فيتعرفوف مف خبلؿ ذلؾ إلى األحداث الجارية واألفكار المطروحة والمستجدات عف المكتشفات 
 العالـ.كما يتعّرفوف إلى العادات والتقاليد والقيـ في أنحاء  العممية،والمخترعات 

االىتماـ الكامؿ لصحافة األطفاؿ ومراعاة خصائص لذلؾ كاف مف الضروري توجيو          
وتقديـ القصص التي تجذبيـ  دوافعيـ،وتمبية احتياجاتيـ ومعرفة  عمرية،األطفاؿ في كؿ مرحمة 

وىذا يقتضي أف يقـو عمى صحافة األطفاؿ فريؽ متخصص مف التربوييف  سموكيـ.وتفيدىـ وتيذب 
 اؿ وأدبيـ وعموميـ والعمؿ في ميداف الطفولة. واإلعبلمييف ذوي الخبرة في مجاؿ تربية األطف

 مفهوم صحافة األطفال -1

"ففٌّ بصري تتعاوف فيو العناصر الطباعّية المختمفة في  بأنيا:تعّرؼ صحافة األطفاؿ           
 شيء،والسيما وأف األطفاؿ يفكروف بواسطة الصور البصرية قبؿ أي  عنو،إبراز المضموف والتعبير 

وأنيـ حيف يودوف تذكر واقعة ما فإنيـ يستعيدوف مشاىد تمؾ الواقعة وكأنيا فمـ متحرؾ ناطؽ" 
 . (93، 1992 )الرجبي وعمرو،

كما تعّرؼ بأنيا: " مف الوسائط الثقافية المفضمة النتقاؿ المعرفة لمطفؿ فيي تقدـ           
اب والمحّرريف والمشرفيف والفنانيف ما قد ال ويتوافر ليا مف الكتّ  الجديدة.لؤلطفاؿ األشياء والمعارؼ 

 (.19، 2004وكثرة الصور والرسـو " )دياب،  بتكرار الصدوروتتميز  لمكتاب.يتوافر 

فيي  الصحافة،وتعّرؼ لبنى حسيف صحافة األطفاؿ بأنيا:" األساس والسقؼ في بناء          
ألف  والوطف،غرس فيو حب الخير األساس ألنيا تربي القارئ الصغير وتعوده عمى القرارات وت
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أّما القارئ الكبير فإنو ال أكثر مف متمؽ  القوالب،الطفؿ عجينة طرية يسيؿ سكبيا وتشكيميا عمى 
 االنترنت(.  ، عف2008 ")حسيف،

وتعّرؼ صحافة األطفاؿ بأنيا:" الصحافة التي تتوجو لؤلطفاؿ ويحررىا الكبار وىي أقرب          
وتصؿ إلى جماىير األطفاؿ عف طريؽ  والصورة،فيي تستعمؿ الكتابة والرسـ  الكتب،الوسطاء إلى 

غير أف  والمقاالت،المطبعة. وىي كما الكتب تقدـ القصص والمسرحيات واألغاني واألشعار 
وذلؾ كي تستوعب أكبر كمية ممكنة مف  قصيرة،القصة فييا أو المسرحية أو أنواع األدب األخرى 

  (.343 ،2008 ،ة" )بقاعيكؿ عدد مف أعداد المجم

 معارفو،وتوسيع آفاؽ  وتوجييو،وسيمة لتعميـ الطفؿ وتثقيفو  ىي :فصحافة األطفال إذاً          
ثراء  ولتنمية مياراتو  أف صحافة األطفاؿ تمتمؾ مقدرة استثنائية في صياغة االتجاىات خبراتو كماوا 
والمفاىيـ والحقائؽ التي  الحتراـ اإلنساف والمجتمعالتي تدعوه  وتزويده بالقيـ الطفؿ،اإليجابية لدى 

دخاؿ البيجة  باإلضافة إلى مبسطة،تتماشى مع العصر بطرؽ شائقة وأشكاؿ  إمتاع الطفؿ وا 
شغاؿ أوقات وىي بذلؾ  بالفائدة،فراغو بما يعود عميو  والسرور إلى نفسو وتنمية التذوؽ الجمالي، وا 

 ـ.تسيـ في تحقيؽ غايات التربية والتعمي

 :صحافة األطفال وواقعها نشأة-2

الذي طرأ عمى النظرة إلى طبيعة األطفاؿ  لمواجية التطورنشأت صحافة األطفاؿ          
ـ وبعد 1830وقد ظيرت أوؿ صحيفة لؤلطفاؿ في العالـ في فرنسا عاـ  وحاجاتيـ.وخصائصيـ 

ذلؾ بسنوات نشأت صحافة األطفاؿ في الواليات المتحدة األمريكية كجزء مف صحافة الكبار. ومع 
مطمع القرف العشريف أخذت صحؼ األطفاؿ تتكاثر، فظيرت صحؼ متخصصة لؤلوالد وأخرى 

 ،1998 ر وصحؼ لمحبي المغامرات وغيرىا )الزبادي،بؿ ظيرت صحؼ األطفاؿ الصغا لمبنات،
83.) 

ولكف الصحؼ التي ظيرت بداية في فرنسا كانت تتميز بارتفاع ثمنيا مّما جعميا مقصورة        
عمى أبناء الطبقات الغنية والبرجوازية. ولكف التطور الذي حدث في ميداف الصحافة بعد ذلؾ والذي 

زاد في عدد األطفاؿ الذيف  التعميـ،انتشار  الجتماعي، وظروؼواكاف نتيجة التطور االقتصادي 
نتاج عدد  الطباعة،واالزدىار الذي شاىده ميداف  القراءة،يستطيعوف  سّيؿ مف عمميات إصدار وا 

مّما ساعد في اقتنائيا مف جانب  رخيصة،مف المجبلت المصورة والمرسومة ذات األلواف وبأثماف 
 (.87، 2004 االجتماعية وحاالتيـ االقتصادية والمادية )دياب،األطفاؿ عمى اختبلؼ طبقاتيـ 
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فقد عرفت منذ أوائؿ  نسبيًا،أما في البمداف العربية فإف صحافة األطفاؿ تعّد حديثة العيد          
ففي مصر بدأت الكتابة لؤلطفاؿ عف طريؽ الترجمة واالقتباس أواًل ولكف منذ  العشريف،القرف 

سبعينيات حظيت صحافة األطفاؿ باىتماـ خاص في مصر وُأنشئت مؤسسات الستينيات وأوائؿ ال
واىتمت القاىرة بإنتاج ونشر  والندوات.وعقدت العديد مف المؤتمرات  والنشر،خاصة لمتأليؼ 

وقد صدرت أوؿ صحيفة بالمغة العربية  (.192-1988،191 مجبلت خاصة لؤلطفاؿ )شرايحة،
انت مف إنتاج التبلميذ األدبي والشعري والقصصي وفي عاـ ـ/ وك1870لؤلطفاؿ في القاىرة عاـ /

/المدرسة/ تقدـ الموضوعات األدبية  باســ/ أصدر الزعيـ الوطني المصري صحيفة 1893/
ـ/ أصدرت دار الطائؼ في القاىرة 1923وبعد ثبلثة عقود مف ذلؾ في العاـ / والوطنية،والعممية 

يز فييا بالطابع العربي المصري الشرقي )عبد الحميد مجمة " األوالد" المصورة، وحاولت أف تتم
،2006،154.) 

ويعّد لبناف البمد العربي الثاني الذي أولى اىتمامًا خاصًا بأدب األطفاؿ وأصدر كتبًا تميزت         
 شرايحة،وانتشرت في جميع البمداف العربية ) الزاىية،بطباعتيا األنيقة ورسوماتيا الجميمة وألوانيا 

1988 ،191-193.) 

ـ/ أوؿ 1871إذ صدرت عاـ/  مبكر،أما في سورية فعرفت صحافة األطفاؿ منذ وقت           
 وألغازًا.مجمة لؤلطفاؿ سميت )كوكب الصبح المنير( وتضمنت فوائد أدبية وتراجـ دينية وحكمًا 

عاـ وظيرت فيما بعد صحؼ ومجبلت كثيرة لؤلطفاؿ ولكنيا لـ تستمر ألكثر مف سبب حتى جاء 
ـ/ صدر العدد 1984ـ/ وأصدرت وزارة الثقافة العدد األوؿ مف مجمة أسامة وفي عاـ /1969/

وورقيا مصقوؿ وحجميا  ممونة،/ صفحة كميا 52األوؿ مف مجمة الطميعي وكاف عدد صفحاتيا /
 (.2004،130كبير )الشيخ،

يعاني مف قصورًا  العربي،وعمى الرغـ مف ذلؾ فما زاؿ واقع صحافة األطفاؿ في الوطف          
نقص واضح في  الطفؿ إلىوالدراسات الخاصة بإعبلـ  تشير البحوث إذ " ونوعًا،كمًا  كبيرًا،

ومجبلت األطفاؿ  وأف صحؼ عامة،الصحؼ والمجبلت التي تخاطب األطفاؿ العرب بصفة 
مصّوريف تعاني مشكمة التمويؿ وعدـ وجود المتخّصصيف مف المحّرريف أو العامميف فييا مف 

. وتعاني صحؼ ومجبلت األطفاؿ ضعفًا في مستوى المادة المنشورة فييا عمى ورّساميف ومخرجيف
وتفتقر أيضًا  االنتباه،%/ ويعوزىا التشويؽ والتنويع وأساليب جذب 44،4المستوى العربي بنسبة /

ألطفاؿ ويؤخذ عمى صحؼ ومجبلت ا األطفاؿ،إلى األخبار والموضوعات التي ليا عبلقة بحياة 



47 
 

كما أنيا تيتـ بالترويح والتسمية غير  إلييـ،أنيا ال تيتـ بخصائص وسمات األطفاؿ التي توجو 
 (.42-40، 1994 المفيدة أكثر مف اىتماميا بالمعرفة )معوض،

وعمى الرغـ مف األىمية الكبيرة التي تتميز بيا مجبلت األطفاؿ إال أف نصيب الطفؿ           
ت ضئيؿ فيقوؿ عبد التواب يوسؼ "إف نصيب الطفؿ العربي مف المجبلت العربي مف ىذه المجبل

بينما نصيب الطفؿ مف المجبلت الصادرة في بمد  وكممة،الصادرة لو قد ال يتجاوز جانبًا مف صورة 
( مجمة أو أكثر أسبوعيًا ويكاد يكوف تعداد األطفاؿ بيف الطرفيف متقاربًا" 12متقدـ مثؿ أمريكا يبمغ )

 االنترنت(. ، عف2007 )قاسـ،

ومما يزيد مف تفاقـ فقر الصحافة الموجية لؤلطفاؿ في الوطف العربي قمة الصحؼ والكتب         
وارتفاع سعر الصحؼ والمجبلت والكتب وعدـ وجود فمسفة واضحة لبناء  تنشر،والمجبلت التي 

مما يزيد  عشرة،شخصية الطفؿ وضخامة أعداد األطفاؿ في الوطف العربي الذيف ىـ دوف الخامسة 
ومف أجؿ التخفيؼ مف ىذه المشكمة يقوـ المدّرسوف في معظـ المدارس  اآلباء.ضغط اإلعالة عمى 

عدة المتعمميف والتي تعالج كثيرًا مف القضايا ما يفيد األطفاؿ مف بإصدار صحؼ الحائط بمسا
 .(96 ،1998 والعقمية والنفسية )الزبادي وآخروف، الثقافية واالجتماعيةالناحية 

وعمى الرغـ مف اختفاء العديد مف صحؼ األطفاؿ ومجبلتيـ في األسواؽ العربية، فإّف          
وب ال عمى المستوى الثقافي وال عمى المستوى التربوي، وتعاني الموجود منيا ال يفي بالغرض المطم

صحافة األطفاؿ في العالـ العربي غياب المؤسسات المتخصصة لؤلطفاؿ، التي تعنى بإصدار 
المجمة مف وجية نظر تربوية واعتماد الكثير مف المجبلت عمى ترجمة القصص األجنبية البعيدة 

مجمة  40ت بالنسبة لعدد السكاف في العالـ العربي )ال تتجاوز عف الثقافة العربية وقمة عدد المجبل
مميوف طفؿ( وعدـ صبلحية المجبلت لبلستخداـ كوسيمة تعميمية داخؿ المدرسة  100لحوالي 

 (.104-103 ،2007 )مصطفى،

واستنادًا إلى ما تقدـ فإف صحافة األطفاؿ لـ تظير في وقت مبكر في البمداف العربية كما        
الحاؿ في البمداف األجنبية، وما ظير منيا كاف كالنبتة التي تنمو في الصحراء مف حيث فقرىا ىي 

لكف بعد ذلؾ تنبيت البمداف العربية إلى أىمية صحافة  ،بالعناصر التي تغذييا والتي تتغذى عمييا
يا واجيت بعض الصعوبات فعممت ما تستطيع عممو ولكن ،األطفاؿ وضرورة النيوض بيا 

مف ىذه الصعوبات ما استطاعت التغمب عمييا واستمرت بإصدار الصحؼ والمجبلت  ،وقاتوالمع
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ولكف بعض الصعوبات كانت كبيرة كفاية لتوقؼ الكثير مف ىذه المجبلت  ،وعممت عمى تطويرىا
 عف الصدور والحياة.

 أهمية صحافة األطفال -3

تأتي أىمية صحافة األطفاؿ مف كونيا موجية إلى أىـ عنصر في المجتمع وىو الطفؿ          
لذلؾ البّد مف توجيو االىتماـ الكامؿ لكؿ ما  مستقببًل،الذي سيقود عممية التغيير في مجتمعو 

"مرحمة قابمة لمتكويف  نظرًا لكونياوذلؾ  كبرى،الطفولة ليا أىمية فمرحمة  لو.يعرض عميو أو يقدـ 
لذلؾ ال بد مف التعرؼ عمى خصائص ىذه المرحمة والفوارؽ بينيا في كؿ فترة  والبناء،لتوجيو وا

في بناء شخصية الطفؿ وتفتحيا إنما  والدينية،فأسس الصحة النفسية والجسمية والعقمية  منيا،
 (.عف االنترنت ،1998 توضع في مرحمة الطفولة" )الحميبي،

ة يتـ غرس المبادئ والقيـ واالتجاىات التي تشكؿ سموؾ اإلنساف كما أنو في مرحمة الطفول         
فكؿ ما يغرس  لبلستنبات،وىي أرض صالحة  ناضجًا،في المستقبؿ عندما يكبر ويصبح إنسانًا 

وكؿ ما يبذر فييا مف بذور الشر والفساد والغي  الصفات،فييا مف مكاـر األخبلؽ ومحاسف 
 (.9 ،2001 و )الجيمي،تؤتي أكميا في مستقبؿ حيات والضبلؿ،

األطفاؿ ألنيـ يشعروف بأنيـ غير  كبير فيفصحؼ األطفاؿ ومجبلتيـ ذات تأثير           
 فالصحيفة القريب مف تفكيرىـ يعتمد عمى القصة غالبًا. " تخاطبيـ بأسموبوألنيا  عمييا،مجبريف 

بؿ ىي السمطة  فيي المدرسة وىي المستشفى وىي المحكمة أحياناً  تقؿ في رسالتيا عف األسرة،
فصحافة األطفاؿ تعد أحد أىـ األوعية  (.84 ،1998 الرابعة أو مرآة المجتمع" )الزبادي وآخروف،

الثقافية التي يستقي منيا الطفؿ ثقافتو ومعارفو وتسيـ في تنشئتو اجتماعيًا وتربويًا فيما يكسب منيا 
 (.104 ،2007 والعادات والتقاليد واألفكار )مصطفى، كثير مف القيـ

يشير بعض الباحثيف إلى أف الصحافة تؤدي دورًا بالغًا في تنمية الجوانب العقمية          
والمعرفة قوة حيث تقاس قدرة الفرد وقوتو  المعرفة،واالجتماعية والعاطفية لدى األطفاؿ وتقدـ ليـ 

كما تقدـ الصحافة لؤلطفاؿ القيـ عمى اختبلفيا وتسمييـ وترفو  ومعمومات.بما يممكو مف معارؼ 
األطفاؿ وتمبي رغباتيـ  التي تخاطبمما يدفع المعمنيف الستخداميا في نشر إعبلناتيـ  عنيـ،

 (.29- 28 ،1994 وتشبع اىتماميـ وحاجاتيـ المختمفة )معوض،

ألطفاؿ كما تعد أيضًا مف أىـ وتعّد صحافة األطفاؿ مف أىـ وسائط نقؿ األدب إلى ا         
وسائط االتصاؿ الجماىيري باعتبارىا وسيمة مف وسائؿ اإلعبلـ التي تمتص جانبًا كبيرًا مف وقت 
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فيذه الحقيقة توضح أف األطفاؿ قد ينجذبوف إلى وسائؿ سمبية لقضاء أوقات  األطفاؿ.الفراغ لدى 
يدوف منيا خبلؿ ىذه األوقات. لذلؾ ال بد مف فراغيـ إذا لـ تتوافر ليـ الوسائؿ اإليجابية التي يستف

 .(1998،211 االىتماـ بصحؼ األطفاؿ ومجبلتيـ )زلط،

كما تعّد صحافة الطفؿ مف أىـ الوسائؿ المؤثرة والتي تسيـ في تكويف شخصيتو منذ           
فالصغير يفتقد لكثير  ،ألف الطفؿ يتأثر بالوسيمة اإلعبلمية بشكؿ أكبر وأشد مف الكبير الصغر،

أداة “وتأتي أىمية صحافة األطفاؿ مف أىمية الصحافة بشكؿ عاـ فيي  الرفض.مف القدرة عمى 
ىامة في بناء المجتمع في كؿ أمة وىي مقياس لحضارة األمـ عمى اختبلفيا كما أف صحافة 

فتح آذانيـ وتوّسع آفاؽ األطفاؿ تزود األطفاؿ بالخبرات والميارات التي تعينيـ عمى تنمية قدراتيـ وت
 فضبًل عف كونيا عنصرًا بارزًا في العممية التعميمية لمطفؿ وتعويده عمى عادة القراءة. خياليـ،

 واستنادًا إلى ما تقّدم ويمكن إيجاز دور الصحافة وآثارها عمى الطفل فيما يمي:

 .جانب المعرفي لمطفؿ وصقؿ مياراتوتنمية ال  -1

 .لتوجيواإلرشاد وا -2

 .االرتباط بالمجتمع -3

 .الترويح -4

 (.134 ،2007 تعزيز القيـ التربوية النافعة " )مصطفى، -5

أىمية العنصر الذي تتعامؿ معو وىو أساس  األطفاؿ فيوىكذا تتجمى أىمية صحافة           
الطب التي  فصحافة األطفاؿ بالنسبة لغيرىا مف أدوات الكتابة والنشر كمينة ومستقبمو،المجتمع 

لذلؾ يحتؿ أعمى المراتب في العمـو ومقدار  معو،تكتسب أىميتيا مف العنصر البشري الذي تتعامؿ 
ولذلؾ تحتاج الدوؿ إلى نظرة مستقبمية تولي صحافة األطفاؿ  لو.الخدمات التي تقدميا الدوؿ 

.األىمية المطموبة وتقدـ ليا الدعـ    البلـز

 أهداف صحافة األطفال -4

الجوانب التي تخصب حياة  ثمة أىداؼ تحققيا صحافة األطفاؿ مف خبلؿ االىتماـ بجميع         
 الذي يتجمى في األىداؼ التالية: التربوي،وفي مقدمتيا الجانب الثقافي والجانب  الطفؿ،
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يـ ومعمومات " تنمية الطفؿ عقميًا وعاطفيًا واجتماعيًا ولغويًا وخياليًا وتنمية الذوؽ الفني، ونقؿ ق -1
جابة عف كثير مف األسئمة التي ال يعرؼ الطفؿ ليا جوابًا " )بقاعي،  ( .344 ،2008 وأفكار وا 

تنشيط خياؿ الطفؿ وتغذية عقمو بالجديد والمفيد لمرحمتو العمرية، وتدريبو عمى التعبير السميـ   -2
 منيا كتابًة . الشفيي والتحريري عف طريؽ الموضوعات القابمة لمنقاش والرد عمى البعض

 توسيع دائرة معارؼ الطفؿ وتزويده بالخبرات اليادفة. -3

لمسؤولية والشعور بالوالء تفتيح عيوف األطفاؿ عمى القضايا القومية والوطنية وبث روح ا -4
فساح المجاؿ أماـ األطفاؿ الوطني عماؿ الخياؿ وا  ، ومحاولة استشراؼ الغد والتطمع إلى المستقبؿ وا 

  .قوقيـ ومتطمبات كؿ مرحمة عمرية يمر بيا الطفؿلمتعبير عف ح

ة مجتمعو ودوره في عممية اإللماـ بالمجتمع وتركيباتو والتفاعؿ معو عف طريؽ إبراز أىمي -5
 (  .49-48 ،2003 ، ومساىمتو في حؿ القضايا اإلقميمية والدولية )الطرابيشي،التنمية

أىداؼ صحافة األطفاؿ أنيا تأخذ في الحسباف مشكبلت العصر الذي يعيش فيو الطفؿ،  ومف -6
وتعممو كيؼ يجاىد في سبيؿ حّميا وتحيط الطفؿ عممًا بالعبلقات اإلنسانية ليدرؾ مدى الترابط 

 والتساند بيف األفراد.

فير الحاجات ما يكبر لتو تعّود الطفؿ أف يتحمؿ المسؤوليات التي ينبغي أف يتحمميا عند -7
 ، فيعمؿ ويشارؾ ويسعى مف أجؿ توفيرىا ألنيا مف ضروريات الحياة.األساسية

تعمـ صحافة األطفاؿ الطفؿ أف يقّدر شعور غيره في المواقؼ المختمفة، ألف مراعاة أحاسيس  -8 
-2007،116اآلخريف يساعد في خمؽ جّو مف االحتراـ المتبادؿ والثقة بينو وبيف غيره )مصطفى،

117) . 

إف مسؤولية صحافة األطفاؿ إضافة إلى كونيا وسيمة اتصاؿ جماىيري، فيي تعمؿ عمى  -9
توسيع دائرة معارؼ الطفؿ فيما يتعمؽ بنواحي الحياة وألوانيا المختمفة. فكؿ طفؿ يحمؿ في أعماقو 
روحًا شاعرية مرىفة يستطيع مف خبلليا أف يرسـ صورًا لكؿ شيء حولو سواًء كاف ىذا الشيء 

ومف واجب صحافة األطفاؿ مساعدة الطفؿ في الحصوؿ  متحركًا،ائنًا جمادًا ساكنًا أو كائنًا حيًا ك
عمى االنطباعات الجيدة والمؤثرة في شخصيتو الحالية والمستقبمية وذلؾ مف خبلؿ الموضوعات 

ة وال سيما تمؾ التي تأتي بقوالب قصصية أو إخبارية أو مقاليو أو تحقيقات صحفي المختمفة،
 االنترنت(. ، عف2007 )الشماس،
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ومما سبؽ نجد أف صحافة األطفاؿ وسيط ناجح لتوسيع آفاؽ الصغار وزيادة صمتيـ            
وتعمؿ عمى دغدغة  النقد،تساعدىـ في التمرس المغوي والتعميؽ والتعبير، ومف ثـ و  بالحياة،

ثارة المواىب، وتفجير الطاقات  في حب  ند الصغار روحًا جديدةوتخمؽ ع اإلبداعية.األحاسيس وا 
وليا دور ال ينسى في التسمية والترويح عف النفس بطريقة تنسجـ مع التربية  والبحث،المطالعة 

ويغرسيا في  المجتمع،أنيا تغرس مف خبلؿ ما تقدمو القيـ والمبادئ التي يؤمف بيا  الحديثة، كما
  أبنائو.نفوس 

 صحافة األطفال و مراحل الطفولة. -5

 : ( سنوات5-3مرحمة الطفولة المبكرة من)  -1

يكوف الطفؿ في ىذه المرحمة ممتصقًا بأبويو وال يعرؼ مف محيطو إال البيئة المحيطة           
"وال يجاوز  ونبات.وما يشاىده مف حيواف  شارع،أو  حديقة،المتمثمة بالبيت وما يحيط بو مف 

 أنواع األدب إليو،ولذلؾ فإف أنسب  المحيطة،إحساس الطفؿ في ىذه المرحمة إال الشعور بالبيئة 
ويمكف تسمية ىذه المرحمة  المحدودة، والقصص الواقعية المعّبرة عف ىذه البيئةىو الحكايات   

  (.53، 2005الواقعية والخياؿ المحدود بالبيئة" )أبو معاؿ،  بمرحمة

تركز عمى االىتماـ بالصور  )أففالمطموب مف المادة الصحفية المختارة ليذه المرحمة          
والرسومات والكتابة بأحرؼ ذات حجـ كبير، مع ضرورة مطابقة الصورة لمنص واإلكثار مف 

وتعتمد عمى أسموب الخياؿ المرتبط بالواقع  والحيواف،القصص التي تتحدث عمى لساف الطير 
والحديث عف نفسو وخبراتو  بالذات،االنتباه إلى أف الطفؿ في ىذه المرحمة مولع  والبيئة. ويجب

في موضوعيا  وحوادثيا تدورالذاتية لذلؾ يفضؿ اختيار قصص قصيرة قميمة في شخصياتيا 
مع ضرورة محاولة التخفيؼ مف الذات والتممؾ والتركيز عمى األنا في  ونفسو،الرئيس حوؿ خبرتو 

وفي مجاؿ األلعاب واألحاجي واأللغاز يفضؿ اختيار ألعاب فردية في  مقصة،لالنتيجة العامة 
 (.166-165 ،2006 )أبو معاؿ، الجماعية(البداية ثـ محاولة االنتقاؿ إلى األلعاب 

فمف الضرورة أف تختار لو مادة تركز  القصص،وبما أف الطفؿ في ىذه المرحمة يحب          
ألف ذلؾ يمتع الطفؿ  والنشاط،لتي تمتمئ بالحركة والحيوية والسّيما المصورة ا القصص،عمى 

فيعتمد عمى سماعيا  القراءة،ويجذبو ويؤثر فيو، معرفًة وسموكًا والطفؿ في ىذه المرحمة ال يعرؼ 
 مؤثر في تبميغيا. فمؤلداة دور والمصور،ويربط بيف المسموع والمكتوب 
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 : ( سنوات8-6مرحمة الطفولة المتوسطة من ) -2

ـّ بكثير مف الخبرات المتعمقة ببيئتو            المحدودة.في ىذه المرحمة يكوف الطفؿ قد أل
ف كانوا سيدركوف بعد  المتعة،فالقصص الخيالية في ىذه المرحمة تييئ لؤلطفاؿ قدرًا كبيرًا مف  وا 

عجاب الطفؿ بقصص الحيواف ما زاؿ  قميؿ مف التساؤؿ أنيا خيالية لـ تحدث في عالـ الحقيقة وا 
إال أنو يتجو إلى االبتعاد عف خياؿ التوىـ في تعاممو مع الحيواف والجماد فبداًل مف أف  مستمرًا،

 (.40 ،1994 يتخيؿ العصا حصانًا فإنو يود أف يركب الحصاف الحقيقي )نجيب،

 مرحمة "الخياؿ الحّر" ألف )اسـوقد أطمؽ بعض التربوييف وعمماء النفس عمى ىذه المرحمة          
لذلؾ نرى األطفاؿ يولعوف  الواقعية.خياؿ الطفؿ ينمو وينطمؽ بعيدًا إلى اآلفاؽ الخيالية وغير 

والتحاؽ الطفؿ بالمدرسة في ىذه المرحمة يعني لو  السحرة،بمطالعة قصص الجف والعمالقة واألقزاـ 
يشارؾ في فيصبح الطفؿ قادرًا عمى أف يقرأ بنفسو القصص التي كانت تروى لو بؿ وأف  الكثير،

اختيار ىذه القصص فبعد أف كاف في المرحمة السابقة يقرأ القصص مف الصور صار بإمكانو أف 
 والصورة فيفرد لكؿ منيما فيلكؿ مف العبارة  بدالالتيا المفظية وقد يتساوى التعبيريقرأ القصة 
 (. 40-36 ،2003 ألف الطفؿ ما زاؿ مولعًا بالصور منجذبًا إلييا( )األسعد، النصؼ،القصة حيز 

عباراتو وىو  مفرداتو،ولذلؾ يمـز األديب في ىذه المرحمة أف يتعّرؼ الرصيد المغوي لمطفؿ          
 عف االنترنت(. ،2006 عباراتو خارج المدرسة )خمؼ، المدرسة،يمعب مع رفاقو في رحاب 

شوقة التي تستيجف وفي ىذه المرحمة يتـ استبداؿ األوامر والنواىي المباشرة بالقصص الم        
الوقت نفسو وتقدـ ليـ في  والتشويؽ،األطفاؿ المتعة  فتبعث في نفوسالرذائؿ وتستقبح الشرور، 

 (. 41 ،2003 األسعد،المشرقة ) والنماذج اإلنسانية القدوة الحسنة

فاستخداـ أسموب القصص في ىذه المرحمة مف أجؿ إبعاد الطفؿ عف العادات والمواقؼ      
  والزجر.يعّد ذا فعالية وتأثير أكبر مف التوجيو المباشر والنيي  السيئة،

 ( سنة:12-9مرحمة الطفولة المتأخرة من ) -3

مف مرحمة القصص الخيالية  المرحمة، االنتقاؿيبدأ كثير مف األطفاؿ، في بداية ىذه          
تفؽ مع تقدميـ في السف وىذا ي الواقع،والحكايات الخرافية إلى مرحمة القصص التي ىي أقرب إلى 

ولذلؾ فالقصص التي تناسب األطفاؿ في ىذه المرحمة ىي قصص  الواقعية.وزيادة إدراكيـ لؤلمور 
مثؿ  والمكتشفيف،المغامرات والرحبلت والشجاعة والمخاطرة والقصص البوليسية وقصص األبطاؿ 
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ياد وخالد بف الوليد قصص األبطاؿ الحقيقييف وسيرة الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ وطارؽ بف ز 
 (.85-84، 2000 )موسى والفيصؿ،

فالطفؿ ييتـ بالحقائؽ ويميؿ إلى  والمغامرة،ويطمؽ عمى ىذه المرحمة اسـ مرحمة البطولة          
لى  المغامرة. واألطفاؿ يحبوف الظيور ويقمدوف في حركاتيـ مف يعجبوف بيـ ويميموف إلى التمثيؿ وا 

كما يبدوف اىتمامًا بالمسائؿ التاريخية وتبمغ  والمفاىيـ،خاص والقيـ تكويف أفكار ونظرات عف األش
 (.20 ،1995 القدرة عمى االستظيار والتذكر درجة كبيرة )كنعاف،

ينبغي أف  المرحمة،ولذلؾ يجب االنتباه إلى أف أبطاؿ القصص التي تقدـ لؤلطفاؿ في ىذه       
يا القيـ والعادات الحسنة ال العادات السيئة تكوف قدوة حسنة يقتدي بيا األطفاؿ ويكتسبوف من

 ويتعمموف منيا أيضًا كيفية التصرؼ في المواقؼ المختمفة التي يتعرضوف ليا.

 ( سنة :16-13مرحمة المراهقة من ) -4

يستمر في ىذه المرحمة الميؿ إلى قصص المغامرة والبطولة باإلضافة إلى القصص البوليسية      
كالنجاح في المشروعات  اليقظة،التي تحقؽ فييا الرغبات االجتماعية وأحبلـ والجاسوسية والجنسية 

، 2000 والوصوؿ إلى درجة الزعامة والقيادة )موسى والفيصؿ، العاطفية،االقتصادية والمغامرات 
(. وفي ىذه المرحمة يشتد الميؿ إلى القصص التي تصور المثؿ العميا ومشكبلت المجتمع 85

ىذه المرحمة بقراءة القصص التي تعالج المشكبلت االجتماعية عبلجًا ينتيي ويعنى األطفاؿ في 
(. وفي نياية ىذه المرحمة 53 ،2005 بانتصار الحؽ والفضيمة عمى الشر والرذيمة )أبو معاؿ،

يكوف الفتى والفتاة قد كّونا بعض المبادئ االجتماعية والخمقية والسياسية واتضحت ميوؿ كؿ منيما 
 .(44 ،1994 واتجاىاتو في الحياة )نجيب، ،العمياومثمو 

 الطفل حقوق اتفاقية أحكام تطبيق بشأن السورية العربية الجمهورية تقرير

  بالطفل المتصمة السياسات لتنسيق الوطني الصعيد عمى المتخذة التدابير -1

 :يمي بما سورية الطفؿ حقوؽ لجنة أوصت

 مف بالكفاءة تتسـ فعالة ىيئة لمطفولة العميا المجنة جعؿ إلى الرامية جيودىا تعزيزو  مواصمة -أ
 الكافية، المالية و البشرية بالموارد أخرى، أمور بيف تزويدىا، خبلؿ مف االتفاقية تنفيذ تنسيؽ أجؿ

 .لمطفولة العميا والمجنة إنشاؤىا المزمع الفروع بيف الجيديف والتنسيؽ التعاوف قياـ وضماف
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مل الوطنية توفير الدعم الالزم بما في ذلك الموارد البشرية والمالية والموارد األخرى من أجل التنفيذ التام لخطة الع - ب

  .الجديدة وإجراء تقييمات منتظمة ألثرها على تنفيذ االتفاقية

  

  : وفيما يلي نعرض أهم التدابير المتخذة على الصعيد الوطني لتنسيق السياسات المتصلة بالطفل سورية 

  

 ٢٠٠٣عام ل/ ٤٢/أحدثت الهيئة السورية لشؤون األسرة بالقانون  :إحداث الهيئة السورية لشؤون األسرة -١-٥- ٢

، وقد نصت المادة األولى من هذا القانون ٢٠/١٢/٢٠٠٣، والذي أصدره السيد رئيس الجمهورية بتاريخ )٥الملحق رقم (

تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون األسرة مقرها دمشق وتتمتع : "على ما يلي

  ".الي واإلداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرةاالعتبارية واالستقالل الم بالشخصية

  

تعتبر الهيئة الجهة الرئيسة في رصد وتنسيق الجهود الخاصة بتنفيذ أحكام االتفاقية، يساعدها في ذلك العديد  -١-١-٥- ٢

ع اآلليات ونظم ، ويأتي حلول الهيئة محل اللجنة العليا للطفولة انسجاماً ماألهلي من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع

تشمل . التنسيق المتبعة والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنظام اإلداري في الدولة وتتوافق مع تجربة سورية وإمكانياتها

  : اختصاصات الهيئة في متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ما يلي
 

 . متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين االختياريين 

 .ر الوعي باالتفاقية والبروتوكولين االختياريينمتابعة نش 

 . إعداد تقارير دورية عن تنفيذ االتفاقية والبروتوكولين االختياريين 

 .السعي إلى تعديل القوانين بما يؤدي إلى تحسين واقع الطفل السوري 

 .وسواها من الهيئات الدولية ذات العالقة إعداد التقارير الوطنية إلى لجنة حقوق الطفل 

  األبحاث والدراسات الالزمةمن خالل إجراء رصد واقع الطفولة  

 . المساهمة في تنفيذ البرامج واألنشطة الخاصة بالطفولة على مستوى سورية 

  

 ميزانية مستقلة في الميزانية العامة للدولة لهاحدد تحظى الهيئة بكوادر بشرية متميزة، كما أن قانون إحداثها  -٢-١-٥- ٢

ام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها، وأخيراً فإن تعاونها مع المنظمات الدولية العاملة في سورية وعلى رأسها تمكنها من القي

  .يساهم في دعم جهود الهيئة لوضع خططها وبرامجها موضع التنفيذ اليونيسف

  

  تشكيل اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني -٢-٥- ٢

  

برئاسة وزير الدولة لشؤون الهالل األحمر،  ٢/٦/٢٠٠٤تاريخ  ٢٨٩٦س الوزراء رقم تشكلت هذه اللجنة بموجب قرار رئي

وأنيطت بها مهمة رعاية وتنسيق العمل الوطني للتوعية بالقانون الدولي اإلنساني، ومواءمة التشريعات الوطنية لالتفاقيات 

 .حقوق اإلنسان الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية العربية السورية، ورصد انتهاكات
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  مشروع قانون حقوق الطفل -٣-٥- ٢

  

لجنة ضمت أساتذة أكاديميين وقضاة من  خاللمن ) قانون حقوق الطفل ( مشروع الهيئة السورية لشؤون األسرة  أعدت

ورشة إلى الهيئة التي عرضته للنقاش في  مشروع القانونمسودة اللجنة قدمت  ٢٢/١٠/٢٠٠٦، وفي ذوي االختصاص

وتال هذه الورشة تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة ة، األهليالجهات العامة والجمعيات ن مختلف ممشاركاً  ٦٥عمل ضمت 

  .٢٠٠٩، من المقدر له أن تنهي هذه اللجنة عملها في الربع األول من عام قانونالالمالحظات على مسودة مشروع 

  

 :المؤتمرات الوطنية الخاصة بالطفولة -٤-٥- ٢
 
في مدينة حلب برعاية السيدة أسماء  ٢٠٠٤شباط  ٩-٧تمر الوطني للطفولة في سورية بتاريخ عقد المؤ -١-٤-٥- ٢

وما قدم فيه من دراسات وأبحاث  ،األسد عقيلة السيد رئيس الجمهورية حيث ساهم هذا المؤتمر بما جرى به من مناقشات

وما خرج به من في جميع وسائل اإلعالم، وما رافقه من تغطية إعالمية مكثفة  ،ما يتعلق بقضايا الطفولةتتعلق بكل 

  :في تسليط الضوء على قضايا الطفولة وخاصة ،توصيات

  

 .قضايا العنف ضد األطفال واستغاللهم بأي شكل من األشكال 

 .الرعاية األسرية البديلة 

 . من الكم إلى النوع االنتقالجودة التعليم واقتراح آليات  

 .وض بهاثقافة الطفل بشكل عام و مقترحات النه 

  

ودوليين  اًوالذي ضم خبراء محليين وعرب ١١/١٢/٢٠٠٤-٩كما عقد ملتقى حماية الطفل في دمشق بتاريخ  -٢-٤-٥- ٢

 اليونيسففي مجال حماية األطفال من العنف واالستغالل وذلك بالتعاون بين الهيئة السورية لشؤون األسرة ومنظمة 

  ISPCANالمنظمة العالمية لحماية األطفال من العنف واإلساءة و) ٦الملحق رقم (ومؤسسة قوس قزح لطفولة أفضل 

الجنوبية في  كاروليناومدير المعهد الوطني لحماية ضحايا العنف في والية  WHOمنظمة الصحة العالمية عن  وممثالً

اقتراح وكان مكثفة، تقى سوية المشاركين العالية والتغطية اإلعالمية المرافقة لهذا المل تكان. الواليات المتحدة األمريكية

  . همن أبرز نتائج مشروع خطة وطنية لحماية األطفال من العنف واالستغالل بكل أشكاله

  

ومن أجل لفت انتباه المجتمع إلى هذه الفئة  ذوي اإلعاقةتولي الحكومة السورية اهتماماً بالغاً باألطفال  -٣-٤-٥- ٢

عة من األنشطة والفعاليات من أجل حشد الدعم والتأييد لقضايا األطفال واحتياجاتها الخاصة والملحة فقد تم ابتكار مجمو

، نقطة ١٩٩٤تأسست عام  ةذهنيذوي اإلعاقة الاألكثر هشاشة وقد كان األولمبياد الخاص السوري، وهو هيئة مستقلة تهتم ب

تمع األهلي لالستثمار بها، تحول إذ سلط الضوء على القدرات الخاصة الموجودة لدى هؤالء األطفال من أجل تحفيز المج

مر الطبي اإلقليمي األول لألولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق تليقام فيها المؤ دمشقالرئاسة اإلقليمية وقد اختارت 
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شارك و، "حياة أفضل لألشخاص المعوقين ذهنياً"تحت شعار  ٢٠٠٥ أيلولفي شهر عقد المؤتمر  .األوسط وشمال أفريقيا

رفع  المؤتمر كانت أبرز أهداف .دولة عربية وأجنبية ومن المنظمات الدولية ١٦طبيباً وباحثاً من  ٣٥٠أكثر من  هفي

في منطقة الشرق األوسط وشمال  ذوي اإلعاقة الذهنيةمستوى الوعي حول الرعاية الصحية واالجتماعية لألشخاص 

واقتراح الحلول  ،فير الرعاية الصحية واالجتماعيةتحديد الصعوبات التي تقف أمام تو، ووالتركيز على احتياجاتهم ،إفريقيا

المنظمات غير وإشراك  ،المتوفرة لتلك الفئةالصحية واالجتماعية خدمات الرعاية حجم وجودة  فيقليل الفجوة المناسبة لت

  .ليالعمل على تسليط الضوء على دور األولمبياد الخاص الدوأخيراً ، وفي ذلك األهليالحكومية ومؤسسات المجتمع 

  

في  األهليلحكومة السورية بوفد تضمن ممثلين عن وزارتي الخارجية والثقافة وفئات المجتمع ا شاركت -٥-٤-٥- ٢

المؤتمر الثاني للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في العالم العربي والذي انعقد في العاصمة القطرية الدوحة تحت عنوان 

وكان الهدف من تلك المشاركة هو االطالع على تجارب الدول  ،٢٠٠٦آذار  ٦إلى  ٤في الفترة من ) ثقافة حقوق اإلنسان(

وضع األسس الالزمة إلنشاء مؤسسة  من أجل العربية في مجال إنشاء المؤسسات الوطنية المعنية بقضايا حقوق اإلنسان

 ١٤ن الذي عقد في الدوحة يومي وطنية مستقلة معنية بهذه القضايا، كما مثلها وزير العدل في المؤتمر العربي لحقوق اإلنسا

 . ٢٠٠٨كانون األول  ١٥و 

  

  الخطة الوطنية لحماية الطفل -٥-٥- ٢

  

قامت الهيئة السورية لشؤون بعد انعقاد المؤتمر الوطني األول حول الطفولة وانعقاد الملتقى الوطني األول لحماية الطفولة، 

ف بكل أشكاله وخطة وطنية لحماية المرأة من العنف وذلك األسرة بتقديم مشروع خطة وطنية لحماية األطفال من العن

وزارات منها ( مختلف الجهات ذات الصلة من حكوميةو المكتب المركزي لإلحصاء وبمشاركة مجلس الشعببالتعاون مع 

وجمعيات المجتمع  )الداخلية، الشؤون االجتماعية والعمل، العدل، التربية، التعليم العالي، الصحة، الثقافة، اإلعالم، األوقاف

قوس قزح لطفولة أفضل، جمعية نقطة الحليب، جمعية راهبات الراعي الصالح وجمعية تنظيم األسرة  مؤسسةمنها ( األهلي

أقرت الحكومة الخطة الوطنية لحماية الطفل باجتماعها الذي ترأسه السيد رئيس الجمهورية بتاريخ وقد  ،)السورية

 اإلشراف على مجمل عملية التنفيذبالهيئة السورية لشؤون األسرة ية لها، وكلفت وتم تخصيص ميزانية مال ٢/١٠/٢٠٠٥

 :فعالية هي ةإحدى عشرالتي تشمل 

  

  .أبحاث وإحصائيات حول سوء معاملة الطفل: ١الفعالية 

  .قاعدة بيانات وطنية لتسجيل حاالت سوء معاملة الطفل: ٢الفعالية 

  .حمالت توعية اجتماعية: ٣الفعالية 

  .ساسيحقوق الطفل في مناهج التعليم األ تضمين: ٤الية الفع

  .تضمين حماية الطفل في مناهج التعليم العالي ذات الصلة: ٥الفعالية 

  . تعزيز مهارات المهنيين ذوي الصلة: ٦الفعالية 
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  .تأسيس وحدة لحماية األسرة: ٧الفعالية 

 .تأسيس مأوى لحماية الطفل: ٨الفعالية 

  .امج لدعم الطفلوضع برن: ٩الفعالية 

  .وضع خط هاتف لمساعدة الطفل: ١٠الفعالية 

  .لوضع تشريع سوري شامل لحماية الطف: ١١الفعالية 

  

أنهت الهيئة السورية لشؤون األسرة تحليل الوضع الراهن للطفولة المبكرة وتحليل الوضع الراهن للطفولة  -٦-٥- ٢

 .ا الموضوع ووضع البرامج والخطط التنفيذية الوطنية لهاالشاملة تمهيداً لتحديث اإلستراتيجيات المتعلقة بهذ

  

  األخرىوالقانونية شريعية تالخطوات ال -٧-٥- ٢

  

م بموجب قانون التعليالذي عدل و ١٩٨١لعام  ٣٥القانون رقم في جميع مراحله، وهو إلزامي بموجب  مجانيالتعليم  .١

 .سنة ١٥حتى عمر تعليم إلزامياً الذي جعل ال) ٧الملحق رقم ( ٧/٤/٢٠٠٢تاريخ  ٣٢األساسي رقم 
ة الخاصة للتعليم ما قبل عمل المؤسسات التعليمي) ٨الملحق رقم ( ٢٠٠٤لعام / ٥٥/نظم المرسوم التشريعي رقم  .٢

  .الجامعي

تاريخ / ١٧٣٦/رقم  تماعية والعملجبموجب قرار وزارة الشؤون اال سنة ١٥الحد األدنى لسن عمالة الطفل هو  .٣

 .)أدناه ٣-٣-٣- ٩انظر الفقرة رقم ( )٩رقم الملحق ( ٣٠/١٢/٢٠٠٤
لعام  ٥٢بموجب المرسوم التشريعي رقم من سن السابعة من العمر حتى سن العاشرة  الجزائيةرفع سن المساءلة  .٤

 .)١١الملحق رقم ( ٢٠٠٣
ليسمح لألمهات ) ١١الملحق رقم ( ٢٥/١٠/٢٠٠٣تاريخ  ١٨القانون رقم عدل قانون األحوال الشخصية بموجب  .٥

،  ١٥عند الفتيات إلى  ١١عند الفتيان ومن سن  ١٣إلى  ٩لحصول على حضانة أطفالهن لفترة أطول من سن با

 .كال الجنسينلعاماً  ١٨يلحظ تعديل هذا السن وجعله مشروع قانون حقوق الطفل الجدير بالذكر هنا أن 
 .)١٢الملحق رقم ( ٢٠٠٤لعام  ٥٦قانون تنظيم العالقات الزراعية رقم  .٦
 .)١٣الملحق رقم ( ٢٠٠٤لعام  ٣٤المعوقين رقم قانون  .٧
القانون  منه بموجب ٣المادة  توالذي عدل ٢٠٠٧لعام  ٣٠بموجب المرسوم التشريعي رقم  قانون خدمة العلمتعديل  .٨

-٩انظر الفقرة رقم ( شهراً ٢١شهراً إلى  ٢٤ض خدمة العلم اإللزامية من يتخفبما يقضي ب ٢٠٠٨للعام  ١٦رقم 

 . )أدناه ١-١
  

  التدابير المتخذة لنشر مبادئ االتفاقية وأحكامها   -٦- ٢

  

بتوسيع نطاق ومواصلة البرنامج الرامي إلى تعميم المعلومات المتصلة باالتفاقية وتنفيذها في  أوصت لجنة حقوق الطفل

التوعية باتفاقية ود جهأوساط األطفال واآلباء والمجتمع المدني وجميع القطاعات والمستويات الحكومية، وفي الحقيقة فإن 
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وفي الفعاليات المختلفة التي تنظمها الجهات المعنية بحماية األطفال  في وسائل اإلعالمقائمة على قدم وساق  حقوق الطفل

  :ورعايتهم في سورية وفيما يلي بعض األمثلة
 
  :اقية حقوق الطفلقامت وزارة اإلعالم بتنفيذ العديد من األنشطة والبرامج في سبيل نشر وتأييد اتف -١-٦- ٢

  

  .٢٠٠٥دراسة حول تأثير اإلعالم التلفزيوني واإلذاعي في عملية التنشئة االجتماعية عام  

 .  دراسة حول اتجاهات اإلعالميين نحو اتفاقية حقوق الطفل 

 فيلم(عرض الكثير من قضايا األطفال المعنفين، وحقوق الطفل، ونشر ثقافة الالعنف ضد الطفل، وعمالة األطفال  

والتسرب من المدرسة وتعليم الفتيات وغير ذلك من ) وثائقي بالتعاون مع اليونيسف فيلموهو " الحجر األسود"

 .المواضيع التي تنمي الوعي االجتماعي

إجراء لقاءات عديدة مع كتاب الدراما ومع لجنة صناعة السينما لكي يقوم الكتاب بتضمين بنود االتفاقية في أعمالهم  

وطرق انتقاله بين الناس ومن األم إلى الجنين أحد  يدزالذي يتحدث عن اإل" حاجز الصمت"مسلسل  المختلفة، وكان

 .نتائج هذه اللقاءات

أو يقدمها األطفال، /فضالً عن البرامج التلفزيونية واإلذاعية الموجهة لألطفال وتلك البرامج األخرى التي يعدها و  

على كيفية  ٢٠٠٤التابعين للقطاعين الخاص والحكومي سنوياً ومنذ عام فإن وزارة اإلعالم تلتزم بتدريب إعالميها 

إعداد الرسائل اإلعالمية الموجهة للطفل، وهي تقوم بنشر مواد اتفاقية حقوق الطفل ودمج بنودها ضمن البرامج 

صديق اإلعالمي "جائزة سنوية بعنوان ) ٢٠٠٣بدءاً من عام (اإلعالمية بشكل مستمر، كما أنها أصبحت ترعى 

 ". الطفولة

  

 فيلمحصل فقد  ،على امتداد الوطن العربي اًواسع اًنحو حقوق الطفل صدى إيجابي ةالموجه ةالسوري ةالدرامي األعمال القت

بمناسبة البوم العالمي لبث برامج " إيمي أوارد"على جائزة  يدزوهو دراما موجهة إلى األطفال المصابين باإل" قلوب صغيرة"

على جائزة تقدير عن أهم عمل موجه إلى األطفال الفلسطينيين عام " قمر لسماء البرتقال"ما حصل عمل ، ك٢٠٠٧األطفال 

على الجائزة األولى في مسابقة اإلعالم لحقوق الطفل في مهرجان الرباط عام " أطفال ومراهقون" فيلم، وحصل ٢٠٠٣

٢٠٠٨. 

  

دورات تدريبية لضباط الشرطة في عدة محافظات  بإجراء اليونيسفقامت وزارة الداخلية بالتعاون مع منظمة  -٢-٦- ٢

اقية حقوق الطفل بين ضباط الشرطة، كما تعمل وذلك لنشر اتف "رجال الشرطة ودورهم في حماية األحداث"تحت عنوان 

وقد أقامت عدة  ،وزارة الداخلية بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق اإلنسان على تدريب ضباط شرطة على حقوق اإلنسان

في ) الهيئة السورية لشؤون األسرة واليونيسفبالتعاون مع (المشاركة منها  نالماضي يندوات ودورات تدريبية في العامن

بهدف االستفادة من تجربة إيران في مجال تدريب شرطة األحداث  ٢٨/٨/٢٠٠٨ – ٢٤دورة تدريبية في إيران في الفترة 

  .حول آليات التعامل مع األحداث
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لقضاة األحداث  ٢٠٠٤و ٢٠٠٣بعقد دورات تدريبية في العام  اليونيسفزارة العدل بالتعاون مع منظمة قامت و -٣-٦- ٢

 ة والبروتوكولينبغرض تعريف القضاة باتفاقيات حقوق الطفل وتدريبهم على معاملة األحداث الجانحين وفقاً لهذه االتفاقي

  .بها ينالملحقن يياالختيار
 
المراكز الثقافية جميع على  هاص اتفاقية حقوق الطفل ضمن ملصقات ملونة ووزعتوزارة الثقافة ن نشرت -٤-٦- ٢

بتنظيم ورشات عمل للترويج لحقوق  ٢٠٠٠منذ عام والشعبية والمديريات التابعة للوزارة، كما قامت مديرية ثقافة الطفل 

ومسرح ) الورشة عشرة أيام متوسط مدةعمل أقيمت حتى اآلن ثالث عشرة ورشة ( الطفل من خالل المسرح التفاعلي 

، وأقامت مديرية ثقافة الالذقية  العديد من األنشطة التفاعلية كتمارين التخيل )أقيمت ست ورشات حتى اآلن( العرائس 

  ....وتدريبات الذاكرة

  

 اكم ،ريينبطباعة ونشر وتوزيع اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين االختياالهيئة السورية لشؤون األسرة قامت   -٥-٦- ٢

حملة لتعريف األطفال باتفاقية حقوق الطفل تقوم على زيارة المدارس في المحافظات السورية  ٢٠٠٥في شهر آذاربدأت 

   .الرسممن خالل  والحوار مع األطفال ومساعدتهم على التعبير عن فهمهم لحقوقهم 
 
ناهج الدراسية في مراحل التعليم كافة، وبدأ إدخال تم تضمين اتفاقية حقوق الطفل في وثيقة المعايير الوطنية للم  -٦-٦- ٢

كما تعمل وزارة التربية في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لحماية الطفل على إعداد برنامج . مبادئ االتفاقية في المناهج التربوية

ع منظمة اليونيسف، وقد تنفيذي لتدريب المعلمين على أساليب توعية األطفال بحقوقهم ونشر اتفاقية حقوق الطفل بالتعاون م

نفذت بالفعل العديد من البرامج التعليمية التلفزيونية والدورات التدريبية وورشات العمل للتوعية باالتفاقية، ويجري العمل 

  ).الخ....التربية، الحقوق، الطب البشري، (على حقوق الطفل في مناهج الكليات الجامعية ذات الصلة باألطفال 
 
الحراك المجتمعي والمنظمات الشعبية في ة األهلياإلشارة هنا إلى الدور الهام الذي تلعبه الجمعيات ال بد من  -٧-٦- ٢

االتفاقيات الدولية تعديل بعض القوانين والتشريعات الوطنية في ضوء لخلق مناخ مالئم ووحشد التأييد لحقوق الطفل والمرأة 

نشر ، وحقوق الطفل و المرأة في خطط التنمية الوطنيةمفاهيم ال دخالخاصة بهذه الحقوق والتي صادقت عليها سورية، وإل

دمشق و حلب والالذقية في ، إذ أقامت فروع االتحاد العام النسائي وأحكامها والتوعية بهماحقوق الطفل مبادئ اتفاقية 

التربية وعلم االجتماع ندوات للتعريف باتفاقية حقوق الطفل بمشاركة خبراء في القانون و اليونيسفبالمشاركة مع منظمة 

 . ة لمناقشة االتفاقية والتحفظات التي أبدتها الجمهورية العربية السورية عليهااألهليوالمنظمات الشعبية والجمعيات 

  

  )من االتفاقية  ١المادة ( تعريف الطفل  - ٣

  

لقد أوصت  ).٣٤-٢٨الفقرات ( والثاني ) ٤٧-٢٧الفقرات (تم تناولها بشيء من التفصيل في التقريرين الوطنيين األول 

لجنة حقوق الطفل سورية برفع الحد األدنى لسن زواج الفتيات إلى مستوى الفتيان، وبذل المزيد من الجهود لتطبيق هذا 

وهنا ال بد أن نذكر أن مشروع قانون حقوق الطفل قد أخذ هذا األمر  ،الحد األدنى للسن و خصوصاً في المناطق الريفية
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فع الحد األدنى لسن زواج كل من الفتيات والفتيان إلى ثمانية عشر عاماً وهو عمر ينسجم مع اتفاقية بالحسبان ولحظ ر

 .حقوق الطفل

    

، وهذه أو المحضون كالقاصر أو الصغير أو الحدث أو الرضيع ،أطلق التشريع السوري تسميات متعددة على الطفل -١- ٣

بأنه "فالطفل كما عرفته المادة األولى من االتفاقية الثامنة عشرة من العمر، لم يكمل  التسميات جميعها تعني الطفل وهو الذي

يقابل ذلك في التشريعات السورية ما يطابق  "اإلنسان الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك

 ،أو أنثى لم يتم الثامنة عشرة من عمرهالطفل بأنه هو كل ذكر  ١٩٧٤لعام / ١٨/هذا النص حيث عرف قانون األحداث رقم

لم يتجاوز الثامنة الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بأن الطفل هو كل من  ٢٨/٢/٢٠٠٥تاريخ  ٩٠٣كما أكد القرار رقم 

  .كما بين القانون الفرق بين الطفل غير المميز وبين من هو في سن التمييزعشرة من العمر، 

  

 ١٩٥٧لعام  ٣٧٦رقم  المعدل لقانون األحوال المدنية ١٢/٤/٢٠٠٧تاريخ  ٢٦المرسوم التشريعي رقم  حسب -٢- ٣

  :تنقسم الوالية على األطفال إلى قسمين، )١٤الملحق رقم (
 

 .الوالية على النفس وتشمل العناية بكل ما يتعلق بشخص القاصر 

 .الوالية على المال وتشمل العناية بكل ما يتعلق بمال القاصر 

  

أما في حال عدم وجود األب فتنقسم حيث تكون الوالية على  ،والمال تجتمع في األب ما لم تنتزع منه الوالية على النفس

وهو  ،القاضي هو ولي من ال ولي له .المال للعاصب حسب ترتيب اإلرث، وعليه إدارة واستثمار وحفظ مال القاصر

. خاصاً له مع القاصر يعين القاضي ممثالًعند تعارض مصلحة الولي أو الوصي والمرجع في الشكوى من تعسف الولي، 

لجوء و الوصي لتعارضها مع مصلحة الطفل، وللطفل أو أي مواطن الحق في اللجوء للقضاء شاكياً من تصرفات الولي أ

الطفل للمشورة الصحية يقبل في الواقع العملي دون السؤال عن موافقة أبيه، وهذه الموافقة غير ملزمة إال في حال العمليات 

 .الجراحية، ويملك الطفل في حال رفض األبوين لها اللجوء للقضاء شاكياً من تعسفهما حيث يقرر القاضي ما يلزم
 
  يةإرشادمبادئ  -٣- ٣

  

  التعاون الدولي -١-٣- ٣
 

تقوم الحكومة في الجمهورية العربية السورية بالتعاون مع المنظمات الدولية كمنظمة ضمن جهودها لتحسين واقع األطفال 

والوكالة اليابانية للتعاون وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  األمم المتحدة للمرأة ومنظمة الصحة العالميةومنظمة  ليونيسفا

حكومية في ال كما تقوم بالتعاون مع بعض المنظمات غير ومنظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية، )جايكا(الدولي 

 وشبكة اآلغا خان التنموية وجمعية موفيموندو ISPCANلمية لحماية األطفال من العنف مجال حماية األطفال كالمنظمة العا

  .اإليطالية ومؤسسة كريم رضا سعيد وسواها

  



١٨ 
 

منذ عام  بعض االتفاقيات الدولية في مجال حقوق اإلنسان التي انضمت إليها الجمهورية العربية السورية -٢-٣- ٣

٢٠٠٠  

  

في عدد كبير من الصكوك الدولية التي تنص على مجموعة من الحقوق وااللتزامات سورية طرف الجمهورية العربية ال

على االتفاقيات  ٢٠٠٠، وقد استمرت سورية في هذا النهج فوقعت بعد عام الكفيلة باحترام كرامة اإلنسان وحقوقه األساسية

   :والوثائق الدولية التالية

  

 .٢٠٠٢حيث انضمت سورية عام  ١٩٩٨أيلول  ٢٢خ االتفاقية العربية لمنع اإلرهاب، المبرمة بتاري 

الملحق رقم ( ٢٧/٣/٢٠٠٣، انضمت سورية في ٢٨/١٢/١٩٧٩اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  

١٥(. 

البروتوكول االختياري األول التفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك األطفال في النزاعات المسلحة، انضمت سورية  

 .)١٦الملحق رقم ( ١٧/١٠/٢٠٠٣في 

احية، انضمت البروتوكول االختياري الثاني التفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع وبغاء األطفال واستخدامهم للمواد اإلب 

 .)١٦الملحق رقم ( ١٧/١٠/٢٠٠٣سورية في 

ينة، انضمت سورية من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسـانية أو المهاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره  

 .)١٧الملحق رقم ( ١/٧/٢٠٠٤في 

 ١٠/٤/٢٠٠٥، انضمت سورية في ١٨/١٢/١٩٩٠اتفاقية حماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  

 .)١٨الملحق رقم (

 ٢٠٠٠كانون األول  ١٤اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المبرمة في باليرمو بتاريخ  

 .)٢٠والملحق رقم  ١٩الملحق رقم ( ٢٠٠٨للعام  ١٤بموجب القانون رقم وذلك 

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، الملحق باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة  

 .٢٠٠٨للعام  ١٤بموجب القانون رقم  المصدقة ٢٠٠٠الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام 

بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، الملحق باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة  

 .٢٠٠٨للعام  ١٤بموجب القانون رقم المصدقة  ٢٠٠٠المنظمة عبر الوطنية للعام 

التي  ١٩٨٩كانون األول  ٤في  ؤرخةالمعاهدة الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، الم 

 ).٢١الملحق رقم ( ٢٠٠٨لعام  ٥٢صادقت عليها سورية بموجب المرسوم رقم 

  

 تختص ات عربية وعالمية عديدةإلى اتفاقي ٢٠٠٠ بعد عامسورية ذلك انضمت حكومة الجمهورية العربية الك -٣-٣- ٣

كما انضمت إلى العديد من االتفاقيات  نظمة العمل الدولية،تبنيها ضمن إطار م تم ، والتيبحقوق العمال والحريات النقابية

، )اليونسكو(الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان الثقافية والفكرية، وذلك في إطار منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 

  : هذه االتفاقيات نخص بالذكر من
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تاريخ  ٣٤والتي صدقت بالقانون رقم  ذوي اإلعاقةتأهيل وتشغيل المتعلقة ب ١٩٩٣لعام  ١٧اتفاقية العمل العربية رقم  

 ).٢٢الملحق رقم ( ٢٤/٥/٢٠٠١

تاريخ  ٢٣المتعلقة بالحد األدنى لسن االستخدام والتي صدقت بالمرسوم رقم  ١٤٦والتوصية رقم  ١٣٨االتفاقية رقم  

 ).٢٣الملحق رقم ( ١٨/٧/٢٠٠١

تاريخ  ٦١٦لمرسوم رقم لمتعلقة ببيئة العمل والتي صدقت باا ١٩٨١لعام  ١٣اتفاقية العمل العربية رقم  

 ).٢٤الملحق رقم ( ١٠/١٢/٢٠٠١

تاريخ  ١٠٩المتعلقة بعمل األحداث والتي صدقت بالمرسوم رقم  ١٩٩٦لعام  ١٨اتفاقية العمل العربية رقم  

 ).٢٥الملحق رقم ( ١٥/٤/٢٠٠٢

 ).٢٦الملحق رقم ( ٢٣/١٠/٢٠٠٧تاريخ  ١٩القانون رقم بالمصدقة  SOSاتفاقية تأسيس قرى األطفال  

 ٣٩٦المرسوم رقم والتي صدقت ب ١٩٩٠ للعام الخاصة بالقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال ،١٨٢االتفاقية رقم  

 ).٢٧الملحق رقم ( ٤/١١/٢٠٠٢تاريخ 

  

  مبادئ عامة - ٤

 
  )من االتفاقية ٢المادة (عدم التمييز  -١- ٤

  

 الحق في عدم التمييز -١-١- ٤

  

أي بسن تشريعات أو إلغائها حيثما تقتضي (وصت لجنة حقوق الطفل الجمهورية العربية السورية باتخاذ تدابير فعالة أ

الحقوق التي  يع األطفال في حدود واليتها بكل، تكفل تمتع جم)الضرورة و تطبيق برامج للحد من أوجه التفاوت   الخ 

وتمنع وتكافح اتخاذ  ،وأن تقوم بحمالت شاملة لتوعية الجمهور ٢المادة تنص عليها االتفاقية دون تمييز، وفقاً ألحكام 

  .مواقف مجتمعية سلبية في هذا الصدد

  

ال توجد في المجتمع السوري مواقف معادية لألطفال فعادات المجتمع وأخالقياته تجري على مراعاتهم  -١-١-١- ٤

في القضاء وكذلك في الرأي العام وتقييم الشكاوى، وقد اعتبر  والتحيز لهم، وكذلك فإن آراء الطفل يؤخذ بها بحدود ثبوتها

ال يقر القانون السوري يمكن القول إن التوجه العام في ، ومبدأ عاماً لممارسة الحقوق عدم التمييزالدائم الدستور السوري 

في التنوع غنى وليس  جميع أفراد المجتمع السوري ضد أي نوع من أنواع التمييز لقناعة المشرع بأنيحمي التمييز و

ضعفاً، إذ يعاقب القانون بشدة على كل عمل أو كتابة، وكل خطاب يقصد منه إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية كما تعمل 

  .والمقيمينالحكومة السورية على عدم التمييز بين المواطنين 

  

يين المقيمين في الجمهورية العربية يتم استيعاب جميع األطفال السوريين ومن في حكمهم وغير السور -٢-١-١- ٤

السورية في مدارس التعليم األساسي ومعاملتهم معاملة واحدة من حيث الرعاية واالهتمام والمتابعة على اختالف بيئاتهم 



٢٠ 
 

ي لجميع األطفال ف) الصحة والتعليم (ومستوياتهم االجتماعية ودياناتهم، وتقوم الحكومة السورية بتقديم الخدمات األساسية 

أما بالنسبة لألطفال المكتومين فيجري  ،مراحل التعليم كافة وفي المناطق الريفية والحضرية وللذكور ولإلناث على حد سواء

كما  ،تنظيم وثيقة تقدير أعمار لهم عن طريق دوائر الصحة المدرسية وتسجيلهم في مدارس التعليم األساسي وفق األصول

  .لتمييز في المناهج الدراسية بإدراجها في وثيقة معايير المواد الدراسيةتم التأكيد على توصية الحق في عدم ا

  

جميع األطفال الموجودين على أرض الجمهورية العربية السورية متساوون ويتم تقديم الخدمات الثقافية لهم  -٣-١-١- ٤

من دون أي نوع من أنواع ) الخ ..تربوية ـاجتماعية ـ ترفيهية -تنموية  - توعوية ( بمختلف مجاالتها وأنواعها وألوانها 

 . مركزاً ثقافياً تابعاً لوزارة الثقافة في المحافظات ٤٥٨التمييز في 
 
 
 عدم التمييز بسبب النوع االجتماعي -٢-١- ٤

  

القوانين السورية ال تميز ونشدد هنا أن  ،تقرير سورية الثانيمن ) ٣٧(الفقرة في  األمرلقد تم تناول هذا  -١-٢-١- ٤

في االلتحاق بالتعليم، وال في مجال االنتفاع بمختلف الخدمات الصحية واالجتماعية، كما ال يوجد أي وأنثى بين ذكر  إطالقاً

مرده إلى فهم خاطئ للقانون  -إذا وجد –، وأي تمييز أو في األجر مقابل العملالمعامالت القانونية في الجنسين  بينفرق 

  .عن طريق القضاء، وللمتضرر الحق في التعويض هالابطإن يمكأو إلى بعض الممارسات الفردية التي 

  

دراسية خالية من القوالب النمطية المستندة إلى الهوية الجنسية حيث عملت سورية على تطوير الالمناهج  -٢-٢-١- ٤

حول هذا  نُظِّم العديد من الدراسات وورشات العمل ٢٠٠٠المناهج المدرسية عبر إدخال مفاهيم الجندر، وبدءاً من عام 

  .ال التمييز ضد المرأةعلى اتفاقية القضاء على جميع أشك) مع بعض التحفظات(الموضوع على ضوء مصادقة سورية 

   

  :من أهم المؤشرات على العدالة بين الجنسين المختلفة التعليم مراحل في نسب التحاق اإلناث تعتبر -٣-٢-١- ٤
 
-١٩٩٩الدراسي  العام في% ٤٧ األطفال رياض مرحلة في التالميذ مجموع إلى الفتيات وجود نسبة بلغت -١-٣-٢-١-٤

 األطفـال  مجمـوع  من تقريباً النصف من تقترب جيدة والنسبة ،٢٠٠٨-٢٠٠٧الدراسي  العام النسبة فيهي نفس و   ٢٠٠٠

زيـادة  ل التربيـة  رةوزا تطمح. المرحلة هذه في الفتيات بتعليم مدى االهتمام يعكس وهذا المرحلة، هذه في اإللزامية عدم رغم

 الطفـل مسـتقبالً   شخصـية  تنمية في المرحلة هذه ألهمية نظراً األطفال رياضب سنوات  )٥-٣( العمرية الفئة أطفال التحاق

  . العالقة ذات والهيئات والمنظمات القطاعات جميع مع بالتعاون

  

، ١٩٩٩الدراسـي   العـام  فـي % ٤٧ سـي األسا التعليم مرحلة في التالميذ مجموع إلى اإلناث نسبة بلغت -٢-٣-٢-١-٤

 قـانون  عليه نص كما اإللزام سن مد يعود إلى النسبة هذه وارتفاع  ، %٤٨ إلى ٢٠٠٨-٢٠٠٧العام الدراسي  وارتفعت في

 مرحلـة  تسمى واحدة بمرحلة واإلعدادي االبتدائي التعليم مرحلتي دمج المتضمن ٧/٤/٢٠٠٢ تاريخ ٣٢ رقم األساسي التعليم

  .)سنة ١٥أي إلى عمر ( التاسع الصف حتى اإللزام ومد ساسيالتعليم األ
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 ٢٠٠٠-١٩٩٩العام الدراسي  في% ٤٧ا العامة الثانوية المرحلة في التالميذ مجموع إلى اإلناث نسبة بلغت -٣-٣-٢-١-٤

 علـيم المهنـي  الثانوية للت المرحلة في اإلناث وجود نسبة بلغتكما ، %٥٣ إلى ٢٠٠٨-٢٠٠٧العام الدراسي  وارتفعت في  

 وذلـك  جديدة فيـه  آفاق فتح إلى المهني التعليم في اإلناث نسبة ارتفاع سبب ويعود ،٢٠٠٨-٢٠٠٧العام الدراسي  في %٤٠

 الفتـاة  أمـام  الفرصة أتاح مما والتجاري الصناعي في التعليم )حاسوب تقانـات  ،ياتإلكترون(  جديدة اختصاصات بإحداث

 .ليمالتع النوع من هذا على لإلقبال
  
  التدابير المتخذة لتقليل التباينات االقتصادية واالجتماعية بما في ذلك التباينات بين المناطق الريفية والحضرية  -٣-١- ٤

  

والميزانية العامة والمشاريع الحكومية  ،في حدود اإلمكانيات، إلزالة أية فوارق ،تبذل الحكومة كل جهودها -١-٣-١- ٤

ركزت الخطة الخمسية العاشرة منذ بدايتها على المنطقة  .قاً لجدواها ومدى الحاجة إليهاتتوزع على مختلف المناطق وف

وتلبية لذلك شرعت وزارة التربية بتصميم خطط المنطقة،  الشمالية فوضعت خطة التنمية المكانية اإلقليمية لهذه –الشرقية 

برسم خريطة مدرسية توضح تموضع يز بالخدمات فقامت تنفيذية من أجل النهوض بواقع التعليم والتقليل من الفوارق والتمي

عن المعلمين الذين يعملون % ٥٠بزيادة أجور ورواتب المعلمين الذين سيعملون في المناطق النائية بنسبة  ، وقامتالمدارس

ين الفائزين من المدرس% ٩٠، كما تم تعيين )٢٨الملحق رقم ( أكثر للمناطق شبه النائية% ٣٠في المناطق المخدمة وبنسبة 

كما قامت وزارة التربية ، في المسابقة المعلنة للتوظيف في المدارس الحكومية ليصبحوا مدرسين في المناطق األكثر احتياجاً

تم تجهيز مدارس متنقلة مع البدو الرحل على شكل خيم متنقلة  و، )٦-١-٨انظر الفقرة (بالعام المنزلق  أسمتهباعتماد ما 

- ٨انظر الفقرتين (مدرب لمواكبة حركة التنقل التي يعيش على أساسها المجتمع البدوي لتعليم أبنائهم  أستاذأو سيارات مع 

  . )٢-٦-١- ٨و  ١-٦-١

  

يتم تطبيق برنامج تعليم الفتيات المتسربات للحصول على فرص إتمام تعليمهن بعد أن تسربن من المدارس  -٢-٣-١- ٤

لمناهج والمشروع مستمر ناهج الخاصة للفتيات وتدريب المعلمات على هذه اويتم اإلشراف على إعداد الم ،ألسباب عديدة

بالمنهج الدامج حيث يتم دمج مواضيع كل عامين دراسيين لنفس المادة  أسمتهوقد ابتكرت وزارة التربية ما ، ٢٠١٠لعام 

علمات الفتيات المتسربات وتم دليل تدريبي لم أعد مؤخراً وقد، بكتاب واحد من أجل تيسير الدراسة للطالبات المتسربات

كما ، )٢٩الملحق رقم (وأصدرت وزارة التربية العديد من النشرات اإلرشادية حول التسرب ، االهتمام بأساليب التعلم الذاتي

يد الندوات التوعوية في المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية والموجهة للجميع للتشجيع على تعليم الفتيات والتأكتقيم أنها 

  .على دور العلم في تنمية الوعي االجتماعي للفتيات

  

برنامج تخفيف "ة في هذه الجهود، فقد نفذ االتحاد العام النسائي األهليتساهم المنظمات الشعبية والجمعيات  -٣-٣-١- ٤

دلب إب وتيسير الحصول على الخدمات االجتماعية األساسية في محافظات دير الزور والرقة والحسكة وحلل "الفروقات

كما تقوم بعض الجمعيات والمؤسسات غير الربحية بافتتاح رياض أطفال في المناطق البعيدة نذكر منها ، وتحسين نوعيتها

 .مشروع قرى فردوس –مؤسسة قوس قزح واألمانة السورية للتنمية 
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   )من االتفاقية ٣المادة (مصالح الطفل الفضلى  -٢- ٤

  

  . )٤٨ -٤٠( اتلتقرير الوطني الثاني، الفقرمن التفصيل في ا بشيءتم تناولها 

  

تمثل مصلحة الطفل الفضلى االختيار األساسي لمختلف السياسات والتدابير المتخذة في مجاالت الصحة والخدمة االجتماعية 

اللبنة من خالل سياستها وقوانينها النافذة بأن جعلت مصلحة الطفل هي ذلك قد كرست الدولة ووالتعليم وغيرها في سورية، 

لذا فإن رعاية الطفل في سورية وحمايته تشكل المحور الهام والجوهري في حياة لمجتمع السليم، األولى لبناء اإلنسان وا

لقد تمت زيادة التعويض العائلي للموظف  .األسرة والمجتمع وتجلى هذا في مختلف النواحي الصحية والتعليمية والقانونية

الملحق رقم ( ٢٠٠١لعام  ٧٨كما تم تعديل قانون التأمينات االجتماعية بالمرسوم رقم  ٢٠٠٣لعام  ٢٣بموجب المرسوم رقم 

يسمح القانون  .للموظفات اإلناث بعد أن كان ذلك محصوراً بالموظفين الذكور تب التقاعديابما يسمح بتوريث الر) ٣٠

مشروع في  األساس وهة الفضلى للطفل مبدأ المصلحو، مة مدفوعة األجر للنساء العامالتالسوري أيضاً بإجازة األمو

انظر ( ل االجتماعي مخصص لألطفال في معظم أحكامهفمشروع قانون صندوق النفقة والتكا، كما أن لالطفحقوق قانون 

  .)أدناه ١-٦-٦الفقرة 
 
   )٦المادة (في الحياة والبقاء والنمو  الحق -٣- ٤

  

 .)٥٢-٤٩(ت افقرالتناوله التقرير الوطني الثاني في 
 
على حماية هذا الحق  وشدد ،اعتبر المشرع السوري الحق في الحياة أول الحقوق المالزمة لشخصية اإلنسان -١-٣- ٤

المشرع السوري و القانون والسياسة الوطنية حق كل شخص في يكفل للطفل منذ تكوينه جنينياً وحتى سن الرشد، وهكذا 

التشريعات الجديدة واألوامر وقد أتت مجموعة من ة تدابير وآليات، وذلك عن طريق عدالحياة سواء أكان طفالً أم بالغاً 

الذي حظر في مادته الثانية بيع  ٣٩/٢٠٠١القرار الوزاري رقم منها التنفيذية في شأن حق الحياة والبقاء والنمو نذكر 

تاريخ  ٤٣٣٤ رقم  قرار، والالسجائر ومنتجات التبغ األخرى لمن يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً وعاقب من يخالف ذلك

تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتي تشارك فيها منظمة الصحة العالمية واليونيسف فضالً المتضمن  ٨/٧/٢٠٠٧

  .عن الجهات الحكومية ذات الصلة

  

يسلم الطفل غير أن أوضاع الطفل في الجوالن العربي السوري المحتل من األمور الهامة التي تثير القلق إذ لم  -٢-٣- ٤

من الممارسات التعسفية اإلسرائيلية التي لم تعر أي اهتمام لحقوق الطفل العربي السوري التي نصت عليها اتفاقية حقوق 

الطفل، فقد انتهكت إسرائيل حقوق الطفل العربي السوري في الجوالن من خالل فرض الجنسية اإلسرائيلية وحرمانه من 

من اتفاقية حقوق الطفل، كما حرم الطفل العربي السوري في الجوالن من  ١٢بذلك المادة جنسيته العربية السورية منتهكة 

تلقي األفكار والمعلومات بحرية بسبب فرض قيود على السكان والحد من تحركاتهم بمن فيهم األطفال وهذا يعد خرقاً للمادة 

ة اإلسرائيلية وتمنعهم من القيام بالنشاطات الفكرية من اتفاقية حقوق الطفل، كما تفرض على األطفال في الجوالن الثقاف ١٣

والفنية، وقد ألغت سلطات االحتالل مناهج التدريس العربية السورية في جميع مدارس الجوالن المحتل، واستبدلت بها 
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تعاني ذلك،  فضالً عن. المناهج اإلسرائيلية في محاولة لتنشئة أجيال ال تربطها أية روابط فكرية أو ثقافية بوطنها األم

أعداد كبيرة من الطالب في فيها حشر وت ،المدارس في الجوالن من النقص في قاعات الدراسة واألبنية المدرسية المناسبة

وفي المجال الصحي تنتهك  .دفع معدالت عالية من الضرائب بحجة التعليم ءوليااأليطلب من كما قاعة دراسية واحدة، 

خالل النقص الحاد في المراكز الصحية والعيادات ومراكز اإلسعاف األولي وعدد األطباء إسرائيل اتفاقية حقوق الطفل من 

  . إضافة إلى اإلهمال وغياب المعلومات األساسية المتعلقة بصحة الطفل

  

هالي تعتبر األلغام اإلسرائيلية خطراً دائماً طالما بقيت مزروعة في المناطق المجاورة للقرى والحقول والمراعي التابعة أل

وفيات معظمهم / ٢٠٢/إصابة منهم / ٥٣١/الجوالن، فقد بلغ عدد ضحايا األلغام اإلسرائيلية في الجوالن السوري المحتل 

بإعاقات دائمة ومزدوجة، ومن حق أطفالنا ومن مسؤولية لجنة الطفل الموقرة مطالبة المحتل / ٣٢٩/من األطفال وإصابة 

 .طفال في جوالننا المحتلباحترام االتفاقيات الدولية وحقوق األ

  

  الرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة - 3-٣- ٤

  

  الرعاية الصحية -١- 3-٣- ٤

  

تتولى وزارة الصحة أساساً تقديم الخدمات الصحية المختلفة لألطفال بدءاً من مرحلة ماقبل الزواج وصوالً إلى برامج صحة 

إذ أدى الحراك  ةاألهليمع المجتمعات المحلية والجمعيات  المراهقين والشباب، وكل البرامج المقدمة تشاركية أساساً

االجتماعي المميز باتجاه القضايا الصحية إلى تأسيس العديد من الجمعيات األهلية التي تعمل على مناصرة ودعم القضايا 

ة في القضايا وتلعب دوراً في التوعية الصحي) ٩-١- 3-٣-٤انظر الفقرة (الصحية في المجتمع السوري مثل جمعية بسمة 

 . يدزالصحية الملحة والطارئة مثل اإل

  

  برنامج الفحص الطبي قبل الزواج -١-١- 3-٣- ٤

  

توفير خدمات االستشارة والفحص الطبي والمخبري  بهدف ٢٠٠٢نامج في وزارة الصحة في عام بدأ التحضير لهذا البر

ضمان  وذلك من أجل نسيق مع نقابة األطباء بالت  ٢٠٠٨محافظة من محافظات سورية بنهاية عام قبل الزواج في كل 

خفض معدالت الوفيات والمراضة لدى األطفال الناجمة عن وبالتالي  سالمة وصحة المقبلين على الزواج وأطفالهم

تركز نشاطات . كداء السكري والتالسيميا وفقر الدم المنجلي وكذلك اإلعاقات اآلخذة في التزايد واالنتشاراألمراض الوراثية 

خاصة بعد له من أثر على ظهور األمراض الوراثية الكامنة  لما على توعية المجتمع حول أخطار زواج األقارب  لبرنامجا

في الحضر % ٣٤.٣( وهي% )  ٤٠.٤( أن نسبة زواج األقارب تصل إلى  ٢٠٠١لعام  مسح صحة األسرة بين  أن

 .افظات إدلب ودرعا والالذقية كخطوة نحو تعميمهفي مح) ٢٠٠٩عام (يطبق البرنامج حالياً  .)في الريف % ٤٧.٤و

  

 برنامج الوالدة اآلمنة -٢-١- 3-٣- ٤



٢٤ 
 

  

عام % ) ٦٤( بعد أن كانت هذه النسبة % ) ٤٥.٢( أن نسبة الوالدات المنزلية بلغت  ٢٠٠١بين مسح صحة األسرة لعام 

رتفاع معدل الوالدات على أيد مـدربة م، وهذا دليل جيد على ارتفاع نسبة الوالدة في المستشفيات، كما تبين ا ١٩٩٣

% ٣٨.٥( على أيد األطباء و % ) ٤٥.٣( م منها  ٢٠٠١عام % ) ٨٣.٨( م إلى ١٩٩٣عام % ) ٧٦( حيـث ارتفع من 

  :قامت وزارة الصحة بما يلي  ٢٠١٥بحلول عام  ٦/١٠٠٠خفض معدل وفيات الولدان إلى على أيدي القابالت وبهدف ) 

  

لرعاية الوليد وإنعاشه وذلك بتدريب األطباء والقابالت العامالت  ٢٠٠٢ما حول الوالدة عام  إحداث برنامج للرعاية .١

في أقسام الوالدة واألطفال مع توفير التجهيزات الالزمة وذلك في بعض المستشفيات وسيتم التوسع ليشمل جميع 

  . المستشفيات

  .  ي إحداث شعب للوالدة في جميع المستشـفياتتقوم الوزارة بالتوسع في تأهيل القابالت إضافة إلى التوسع ف .٢

  .٢٠٠٢في عام )  ٣٥( تم إحـداث برنامج للتوليد الطبيعي حيث تم افـتتاح مراكز للتوليد الطبيعـي وبلغ عددها  .٣

  .جميعها تحوي أقسام والدة) مستشفى منطقة(وزارة الصحة حالياً تسعاً وثالثين تجهز  .٤

  

ة تنشيطية وتأهيلية ألطباء أطفال مدربين على البرنامج ومن مختلف المحافظات،  دورة تدريبي ٢٨إجراء  ٢٠٠٧تم عام 

تدريب جميع عناصر الفئة المستهدفة من قابالت وأطباء أطفال وتوليد وفنيي م سيكون قد تم  ٢٠٠٩بحلول نهاية عام و

 وسوفاصر المدربة على أرض الواقع العن ستقيم. على القطاع الخاصالتدريب يعمم سذلك بعد و، تخدير على إنعاش الوليد

  . المجتمع بما يخص العناية بالوليد جهود توعية ، وال ننسىمع النسب العالميةالتداخالت على الولدان نتائج تقارن 

  

  كزاز الوليدبرنامج  -٣-١- 3-٣- ٤

  

ن اإلنجاب بلقاح الكزاز وتستمر وزارة الصحة في تلقيح النساء بس ١٩٩٧منذ عام  سوريةتم القضاء على كزاز الوليد في 

كما تستمر  ،في مختلف المراكز الصحية والنقاط الطبية والفرق الجوالة والمراجعات لعيادات تنظيم األسرة ورعاية الحامل

حمالت التثقيف الصحي لجميع النساء بسن اإلنجاب حول أهمية استكمال خمس جرعات من لقاح الكزاز وضرورة الوالدة 

  .على أيد مدربة
 
  برنامج مكافحة نقص وزن األطفال عند الوالدة -٤-١- 3-٣- ٤

  

في ( من الوالدات % ٦.٦أن نقص وزن األطفال عند الوالدة يصل إلى لوزارة الصحة أظهرت دراسة  ٢٠٠٤في عام 

لكنها تعاني من % ٥خفض هذه المعدالت إلى أقل من وتهدف وزارة الصحة إلى % ) ٦.٩و في الريف % ٦.٣٠الحضر 

ابعة الحوامل من بداية الحمل وبالتالي من صعوبة التثقيف الصحي للحوامل حول التغذية السليمة والعادات صعوبة مت

  .الغذائية الصحية
 

  IMCIبرنامج الرعاية المتكاملة للطفل السليم والمريض  -٥-١- 3-٣- ٤



٢٥ 
 

  

لطفولة الشائعة والمساهمة م بهدف خفض معدل الوفيات من أمراض ا ٢٠٠٠في عام   IMCIية الـإستراتيجتبنت سورية 

شهور، التغذية التكميلية السليمة والمتوازنة، الكشف  ٦الرضاعة المطلقة حتى عمر (ي تعـزيز النمو والتطور السليم ف

من خالل تنمية الموارد البشرية وتحسين أدائها في تدبير ورعاية الطفل دون خمس ) المبكر عن اإلعاقة ومشاكل التطور

جودة الخدمات المقدمة للطفل وتحسين ممارسات األهل والمجتمع في رعاية الطفل السليم والمريض  سنوات بهدف تحسين

  %. ١٥ بالبرنامج  بلغت نسبة تغطية األطفال دون خمس سنوات. وتدعيم مشاركة المجتمع

  

  برنامج التلقيح الوطني -٦-١- 3-٣- ٤

  

، ويعطى بشكل مجاني ألطفال في الحضر والريف والباديةا جميع، ليشمل ١٩٧٨تلقيح الوطني في سورية عام بدأ برنامج ال

، وقد أضيفت لقاحات جديدة إلى لقاحات األمراض الستة ةبهدف الوصول إلى أعلى مستوى تغطية لكل لقاح على حد

ي والحصبة المعتمدة من منظمة الصحة العالمية لتأمين الوقاية والمناعة لألطفال وهي اللقاحات المضادة اللتهاب الكبد البائ

األلمانية والنكاف والمستدمية النزلية باإلضافة إلى لقاح السحايا الذي يعطى لطالب الصف األول االبتدائي وبذلك يصبح 

  .مجموع اللقاحات المعتمدة في برنامج التلقيح الوطني في سورية أحد عشر لقاحاً

  

ر إبالغ صفري وتقارير كشف فعال وإجراء الدورات رغم تفعيل نظام الترصد في دائرة صحة الطفل من خالل إعداد تقاري

هناك حاجة فإن طاع الخاص من أجل اإلبالغ الفوري، التدريبية للكوادر الصحية حول نظام الترصد وتنفيذ ندوات مع الق

  .اإلى بذل المزيد من الجهد للوصول إلى بعض األطفال غير الملقحين وكذلك القضاء على األمراض المستهدفة واستئصاله

  

  شلل األطفال -١-٦-١- 3-٣- ٤

  

منذ عام ) فيروس المرض ( أصبحت سورية خالية من شلل األطفال إذ لم نشاهد أية حالة شلل أطفال بالفيروس البري 

، وقد تم البدء بحمالت وطنية بلقاح شلل األطفال الفموي لجميع األطفال دون خمس سنوات من العمر منذ عام ١٩٩٥

على مستوى سورية، وتتم متابعة تنفيذ حمالت % ٩٩وكانت آخر نسبة للتغطية تفوق   ٢٠٠٠نفذ آخرها عام  ١٩٩٣

  .في المناطق عالية الخطورة) من بيت إلى بيت ( تطهير جيوب بلقاح شلل األطفال لألطفال دون خمس سنوات من العمر 

  

  الحصبة والحصبة األلمانية -٢-٦-١- 3-٣- ٤
 

وكانت على مرحلتين % ٩٥حيث تم تحقيق نسبة تغطية تتجاوز  MMRبلقاح الـ تم تنفيذ حملة تلقيح وطنية ٢٠٠٧عام 

تنفذ  ٢٠٠٨األولى لألطفال دون سن المدرسة والثانية لطالب المدارس في الصف الثاني والثالث والرابع، وفي عام 

  . المرحلة الثالثة لطالب الصف السادس والسابع والثامن والتاسع

  



٢٦ 
 

  اإلسهاالت واإلنتانات التنفسية الحادة عند األطفالبرنامج مكافحة  -٧-١- 3-٣- ٤

  

وسعت إلى توفير التدبير الجيد لحاالت اإلسهال من قبل العاملين الصحيين  ،١٩٨٨تبنت وزارة الصحة البرنامج منذ عام 

يق ورشات وإلى تثقيف األم حول أهمية زيادة السوائل واستمرار التغذية والرضاعة الطبيعية خالل اإلسهال وذلك عن طر

تنظيم حمالت توعية وتثقيف في مختلف والعمل والدورات والندوات وكذلك اللقاءات مع أطباء القطاعين العام والخاص 

لمختارة عام اأجريت دراسة لمعرفة واقع اإلسهاالت في مستشفيات اإلبالغ  .وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة

، % ٠.٠٩وفاة ومعدل إماتة الحالة  ٤١وكان عدد الوفيات  ٤٥.٢٩٠إلسهال المسجلة فكان عدد حاالت اإلصابة با ، ٢٠٠١

حلب ودرعا لذلك  وفيأن اإلصابة والوفيات الناجمة عن اإلسهال أعلى في المحافظات الشمالية الشرقية  الدراسة وأظهرت

ويتم  ،لب ودرعا مناطق عالية الخطورة إضافة إلى ح) الحسكة  ،دير الزور ،الرقة( اعتبرت المحافظات الشمالية الشرقية 

إذ تم تشكيل فريق تدريب  ،التعاون مع المنظمات الشعبية في تلك المحافظات وتدريب الكوادر الصحية للتصدي للمشكلة

وتتم التوعية حول  ،)طرطوس  –السويداء  –درعا  –القنيطرة  –ريف دمشق  -دمشق ( وطني للبرنامج من محافظات 

  .مراكز الصحية ولألهالي بالتعاون مع المنظمات الشعبية وعبر وسائل اإلعالمالبرنامج في ال
 
 برنامج  الطفل السليم  -٨-١- 3-٣- ٤

  

يستهدف البرنامج األطفال دون خمس سنوات من العمر حيث يتم عند زيارة الطفل لهذه العيادة قياس طوله ووزنه ومحيط 

والتأكد من شروط  ،نمو وتطور الطفل من خالل التغذية الصحيحةجمجمته ومعرفة قوامه الغذائي بهدف تعزيز صحة و

السالمة في التعامل مع الطفل والبيئة المحيطة به والوقاية من األمراض والحوادث من خالل متابعة تلقيحات األطفال، 

ا على فضالً عن الكشف المبكر عن األمراض وتأخر النمو والتطور واإلعاقات من خالل الفحوص الدورية وعرضه

الطبيب، ولكن المالحظ أن إقبال األهالي على فحص أطفالهم قليل سواء لدى القطاع الخاص أو المؤسسات الحكومية حيث 

من أجل ذلك يتم توعية األهالي حول ضرورة مراجعة المركز الصحي . يتم التركيز على المراجعة في حال المرض فقط

  . لمراقبة الطفل حتى ولو لم يكن مريضاً

  

 ٢٠٠٦جمعية بسمة لدعم األطفال المصابين بالسرطان جمعية تطوعية أهلية غير ربحية تأسسـت عـام    -٩-١-3-٣-٤

لدعم األطفال المصابين بالسرطان وعائالتهم خالل فترة العالج، وتقوم اليوم بتوفير الـدعم المـادي والمعنـوي والنفسـي     

التوعية حول مـرض  تقوم الجمعية أيضاً ب. ورية وألسرهمطفل مسجل لديها من جميع أنحاء س ١٢٠٠والتعليمي ألكثر من 

تعبئة المجتمع لدعم لهذه القضية، وقد نجحت الجمعية في جمع التبرعات من المغتربين بسرطان األطفال في المجتمع ككل و

حدة، وتقوم ألف دوالر من تبرعات الجالية السورية في الواليات المت ٥٠٠تحويل  ٢٠٠٩السوريين حيث تم في أوائل شباط 

مليـون   ٣٠جمعية بسمة حالياً بدراسة إنشاء مركز متخصص لمعالجة األطفال المصابين بالسرطان العمل بكلفة تقديريـة  

ويشكل في الوقت نفسه برنامجاً  دوالر هذا عدا عن تكاليف تشغيله على اعتبار أن المركز سيقدم الخدمات والمعالجة مجاناً



٢٧ 
 

لبناء بيوت ضيافة الستقبال أهل األطفال المصابين أثناء الجمعية أيضاً تخطط . لكادر الطبيوطنياً من أجل تدريب وتأهيل ا

 .ألخذ العالجات المستشفىتواجدهم في 

  المبكر الطفلتغذية العناية ب -٢- 3-٣- ٤

  

 .ت من العمرو ال سيما أقل من ثالث سنوا ،ألمراض سوء التغذية هي األطفال في سن ما قبل المدرسة الفئة األكثر تعرضاً

لم تتحسن . تقوم وزارة الصحة بإجراء الدراسات والبحوث ونشر المعلومات الخاصة لتحسين مستوى التغذية عند األطفال

مما يشير إلى  خمس سنواتمؤشرات سوء التغذية عند األطفال بنفس درجات تحسن نسب وفيات الرضع واألطفال دون 

تخفيض معدالت سوء التغذية إلى أقل من نصف معدالتها  جهات الحالية هيالتوو الحاجة إلى تعزيز الجهود مستقبالً،

مع ضمان جودة الخدمات  ،من األطفال بعيادات الطفل السليم للحصول على الخدمات الوقائية% ٩٠وتغطية  ،الحالية

والدي وعن النمو و وتقديم معلومات صحيحة عن التغذية و اإلرضاع ال ،المقدمة لألطفال من خالل عيادات الطفل السليم

  :هي الجهود القائمةأهم  .من األسر%  ١٠٠التطور الروحي الحركي للطفل إلى 

  

  برنامج اإلرضاع الوالدي -١-٢- 3-٣- ٤

  

أشهر ومن ثم يتم  ٦، وتشجع الوزارة االستمرار بالرضاعة الوالدية المطلقة حتى عمر ١٩٧٠بدأ العمل بهذا البرنامج عام 

مشاورة /ةالتوصية العالمية في مجال الصحة العام(ة مع االستمرار بالرضاعة حتى عمر السنتين إدخال األغذية التكميلي

يجري التثقيف الصحي لألمهات عبر وسائل االتصال بالتعاون مع وزارة اإلعالم ). ٢٨/٣/٢٠٠٠الخبراء جنيف 

طفولة التي تشجع على اإلرضاع وكذلك من خالل المستشفيات صديقة ال. والمنظمات الشعبية وخاصة االتحاد النسائي

  .وتنفذ الخطوات العشر لإلرضاع الوالدي) ٣١الملحق رقم (الوالـدي 

  

  تطبيق المدونة السورية لبدائل حليب األم   -٢-٢- 3-٣- ٤

  

الخاص بتنظيم  ٣/٧/٢٠٠٠ت تاريخ /١٩قرار تنظيمي رقم ( تطبق وزارة الصحة المدونة السورية لبدائل حليب األم 

، وقد )٣٢الملحق رقم ) (من الجريدة الرسمية ٣٠/٨/٢٠٠٠تاريخ  ٣٣اعة الطبيعية والذي نشر في العدد وتشجيع الرض

  ٢٨/٧/٢٠٠١تاريخ  ١٧٧٤٨/٥/١٦٣المحافظات رقم  جميعأصدر السيد وزير الصحة تعميماً إلى مديريات الصحة في 

ة الدولية لتسويق بدائل الحليب، كما تم وضع الصيغة لمراقبة تنفيذ الخطوات العشر في جميع المستشفيات بالنسبة إلى المدون

تتمثل . النهائية لمشروع قانون حماية اإلرضاع الطبيعي من قبل لجنة مشكلة من وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي

ع الخاص الطفولة، وعدم التزام أطباء األطفال ومستشفيات القطا صديقةالصعوبات في إعادة التقييم المستمر للمستشفيات 

  .بتطبيق المبادرة

  

  الفطام واألغذية التكميلية -٣-٢- 3-٣- ٤
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وانخفاض % )  ٣٢( ارتفاع نسبة األغذية السكرية والنشوية المقدمة للطفل  ٢٠٠٢أظهرت دراسة إحصائية أجريت عام 

الملحق رقم ( ى الطفلوهذا ما يؤدي إلى حدوث سوء تغذية لد% )  ٣،٣( نسبة األغذية الغنية بالفيتامينات والبروتينات 

، وقد لوحظ أن هناك عدم وضوح لدى األمهات في طريقة إدخال أغذية الفطام ونوعيتها لذلك تضافرت الجهود لتحسين )٣٣

أغذية الفطام وتدريب األم على إعطاء الطعام المناسب لطفلها حسب عمره وذلك من خالل الندوات والمحاضرات التثقيفية 

وكذلك تعزيز التوعية بهذه المواضيع عبر وسائل اإلعالم  ،هات المراجعات للمراكز الصحيةللعاملين الصحيين ولألم

  ).٣٥و  ٣٤رقم  انالملحق(ة العاملة في مجال الطفولة األهليوبالتعاون مع الجمعيات  المختلفة

  

  المغذيات الدقيقةبرامج مكافحة عوز  -٤-٢- 3-٣- ٤

  

تشرين الثاني / و المؤتمر العالمي للتغذية في روما /  ١٩٩٠أيلول / نيويورك منذ القمة العالمية للطفولة التي عقدت في 

 –الحديد  – Aفيتامين (فإن الهيئة العالمية لألغذيـة والزراعة حددت كهـدف إزالـة عوز المكونات الدقيقة / ١٩٩٢

ـة والتي تعتمـد بشكـل أساسي ية وطنية لمكافحة عوز هـذه المكونـات الدقيقإستراتيج، لذا تبنت وزارة الصحة )اليود

  .على تعويض األطفال والنساء واألمهات الحوامل بهذه المكونات مع التأكيد على أهمية التثقيف الصحي

  

  برنامج مكافحة فقر الدم بعوز الحديد -١-٤-٢- 3-٣- ٤

  

  :ما يلي وكان من نتائجها ٢٠٠٧خالل عام  سوريةنفذت وزارة الصحة دراسة عن فقر الدم بعوز الحديد في 

  

  %.٥٢.٦٠بلغت نسبة انتشار فقر الدم بعوز الحديد لدى النساء الحوامل  

عند اإلناث و% ٢٢.٢٢عند الذكور (% ٢٢.٣٠ خمس سنواتبلغت نسبة انتشار فقر الدم عند األطفال دون  

٢٢.٣٩%(.  

وعند % ١٢.٢٦ عند الذكور(% ١٢.٢٤ خمس سنواتبلغت نسبة انتشار فقر الدم بعوز الحديد عند األطفال دون  

  .)%١٢.٢٢اإلناث 

  

ية خاصة إلنقاص معدل اإلصابة بفقر الدم بعوز الحديد عند األطفال والنساء في سن إستراتيجلذلك اتبعت وزارة الصحة 

  :اإلنجاب وهي

  

  .تشجيع اإلرضاع الوالدي الطبيعي .١

  .للحوامل) غ  ١.٥( وحمض الفوليك ) ملغ  ٦٠( توزيع حبوب سلفات الحديد  .٢
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تركيب اآلالت الخاصة بإضافة سلفات الحديد إلى الدقيق في   ٢٠٠٢لحديد إلى الدقيق حيث تم في نهاية عام إضافة ا .٣

منطقة السلمية في محافظة حماة، وتسعى الوزارة جاهدة إلى تأمين الموارد والتمويل الالزمين لتعميم هذا اإلجراء في 

  .باقي المحافظات

  

    Aن برنامج إعطاء الفيتامي -٢-٤-٢- 3-٣- ٤

  

ية خاصة للحد أو إلنقاص نسبة انتشار نقص ريتينول المصل بتوزيع إستراتيجتتبع  ١٩٩٨ما تزال وزارة الصحة منذ 

بشكل مرافق للقاح الحصبة وكذلك النساء في ) اًشهر ١٤ – ٦(للفئات المستهدفة وهي األطفال من / أ / كبسوالت الفيتامين 

  .فترة النفاس

  

  افحة نقص اليود برنامج مك -٣-٤-٢- 3-٣- ٤

   

دائرة التغذية بالتعاون مع المكتب المركزي لإلحصاء و منظمة  –مديرية الرعاية الصحية األولية  –قامت وزارة الصحة 

تبين ف ٢٠٠١في  عام الصحة العالمية  بإجراء دراسة عن اضطرابات عوز اليود لدى طالب المدارس االبتدائية في سورية 

بعد ما كان معدل انتشار عوز اليود الشديد عام % )  ٨.٣( والمتوسط )  ١،١( د الشديد بلغ أن معدل انتشار عوز اليو

بالتعاون مع المكتب المركزي لإلحصاء و اليونيسف  نفسها قامت دائرة التغذية  ٢٠٠٥، وفي عام  %) ٢٩(م هو ١٩٩٠

األسر السورية تستخدم  الملح  من%  ٧٩.٣٠الميودن  بينت  بأن بإجراء دراسة حول استخدام األسر السورية للملح 

بالتعاون مع المكتب المركزي لإلحصاء و اليونيسف  دراسة حول معايرة البول لدى   ٢٠٠٦عام  أجرتالميودن، كما 

  .%٤٩ كانتنقص اليود المعتدِل نسبة ، لكن %٠وجِد في  نقص اليود الحادطالب المدارس االبتدائية في سورية بينت أن  

  

 الرعاية التربوية والتعليمية -٣- 3-٣- ٤
 
للطفولة المبكرة بناء على  يةإستراتيجأعدت الهيئة السورية لشؤون األسرة مع كافة الشركاء المعنيين  -١-٣- 3-٣- ٤

تحليل للوضع الراهن لألطفال في سورية، وقد استعان الفريق الوطني لدى توصيف الخدمات المقترحة بمنظومة حقوق 

ظومة االحتياجات، كما لجأ الفريق إلى مبدأ التمييز االيجابي في البرامج المقترحة لألطفال األكثر الطفل عوضاً عن من

هشاشة واحتياجاً، و تم إفراد فصل كامل لمصادر التمويل والموازنة من أجل ضمان جودة ومصداقية تنفيذ البرامج 

ت الحكومية والمنظمات الدولية ذات الصلة والعديد وضعت بمشاركة معظم الوزارات والهيئا يةستراتيجاإلهذه . واألنشطة

  .إلى خطة وطنية تنفيذية خالل عام يةستراتيجاإلوسوف يتم تحويلها  ،من الجمعيات األهلية

  

أول مركز لتنمية الطفولة المبكرة لتدريب وتأهيل كافة  اليونسكوأسست وزارة التربية بالتعاون مع منظمة  -٢-٣- 3-٣- ٤

سيقدم المركز دورات تدريبية لكل من يرغب بالتحضير لرسائل الماجستير . لرعاية لألطفال الصغاربتقديم ا نالمعنيي
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بالمعلومات والدراسات واألبحاث اإلقليمية والدولية  نالمعنييالمتعلقة بهذه الفئة العمرية، باإلضافة إلى تزويد كافة  والدكتوراه

  .المناسبة للقيام بأبحاث وطنية مماثلة

  

أنهت الهيئة السورية لشؤون األسرة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف تأليف دليل رعاية وتنمية الطفولة  -٣-٣- 3-٣- ٤

متعدد األقسام  ، والدليلالقضايا والمواضيع التي من شأنها تنمية الطفولة المبكرة كلالمبكرة وهو دليل تدريبي شامل يعالج 

باإلعالميين وواضعي البرامج والمخططين  انتهاءرعاية البديلة عن األسرة يبدأ من األهل مروراً بالمعلمين وجميع مقدمي ال

  .الذين يستهدفون األطفال الصغار جداً

  

وهو سنوات  يدليل األسرة لألطفال من عمر صفر ولعمر ثمان أعد االتحاد العام النسائي الجزء األول من -٤-٣- 3-٣- ٤

حماية الطفل من الحوادث األسرة والتنشئة  ،الطبيعية وأهميتها الرضاعة ،تضمن المشكالت التربوية والصحية للطفلي

  .)الخ..وما هي الصعوبات التي تواجه األسرة ،كيفية التعامل مع المراهقين ،االجتماعية للطفل

  

روضة عام ) ١١٧٠(زاد عدد الرياض من . سنوات) ٥-٣(رياض األطفال تستوعب األطفال من أعمار  -٥-٣- 3-٣- ٤

من خالل االستمرار في  ٢٠٠٨روضة عام ) ١٧٣٧(و %) ٣٢بزيادة قدرها ( ٢٠٠٦روضة عام ) ١٥٣٣(لتصبح  ٢٠٠٠

المهنية والقطاع الخاص وذلك  للمنظمات الشعبية والنقابات) نظمةوفقاً لأل(منح الموافقات على ترخيص رياض األطفال 

تحقين ومعدل االلتحاق ال يزاالن ضئيلين، ففي العام ألهمية هذه المرحلة في التمهيد للطفل للتعليم األساسي، إال أن عدد المل

في العام ) ١٤٩٨١١(، وازداد قليالً من عام إلى آخر حتى صار )١٢١٢٨٩(كان عدد الملتحقين ) ٢٠٠٢-٢٠٠١(الدراسي 

التوجه المستقبلي في الخطة الخمسية ). ١٥٥٧٣١(إلى ) ٢٠٠٧-٢٠٠٦(وزاد في العام الدراسي ) ٢٠٠٦-٢٠٠٥(الدراسي 

 .سنوات ٥-٣من األطفال بعمر  %٣٠إلى % ١٠عاشرة لزيادة االستيعاب في الرياض من ال

  

الناظم للمؤسسات التعليمية الخاصة ) ٨الملحق رقم ( ٢٠٠٤لعام / ٥٥/سوم التشريعي رقم صدر المر -٦-٣- 3-٣- ٤

 ٣٠٢لمدارس الخاصة قد ارتفع من يذكر أن عدد ا. ٢/٥/٢٠٠٦للتعليم ما قبل الجامعي وتعليماته التنفيذية المعدلة بتاريخ 

افتتاح رياض أطفال خاصة ورياض أطفال عائدة لوزارة التربية  أجاز المرسوم أيضاً. ٢٠٠٨عام  ١٤٧٩إلى  ٢٠٠٠عام 

وتم تجهيز  ،١/٦/٢٠٠٦وفق تعليمات وزارية، وصدرت التعليمات الخاصة بافتتاح رياض أطفال تابعة للوزارة في  

ألجهزة والمستلزمات ويشرف الموجهون التربويون على شعب أو مدارس رياض األطفال كل في الرياض المفتتحة بأحدث ا

 ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦روضة للعـام ) ٦٥(مجال عمله وفق البرامج الموضوعة من قبل دائرة المناهج والتوجيه حيث تم افتتاح 

ا بالنسبة للرسوم فقد تم ، أم٢٠٠٩-٢٠٠٨وضة في العام الدراسي ر) ٢١(و  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧روضة للعام ) ٤٦(و 

 .مع إمكانية تسديد القسط على دفعتين أو ثالثللرياض الخاصة المرخصة  أسعار منافسةتحديدها بموجب تعليمات وزارية ب
 

يستقبل االتحاد العام  .تقدم رياض األطفال التابعة للمنظمات الشعبية مساهمات كبيرة في هذا المجال -٧-٣- 3-٣- ٤

سنوات بأقساط رمزية حيث يبلغ  ٦أشهر إلى  ٣انة ورياض األطفال التابعة له األطفال من عمر النسائي في دور الحض

طفل، وهي أبنية نموذجية  تتوافر فيها جميع ) ٢٧٤٠٢(روضة وعدد األطفال فيها ) ٣٦٥(عدد الرياض والحضانات
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بالتنسيق والتعاون بين االتحاد كما تم  ،الرعاية الصحية لألطفال بالتعاون مع وزارة الصحةفيها الشروط الصحية، وتقدم 

 حمصوفي كل من حلب وتأهيل وتدريب مشرفاتها فردوس تأثيث رياض فردوس واإلشراف عليها جمعية العام النسائي  و

كما يقوم مكتب رعاية الطفولة في االتحاد العام النسائي بإعداد وتأهيل وتدريب الكوادر  ريف دمشق،و الالذقيةوالقنيطرة و

حتى العام (كما أنشأت نقابة المعلمين ، )٣٦ الملحق رقم( بالتعاون مع وكالة جايكاالتابعة  رفة على األطفال في الرياضالمش

ثالثمائة وتسعاً وعشرين روضة أطفال ترعى نحو عشرة آالف طفل سنوياً في المحافظات وتقدم ) ٢٠٠٩-٢٠٠٨الدراسي 

  .يجرى لهن تدريب مستمر لهم الرعاية واالهتمام بإشراف مربيات مؤهالت

  

وضع معايير محددة للمربيات في  يجري التركيز على جوانب الجودة في رياض األطفال من خالل -٨-٣- 3-٣- ٤

  :ومن خالل) ٣٧الملحق رقم (رياض األطفال 

  

لى عام قيام وزارة التعليم العالي بإعداد مربيات مؤهالت لرياض األطفال في كليات التربية وقد تخرجت الدفعة األو 

٢٠٠٧.  

خريجي كلية من معلمين إلحالل وضع برنامج زمني و قيام وزارة التربية بتدريب القائمين الحاليين على الرياض 

  .محل المعلمين الحاليين تربية أو رياض أطفال

وإصدار إنهاء وزارة التربية المعايير الوطنية لتأليف مناهج حديثة متطورة لرياض األطفال تتماشى مع التعلم النشط  

  .برامج تعليمية وثقافية لها

  .تعميق وتعزيز اإلشراف التربوي على مؤسسات رياض األطفال من قبل موجهين مختصين 

بالتعاون بين االتحاد العام النسائي وشبكة اآلغا مفاهيم الطفولة المبكرة  تطبيق خطة لتدريب مربيات األطفال على 

  . س، حماة، القنيطرة، وريف دمشقفي محافظات دمشق، طرطو ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥خان عام 

تنفيذ برنامج لتنمية القدرات المحلية في مجال رعاية الطفولة المبكرة لعدد من المشرفات والمربيات بالتنسيق بين  

  .االتحاد العام النسائي واآلغا خان وسبانا

ات الرياض وأولياء األمور، ندوات توعية ومحاضرات تربوية في المراكز الثقافية وفي المحافظات كافة لمشرف إقامة 

تربية بيئية (، كما تم تنفيذ مجموعة أدلة عمل المعارض وورشات رسم لألطفال فضالً عنونواد صيفية لألطفال 

  ).لمرحلة رياض األطفال

  

   )١٢المادة (آراء األطفال  احترام -٤- ٤

  

في األسرة والمدرسة والمجتمع أوصت لجنة حقوق الطفل سورية أن تواصل تشجيع وتيسير احترام آراء األطفال 

من االتفاقية، وأن تضع برامج للتدريب على  ١٢والمؤسسات والمحاكم وفي جميع المسائل التي تمسهم عمالً بالمادة 

المهارات في أطر مجتمعية يستفيد منها اآلباء والمعلمون واالختصاصيون االجتماعيون والموظفون المحليون بهدف توفير 

  . عن أفكارهم وآرائهم المستنيرة تعبيرللالدعم لألطفال 
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 الحق في حرية التعبير عن الرأي -١-٤- ٤

  

  . الثاني من التقرير ٦٢من تقرير سورية األول وفي الفقرة  ٧٥- ٧٢ورد هذا األمر بشيء من التفصيل في الفقرات 

  

كما ( قيد على ممارسة الطفل التقاليد المجتمع تحترم رأي الطفل مثلما تحترم رأي البالغين من أسرته، و -١-١-٤- ٤

القوانين التي ال تجيز إثارة الفتن أو النعرات أو التمييز أو ما يخالف  طالما أنه ال يخالفلحق التعبير عن آرائه ) البالغ

واحترام  األطفال التدابير واإلجراءات المتخذة من قبل الدولة على دعم مبادراتتشجع . النظام العام أو اآلداب العامة

 ،٢٠٠٥رائدة في محافظة دير الزور في شهر أيلول  كتجربةائهم، فقد تبنت الحكومة السورية فكرة إنشاء برلمان للطفل آر

قام السيد رئيس الجمهورية بزيارة هذا البرلمان ورعاية هذه التجربة التي تتيح . تسع دورات برلمانية هذا البرلمان أكملقد و

لنقد ة اوممارس ،رائهم وتطلعاتهمآلمشاركة والتعبير عن افرص  طفل ١٠٠ مانفي هذا البرل البالغ عددهمألطفال ل

  ،وخوض تجربة عملية صنع القرار من خالل عقد ورشات عمل تضم صانعي القرار من محافظين ووزراء ،الموضوعي

ظة دير الزور، وقد قامت الهيئة السورية لشؤون األسرة بوضع مقترح لتعميم تجرب برلمان الطفل بعد نجاحه في محاف

 .وتجري دراسة المقترح من الناحية القانونية اآلن

  

حيث تم  في المراحل الدراسية كافة على احترام آراء الطفل، الوطنية للمناهج التربويةالمعايير  شددت -٢-١-٤- ٤

في التعلم آلفاق جديدة االهتمام بالتوجه نحو شخصية الطفل وإنمائها والتوسع بتدريب الطفل على التعلم الذاتي واالنتقال 

ما يتعلمه في حياته اليومية إضافة إلى تدريبه على اتخاذ الطفل لوممارسة  ،)االهتمام بالمهارات الحياتية وربط العلم بالحياة(

وتهتم الوزارة بالتعميم على مديريات التربية في المحافظات إلجراء مسابقات لتشجيع الطفل ، اآلخر القرار واحترام الرأي

وأثر نمط وزارة برامج تعليمية تلفزيونية تتناول التعاون بين المدرسة واألهل التنفذ  كماالتعبير عن آرائه بحرية،  على

ية إرشادكل عام دراسي بتعميم نشرات وتقوم في مطلع ، األبناء مع المدرسة والمجتمع تكيف على معاملة األسرة اإليجابي

خطوات إنشاء مجالس ، كما أن تضمنة ضرورة تشجيع التالميذ واحترام آرائهمفي المدارس عن كيفية استقبال التالميذ م

والتركيز على تنمية مواهب  ،الباحثين االجتماعيين في كل مراحل التعليماالستعانة بو ،واألندية الموسمية ،لآلباء واألمهات

  .به حقق نتائج واضحة في تكريس حق الطفل لإلدالء برأيه فيما يتعلقتزال تالطفل ما 

  

  الحق في المشاركة -٢-٤- ٤
 
بما يتناسب ودورها ، تشدد جميع الوزارات والهيئات المعنية على مشاركة الطفل حيث تقوم وزارة الثقافة -١-٢-٤- ٤

السيما وزارات التربية والشؤون االجتماعية والعمل واإلعالم والصحة و(جميع الجهات الحكومية التشارك مع وب الثقافي

على المنظمات الدولية المعنية بالطفل كمنظمة اليونيسف، الجهات غير الحكومية والمنظمات الشعبية و، و)قافوالبيئة واألو

بناء منظومة ثقافية متكاملة للطفل في الجمهورية العربية السورية تتضمن هوية الطفل العربية، وتعكس انفتاحه على 

للنشاطات من خالل اللجان التنظيمية عند الطفل بير عن الرأي تعالحرية الثقافات األخرى في العالم وتسهم في تعزيز 

وإدارة الندوات الحوارية مع التنفيذ، التحضير ووتنظيم بالتخاذ القرارات الخاصة فيها باالتي يشارك األطفال المختلفة 
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 ل الطفولةوأصحاب القرار والمختصين في مجامن معاوني الوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس المدن المسؤولين 

والشخصيات العامة من ثقافية فنية وعلمية واجتماعية، باإلضافة إلى تنفيذ ورشات عمل مسرح تفاعلي ومسرح العرائس، 

الملحق رقم ( كما بدأت الوزارة بإقامة ورشات إعالمية وتنفيذ مطبوعة من قبل األطفال، وإقامة احتفاليات يوم الطفل العربي

وحتى تاريخه، وأضيفت احتفالية الطفولة والبيئة واحتفالية اليوم  ٢٠٠٢ل سنوي منذ عام ويوم الطفل العالمي بشك )٣٨

العالمي للحيوان لتغطية الجوانب البيئية، كما تشارك في مهرجان ربيع مسرح الطفل بالندوات الحوارية المفتوحة وورشات 

 مها الجهات العامة والخاصة مثل أسبوع مارفي كثير من النشاطات التي تقي لحضورهاالرسم ومعارض الكتب، باإلضافة 

اليان الثقافي السنوي في حمص ومعرض الزهور مع وزارة السياحة وهي مناسبات يجتمع فيها أغلب أطفال المحافظة في 

/ ٢٧/،ورشة رسم/ ٢٣٦/أقيمت  ٢٠٠٨عام خالل (مكان واحد تتاح لهم الفرصة لممارسة األنشطة المخصصة بحرية تامة 

  . )ورشة صلصال/ ٢/ و) ورشة موسيقية / ٢/ورشة أدبية وقراءة، / ٣٢/،بيورشة خط عر

  

وتنظم فعالياتهم على مستوى الوحدات الطليعية سنة  ١٢إلى  ٦األطفال بعمر منظمة طالئع البعث  تضم -٢-٢-٤- ٤

ة واالجتماعية والفنية ومراكز األنشطة والمدارس التطبيقية والمهرجانات السنوية، وهي تقدم خدماتها الثقافي) المدارس(

فتستضيف سنوياً في معسكرات طالئع البعث نحو  والرياضية والعلمية مجاناً ولجميع أطفال مدارس سورية دون أي تمييز

  :النشاطات التالية، كما تمارس مائة ألف طفل

  

 .طفل ٥٠٠ الملتقى اإلبداعي ألطفال الطالئع والذي يقام سنوياً في محافظة طرطوس وينمي مواهب أكثر من 

من السوريين (مهرجان الطالئع السنوي والذي ينفذ تجربة فريدة في العالم العربي هي استضافة األطفال المشاركين  

 .في بيوت بعض المواطنين السوريين بما يساهم في توسيع آفاقهم االجتماعية) والعرب واألجانب

 .بكتابتها وتنفيذ رسومها يقوم األطفال" قصص ولوحات"إصدار سلسلة قصصية مصورة بعنوان  

 .للرسم حيث فازوا بجوائز عديدة" شنكار"رعاية مشاركة األطفال السوريين في المسابقات الدولية مثل مسابقة  
 
سنة  ١٨-١٢عند أطفال الفئة العمرية لمنظمة الطالئع وذلك منظمة شبيبة الثورة نشاطات مشابهة  تمارس -٣-٢-٤- ٤

  .المنظمات الشعبية المختصة بشؤون اليافعين والشبابتعتبر أكبر و) ٣٩الملحق رقم (
 
بشكل دائم وحثيث لجعل مشاركة األطفال من العادات المتأصلة في  الهيئة السورية لشؤون األسرةتسعى  -٤-٢-٤- ٤

ست شارك األطفال أيضاً في إعداد هذا التقرير وأجريت معهم تصميم وتنفيذ كافة األنشطة والبرامج المتعلقة بهم حيث 

 ٢يضم الملحق رقم (ورشات عمل ألخذ رأيهم في مدى معرفتهم باتفاقية حقوق الطفل ورأيهم في الحقوق التي يتمتعون بها 

الذي تحليل الوضع الراهن للطفولة في سورية  فياألطفال  شارك  ، كما)النقاط الرئيسة التي وردت في ورشات العمل هذه

لشؤون األسرة وهيئة تخطيط الدولة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة اليونيسف في العام  بتنسيق مابين الهيئة السورية تم تنفيذه

شارك األطفال في جلسات االستماع والتشاور بطرح األسئلة على المسؤولين ممثلي والجهات الحكومية القائمة  فقد ٢٠٠٧

في عدة محافظات لسبر آرائهم حول  على مختلف جوانب ملف الطفولة، كما شاركوا في مشاورات لليافعين التي نفذت

  .)٤٠الملحق رقم ( القضايا الرئيسية الحياتية والمعيشية والتعليمية والصحية المرتبطة بهم
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شارك عدد من األطفال السوريين ضمن وفود الجمهورية العربية السورية إلى المؤتمرات والملتقيات  -٥-٢-٤- ٤

، ٢٠٠٧حزيران  ٢٧-٢٥ن بينها مؤتمر القاهرة حول العنف ضد األطفال في اإلقليمية والدولية ذات العالقة بالطفل وم

 تتراوحأطفال  ١١٠ وشارك فيهفي دمشق  الذي أقامته الهيئة السورية لشؤون األسرةالملتقى التاسع لألطفال العرب و

أطفال من ذوي  ستةشارك في الملتقى ". العروبة هويتي واالنفتاح ثقافتي"تحت شعار عاماً  ١٥- ١٣أعمارهم بين 

كل دولة بأربعة سورية بخمسة وثالثين طفالً بينما شاركت  االحتياجات الخاصة من عدد من الدول العربية، وشاركت

تنمية شخصية األطفال لالضوء على أهم القضايا المعاصرة من خالل المتعة واالستكشاف  الملتقى، وقد سلط أطفال

األطفال على مدى  قام. سامح والصداقة بينهم وتشجيع التعبير عن اآلراء بحريةالمشاركين وبث روح التفاهم والحوار والت

ن وميسر أشرف عليهاخمسة عشر طفالً  منهاضم كل يعمل  مجموعاتضمن تقى لبتسيير أمور الماأليام الخمسة للملتقى 

ريق من الخبراء للرد على فبمشاركة على عمر األطفال المشاركين بسنتين أو أكثر بقليل عمرهم ن يزيد ون سوريويافع

كل مجموعة عمل مندوبها لصياغة الورقة النهائية للتوصيات  اختارتختام الوفي  ،أسئلة واستفسارات حول محاور النقاش

  . لتكون صوت الطفل العربي الذي يعكس رغبته ورأيه فيما يتعلق بنمط حياته وحقوقه وواجباته

فمنظمة الهالل األحمر العربي تعزيز المشاركة ومفهوم العمل الطوعي، ة في جهود األهليتساهم الجمعيات  -٦-٢-٤- ٤

عاماً ويعلمهم  ١٤إلى  ٩تدير مشروع األشبال الذي يبث روح التطوع في األطفال بعمر ) ٤١ الملحق رقم(السوري 

باب يساهمون في سنة كمتطوعين ش ١٦اإلسعاف األولي ومبادئ القانون الدولي اإلنساني، كما يقبل من تجاوزت أعمارهم 

كما أسست مؤسسة قوس قزح واألطفال ذوي االحتياجات الخاصة،  الدعم النفسي لألطفال في حاالت الطوارئ والكوارث،

وقد تم  ،ألهم القضايا الملحة دالدعم والتأييلطفولة أفضل فريق عمل تطوعي من األطفال اليافعين للعمل على الترويج وحشد 

على سبيل التجربة األولى حيث صمم األطفال مشاريعه وشرعوا  ٢٠٠٩كوكبنا األخضر لعام اعتماد مشروع بيئي بعنوان 

  .بتنفيذها بأنفسهم

  

  

  )من االتفاقية ٣٧،١٧،١٦،١٥،١٤،١٣،٨،٧المواد ( الحقوق والحريات المدنية - ٥

  

  ).  ٦٩-٥٧ات الفقر(  الثانيمن التفصيل في التقرير الوطني  بشيءتم تناولها  

  

كما أنها محمية في نصوص القوانين ذات الصلة ومنها قانون  ،نية والحريات محمية في الدستور السوريالحقوق المد

يعاقب الموظفين الذين يحجزون حرية األفراد و ،على هذه الحقوق والحريات من يعتدييعاقب العقوبات السوري الذي 

أو  ،أو يسيئون استعمال سلطاتهم ،الناس دون رضاهم أو يدخلون مساكن ،أو يفشون أسراراً علموها بحكم وظيفتهم ،تعسفاً

ال يدفع  أو ،من يترك الولد في حالة احتياجالقانون أيضاً يعاقب . أو يفترون عليهم ،ينتزعون اإلقرار والمعلومات من الناس

األفراد أو أموالهم ويعاقب على كل الجرائم التي تلحق ب  ، أو يهتك األعراض،أو يسب الطفل ،أو يتعدى على واليته ،نفقته

 . أو كل ما يمس الحقوق اإلهانةحجز الحرية أو التعامل بالرق أو االستعباد أو التهديد أو  وعلىأو ما يمس حياتهم الخاصة 
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  )من االتفاقية ٨و  ٧تان الماد(االسم والجنسية   -١- ٥

  

  . من التقرير الوطني األول ٦٦و ٦٥ورد ذكر ذلك بالتفصيل في الفقرتين 

  

وهذا . فال يوجد في سورية طفل ال يحمل اسماً ،)نسبة(أوجب المشرع السوري أن يكون لكل شخص اسم ولقب  -١-١- ٥

يكون لكل شخص اسم ولقب : "حيث نصت على ١٩٤٩لعام  ٨٤رقم من القانون المدني السوري / ٤٠/ما تؤكده المادة 

بالنسبة للمهاجر إلى سورية عربياً كان أم أجنبياً، كما وليس في التشريع السوري ما يحول دون ذلك ". شخصي يلحق أوالده

أن جميع األطفال الذين يعيشون على أرض الجمهورية العربية السورية بمختلف أصولهم يتمتعون بحماية واحدة دون 

 .ويتلقون تعليمهم في المدارس على نفس الدرجة من المساواة ،تمييز
 
قانون  الذي عدلو) ١٤الملحق رقم ( ١٢/٤/٢٠٠٧تاريخ  ٢٦شريعي رقم المرسوم الت من ٢٩إلى  ٢٠المواد  -٢-١- ٥

تسجيل كل األطفال عند الوالدة واألهل الذين ال يلتزمون معرضون توجب  ٢/٤/١٩٥٧تاريخ  ٣٧٦األحوال المدنية رقم 

اآلليات المتعلقة بها، كما يمنح يبين القانون المعلومات والبيانات المطلوبة لتسجيل الوالدة باإلضافة إلى . للمساءلة القانونية

 ).  و ما يليها ٧٠المادة ( ١٤في الحصول على بطاقة هوية عند الوصول إلى عمر ) ذكراً أو أنثى(الحق لكل عربي سوري 

  

  )٨المادة (الحفاظ على الهوية   -٢- ٥

  . من التقرير الوطني األول ٧١ -٦٧ورد ذكر ذلك بالتفصيل في الفقرات 

  

ويبين قانون األحوال  ،)من قانون األحوال المدنية ٣٦-٣٤المواد ( ة اللقطاءن السجل المدني بتسمييقوم أمي -١-٢- ٥

المستشفيات تحت طائلة  مديريالمدنية طريقة التسجيل وااللتزامات المفروضة على كل من الوالد والطبيب والقابلة و

ة أيام إلى شهر في حالة تجاوز المدد والمواعيد المحددة المساءلة القانونية بفرض غرامة مالية أو عقوبة الحبس لمدة عشر

إخطار الجهات المختصة بالمؤسسة الصحية يوجب القانون أيضاً ). ما يليها من قانون األحوال المدنيةو ٢٢المادة (للتسجيل 

إلى كون الطفل مجهول  جوز اإلشارة بأي شكل سواء في شهادة الميالد أو في سجل قيد المواليدتوال ، لتأمين أسرة لرعايته

 . أو ربة األسرة أو لقب أي منهما النسب، أو ما يفيد بأن الطفل يحمل اسم رب

  

هوية الثقافية وتكريس االعتزاز بالشخصية العربية، المن أهم األسس التي تقوم عليها وزارة الثقافة الحفاظ على  -٢-٢- ٥

من خالل العروض المسرحية إلى تأسيس ثقافة للطفل تعمد حيث  ،مع مراعاة إبراز الخصوصية الوطنية وحس االنتماء

والملتقيات الحوارية والمسابقات الثقافية والمعارض الفنية واألمسيات الموسيقية والحفالت والنوادي الصيفية وحلقات 

دثت المؤسسة أح. )٤٢الملحق رقم ( الشعرية في المراكز الثقافية والصباحاتالكتاب، باإلضافة إلى العروض السينمائية 

وتقدم الهيئة  ،)خيط الحياة ورحلة اليمام الماسي ( العامة للسينما دائرة خاصة لألطفال وأنتجت فيلمين روائيين لألطفال هما 

وتصدر الهيئة العامة للكتاب  ،العامة لدار األسد العروض السينمائية والمهرجانات والحفالت واألمسيات الموسيقية

  . ما يقيم معهد أدهم إسماعيل للفنون التشكيلية دورات لتعليم الرسممطبوعات خاصة بالطفل، ك
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شعر ـ قصة ـ مقالة ( عن مسابقات أدبية / ٢٠٠٢/سنوياً منذ عام  مديرية ثقافة الطفل في وزارة الثقافةتعلن  -٣-٢- ٥

دعه عن بيئته التي من حوله وفنية في مجال الرسم يشارك فيها الطفل ضمن شروط من أهمها عدم االبتعاد فيما يب) ـ رواية

في مسابقات  واشتركوا فنشرت أعمالهم خالل العامين األخيرين طفالً ٢٠٠أكثر من  وقد كُرموهويته التي ينتمي إليها، 

أقامت المديرية ورشة لرسوم كتب األطفال هدفت إلى إعداد فنانين شباب متخصصين في مجال رسوم  كما، عربية ودولية

  . يسهم في تكريس الهوية العربية لدى الطفل، ويفتح المجال لالنفتاح على الثقافات العربيةكتب األطفال بما 

  

، ٢٠٠٨تشـرين الثـاني    ١٩و ١٨استضافت الهيئة السورية لشؤون األسرة بالعاصمة السورية دمشق يـومي   -٤-٢-٥

المبادئ  ةيستراتيجاإلتضمنت  .ة الدول العربيةبالشراكة مع األمانة العامة لجامع العربي ة تنمية لغة الطفليإستراتيجفعاليات 

وخصائص كل  ،مفهوم اللغة والطفولةالتوجيهية لترسيخ االنتماء ودعم مقومات الهوية العربية لدى الطفل العربي فعرضت 

ـ  ،من حدود ودواع ومنطلقات ومحاور وسياسات لغوية ةيستراتيجاإلومكونات  ،والتنمية اللغوية ،مرحلة  ملت المحـاور فش

واللغـة   ،والتوجهات العلمية لمواجهة تحديات لغة الطفل ،وتعزيز البيئة والثقافة اللغوية للطفل ،التنشئة اللغوية للطفل العربي

لغة الطفـل العربـي فـي     إلى إضافة ،العالجية الضطرابات التواصل اللغوي واإلجراءات ،العربية والطفولة واللغة والفن

 .المهجر
 

 )١٣المادة (حرية التعبير   -٣- ٥

لكل مواطن حق اإلسهام في الحياة " على أن دستور الجمهورية العربية السورية من  تنص المادة السادسة والعشرون

يمارس " على أن  المادة السابعة والعشرون، وتنص " االقتصادية واالجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلكو السياسية

في التعبير  إنسانالجمهورية العربية السورية حق كل  يكفل دستور  ".للقانون وفقاً المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم

) من دستور الجمهورية العربية السورية ٣٨المادة (  األخرىوسائل التعبير  جميعوالكتابة و بالقول بحرية وعلنيةعن رأيه 

الذي ( ١٠/٦/١٩٤٧تاريخ  ٣٥٩رقم لبينات قانون امن  ٥٩المادة وهذا الحق مصان في المحاكمات، وعلى الرغم من أن 

يعتبر من هم دون الثامنة  ال)  ٢١/١١/١٩٤٩تاريخ  ٨٨اعتبر نافذاُ في المحاكم الشرعية بموجب المرسوم التشريعي رقم 

أن اجتهادات محاكم النقض اعتبرت المجني عليه القاصر أهالً للشهادة في جرائم االغتصاب   ، إالعشر أهالً للشهادة

  ).٣/٣/١٩٧٩تاريخ  ١٥٦القرار (عال المنافية للحشمة واألف
  

  
 
  ة في نشرها دون أي اعتبار للحدودحق الطفل في طلب جميع المعلومات واألفكار وتلقيها والمساهم -١-٣- ٥

  

أوصت لجنة حقوق الطفل سورية بالعمل الفعلي على النهوض بإعمال هذه الحقوق باالستزادة بين أمور أخرى من توعية 

  . فال بهذه الحقوق وتيسير استخدامها في الممارسات اليوميةاألط
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يتاح للطفل العربي السوري الحصول على شتى أنواع المعلومات واألفكار، تساهم في ذلك األسرة والمدارس  -١-١-٣- ٥

ادها وتحوي كماً ووسائل اإلعالم والمراكز الثقافية والنوادي والمكتبات العامة والخاصة والتي يحق لجميع األطفال ارتي

هائالً من الكتب ذات الصلة بالطفولة، كما نشير لصحف الحائط في المدارس التي يعبر فيها األطفال عن آرائهم ويقومون 

المنظمات غير المنظمات الشعبية وبتحريرها، وإلى أثر الحركة الكشفية والمهرجانات الثقافية التي تقام دورياً، وإلى دور 

قوس قزح لطفولة أفضل التي تقوم بتأسيس مكتبات عمومية لألطفال مجانية في المحافظات السورية  مثل مؤسسةالحكومية 

كافة حيث كانت أولى تلك المكتبات في محافظة الالذقية وقد القت نجاحاً مميزاً مما دفع المؤسسة إلى تعميم التجربة بل 

صمة للثقافة العربية حيث افتتحت بدورها مكتبة لألطفال وكانت حافزاً لجمعيات أخرى ولجان مثل لجنة احتفالية دمشق عا

  .في مدينة دمشق بمناسبة االحتفال بدمشق عاصمة للثقافة العربية

  

، وجرى توسيع ١/٥/٢٠٠١قرار الوزاري الصادر في تم تفعيل دور مديرية ثقافة الطفل في وزارة الثقافة بال -٢-١-٣- ٥

  : المهام التالية وأنيطت بها ٢٤/١١/٢٠٠١مالكها العددي في 
 

 .نشر الناتج الثقافي بين مختلف فئات األطفال وشرائحهم  

  .تعزيز الهوية الحضارية والثقافية واالنتماء القومي 

  .االنفتاح على ثقافات الشعوب األخرى والتعريف بها 

  .رعاية مواهب األطفال وإتاحة الفرص لتنميتها وتوسيع آفاقها 

  .خبرات المحلية لتقديم منتج ثقافي متطور للطفلاالستثمار األمثل للكفاءات وال 

  .االستثمار األمثل لإلمكانيات المادية المتاحة إليصال الخدمات الثقافية لألطفال 

  

وزارة الثقافة، هذا باإلضافة إلى المعاهد لفي هيئة الكتاب التابعة  ٢٠٠٧أحدثت مديرية منشورات الطفل عام  -٣-١-٣- ٥

ومسرح الطفل والعرائس ومركز  ي الوادي للموسيقى ومدرسة الباليهمثل معهد صلح ٢٠٠٠عام  التي أحدثتها الوزارة قبل

الخ، ومما زاد في تفعيل تنفيذ أهداف هاتين المادتين إصدار الوزارة للتعميم ..أدهم إسماعيل للفنون التشكيلية

لخاصة بالطفل في جميع مديريات المتضمن تسمية مسؤول عن األنشطة الثقافية ا ٢٣/٣/٢٠٠٦ث تاريخ/٧٠١٨/٤٠٠/رقم

  .الثقافة في المحافظات

  

  

  

  اإلنترنتقرار تنظيم عمل مقاهي  -٢-٣- ٥
  

مع االنفتاح على العالم الخارجي وعلى الرغم من االعتراف باألهمية الكبيرة والدور المتسارع الذي تلعبه التكنولوجيا اليوم 

تقوم الجهات العامة  لذا ،على أبنائها من االستخدام الخاطئ للمعلوماتفي إيصال المعلومات غير أن الحكومة السورية تقلق 

قامت وزارة اإلدارة المحلية بإصدار القرار فضالً عن ذلك فقد . والخاصة المقدمة لخدمة اإلنترنت بحجب المواقع اإلباحية



٣٨ 
 

بدالً من مقهى  اإلنترنت حيث تم استخدام مصطلح ركن ،اإلنترنتالذي ينظم عمل مقاهي  ٢٢/٦/٢٠٠٤تاريخ  ٤٧٢رقم 

على ضرورة توفر الشروط الصحية وشروط األمان في هذه القرار شدد  .كي ال يخرج عن هدفه األساسي اإلنترنت

عاماً إلى المواقع اإلباحية، ومنع القرار  ١٨وعلى ضرورة توفير اإلجراءات التي تمنع خاصة دخول األطفال دون  ،األماكن

 ومشابهاتها،ومنع تداول أجهزة عرض الفيديو  ،كما منع التدخين في هذا الركن  ،شروبات الضارةالم جميعنفسه بيع وتقديم 

 .ة الثقافة قبل بدء العملوأوجب الحصول على موافقة الجمعية السورية للمعلوماتية ووزار

  

  )١٤المادة (حرية الفكر والوجدان والدين   ٤- ٥

  

لمواطنيها ومن يعيش على أراضيها حرية ممارسة الطقوس الدينية بالشكل  تحترم الحكومة السورية التعدد الديني وتكفل

من اتفاقية حقوق  ١٤على المادة  تحفظتوسبق لسورية  ، وقدالذي يتناسب مع التعاليم الدين والتشريعات الخاصة بكل دين

العالم كله ال تجيز لألطفال ممارسة  األنظمة القانونية فينشدد هنا على أن . الطفل والمتعلقة بحرية الفكر والوجدان والدين

األعمال المالية أو الشخصية وحتى اختيار شريكة في الحياة وهي أمور ال تسمو لمرتبة العقيدة، ثم إن إطالق حرية الطفل 

 من العهد الدولي الخاص للحقوق الدينية والسياسية) ١٨/٤(في تغيير دينه أو اختيار الدين الذي يشاء يتعارض مع المادة 

الذي أقرته األمم المتحدة والتي تنص على حرية اآلباء أو األوصياء في تأمين تربية أوالدهم دينياً وأخالقياً وفق قناعاتهم 

وهو ذات المفهوم في العهد الدولي الخاص بالحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية، فكيف تقر اإلنسانية بهذا  ،الخاصة

لمجمل هذه األسباب نتمنى على  لدوليتين لآلباء ثم تأتي هذه اتفاقية حقوق الطفل لتنكر هذا الحق؟الحق في هاتين االتفاقيتين ا

تحفظ يقتصر على حق الطفل في الأن اللجنة الموقرة تفهم أسباب استمرار تحفظنا على المادة المذكورة مع التشديد على 

رى أن هذا تا ه، وألنء أو األوصياء في تربية أوالدهم دينياًعلى عدم المساس بحرية اآلبا ةحريصالحكومة  ناختيار الدين أل

للروابط األسرية التي تعتبر متانتها إحدى مزايا المجتمع السوري، األمر الذي يسيء للطفل ويخلق نزاعات  يسيءالحق قد 

ارث مع اختالف الدين، بينه وبين أفراد أسرته نتيجة حرمانه من حقه في الميراث من والديه ألن األصل الشرعي أنه ال تو

   .الرشد ونتيح له التصرف في عقيدتهفضالً عن أنه ال يعقل أن نمنع الطفل من التصرف في أمواله لعدم بلوغه سن 

  

  )١٥المادة (حرية تكوين الجمعيات وحرية االجتماع السلمي   -٥- ٥

مبادئ الدستور  والتظاهر سلمياً في إطارللمواطنين حق االجتماع " من الدستور على أن  المادة التاسعة والثالثونتنص 

، ويشجع األطفال السوريين على االنضمام لتجمعات شبابية خاصة بهم وتتم إدارتها "وينظم القانون ممارسة هذا الحق

وتصميم أنشطتها وتنفيذها من قبلهم مثل منظمة شبيبة الثورة، وتعتبر الحركات الكشفية إحدى أشكال هذه التجمعات التي 

 .الدولة عليها لما لها من أهداف ومنطلقات قيمة تحث على العمل التطوعي وتغرس روح المواطنة والعمل االجتماعي تشجع

  )١٦المادة (الحياة الخاصة  حماية -٦- ٥

  

. تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم، وهم متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات

من دخل منزل أو مسكن آخر أو ملحقات مسكنه أو  " كل ١٩٤٩من قانون العقوبات السوري لعام  ٥٥٧عاقب المادة تإذ 
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بالحبس مدة ال  "منزله خالفاً إلرادته، وكذلك من مكث في األماكن المذكورة خالفاً إلرادة من له الحق في إقصائه عنها

ثة أشهر وحتى ثالث سنين إذا وقع الفعل ليالً أو عن طريق الكسر أو وتشدد العقوبة إلى الحبس من ثال ،تتجاوز ستة أشهر

 ” من القانون نفسه ٥٦٦كما تعاقب المادة ح، أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين، العنف على األشخاص أو باستعمال السال

ف أو يختلس إحدى استعمال صفته هذه بأن يطلع على رسالة مختومة أو يتل يسيءكل شخص ملحق بمصلحة البريد والبرق 

من كان  “ ويعاقب بالعقوبة نفسها ،"بالحبس من شهرين إلى سنتين “الرسائل أو يفضي بمضمونها إلى غير المرسل إليه

زد على ذلك أن القانون السوري يضمن،  .“لع عليها بحكم وظيفته أو عملهطّاملحقاً بمصلحة الهاتف وأفشى مخابرة هاتفية 

وهذا ما تؤكده . هائية، حماية مدنية للحق في الحياة الخاصة ولجميع الحقوق المالزمة لشخصباإلضافة إلى الحماية الجز

كل من وقع  “:، والتي تنص على أن١٩٤٩لعام  ٨٤الصادر بالمرسوم التشريعي رقم من القانون المدني السوري  ٥٢المادة 

هذا االعتداء مع التعويض عما يكون قد  ، أن يطلب وقفهعليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق المالزمة لشخص

  .“لحقه من ضرر

   

  )١٧المادة (الحصول على المعلومات المناسبة  -٧- ٥

  

  :شجعت اللجنة سورية على القيام بما يلي
 

ضمان جمع اإلحصاءات عن جميع األشخاص دون سن الثامنة عشرة فيما يتعلق بجميع المجاالت التي تشملها  

ذوي لبيانات عن األطفال الذين يعيشون في المناطق النائية، وضحايا اإلساءات، واألطفال مثل إدراج ا( االتفاقية 

  )الخ...و صحة المراهقين و األحداث الجانحين اإلعاقة

  )أي الموارد البشرية و المالية( تعزيز وضمان تزويد الوحدة اإلعالمية لألطفال بالموارد الكافية  

ن أمور أخرى، بتنسيق التعاريف اإلحصائية  بين ضم ،قية البيانات بالقيامالنظر في اتخاذ خطوات لتحسين موثو 

 مختلف الدوائر الحكومية

 .اليونيسفمواصلة التماس المساعدة من  

  

عن إصدار تقرير تحليل ) وعلى رأسها الهيئة السورية لشؤون األسرة(الجهود التي تبذلها الهيئات الحكومية المعنية أثمرت 

األنظمة المتوافرة لجمع البيانات والمعلومات عن  ، غير أنفولة وتحليل الوضع الراهن للطفولة المبكرةالوضع الراهن للط

األطفال ليست كافية إذ ال يوجد نظام شامل موحد لجمعها وتحليلها من أجل إعطاء صورة واضحة عن وضعهم تمكن 

في وقتها، لمعالجة هذا األمر أحدث المكتب المركزي صانعي القرار من أخذ القرارات المناسبة بناء على معلومات كافية و

كما أقر النظام الداخلي للمكتب  ،اليونيسفلإلحصاء وحدة بيانات الطفولة بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون األسرة و

في  أيضاً اليونيسفتساعد منظمة . إحداث شعبة إحصاءات الطفولة وتمكين المرأة ١٣/٧/٢٠٠٨تاريخ  ٢٠٣بالقرار رقم 

  .Devinfoهذا المجال من خالل تدريب كوادر المكتب المركزي لإلحصاء وهيئة تخطيط الدولة على برنامج 
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الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  -٨ - ٥

  )أ -٣٧المادة (

  

ستقلة تعنى بحقوق اإلنسان وفقاً لمبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات أوصت اللجنة سورية بإنشاء مؤسسة وطنية م

للجنة، من أجل رصد و تقييم التقدم المحرز في تنفيذ  ٢و التعليق العام رقم ) ٤٨/١٣٤قرار الجمعية العامة ( الوطنية 

لكافية،  وأن يتاح لألطفال الوصول االتفاقية على المستويين الوطني و المحلي، و ينبغي أن تزود هذه المؤسسة بالموارد ا

ن انتهاكات حقوقهم و معالجة هذه الشكاوى بطريقة تراعي حقوق هؤالء عإليها في سياق تمكينها من تلقي شكاوى األطفال  

  .)٥- ٤-٥-٢والفقرة  ٢-٥-٢انظر الفقرة ( األطفال و تتناولها على نحو فعال

  

واهما التعليمي، سرة السورية تتنوع وترتبط بمدى ثقافة األبوين ومستدراسات أن أساليب العقاب في األالظهرت أ -١-٨-٥

في الغالب أساليب عقابية مناسبة كـالتوبيخ أو الحرمـان المؤقـت مـن      ىبقدر من التعليم والثقافة تتبن ىفاألسر التي تحظ

جأ لوسائل عقابية من بينها الصـراخ  أما األسر األقل تعليماً وثقافة فتل. المصروف أو الحرمان المؤقت من البرامج الترفيهية

وأساتذتهم على نحو مـا   آباؤهم، وإن كان المشرع أباح أو أجاز ضروب التأديب التي ينزلها باألوالد أو التوبيخ أو الضرب

فإن هذا األمر أصبح محظوراً بعد تصديق سورية على اتفاقية حقوق الطفل، وقد تضمن مشروع قـانون  يبين العرف العام، 

لطفل نصاً يفرض عقوبات مسلكية على المعلمين الذي يمارسون سلوكاً عنيفاً مع التالميذ، كمـا أن وزارة التربيـة   حقوق ا

مع رصد ذلك من خالل بطاقات اإلبالغ  )٤٣الملحق رقم ( أصدرت عدة تعاميم تمنع العنف الجسدي واللفظي في المدارس

التعليمي والتربوي المعمول به يضمن عدم تعرض األطفال إلـى أي  إن النظام ويمكن القول بشكل عام  ،) ٤٤ الملحق رقم(

  :شكل من أشكال العنف المعنوي والجسدي والنفسي من خالل

  

  .التشدد في منع استخدام العنف ومعاقبة المخالفين مسلكياً 

  .صورة متوازنةتأهيل المعلمين وتدريبهم على طرائق التدريس المناسبة للنهوض بالحالة المعنوية للطفل وإعداده ب 

  .إدخال اإلرشاد النفسي واالجتماعي إلى المدارس لمعالجة أوضاع التالميذ النفسية 

  .عقد مجالس األولياء وتوجيه األهل إلى عدم استخدام العنف بأشكاله 

  .د المناهج المدرسية على التعامل اإلنساني واحترام الطفولة ومساعدة األطفال للحصول على جميع حقوقهميتشد 

  

قامت الهيئة السورية لشؤون األسرة بتشكيل لجان وطنية لحماية األطفال والمرأة من العنف واالستغالل بكل  -٢-٨- ٥

حماية األطفال والمرأة من جهود في  األهليالمجتمع  إشراكأشكاله تضم ممثلين عن جهات حكومية وجمعيات أهلية بهدف 

األسرة بالتعاون مع نقابة األطباء ورابطة األطباء الشرعيين في  كما وضعت الهيئة السورية لشؤونالعنف بكل أشكاله، 

سورية خطة إلجراء دورات تدريبية لألطباء الشرعيين وأطباء اإلسعاف والطوارئ على كيفية تشخيص حاالت العنف ضد 

  . ة التعامل مع الطفل المعتدى عليهاألطفال وخاصة العنف الجنسي وكيفي
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تأسيس (للخطة الوطنية لحماية الطفل في سورية  ٢ة لشؤون األسرة وفي إطار الفعالية رقم قامت الهيئة السوري -٣-٨- ٥

بإنشاء قاعدة بيانات للمعلومات ) أعاله ٥-٥-٢قاعدة بيانات وطنية لتسجيل حاالت سوء معاملة الطفل، انظر الفقرة رقم 

تهدف قاعدة البيانات هذه إلى توفير آلية . حصاءالمتعلقة بكل أشكال العنف ضد األطفال بالتعاون مع المكتب المركزي لإل

تسمح باإلحاطة وتتبع مختلف حاالت العنف ضد األطفال ومن ضمنها العنف الجنسي ومدى تركزها حسب المناطق بشكل 

يسمح بتركيز السياسات والبرامج الوطنية الوقائية والعالجية في هذا المجال حسب طبيعة الواقعات وأماكنها والظروف 

 –وزارة العدل (محيطة بها، وتقوم الهيئة السورية لشؤون األسرة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بقاعدة البيانات ال

بتصميم نموذج أولي ) المكتب المركزي لإلحصاء  -وزارة الصحة  –وزارة الشؤون االجتماعية والعمل  –وزارة الداخلية 

ال على أن يصار إلى تعميمها الحقاً على مختلف نقاط وجهات التسجيل  الستمارة اإلبالغ عن حاالت العنف ضد األطف

المرصد المفترضة من مستشفيات ومراكز شرطة ومراكز رعاية ومدارس وغيرها وذلك في سياق السعي نحو إنشاء 

   .الوطني لحاالت اإلساءة للطفل
 
يم العالي بحث سوء معاملة الطفل الذي تناول أشهرت الهيئة السورية لشؤون األسرة وبالتعاون مع وزارة التعل -٤-٨- ٥

سنة، وتضمن أسئلة تناولت مختلف أشكال العنف التي يتعرض لها األطفال مثل العنف  ١٨-١٥طفل وطفلة بعمر  ٤٠٠٠

 .الجسدي، العنف النفسي، العنف الجنسي، واإلهمال والتقصير

  

ة عن اآلثار السلبية التي تنجم عن العنف الموجه ضد قامت الهيئة السورية لشؤون األسرة بإطالق حمالت توعي -٥-٨- ٥

   :األطفال نذكر منها
  

بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ومؤسسة قوس قزح لطفولة أفضل في  ٢٠٠٦حملة ال للعنف الطفولة فرح في صيف  

اآلالف من األطفال ملعب العباسيين لمدة يومين احتفاالً بمباشرة العمل بخطة حماية الطفل حيث زار االحتفالية مئات 

  .وتفاعلوا مع أنشطة ثقافية وترفيهية وتعليمية متنوعة

 .حملة طرقية للحد من العنف ضد األطفال في المدارس 

 .تم توزيع اآلالف من البوسترات على المدارس التي تعرض صوراً كاركاتوية ضد العنف بكافة أشكاله 

  

األولى من خريجي دبلوم حماية الطفل وتم تفريغهم لمدة سنة تخريج الدفعة  ٢٠٠٨تشرين أول  ٢١تم بتاريخ  -٦-٨- ٥

 ٢٠٠٨وذلك الستكمال بناء قدراتهم عبر دورات تدريبية متخصصة، منها بدورة تدريبية في األردن في تشرين ثاني 

 .بالتعاون مع منظمة اليونيسف حول مفاهيم إدارة حماية األسرة، لتأهيلهم للعمل في وحدة حماية األسرة

  

من المشاريع التي يجري العمل عليها اآلن مشروع تأسيس وحدة حماية األسرة  التابع للهيئة السورية لشؤون  -٧-٨- ٥

بالتعاون بين وزارة الشؤون االجتماعية والعمل والهيئة السورية لشؤون  األسري رشاداألسرة إضافة إلى مشروع خط اإل

غ عن حاالت سوء معاملة األطفال، أو للحصول على ، وهو عبارة عن رقم هاتف مجاني سيخصص لإلبالاألسرة

بعد االنتهاء من تنفيذ المشروع الرائد  .استشارات قانونية أو نفسية أو اجتماعية بكل ما يتعلق بسوء معاملة أحد األطفال
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يجري العمل . اًتدريجي المحافظاتتعميم هذه التجربة على ) ممثلة بالهيئة السورية لشؤون األسرة(وتقييمه، تعتزم الحكومة 

استضافة األطفال المعنفين والعناية بهم وتخفيف اآلثار الجسدية في دمشق وحلب من أجل  للضيافةأيضاً على إنشاء مركزين 

 . عنهموالنفسية 

  

حول حماية األطفال من  اليونيسفعقدت دورة تدريبية بالتعاون بين وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ومنظمة  -٨-٨- ٥

ولمدة أربعة أيام وحضرها ممثلون من كل  ٢٩/٩/٢٠٠٤واإليذاء  وتوصيل شكاوى األطفال المعنفين وذلك بتاريخ  التعذيب

 –قضاة  –أطباء شرعيون ( المحافظات في الجمهورية العربية السورية والذين يمثلون الفئات المعنية بالتعامل مع الطفل 

وذلك بهدف تدريب هذه الفئات التي ) تعمل في مجال الطفولة  جمعيات أهلية –ون اجتماعيون اختصاصي –رجال شرطة 

تعمل مع الطفل على تحديد تعريف متفق عليه للعنف ضد األطفال بكل أشكاله وعلى كيفية تشخيص حاالت االعتداء على 

  .ناألطفال المعنفي ىها لتوصيل شكاواتباعالطفل وكيفية التعامل مع هذه الحاالت وأفضل اآلليات التي يمكن 

  

في إطار التعاون مع معهد هامبورغ للطب الشرعي تشارك الهيئة السورية لشؤون األسرة في جميع الندوات  -٩-٨- ٥

التي تقام بالتعاون بين جامعة دمشق ومعهد هامبورغ وفي هذا اإلطار شاركت الهيئة في الندوة التي جرت في كلية الطب 

كما شاركت الهيئة في " قاربة ضحايا العنف المنزلي من األطفالم" حول  ٢٠٠٨تموز  ١٧  -١٥في دمشق في الفترة 

تشرين الثاني عام  ١٣-٩الندوة الرابعة لمكافحة العنف العائلي التي عقدها قسم الطب الشرعي في جامعة دمشق في الفترة 

  ".مكافحة العنف األسري" بعنوان  ٢٠٠٨

  

سرحية تساهم في حماية الطفل من العنف بمختلف ألوانه م اًتقيم وزارة الثقافة فعاليات وأنشطة وعروض -١٠-٨- ٥

حاضرة بفعالياتها المختلفة مثل إقامة مسابقة ألدباء األطفال حول حماية  مديرية ثقافة الطفل في وزارة الثقافة .وأشكاله

ون مع الهيئة األطفال من العنف وطباعة األعمال الفائزة وعددها خمسة أعمال، وتخصيص صفحتين في مجلة أسامة بالتعا

وزياراتها لمراكز األحداث وتنفيذ برنامج توعوي وترفيهي  ١/٩/٢٠٠٦السورية لشؤون األسرة لمدة عامين اعتباراً من 

، ومشاركتها في ورشة عمل حول حماية الطفل من )تم زيارة أكثر من ستة  مراكز خالل العامين األخيرين(لمدة يوم كامل 

 ٢٠٠٧/وبوجود خبيرة مختصة من فرنسا في العام  اليونيسفة لشؤون األسرة ومنظمة العنف تحت إشراف الهيئة السوري

  .، ويتم في وزارة الثقافة من خالل مديرية تعليم الكبار وضع برنامج لمحو أمية األطفال الموجودين في مراكز األحداث/

  

نون ورجال دين وممثلين عن تدرس الهيئة السورية لشؤون األسرة عقد ورشة عمل تضم قضاة ورجال قا -١١-٨- ٥

مجلس الشعب وممثل عن الجمعية السورية للمعلوماتية المقدمة لخدمة اإلنترنت في سورية وممثلين عن جمعيات المجتمع 

األهلي العاملة في مجال حماية األطفال بهدف وضع قانون خاص لحماية الطفل من االتجار وبيع األطفال واستخدام األطفال 

 .حية وجرائم اإلنترنت كي تتطابق القوانين مع ما جاء في اتفاقية حقوق الطفلفي المواد اإلبا

  

انفتاح الحوار العام من خالل ورشات العمل والمشاورات التي تستهدف قضايا مثل  شهدت السنوات األخيرة  -١٢-٨- ٥

عيات األهلية في التوعية تجاه هذه عمل األطفال، وازداد كثيراً نشاط الجموقضايا ضدهم اإلساءة لألطفال واإلهمال والعنف 
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حيث كانت مؤسسة قوس قزح من الموضوع وفي إقامة الدورات التدريبية وورشات العمل والنشاطات المختلفة األخرى، 

أوائل الجهات األهلية التي تناولت موضوع العنف ضد األطفال عندما طرحت الموضوع في مؤتمر الطفولة في مدينة 

السورية لشؤون األسرة وبتنسيق كامل  الهيئةمميز في عقد مؤتمر العنف ضد األطفال بالتعاون مع حلب، وتاله نشاطها ال

، وقيام البرامج التي تقيمها منظمة االتحاد العام النسائي وجمعية حماية األسرة، فضالً عن ISPCAN مع منظمة الـ

حول العنف األسري شارك فيه العشرات من الباحثين بتنظيم مؤتمر دولي  ٢٠٠٨الجمعية السورية للعلوم النفسية في العام 

 .والعلماء النفسيين من مختلف أنحاء العالم

  

  ة والرعاية البديلةياألسر البيئة -٦ 

  

   )٥المادة ( الوالدينالتوجيه من  -١- ٦

  

  . األولمن تقرير سورية الدوري  ١٠٤ – ٩٩بالتفصيل في الفقرات تم التطرق إلى هذا الموضوع 

  

  )١٨من المادة  ٢و ١الفقرتان (ؤوليات الوالدين مس -٢- ٦

  

  . األولمن تقرير سورية الدوري  ١١٠ – ١٠٥بالتفصيل في الفقرات تم التطرق إلى هذا الموضوع 
 

بالتعاون بين وزارة الثقافة ووزارة التربية ومديرياتها ومدارسها نشاطات ومحاضرات وندوات تتناول توعية الوالدين تقام 

، أما الفعاليات التي امن تقديم الرعاية الفضلى ألطفالهم افي تربية الطفل ونموه مما يمكنهم ابشكل مباشر لتحمل مسؤولياتهم

كبر األثر في توجيه األهل بشكل غير مباشر من خالل رؤية أطفالهم وهم يشاركون تقام أثناء االحتفاليات فهي تترك أ

بحماسة غير معهودة في المنزل جراء إفساح المجال للتعبير من غير قيود ومنحهم مساحات أكبر من المكان والزمان 

  .واالختيار التي تساهم في بنائهم المادي والمعنوي

  

  ) ٩المادة (عن الوالدين  الفصل -٣- ٦

   

من التقرير الثاني  ٧٨-٧٣ اتوالفقر) ١١٦-١١١الفقرات (تم التطرق إلى هذا الموضوع بالتفصيل في التقرير األول 

وهي أمور يعيد مشروع قانون ) أحكام اإلراءة(انفصال الوالدين والتي تطرقت إلى أسس تنظيم اللقاء األسري في حالة 

  .حقوق الطفل تنظيمها بما ينسجم مع االتفاقية

  

وزارة بالتعاون مع (التنفيذي لالتحاد العام النسائي  في إطار مشروع الخدمات االجتماعية المقدمة للمرأة، بادر المكتب

 ٤٠حيث انتظم نحو   ٢٠٠٨إلقامة أول دورة تدريبية على مهنة جليس الطفل في كانون األول ) الشؤون االجتماعية والعمل

 التربية ومهارات التواصل ساتذة تربويون تناولوا فيه جميع مراحل نمو الطفل وطرائقتدريبي أعده أ سيدة وشابة في برنامج
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المعلومة التي تقدم  ركز التدريب على المكان وعلى. والحوار مع الطفل واألطفال المرضى وذوي االحتياجات الخاصة

لسليمة ومهارات الوقاية من الحوادث ا للطفل، مع إعطاء المتدربات معلومات علمية صحية باإلضافة إلى مهارات التغذية

مع الطبيب ومع األهل دون أن تسبب  وكيف تتصرف وتتصل) الخ....الغاز حوادث المطبخ، الشرفات، الكهرباء،(المنزلية 

   .الخوف، وذلك من أجل توفير بيئة منزلية صديقة وآمنة للطفل ولحماية الطفل من المخاطر

  

  )١٠المادة (جمع شمل األسرة   -٤- ٦

  

  ).١١٩-١١٧الفقرات (تم التطرق إلى هذا الموضوع بالتفصيل في التقرير األول 

  

  )١١المادة (نقل األطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة  -٥- ٦

  

يحظر الدستور السوري والنصوص القانونية ظاهرة االتجار باألشخاص حظراً تاماً وتفرض النصوص القانونية  -١-٥- ٦

على عاتق الدولة بقمع ظواهر االتجار باألشخاص ومواجهتها باعتبار أن هذه النصوص تتحدث عن الحرية كحق التزاماً 

مقدس وتحظر توقيف األشخاص بصورة غير مشروعة أو تعذيبهم جسدياً أو مالياً أو تعريضهم لإلهانة وتفرض عقاباً على 

 –اعتداء بيناً على حق الحرية المقدس ويعرض األشخاص ومن المؤكد أن جرم االتجار باألشخاص يشكل  ،من يخالف ذلك

  .ني والمعنوي ولسائر صنوف اإلهانةأيضاً للتعذيب البد –المتاجر بهم 

  

وإذا كان االتجار بالبشر يقع أحياناً ألغراض سخرة العمل فقد حظر الدستور السوري أيضاً مثل هذا األمر  -٢-٥- ٦

وألزم الدولة بكفالة ذلك، كما أوجب  ،قاضي األجر المناسب حسب نوعية العمل ومردودهعندما منح العامل حقاً مطلقاً في ت

ن اوهذا ما نصت عليه الفقرت ،أن تتدخل لتحديد ساعات العمل وكفالة سائر حقوق العمال األخرى –أي الدولة  –عليها 

يحق لكل مواطن أن يتقاضى أجره حسب نوعية  " :من الدستور والتي جاء فيها أنه – ٣٦ –الثانية والثالثة من أحكام المادة 

تحدد الدولة عدد ساعات العمل وتكفل الضمان االجتماعي للعاملين وتنظم لهم  .العمل ومردوده وعلى الدولة أن تكفل ذلك

  ."حق الراحة واإلجازة والتعويضات والمكافآت

  

مكافحة جرائم االتجار قانون "وضع مسودة ب كّل رئيس مجلس الوزراء لجنة كلفتشالدستورية لنصوص ل تنفيذاً -٣-٥- ٦

متابعة ل، وبالفعل فقد أنجزت هذه اللجنة عملها وأحالت مسودة التشريع الذي أنجزته إلى المراجع المعنية "باألشخاص

مكافحة هذه الجريمة، وحماية ورعاية ضحاياها وتعزيز التعاون الدولي، أهداف هذا القانون هي . إجراءات إصداره أصوالً

تضمن . ثارهاآوجعل التشريع أساساً لثقافة اجتماعية وتعليمية تسهم في الوقاية من هذه الجريمة، وتحسن التعامل مع 

العقوبات الواجبة التطبيق على المتاجرين باألشخاص، وحاالت تشديد العقوبة ومبررات تخفيفها أو اإلعفاء مشروع القانون 

ود، إضافةً إلى التزام الجهات المعنية باتخاذ التدابير الكفيلة بتوفير الحماية برعاية الضحايا وحماية الشهني عمنها، و

اهتم بتنظيم قواعد التعاون والمناسبة لضحايا االتجار وتأمين متطلبات المساعدة على التعافي الجسدي والنفسي واالجتماعي، 
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ة تكون متخصصة بمكافحة جرائم االتجار الدولي لمواجهة هذه الجريمة وتضمن إحداث إدارة خاصة في وزارة الداخلي

   ".إدارة مكافحة االتجار باألشخاص" ُتسمى  باألشخاص

  

وقّعت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل مع المنظمة الدولية للهجرة مذكرة تفاهم لبناء القدرات الوطنية في  -٤-٥- ٦

ب، ويهدف هذا االتفاق إلى بناء وتعزيز القدرات مجال إدارة مأويين لضحايا االتجار باألشخاص في سورية في دمشق وحل

، وقد افتتح مأوى دمشق بتاريخ ة المكلفين بإدارة المأوييناألهليالفنية للعاملين الحكوميين وممثلي الجمعيات 

٣١/١٢/٢٠٠٨.  

  

ندوات سائي ، فقد أقام االتحاد العام النمكافحة االتجار باألشخاصفي جهود  أيضاً تساهم المنظمات الشعبية -٥-٥- ٦

 .المنظمة الدولية للهجرةووورشات عمل لرفع سوية الوعي حول االتجار باألشخاص بالتعاون مع وزارة الداخلية 

  

  )٢٧من المادة  ٤الفقرة (تحصيل نفقة الطفل   -٦- ٦

  

  ).٨١و  ٤١الفقرتان (والثاني ) ١٢١و ١٢٠الفقرتان (تم التطرق إلى هذا الموضوع بالتفصيل في التقرير األول 

  

نفقة طالما تمتعت األم المجبرون قانوناً على دفع  واآلباءتمنح األمهات بصورة عامة الوصاية على أطفالهن  -١-٦- ٦

يهدف هذا . صندوق النفقة والتكامل االجتماعيالهيئة السورية لشؤون األسرة تعد مشروع قانون كما أن  ،بحضانة الطفل

تلقّي، أو جباية وتحصيل جميع مبالغ النفقات الشرعية أو القانونية المقررة أو  الصندوق وفي حدود إمكانياته المتاحة إلى

المحكوم بها على المكلفين لصالح المستحقين، وإلى تلقّي وقبول التبرعات المالية، والوصايا، والهبات، ومساعدات التكافل 

اسبة إليجاد مصادر تمويل مشروعة تمكِّنه من دفع والقيام باألنشطة المن ،االجتماعي  التي تُلحظ سنوياً في موازنة الدولة

النفقات المقررة أو المحكوم بها إلى المستحقين المسجلين أصوالً لديه، في مواعيد دورية منتظمة، بصرف النظر عن 

بها إلى يهدف الصندوق أخيراً إلى تنمية وارداته لتقديم مساعدات مالية، إضافة إلى النفقة، بنسب ترقى  .تسديدها أو عدمه

 .مقاربة التكاليف المعاشية للمستحقين
  

تقديم الدعم المالي ألطفال األسر الفقيرة فتقدم لهم خدمات صحية وتعليمية وترفيهية  ة فياألهليتساهم الجمعيات  -٢-٦- ٦

السوري إلى ألف منظمة الهالل األحمر العربي  مختلفة ومن أمثلة ذلك الدعم المالي الذي تقدمه سيدات اللجنة االجتماعية في

الذي تديره نفس المنظمة لرعاية أطفال " يداً بيد " في المدارس، ومشروع  وخمسمائة طفل من األطفال األشد احتياجاً

  . العائالت الفقيرة من خالل ربط األطفال بكفالء يؤمنون لهم المصاريف التي تضمن الحياة الكريمة والتعليم المناسب

  

  )٢٠المادة (ن بيئتهم العائلية األطفال المحرومون م  -٧- ٦

  

  . من التقرير الثاني ٨٢من تقرير سورية الدوري األول والفقرة  ١٢٣و  ١٢٢تم التطرق إلى هذا الموضوع في الفقرتين 



٤٦ 
 

 
وغالباً تهجر األم  ،فإنه ال ينسب إلى الرجل وإنما ينسب إلى األمخارج إطار الزواج إذا جاء ولد من عالقة  -١-٧- ٦

 ١٩٧٠لعام  ١٠٧رقم وقد تكفلت الدولة برعاية هؤالء المهملين بموجب المرسوم التشريعي  ،ثل هذه الحالةولدها في م

من هذا المرسوم  ١٨يعتبر بحكم اللقيط وفق نص المادة . “الوليد الذي يعثر عليه ولم يعرف والداه“ اللقيط بأنهالذي عرف و

األطفال الذين يضلون الطريق وال  -٢ .د من هو مكلف بإعالتهم شرعاًاألطفال مجهولو النسب الذين ال يوج -١: التشريعي

  .عن ذويهم لصغر سنهم أو لضعفهم العقلي أو ألنهم صم وبكم وال يحاول أهلهم استردادهم رشاديملكون المقدرة لإل

  

ط وكفالته وتعليمه ينص القانون السوري أنه يجب على وزارة الشؤون االجتماعية والعمل أن تتولى رعاية اللقي -٢-٧- ٦

لهذه الوزارة إلى أن يتم سن الثامنة عشرة  طوتكون الوالية على نفس اللقيحتى يستطيع االعتماد على نفسه وكسب عيشه، 

تشمل هذه الوالية سلطة التربية والتعليم العام والتعليم المهني والرقابة الصحية واالجتماعية وسائر أمور العناية  .من عمره

من هذا المرسوم التشريعي وضع اللقيط لدى إحدى األسر أو لدى من ترغب بذلك  ١٠وقد أجازت المادة  ،بشخص اللقيط

في ذلك مصلحة للقيط ومع استيفاء طالما كان الكفيل قادراً على توفير احتياجات وحقوق الطفل شرط أن يكون من النساء 

القتصادية والتعليمية والصحية وغير ذلك من األمور التي ال شروط تكفل الرعاية المناسبة للطفل من النواحي االجتماعية وا

يتم تسليم الطفل بقرار من وزير الشؤون االجتماعية والعمل بموجب عقد حضانة مؤقت نظم أحكامه . تعيق نمو الطفل

عديل ت ٧/٩/٢٠٠٠والذي تم بتاريخ  ١٩/٧/١٩٨١تاريخ  ٨١٩القرار الصادر عن وزير الشؤون االجتماعية والعمل رقم 

بما يشترط أال يقل عمر كل من الزوجين الكفيلين عن الثالثين وال يزيد عن الستين عاماً،  الفقرة أ من المادة الثانية منه

  .ويمكن التجاوز عن شرط السن هذا إذا ارتأت الوزارة مصلحة للطفل في ذلك

  

على إدارة المراكز والمؤسسات الراعية  طرح مبدأ التعاون والشراكة بين الحكومة والجهات األهلية القادرة -٣-٧- ٦

عليه فقد قامت  لمتبع بالمؤسسات المشابهة، وبناءلألطفال شريطة أال تمس تلك الشراكة قوانين الحكومة واإلطار العام ا

مؤسسة قوس قزح بتولي رعاية األطفال اللقطاء إذ قامت بالشراكة مع وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ببناء مجمع سكني 

كما تقوم  ،ألف متر مربع ليؤمن لهؤالء األطفال العيش ضمن جو أسري حميم أقرب لألسر الطبيعية ٢٠على مساحة 

آخذة بعين االعتبار  ةوالتثقيفيالمؤسسة بتقديم الرعاية الالزمة وبشكل كامل لهؤالء األطفال من الناحية الطبية والتعليمية 

وضعت أسساً سليمة لدمجهم بالمجتمع المحيط بهم بشكل يكفل كرامتهم ويصون  حيثهواياتهم وميولهم وإمكاناتهم الخاصة، 

  . حقوقهم ويرجح مصلحتهم الفضلى ويضعها في أولوية االعتبارات

  

يوضع مثل هؤالء ة القادرة على تربية األطفال، األهليوضع اللقيط في المؤسسات  عندما ال يكون باإلمكان -٤-٧- ٦

تؤمن . وهما مؤسسة رعاية الطفولة في دمشق ودار كفالة الطفل في حلب للقطاءمتوفرين األطفال في أحد المركزين ال

تقوم دار . طفالً  ١٣٠نحو  ٢٠٠٧المأوى والطعام والتعليم والمهارات المهنية لألطفال الذين بلغ عددهم عام هاتان الداران 

  . ل بمهمة كفالة اللقيط ورعايتهلطفولة أفض مؤسسة قوس قزحفي دمشق بالتعاون مع مؤسسة رعاية الطفولة 
 
ن داراً موزعة على مختلف المحافظات السورية يوثالث اًيبلغ عدد دور رعاية األيتام للجمعيات الخيرية خمس -٥-٧- ٦

تشرف وزارة الشؤون االجتماعية والعمل على هذه . ن يتيماً من الذكور واإلناثين وأربعمائة وثالثيألف وهي تستضيف



٤٧ 
 

وتمدها سنوياً باإلعانات  فتسعى لالرتقاء بكفاءة العاملين في هذه المؤسسات، حي اإلدارية والفنية والماليةالدور من النوا

من التبرعات والهبات واألنشطة هذه الدور موارد المختلفة التي تحصل عليها الإلى  التي تضافالالزمة الستمرار عملها 

ذكور واإلناث تشرف عليهما وزارة األوقاف تستوعبان يتام الداران لألاً هناك أيض .نظمها واالستثمارات العائدة لهاالتي ت

تتم استضافة األيتام الفلسطينيين المقيمين في الجمهورية العربية السورية في ثالث دور تتبع الهيئة ، وثالثمائة وعشرين يتيماً

 حيث) الخاصة بالالجئين الفلسطينيين في سورية وهي الجهة التي تتابع الشؤون الحياتية( العامة لالجئين الفلسطينيين العرب

طفالً  ١٢٨طفالً، كما يضم ميتم دار العودة  ٦٥طفلة، ويضم ميتم سعيد العاص  ١٧٩يضم ميتم عبد القادر الحسيني 

  . وطفلة
 
ة خدمات مساعدة للنساء ضحايا ظروف الحياة الصعب يدة المحبة للراعي الصالح بدمشقتقدم جمعية راهبات س -٦-٧- ٦

بسبب العنف األسري أو الحروب، فتستضيف في دار اإليواء األمهات واألطفال في الحياة التي يخشى فيها على حياتهم، 

  . وتقدم لألطفال في الروضة الخاصة بها كل أشكال الرعاية الغذائية والصحية والتربوية والترفيهية

  

بهدف تعزيز دمج الطفل ) ٤١الملحق رقم (الترفيهي لليتيم تدير منظمة الهالل األحمر العربي السوري البرنامج  -٧-٧- ٦

- ٦، ويستفيد من خدمات هذا البرنامج سنوياً نحو ألفين وخمسمائة طفل بأعمار اليتيم في المجتمع ونشر ثقافة التطوع لديه

قافة في األسبوع األول وزارة الثمديرية ثقافة الطفل في  التي تنظمهااحتفالية يوم اليتيم سنة، كما تشارك المنظمة في  ١٧

تلفت النظر إلى هذه الفئة التي يؤدي تدني الوعي االجتماعي في التعامل معها إلى انعكاسات سلبية كي من الشهر الرابع 

أنشطة وفعاليات تخصص لأليتام في جميع هناك أيضاً  .على نفسية أفرادها من األيتام وقتل روح اإلبداع والمبادرة لديهم

المحافظات خالل ورشات الرسم والعروض المسرحية والفقرات الموسيقية والرحالت البيئية واألثرية  االحتفاليات في

  . باإلضافة إلى إطالق طائرات ورقية
 
 )٢١المادة (والكفالة التبني  -٨- ٦

  

في شباط  ١٢فل بالمرسوم رقم الطمن اتفاقية حقوق / ٢١/و/٢٠/الجمهورية العربية السورية تحفظها عن المادتين رفعت

 اإلسالميلها عالقة بتعاليم الدين ألسباب الخاص بالتبني من االتفاقية  ١٤ولم يبق سوى تحفظ وحيد على المادة  ٢٠٠٧

بنظام الكفالة وإلحاق األطفال في أسر حاضنة وراعية شريطة عدم تغيير نسب الطفل لكي ال  اإلسالميحيث يسمح الدين 

تجدر اإلشارة هنا إلى أن . واالنتساب إليهم) إذا عادوا للظهور مستقبالً(طبيعيين يحرم الطفل من حقه في معرفة أهله ال

  .التبني جائز عند الطوائف المسيحية حسب قوانين األحوال الشخصية الخاصة بها

  

  المراجعة الدورية إليداع الطفل -٩- ٦

  

من قرار وزارة الشؤون  ١٣للمادة  تتم متابعة األطفال المودعين لدى األسر من خالل لجان متابعة وفقاً -١-٩- ٦

تتولى دار وجمعية رعاية اللقطاء تتبع أحوال األطفال "  :والذي ينص على أن ١٩٨١لعام  ٨١٩االجتماعية والعمل رقم 

 التشديد على أهميةوقد تم  ،وكلما دعت الحاجة) مرة كل ثالثة أشهر(لدى الجهة الحاضنة عن طريق الزيارات الدورية 



٤٨ 
 

حيث تتم متابعة أوضاع األطفال في األسر الحاضنة ومدى انسجام  ٢٠٠٨في بداية عام في كل المحافظات ان عمل هذا اللج

   .الطفل مع األسرة باإلضافة إلى وضعه التعليمي والنفسي واالجتماعي

  

للوقوف على مدى الجانحين وتدقيق دوري على مراكز رعاية األحداث  مستمر قضائي أيضاً إشرافهناك  -٢-٩- ٦

أوضاع األحداث فيها وذلك بما ينسجم مع اتفاقية حقوق الطفل والقوانين النافذة في سورية والتي تنص سالمة أوضاعها و

و الطفل وتربيته معلى أهمية وضرورة توفر البرامج التعليمية والغذاء المناسب والبرامج الترفيهية والرياضية الالزمة لن

   . ذه المراكزوتجنب عودته إلى العنف عند خروجه من ه

  

المادة (بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة االندماج االجتماعي ) ١٩المادة (إساءة المعاملة واإلهمال  - ١٠- ٦

٣٩(  

  

نص قانون العقوبات على تجريم أفعال معينة ترتكب بحق األطفال على وجه الخصوص مثل خطف الطفل، أو  -١- ١٠- ٦

سبته إلى امرأة لم تلده، أو طرحه في مكان قفر أو تركه دون رعاية وغذاء، أو تركه في الطريق تخبئته، أو إبداله بآخر أو ن

  .من قانون العقوبات ٤٨٠-٤٧٩-٤٧٨العام، وذلك بموجب نص المواد 

  

ً على توجيه العاملين في الميدان التربوي لالبتعاد عن استخدام العنف الجسدي أو  -٢- ١٠- ٦ تعمل وزارة التربية دائما

إضافة إلى  ،)٤٥الملحق رقم ( لمعنوي بحق التالميذ وحل جميع اإلشكاالت التي تواجههم مع التالميذ بالطرائق التربويةا

التي /  ١١/ وفي مجال التأكيد على تطبيق مواد النظام الداخلي المادة . تفعيل دور المرشد النفسي واالجتماعي في المدارس

التعميم على المديريات بمنع العنف في المدارس بأشكاله كافة، وتتابع مديريات التربية تتعلق بالعقوبات البديلة للعنف، تم 

  . تنفيذ ذلك

  

  الصحة والرفاه - ٧

  

  )٢٣المادة ( ذوو اإلعاقةاألطفال   -١- ٧

  

أوصت لجنة حقوق الطفل بإجراء مسح لتقييم أسباب العجز و نطاقه في صفوف األطفال باستعراض السياسات والممارسات 

ولتوسيع نطاق برامج التأهيل القائمة على  ،لحالية المتعلقة بهم و بذل جهود أكبر إلتاحة الموارد المهنية والمالية الالزمةا

 األهليوإذ يهمنا التشديد على اهتمام الحكومة السورية والمجتمع ، ولتأمين تعليمهم تعليماً شامالً ،المجتمع وتشمل دعم اآلباء

  :بهمم جزءاً فاعالً من المجتمع فإننا نبين فيما يلي أبرز الخطوات التي تحققت في مجال االهتمام باعتباره ذوي اإلعاقةب

  

 تولي سورية ذوي االحتياجات الخاصة اهتماماً كبيراً وتعمل على دمجهم في المجتمع وبناء قدراتهم وحمايتهم -١-١- ٧

دور القطاعات وي االحتياجات الخاصة ليبين باألشخاص ذالمتعلق  ٢٠٠٤في تموز ) ٣٤( صدر القانون رقم فقد 



٤٩ 
 

 ١٠/٢/٢٠٠٩تاريخ  ١٢المرسوم التشريعي رقم كما صدر اه قضايا اإلعاقة وسبل التعاون بينها، والوزارات المختلفة تج

   .المتضمن التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة) ٤٦ الملحق رقم(

  

خطوة هامة على طريق النهوض بواقع  ٢٠٠٨عاقة التي أقرتها الحكومة عام اإل ةلمكافحتعتبر الخطة الوطنية  -٢-١- ٧

أعدت الخطة الوطنية لرعاية . ذوي اإلعاقة وتأمين متطلباتهم واحتياجاتهم وإحداث التغيير المطلوب حيال اإلعاقة وقضاياها

 ٢٠٠٧كانون األول  ٣مت مناقشتها يوم السورية للمعوقين آمال وت وتأهيل ذوي اإلعاقة من المجتمع األهلي وقادتها المنظمة

تركز هذه الخطة على . في ورشات عمل أثناء المؤتمر األول حول طرق تطوير واقع ذوي االحتياجات الخاصة في سورية

تعزيز التأهيل المبني على مساهمة المجتمع، وعلى دعم وتعزيز وتقوية خدمات الرعاية الصحية والتأهيلية لذوي اإلعاقات 

  م ودعم تطوير وإنتاج وتقديم التقنيات المساعدة، وعائالته

  

تم تشكيل لجنة لدراسة التصنيف الوطني لإلعاقة ودراسة إمكانية اعتماد التصنيف العالمي لإلعاقة، وتم أيضاً  -٣-١- ٧

تذكر فيه،  بحيث يشمل األعمال الطبية والهندسية ومجموعة من اإلعاقات التي لم/  ٩٠٤/تشكيل لجنة لدراسة تعديل القرار 

در قرار تنظيمي من السيد وزير الصحة بخصوص التعليمات الناظمة لتحديد األشخاص ذوي االحتياجات الحركية صكما 

  .المتضمن السماح لألشخاص المعوقين باستخدام السيارات) ٤٧الملحق رقم ( ٢٠٠٣لعام / ٣٦/المشمولين بأحكام المرسوم 

  

تعمل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل على اإلعاقة  ةلمكافحالوطنية الخطة وإلى /  ٣٤/ استناداً إلى القانون  -٤-١- ٧

وعلى تعزيز اختصاص أقسام الطب الفيزيائي وإعادة  ذوي اإلعاقةتقديم الخدمات الوقائية والعالجية مجاناً لألشخاص 

في مرحلة الطفولة المبكرة وبتوفير التعليم  عاقةذوي اإلالتأهيل لتقديم الخدمات العالجية والتأهيلية، كما تهتم بتربية األطفال 

األساسي سواء في مدارس التعليم النظامي أو في المعاهد وفق أسس تحدد بالتنسيق بينها وبين وزارة التربية، وتهتم أخيراً 

، ارس والمعاهدوليس آخراً بتوفير ما يلزم لممارسة المعوقين األنشطة الرياضية وتشجيع رياضة المعوقين جسمياً ضمن المد

صدر النظام الداخلي للمعاهد الخاصة للرعاية االجتماعية للمعوقين، وتم تجهيز عدد من معاهد التربية الخاصة لإلعاقة وقد 

 ٢٠٠٨-٢٠٠٧السمعية في كل من الرقة والحسكة وتعيين المالك العددي الخاص لهذه المعاهد وتفعيلها خالل العام الدراسي 

 . الخاصة لإلعاقة الذهنية في التلوتجهيز معهد التربية 

  

  :وذوي االحتياجات الخاصة ذوي اإلعاقةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل التسهيالت التالية لمساعدة  تقدم -٥-١- ٧

  

القروض التي تمنحها الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات، ويعفى  الحصول علىمنح المعوق جسمياً أفضلية  

  .أجلهاائب المترتبة على تأسيس هذه المشاريع التي تمنح هذه القروض من من الرسوم والضر

  .ذوي اإلعاقةلوزارة مع الجمعيات لتنفيذ مشاريع مشتركة لتأهيل جواز تعاقد ا 

الذي  ذوي اإلعاقةتشغيل الحد األدنى ليشغل معوقين زيادة على  الذيصاحب العمل في القطاع الخاص  استفادة 

نظمة النافذة من حسم على ضريبة الدخل وذلك بمقدار الحد األدنى لألجر عن كل معوق يشغله القوانين واألرضه فت

  .لديه عن زيادة عن تلك النسبة، شريطة حصول صاحب العمل على بيان يثبت ذلك من الوزارة
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لوية في واألواحتياجات المعوقين جسمياً ومنحهم  لتتالءمتوفير أجهزة ومعدات ومرافق اتصاالت عامة ما أمكن ذلك  

  .الحصول على وسائل االتصال المختلفة

  .الدولة والوحدات اإلدارية مجاناً إلحداث المعاهد من قبل الوزارة والجمعيات أمالكتخصيص أرض من  جواز 

  .من جميع الرسوم الجمركية مستوردات األجهزة الخاصة حصراً باالستخدام الشخصي للمعوق إعفاء 

يحدد مقدار . الذين لديهم شلل دماغي ذوي اإلعاقةرة الفقيرة التي تتولى رعاية صرف إعانات مالية لألس جواز 

 .بقرار من الوزير بعد موافقة وزير المالية) بناء على درجة الشلل عند المعوق(اإلعانة 

  

الخاص  التي قدمت دعماً مادياً للصندوق) وإحدى ثالث دول في العالم(تعتبر سورية الدولة العربية الوحيدة  -٦-١- ٧

المعني بدعم أنشطة اإلعاقة، وهي تعمل على رفع مستوى الوعي حول اإلعاقة في الوطن العربي من خالل ترجمة مقاصد 

وأهداف رفع الوعي إلى رسائل إعالمية في برامج الدراما السورية التي أصبحت وبفضل إصرارها على إعادة إنتاج الثقافة 

وعي العربي األكثر رواجاً واألوسع انتشاراً واألقدر على تغيير االتجاهات والسلوك العربية وااللتصاق بها وتأهيل جذور ال

 .تجاه ذوي االحتياجات الخاصة ومتطلباتهم

  

ة، فمشروع األهليمن أكبر المجاالت التي تساهم فيها المنظمات الشعبية والجمعيات  ذوي اإلعاقةلعل رعاية  -٧-١- ٧

المكفوفين المواد الدراسية والمهارات المختلفة،  األحمر العربي السوري يساهم في تعليم منظمة الهاللالمكفوفين الذي تديره 

عهم وتقدير مؤهالتهم ومساعدتهم على التخطيط لمستقبلهم، ويقدم لهم الدعم النفسي، ويدرب المشرفين واألهل على التعامل م

لحاالت الخفيفة والمتوسطة من ذوي اإلعاقات في رياض قبول ابأصدر المكتب التنفيذي لالتحاد العام النسائي قراراً كما 

األطفال التابعة له مجاناً وذلك بالتعاون والتنسيق مع جمعية نقطة الحليب التي ترسل قوائم األطفال لقبولهم، وأقام االتحاد 

لى كيفية التعامل لتدريب المشرفات في الرياض ع  كريم رضا سعيدمؤسسة النسائي العديد من ورشات العمل بالتعاون مع 

 .مع ذوي االحتياجات الخاصة وتقديم الخدمات لألطفال بما يتالءم والحالة الفردية لكل طفل

  

غيـر نفعيـة أسسـت وأشـهرت بتـاريخ      و غير حكومية هي منظمة أهلية، وآمالالمنظمة السورية للمعوقين  -٨-١-٧

بشكل كامل فـي المجتمـع    همدمجو ذوي اإلعاقةتخصص نشاطاتها لتحسين حياة من أبرز الجمعيات التي  ،٢١/٨/٢٠٠٢

    :وتسعى المنظمة بشكل خاص لتحقيق ما يلي ,السوري

  

   .ذوي اإلعاقةتأهيل  إلعادةتأسيس وتشغيل مراكز متخصصة  

    .مع التركيز بشكل خاص على التطبيقات العملية ,ذوي اإلعاقةعادة تأهيل إتدريب الطواقم المؤهلة على  

    .ذوي اإلعاقةوتطبيق التشريعات التي تتضمن حقوق حث السلطات على سن  

ذوي عاقة وتشجيع الطرق التي تمكن المجتمع من المساعدة في دمج طالق حمالت توعية وتثقيف الجمهور حول اإلإ 

    .اإلعاقة

تعزيـز تقـديم    إلـى في سورية بهدف بناء قاعدة بيانات وطنية تهدف  ذوي اإلعاقةتحديد عدد ونماذج شدة حاالت  

  .الخدمات
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   .المساعدة في الحصول على األطراف الصناعية والمعينات الطبية األخرى للمعوقين 

برامج ماجستير للتدريب في اختصاصات اضطرابات الكالم واللغة وفي التربية الخاصة لكل من التوحـد واإلعاقـة    

ا الجمعية لتقدم خدماتها بـأعلى  السمعية والبصرية، وقد تخرج أكثر من أربعين اختصاصياً في خمسة مراكز أسسته

  .المعايير وأدنى األسعار

  .ذوي اإلعاقةتأسيس مركز للبحث العلمي لالهتمام ب 

  

وذلك في مدرسة  ٢٠٠٦/ ١٢/ ٣حتفلت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل بيوم المعوق العالمي المصادف في ا -٩-١- ٧

في شهر مديريات الشؤون االجتماعية والعمل في المحافظات، و جميعة باألمل للمعوقين جسدياً، كما تم االحتفال بهذه المناسب

وزارة الشؤون االجتماعية والعمل بمناسبة يوم المعوق العالمي الملتقى السوري التخصصي أقامت  ٢٠٠٨كانون األول 

  . "كلنا مسؤولون"األول لذوي االحتياجات الخاصة تحت عنوان 

  

قامت وزارة التربية بتأكيد قبول الحاالت الخفيفة  رعاية ذوي االحتياجات الخاصةفي مجال التربية الخاصة و -١٠-١- ٧

والمتوسطة من ذوي اإلعاقات الحركية والعقلية والمكفوفين وضعاف السمع من خالل تعليمات وزارية تتجدد باستمرار 

ضرورة تأمين التعليم و عليم وتكافؤ الفرصتنفيذاً للدستور السوري وقوانين التعليم اإللزامي وإيماناً بتحقيق ديمقراطية الت

مشروع ينفذ  .)٤٨الملحق رقم ( الجامع للجميع بأبعاده التربوية والمهنية والثقافية وتوفير فرص تربوية فعالة لكل طفل

 ١٩٩٩شكلت لجنة عامة للدمج عام حيث  والثقافية والممارسات العلمية واإلنسانيةالوطنية  أبعادهفي سورية في إطار  الدمج

وقد قامت جمعية بنا ، تضم ممثلين عن جميع الوزارات والمنظمات الشعبية والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العالقة

األهلية للمكفوفين بتحويل الكتب المدرسية كافة إلى كتب مطبوعة بنظام بريل مما مكن الكثيرين من األطفال المكفوفين من 

  .المتابعة في التعليم
 
واليونسكو والشركاء  اليونيسفبمشاركة  ٢٠٠٢عقدت الورشة الوطنية األولى حول التعليم للجميع عام  -١١-١- ٧

وبدأ تنفيذ المشروع التجريبي لدمج  ،في دمشق) جمعية حماية األطفال البريطانية والسويدية  –كريم رضا سعيد ( الدوليين 

حيث  ومازال العمل جارياً فيه حتى اآلن) حلب  –ماة ح –حمص  –دمشق ( محافظات / ٤/ذوي االحتياجات الخاصة في 

وتقديم الخدمات بما يتالءم والفروق الفردية لجميع األطفال ومنهم األطفال  ،تم تأسيس المدارس الدامجة لضمان حق التعليم

 .سوريةكل عام سعياً وراء تعميم نتائجه اإليجابية على مدارس برنامج الدمج  يتم تقويم، وذوو اإلعاقة

  

في نشر التوعية لحماية الطفل من اإلساءة بعد أن ساهمت بتنفيذ وتعميم  في وزارة التربيةتساهم وحدة الدمج  -١٢-١- ٧

مدونة للسلوك على جميع المدارس في التعليم اإللزامي، والدمج اليوم في رؤيته ورسالته يستند أساساً على معايير دولية 

على خط مواز تقوم وزارة و ،مجة لتحقيق تكافؤ الفرص للجميع كل حسب اختالفهتنادي بالتعليم للجميع بالمدرسة الدا

  :التربية برعاية ذوي االحتياجات الخاصة المدموجين عفوياً في مدارس المحافظات جميعها من خالل خطوات عديدة
 

 .لموجهين التربويينتعيين منسق للدمج في كل محافظة بمتابعة ذوي االحتياجات الخاصة في مدارسهم بالتعاون مع ا 

 .إجراء دراسة مسحية لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة شاملة للقطر 
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 .)٤٩ الملحق رقم( إصدار النشرات والمطويات والتعليمات الوزارية المساعدة للمعلم في هذا المجال 

 .وضع دليل للمعلمين حول التربية الخاصة 

 .في المدارس العادية وضع معايير لقبول التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة 

  

وللمرة األولى يتم قبول ذوي االحتياجات الخاصة في مسابقات انتقاء المدرسين وتعيين وقد كان من نتائج تجربة الدمج أنه 

  .عدد منهم في التدريس والعمل اإلداري لدى وزارة التربية إضافة إلى االستفادة من خبرات هؤالء كنماذج لقصص ناجحة

  

التنسيق مع وزارة الشؤون االجتماعية والعمل لتحقيق دمج األطفال من ضعاف السمع زارة الثقافة بتقوم و -١٣-١- ٧

نشاطات من خالل ة ورياض األطفال الخاصة األهليوالمكفوفين واإلعاقات الحركية والعقلية الخفيفة عن طريق الجمعيات 

الفعاليات التي تعنى بالطفل  جميعمجتمع، وإشراكه في إلى دمج الطفل المعوق عقلياً أو جسدياً مع مختلف شرائح ال تهدف

 في الجمهورية العربية السورية، وذلك بتخصيص برامج خاصة ضمن جميع االحتفاليات لذوي االحتياجات الخاصة سواء

فنية لليوم الفرصة لهم للمشاركة في المسابقة ال الوزارةأتاحت  ٢٠٠٨ عاموفي باستضافتهم أثناء االحتفاليات أو بزيارتهم، 

كما تحرص الوزارة على تخصيص معابر أو ممرات تلبي حاجات حيث فاز أحد األطفال بمركز متقدم، العالمي للحيوان 

ومعظم ) دار األسد(في كل مسارحها ومراكزها الثقافية، تمكنهم من السير بمقاعدهم المتحركة عليها، مثل  ذوي اإلعاقة

  .المراكز الثقافية الحديثة

  

) جايكا(اليابانية  التعاون الدوليووكالة ) ٢-٢-٤-٤انظر الفقرة (هناك تعاون بين منظمة طالئع البعث  -١٤-١- ٧

  .إلدماج ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع حيث يتم قبول مجموعة من هؤالء األطفال في معسكرات الطالئع

  

  )٢٤المادة (الصحة والخدمات الصحية   -٢- ٧

  

أرجاء سورية، وبذل جهد  جميعة التدبير المتكامل ألمراض الطفولة في يإستراتيجمواصلة تنفيذ ب أوصت لجنة حقوق الطفل

أكبر للنهوض بممارسات الرعاية المنزلية األفضل في مرحلة الطفولة المبكرة، ومواصلة تقديم الدعم لمبادرة المدارس 

لمراهقين على التعليم بشأن صحتهم وتوفيرها بضمان حصول ا أوصتو  ،وتوسيعها" ولبرنامج القرى الصحية"المجتمعية 

والعدوى  يدزلهم بتعزيز الجهود في مجال التعليم بشأن صحة المراهقين في المدارس، ومواصلة حمالت التوعية بمرض اإل

 .لحمالتابفيروسه و الوقاية منهما و تدعيم هذه 

   

ضمان وصول الخدمات الصحية ألصغر  إلىة هلياألالحكومة بالتعاون مع المنظمات الشعبية والجمعيات تسعى  -١-٢- ٧

والتوسع بشبكة  وذلك بزيادة أعداد العيادات المتنقلة/ سكان المناطق ذات االحتياجات الخاصة  ،سكان البادية/ تجمع بشري 

ئات تعزيز التوعية والتثقيف الصحي لجميع الف، ولتخطيط لتطبيق نظام الضمان الصحيوا ،مستشفياتالالمراكز الصحية و

  .ـشاركة المجتمع والقطاعات األخرىتفعيل مم من خالل الطفل واألالعمرية خاصة البرامج التي تعنى بصحة 
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مجمل الجهود المبذولة للطفولة في سورية من قبل المجتمع والقطاعات ال سيما القطاع الصحي وفي  تتجل -٢-٢- ٧

لحياة واالنخفاض الكبير في ل العمر المتوقعايد معـدالت المؤشرات الصحية األساسية من تزمقدمته وزارة الصحة بتحسن 

هناك  ، لكن، واالرتفاع بنسب التغطية باللقاحات ضد أمراض الطفولة)٥٠الملحق رقم ( معدالت وفيات األطفال واألمهات

تطوير كفاية إلى و ،وإلى تحسين التنسيق بين مقدمي الخدمات ،حاجة إلى المزيد من اإلنفاق العام على الصحة في سورية

  .تطوير جودة الخدمات الصحيةالموارد البشرية بهدف 

  

حدات الرعـاية الصـحية تقوم ووية وزارة الصحة، إستراتيجتشكل الرعاية الصحية األولية محوراً أساسياً في  -٣-٢- ٧

بتقديم الخدمات ) ملة النقاط الطبية والمراكز الصحيـة ومراكـز المناطق والمراكـز التخصصية والعيادات الشا(األولية 

وقد تم التوسع في إحداث شبكة المراكز الصحية والنقاط الطبية وفق الحاجة . ال والمواطـنين والمقيمين مجاناًلجميع األطف

 ١٧٧٠مع إعطاء األولوية للمناطق الريفية والنائية على ضوء الخـارطة الصحـية حيث بلغ إجمالي عدد هذه الوحدات 

  . م١٩٩٩في نهاية عام  مراكز ١١٠٥بعد أن كان   ٣٠/٦/٢٠٠٨ في مركزاً صحياً

  

ة في تقديم خدمات الرعاية الصحية والسيما لألسر الفقيرة، فقد قدمت جمعية حماية األهليتساهم الجمعيات  -٤-٢- ٧

قدة لألطفال الرعاية الصحية لألطفال المصابين بالثالسيميا، فضالً عن عمليات جراحية مع) ٥١الملحق رقم (األسرة مثالً 

ت في المثانة والجهاز البولي، كما تقدم جمعية نقطة الحليب في مستوصفها وخارجه آالف الخدمات المصابين بمشكال

، وتقدم جمعية تنظيم األسرة )٣٤الملحق رقم (الصحية المجانية لألطفال المسجلين لديها وتوزع عليهم حليب األطفال مجاناً 

 عندالصحة اإلنجابية التثقيف الصحي وخدمات تعزيز  تهدف إلىخدمات كبيرة لليافعين  ١٩٧٤السورية التي تأسست عام 

  .)٣٥الملحق رقم ( الجنسين بما يتالءم مع القيم االجتماعية
 
  برنامج الوقاية من الحوادث عند األطفال  -٥-٢- ٧

  

هو الحوادث،  خمس سنواتن أن السبب األول في وفيات األطفال دو ٢٠٠١أظهرت دراسة أسباب وفيات األطفال عام 

من الحوادث تصاب به الفئة العمرية تحت %  ١٠.١٤أن  ٢٠٠٠عام  سوريةوبينت دراسة معدل انتشار الحوادث في 

برنامجاً خاصاً للوقاية من  ٢٠٠١عليه أحدثت وزارة الصحة عام ، وبناء %٥٢ وتشكل الحوادث المنزلية  خمس سنوات

ة األهل واألمهات بمخاطر الحوادث والقيام باألعمال الوقائية من أجل تجنيب األطفال الحوادث عند األطفال يعنى بتوعي

كذلك قامت الهيئة السورية بتضمين موضوع الحوادث ، الحوادث داخل المنزل وفي محيطه كالحروق والسقوط وغيره

باإلضافة إلى  ،د أفردت له فصالً خاصاًالمنزلية ضمن دليلها التدريبي على رعاية وتنمية الطفولة المبكرة الموجه لألسرة وق

  .فصل يتعلق بالسالمة الطرقية وتدريب األطفال على كيفية اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر من الحوادث

  

  لمراهقيناامج صحة نبر -٦-٢- ٧
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بشأن صحتهم وغيرها من قضايا صحة المراهقين  التثقيفبضمان حصول المراهقين على أوصت لجنة حقوق الطفل 

إضافة إلى توفير خدمات المشورة التي تراعي السرية، وبتعزيز الجهود في مجال التعليم بشأن صحة  ،وفيره لهموت

وتدعيم هذه الحمالت  ،والعدوى بفيروسه والوقاية منهما يدزومواصلة حمالت التوعية بمرض اإل ،المراهقين في المدارس

  .والتماس مساعدتهما ومنظمة الصحة العالمية اليونيسفومواصلة التعاون مع 

   

بدأ العمل ، فقد تهمتبذل جهوداً كبيرة لرعايمن مجموع سكان سورية التي % ٢٥يشكل المراهقون نحو   -١-٦-٢- ٧

فئة العمرية  مستهدفاً ال منظمة الصحة العالميةوزارة الصحة و م بالتـعاون بين ٢٠٠٢ببرنامج صحة المراهقين في العام 

التثقيف الصحي حول المشاكل المتعلقة بالصحة بشكل عام  حة المراهقين من خاللتعزيز صبهدف سنة  ١٩–  ١٠

من  المخرجة منال صالحيةوالذي أخرجته ” المراهقة" فيلم ازفوقد ، بشكل خاص والصحة النفسية وبالصحة اإلنجابية

لتحديد  اً اإلعداد لدراسة خاصةحالي، ويجري لإلعالم العربي حول حقوق الطفل اليونيسفبجائزة السوري العربي التلفزيون 

عند المراهقين لتوفير قاعدة  والجنسية والصحة النفسية قضايا الصحة اإلنجابيةمن خالل  بتقييم الوعياحتياجات المراهقين 

دراسة قيد التنفيذ بين الهيئة السورية لشؤون األسرة وصندوق األمم المتحدة للسكان ، كما أن هناك بيانات حول الموضوع

  .اليافعين والشباب وضع حول

  

حول كيفية التعامل مع المراهقين في بعض  نقامت وزارة الصحة بتدريب وتثقيف عدد من العاملين الصحيي -٢-٦-٢- ٧

المحافظات، وتم إحداث مركز لتعزيز صحة المراهقين في مدينة دير الزور يتألف من قاعة للمطالعة تحتوي على مكتبة 

   .يع األعمار وقاعة للتدريب على الحاسوبمتوفر فيها كتب متنوعة لجم

  

فهي مهتمة  يدزبناء القدرات الوطنية في مجال التثقيف الصحي للوقاية من اإل  تركز وزارة الصحة على -٣-٦-٢- ٧

خدمات الفحص الطوعي وتوفر  يدزة في االستجابة الوطنية لإلاألهليبتعزيز دور القطاع الخاص والمنظمات والجمعيات 

إضافة إلى  ،صندوق األمم المتحدة للسكان بالتعاون معبشكل تراعى فيه السرية  بشكل أفضل للشباب  المشورةالمجاني و

تم تشكيل ، وأخيراً ية الوطنيةستراتيجإلاالعدوى من األم الحامل لوليدها بناء على  انتقالرفع كفاءة العاملين الصحيين لمنع 

دعم لجنة التنسيق الوطنية إلعداد مقترح مشروع و يدزريعات الخاصة باإللجنة تضم الجهات ذات العالقة لمراجعة التش

   .صندوق األمم المتحدة للسكانلتمويله من الصندوق العالمي بالتعاون مع  يدزحول اإل

  

  برنامج التثقيف واإلعالم الصحي -٧-٢- ٧

  

لصحية بالتعاون مع جميع الجهات ذات العالقة وزارة الصحة اهتماماً كبيراً في تنفيذ األنشطة التثقيفية واإلعالمية اتبدي 

والسيما وزارة اإلعالم والمنظمات الشعبية، حيث تم التركيز على توعية المواطنين بمختلف وسائل اإلعالم المركزية 

  .اءاتواللق والمحلية باإلضافة إلى المواد التثقيفية المختلفة النشرات والملصقات والمطبوعات المختلفة ومن خالل الندوات
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ضمن  يدزتم إدراج مواضيع الصحة والوقاية وممارسة إجراءات السالمة اآلمنة وتوعية المراهقين بمرض اإل -٨-٢- ٧

معايير المهارات والمفاهيم في المناهج الدراسية كافة، كما قامت وزارة التربية بما يلي من أجل تحسين الرعاية الصحية 

  :لألطفال واليافعين
 

والوقاية منه في المعايير  يدزتربية الصحية في مجال المخدرات والمؤثرات العقلية وموضوع اإلإدخال مفاهيم ال 

 . الوطنية والمناهج كافة

عقد ندوات ودورات تدريبية للعاملين في الصحة المدرسية والموجهين التربويين حول نشر الوعي حول مرض  

م وتطوير قدراتهم على االكتشاف المبكر لحاالت والصحة الجنسية وحول أخطار المخدرات على طالبه يدزاإل

 .التعاطي بين الطالب

واألمراض المنتقلة  يدزالتنسيق مع مختلف المنظمات العاملة في مجال الطفولة لنشر الوعي الصحي حول مرض اإل 

قيفية عن طريق الجنس وحول أخطار المخدرات والمؤثرات العقلية ويشمل ذلك توزيع المنشورات والملصقات التث

أخطار المخدرات والمؤثرات العقلية وطرق الوقاية إلى المدارس و) ٥٢ الملحق رقم( يدزحول مرض اإل

 .والمستوصفات المدرسية

  

واألمراض المنقولة جنسياً  يدزتنفذ منظمة الهالل األحمر العربي السوري مشروع التوعية ضد مرض اإل -٩-٢- ٧

ألحمر والهالل األحمر، وقد قام المشروع بتدريب المدربين ويقوم العاملون فيه برعاية االتحاد الدولي لجمعيات الصليب ا

بزيارات مكثفة إلى المدارس، وهناك خطط إلنشاء مركز للمشورة في دمشق مع إعطاء نشاطات المشروع صفة الدورية 

 .وتوسيع مجالها إلى طالب الجامعات

  

ورشات عمل  توعية وتحذير من مخاطر تعاطي المواد كذلك تقيم وزارة الثقافة محاضرات وندوات و -١٠-٢- ٧

المخدرة، باإلضافة إلى طباعة منشورات وملصقات وكراسات تؤدي الغرض من هذه المادة، وبذلك تساهم الوزارة بدعم 

  . عمل وزارة الداخلية المعنية بشكل مباشر بتنفيذ هذه المادة وعمل الوزارات األخرى كاإلعالم والصحة

  

  الصحة المدرسيةمج برا -١١-٢- ٧

   

تقوم مديرية الصحة المدرسية باإلشراف على تطبيق البطاقة المدرسية في مرحلة التعليم األساسي للكشف عن الحالة 

ومتابعته خالل مراحله الدراسية من جميع جوانب نمو  ،الصحية والنفسية واالجتماعية والفكرية للطفل المسجل حديثاً

ل برامج الكشف المبكر عن ذوي االحتياجات الخاصة، وتقديم الرعاية الصحية األولية تتم المتابعة من خال. شخصيته

  :للتالميذ، وتطبيق برامج التلقيح والكشف عن األمراض وتقديم المعالجات الالزمة من خالل البرامج التالية

  

 .برنامج التلقيح المدرسي 

 .برنامج الفحص الطبي الدوري وخاصة فحص الفم واألسنان 
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  .امج التثقيف والتوعية الصحية المدرسيةبرن 

  .برنامج مراقبة البيئة المدرسية و مكافحة األمراض السارية 

 .برنامج الرعاية الصحية أثناء برنامج االمتحانات و المعسكرات 

  .برنامج كشف اإلعاقة وتدبير ذوى االحتياجات الخاصة 

 ).مدرسة المجتمعية ال( برنامج المنهج الصحي المدرسي للمدرسة المعززة للصحة  

  

  برنامج الخدمات الصحية للبادية   -١٢-٢- ٧

  

يشتمل على تشكيل فرق جوالة تقوم بزيارات دورية  ،بتنفيذ برنامج خاص لسكان البادية ٢٠٠٠بدأت وزارة الصحة عام 

 ،فريقاً جواالً تسعة عشرالفرق  بلغ عدد. منتظمة لمناطق البادية لتقديم الخدمات الوقائية والعالجية للمواطنين و األطفال

خرى، األعناصر وعشرون من الممرضة إحدى وأربعون طبيباً و ستة عشرمنهم سبعة وسبعين وبلغ عدد العاملين الصحيين 

  .وهناك خطة لتأمين عدد كاف من العيادات المتنقلة لتغطية البادية بخدمات الرعاية الصحية األولية

  

  الطفل  برنامج الدعم النفسي وحماية -١٣-٢- ٧

  

مكان صديق تم افتتاح . اليونيسفبالتعاون مع العربي السوري الهالل األحمرتنفذ هذا البرنامج منظمة  - ١-١٣-٢- ٧

 أنتبين طفل ف ٦٠٠٠أكثر من  ٢٠٠٧تموز وبين كانون الثاني زار المكان ، وقد تسجيل الالجئين بدوما للطفل في مركز

جديدة صديقة للطفولة فانتقل المشروع  أماكن ثالثة أضيفت .جية متخصصةعناية عال إلىمنهم كان بحاجة  ٣٥٠من  أكثر

 األحمرمن مستوصفات الهالل  ةالمستوى الثالث من التدخل بافتتاح ثالث عيادات للدعم النفسي االجتماعي في ثالث إلى

التي يقدم لها البرنامج ثم توسعت الفئات  ٢٠٠٨من الخدمات الصحية للمستوصف في نيسان  اًودمجت خدماتها لتكون جزء

 .٢٠٠٨خدماته لتشمل األمهات واليافعين في أيلول 

  

من لألطفال والمراهقين وأفراد العائلة خدماتها مجاناً  تقدم وحدات الدعم النفسي االجتماعي وحماية الطفل - ٢-١٣-٢- ٧

  :الخدمات التاليةخالل فريق متعدد االختصاصات يقدم 
  

  .دراسة الحالة والطبيب النفسي اختصاصيخالل عمل التقييم النفسي السريري من  •

الحد من اآلثار النفسية  -تقديم الدعم النفسي -التوعية النفسية(جلسات محددة األهداف : المعالجة النفسية الداعمة •

 ).   متابعة النمو النفسي السليم للطفل -تعزيز القدرة على التكيف -السلبية بعيدة المدى

خر ض األدوية مجاناً وبعضها اآلبعيقدم . التعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالميةبالمعالجة الدوائية  •

 . من القيمة% ٢٠يصرف من المستوصف بدفع 

  .معالجة اضطرابات النطق والصعوبات اللغوية •



٥٧ 
 

للمنزل مواد غذائية ومستلزمات أساسية من مساعدات مادية وتوجيه العائلة إلى برامج أخرى تقدم رعاية طبية  •

  .وأدوات مدرسية

أفراد العائلة الذين  -المكان الصديق للطفل –المدرسة –االجتماعي الذي يشمل زيارات إلى البيت ختصاصيعمل اال •

  .الكشف عن حاالت عمالة أو استغالل األطفال -ال يستطيعون الحضور إلى العيادة

  .ت من خالل توزيع النشرات المعدة لهذا الغرضزيادة الوعي المجتمعي بالصحة النفسية والوقاية من االضطرابا •

  

  )١٨من المادة  ٣والفقرة  ٢٦المادة (االجتماعي وخدمات ومرافق رعاية الطفل  الضمان -٣- ٧

  

ألولية بتخصيص الموارد البشرية بتوفير الرعاية الصحية اها ضمان الوفاء بالتزاملجنة حقوق الطفل سورية ب أوصت

في هذا السياق . سيما الذين يعيشون في المناطق الريفية إلى الرعاية الصحيةوالصول جميع األطفال وو ،المالية الكافية لهاو

 ١٩٩٠عام  مراكز في ٧٠٦مقارنة ب  ٣٠/٦/٢٠٠٨مركزاً صحياً في  ١٧٧٠ بلغ عدد المراكز الصحيةنشير إلى أن 

 ١٠٩٢مقارنة ب  ٢٠٠٧نهاية عام  معسريراً  ١٢٢٣، وبلغ عدد أسرة أقسام األطفال ٢٠٠٠في عام مركزاً  ١١٨٨و

  .٢٠٠٠في عام سريراً  ٩٥٤و  ٢٠٠٥في عام سريراً 

  

  )٢٧من المادة  ٣و ٢و ١الفقرات (مستوى المعيشة   -٤- ٧

  

تعاني من صعوبات عديدة من أهمها النسب يه أن جهود الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين فمما الشك  -١-٤- ٧

ألزمة المالية العالمية التي ضربت اقتصادات العالم كلها تقريباً وال أحد يعرف حتى اآلن األبعاد المرتفعة للنمو السكاني، وا

على اقتصادات الدول النامية، وأخيراً وليس آخراً موجة الجفاف التي تضرب المنطقة منذ  اوال نتائجهالحقيقية لهذه األزمة 

وهي مناطق (سيما في المناطق الشمالية الشرقية من سورية عدة سنوات وتركت آثارها على القطاع الزراعي خاصة وال

، وعلى الرغم من الجهود والمساعدات التي تقدمها الحكومة ألبناء هذه المنطقة فإن هذه األمور مجتمعة )زراعية أساساً

  . تترك آثارها السلبية على السكان وعلى األطفال هناك

  

بإطالق مشروع الصندوق الوطني للمعونة االجتماعية الذي يهدف إلى  قامت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل -٢-٤- ٧

  :ما يلي

  

  .من خالل تقديم اإلعانات النقدية الدورية أو الطارئة محماية األفراد واألسر المستهدفة ورعايته 

شرطية الت النقدية المقدمة من الصندوق يتعزيز التنمية واالستثمار في رأس المال البشري من خالل جعل التحو 

  .ومقترنة بتحقيق أهداف تنموية تتعلق بالصحة والتعليم وغيرها

التمكين االقتصادي للمستفيدين من خالل الربط مع المؤسسات والبرامج المعنية بالتشغيل والمشروعات الصغيرة  

 .ر والمؤسسات المالية وغيرهاغومتناهية الص
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 .ة المختلفةاألهليج المساعدات االجتماعية بالتعاون مع الجمعيات كما تقوم الوزارة بمتابعة برامج مكافحة التسول وبرام

  

  إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي -٥- ٧

  

بسبب نسب النمو وذلك تحسين اإلمداد بالمياه اآلمنة والصرف الصحي  في التمويل من أجلصعوبات من  تعاني الحكومة

مليون عراقي معظمهم في ريف  ١.٥ ادات الناتجة عن توافد أكثر منأضيفت إليها الزيوالتي (في سورية السكاني المرتفعة 

، وازدياد االستهالك، وتلوث المصادر المائية المتاحة بسبب ضعف تنفيذ إجراءات السيطرة على التلوث، ونقص )دمشق

اليف المتزايدة الدعم الفني والخبرات اإلدارية لتشغيل وإدارة محطات معالجة مياه الصرف المخطط لها فضالً عن التك

استطاعت أن تصل و، في توفير المياه  للسكان ٢٠٠٦و ١٩٩٣الحكومة السورية بين عامي  نجحتمع كل ذلك فقد . للدعم

 ،%)٩٠محققة نسبة تغطية ( ٢٠٠٠المياه عام  تصلهمنصف السكان الريفيين الذين لم  نحوإلى بشبكات مياه الشرب العامة 

ن فإأما بالنسبة إلى شبكات الصرف الصحي ، من السكان في المناطق الحضرية% ٩٩ة إلى نسب إيصال المياهفي حين تم 

خطط  وعلى الرغم من، )ناسب مع الزيادة في حجم السكانألن زيادة التغطية لم تت( ثابتةتبدو  ١٩٩٣نسبة التغطية منذ عام 

ما هذه المحطات، م برات الفنية لتشغيلالخ من نقص في تعانيفإن سورية معالجة المحطات  منكبير  نشاء عددالحكومة إل

 . العامةصحة العلى لهذه المحطات ثر اإليجابي األ ويضعفمياه الخارجة منها اليترك آثاراً ضارة على نوعية  يمكن أن

  

  )٣١و  ٢٩و  ٢٨المواد (التعليم وأوقات الفراغ واألنشطة الثقافية  - ٨

  

فاعل ومتفاعل مع عصر المعرفة الذي من المتوقع له أن يسود خالل التنمية البشرية هي الرهان السوري لتحقيق موقع 

في السنة األولى من الخطة الخمسية العاشرة ومن % ٥٠لقد زاد االستثمار الحكومي في التعليم بمقدار . العقود القادمة

تحديات عديدة أبرزها يواجه النظام التعليمي والتربوي في نهاية الخطة، ومع ذلك % ١٠٠المفروض أن تصل الزيادة إلى 

حيث تعاني بعض المدارس من الدوامين، كما أنه ما يزال هناك مدارس مستأجرة وأخرى (جودة التعليم العولمة وتأمين 

والتعلم مدى الحياة، ومساعدة االقتصاد الوطني في توليد فرص العمل وفي تحقيق العدالة االجتماعية والقضاء على ، )طينية

كما جاء في الخطة (السياسات التعليمية خالل العقدين القادمين ستعمل  وعليه، فإنلتنمية اإلقليمية، الفقر والتوازن في ا

  :على تحقيق ما يلي) الخمسية العاشرة
 

 .تعميق قيمة التعلم واعتماد مضامين جديدة للمعرفة وشخصية جديدة للمتعلم ولعملية التدريس 

 . وزيادة كفايتها الداخليةتحسين مدخالت العملية التربوية والتعليمية  

تطوير أساليب التدريب والتقييم واالمتحانات لمراحل التعليم كافة بما يحسن الربط بين التعليم ما قبل الجامعي  

  .والتعليم الجامعي

  .عال ومنافس إقليميا ودولياً تأهيلذات و بما يتناسب مع سوق العملقوى عاملة  إعداد 

لتقرير  األهليات مع القطاعات اإلنتاجية والخدمية ومع قطاع العمل قيق شراكدرسة على المحيط وتحانفتاح الم 

  .السياسات وتطوير البرامج التعليمية والتربوية
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  )٢٨المادة (التعليم بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه  -١- ٨

مهورية العربية السورية في مدارس ن في الجين المقيمين وغير السورييوزارة التربية باستيعاب جميع األطفال السوريتقوم 

 داري وتعليميإ جهازوكتب و أثاث مدرسيبناء ومستلزمات العملية التربوية من ، وتوفر كل دون أي تمييزالتعليم األساسي 

تحقيق  بهدف، /اتكرافان -خيم/بأنواع مختلفة من المدارس وحتى في القرى النائية والبادية وإشرافي لتصل كل األطفال 

عام % ١٠.٤٧الميزانية العامة للدولة من  حصة وزارة التربية منازدادت  قد، وبناء عليه فطفالاألعليم لجميع حق الت

عام % ١٦للدولة من  ، كما ارتفعت نسبة اإلنفاق على التعليم من إجمالي الموازنة العامة٢٠٠٧عام % ١٣.١٥إلى  ٢٠٠٠

 .٢٠٠٨كلية عام  ١١١إلى  ٢٠٠٥كلية عام  ٦٣عدد الكليات من  ارتفع، و٢٠٠٧عام % ١٦.٥إلى  ٢٠٠٥

 وتضمن ٧/٤/٢٠٠٢تاريخ / ٣٢/قانون التعليم األساسي رقم  صدر :)٧الملحق رقم ( قانون التعليم األساسي -١-١- ٨

وهي مجانية وإلزامية بدءاً من  ،دمج مرحلتي التعليم االبتدائي واإلعدادي في مرحلة واحدة هي مرحلة التعليم األساسي

النظام الداخلي  صدر. ول وحتى الصف التاسع وتنتهي بامتحان عام يمنح الناجحون فيه شهادة التعليم األساسيالصف األ

أساليب تطبيق التعليم األساسي  الذي أوضح ٢١/٧/٢٠٠٢تاريخ  ٢١٢٣١/٤٤٣ر رقم لمرحلة التعليم األساسي بالقرا

ير التعليم األساسي ولمواجهة أية عقبة قد تعيق حسن وفر المرجعية المباشرة لسكما والخصائص المميزة لهذه لمرحلة 

وزعت . بعد ورود بعض المالحظات الميدانية ١٦/٨/٢٠٠٤تاريخ  ٣٠٥٣/٤٤٣ار رقم تطبيق القانون، وعدل بموجب القر

 أي من الصف األول وحتى الصف الرابع(  الحلقة األولىيقوم بالتعليم في . على مرحلتينصفوف مرحلة التعليم األساسي 

مدرسون مساعدون للتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية واللغة اإلنكليزية، ومعلمون )  سنوات ١٠عمر 

أي عمر خمسة من الصف الخامس وحتى الصف التاسع (  الحلقة الثانيةوكذلك مدرسون مجازون في حال تغطية حاجة 

  ).إجازة جامعية ( ون ومدرسون مساعدون ومعلمو صف يقوم بالتدريس فيها مدرسون مختص والتي )عشر عاماً

  

بين تقييم منتصف الخطة الذي تجريه هيئة تخطيط الدولة لتقييم ما تم إنجازه حتى منتصف الخطة الخمسية  -٢-١- ٨

رتفع فقد ا% ٨٥العاشرة أن ما تم تحقيقه في مجال رفع معدل االلتحاق بالتعليم األساسي تجاوز الهدف المرحلي المحدد بـ 

تجاوزت جميع المحافظات المرامي الكمية المرسومة ، وقد ٢٠٠٧عام % ٩٢ليصل  ٢٠٠٥عام % ٨٢هذا المعدل من 

ية شمولية التعليم األساسي حتى إستراتيجلنهاية الخطة الخمسية العاشرة خالل منتصف المدة وبالتالي نجحت مرحلياً بتنفيذ 

 .٢٠١٥نهاية عام 

  

على % ٣٤بحدود  ٢٠٠٧و  ٢٠٠٥بالتعليم الثانوي بشقيه العام والمهني خالل الفترة بين بقي معدل االلتحاق  -٣-١- ٨

، والسبب هو ارتفاع ٢٠٠٧عام % ٢٦.٢إلى  ٢٠٠٥عام % ٢٥الرغم من ارتفاع معدل االلتحاق بالتعليم الثانوي العام من

ية تطوير التعليم المهني ستراتيجلعاشرة إلرغم من تبني الخطة الخمسية اعلى النسب التسرب من التعليم المهني إلى العام 

كما أن التفاوتات بين المحافظات تتجه نحو االتساع فقد تجاوزت محافظتي السويداء وطرطوس مرامي نهاية المدة والتقني، 

في محافظتي حلب والرقة، وهذا ما يشير إلى وجود تسرب كبير بين مرحلتي % ١٥في حين لم تتجاوز هذه النسبة حدود 

 . عليم األساسي والثانويالت
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يعتبر تسرب الطالب في مراحل التعليم األساسي والثانوي العام والمهني ألسباب اجتماعية واقتصادية وخاصةً  -٤-١- ٨

بين الفتيات المشكلة األساسية التي يعاني منها التعليم في سورية، ومن اإلجراءات التي تقوم وزارة التربية بالتعاون مع 

 :للحد من ظاهرة التسربى الجهات األخر

  

من اإلدارة المركزية "تشكيل فريق عمل لتنفيذ المهام المطلوبة في متابعة المتسربين للحد من ظاهرة التسرب بدءا 

  .وانتهاء بالمجتمع المحلي

زيادة عدد المدارس ونشرها في جميع القرى واألرياف والمزارع والتجمعات السكنية لتأمين فرصة التعليم لجميع  

ويشمل ذلك تأمين الكتاب المدرسي الجيد لجميع التالميذ (ألطفال مع تأمين مستلزمات مدارس التعليم األساسي ا

لعام  ٣٢والقانون رقم  ١٩٨١لعام  ٣٥واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتطبيق قانوني التعليم اإللزامي رقم ) مجاناً

ارس التعليم األساسي للوقوف على واقعها وتذليل ، ومراقبة ذلك من خالل القيام بجوالت ميدانية على مد٢٠٠٢

  .الصعوبات إن وجدت لمنع أسباب التسرب

تفعيل دور اإلرشاد االجتماعي والنفسي في المدارس للوقوف على حاالت التسرب من حيث أسبابها وإيجاد الحلول  

 .درسة واألسرةالمناسبة لها بالتعاون مع مجالس األولياء لتوطيد التعاون وتوثيق الصلة بين الم

إدخال التربية المهنية في الخطة الدرسية بدءاً من الصف الخامس لربط المفاهيم النظرية بالتطبيق العملي وربط  

  .المناهج بالبيئة وتكوين مهارات مهنية للتالميذ

ين تأمين الكادر التربوي المؤهل من خالل رفد المدارس بمعلمي الصف من خريجي كلية التربية ومنح المعلم 

 .تعويض طبيعة العمل في المناطق النائية وشبه النائية

التشديد على منع العنف الجسدي والمعنوي بحق التالميذ وتوجيه المعلمين والمدرسين باتباع الطرق التربوية لمعالجة  

  .المشاكل والصعوبات التي يتعرضون لها

مخالفات تشغيل األطفال ضمن سن اإللزام، تشكيل لجان مهمتها الطواف على المحال التجارية والمصانع لضبط  

بتحريك الدعوى العامة بحق أولياء األمور  ١٥/١/٢٠٠٤تاريخ  ٥٣٢/٤٤٣ار رقم وتفويض المحافظين بموجب القر

 . الممتنعين عن إرسال أبنائهم إلى المدارس وفق قانوني التعليم اإللزامي
 
أن هذا المعدل انخفض % ١ي هدفت الخطة إلى خفضه إلى التسرب من التعليم األساسي الذ معدليبين تتبع  -٥-١- ٨

، ثم ارتفع بعد ضم التعليم اإلعدادي إلى االبتدائي، وذلك ألن عدداً ٢٠٠١في الصفوف الستة األولى في العام %) ٨(إلى 

فانخفض من  كبيراً من الطلبة لم يتابع دراسته بعد الصف السادس فاعتبر متسرباً، وقد عاد معدل التسرب إلى االنخفاض

وهذا التخفيض يتجاوز المرمى المرحلي للتخفيض في منتصف الخطة الخمسية  ٢٠٠٧عام % ٢.٣إلى  ٢٠٠٤عام % ٣.٨

العاشرة وذلك نتيجة توعية الطلبة وأسرهم على أهمية االستمرار في التعليم األساسي حتى الحصول على شهادة التخرج من 

  .الصف التاسع

  



٦١ 
 

ومكافحة ولتخفيف التسرب إليصال التعليم إلى كل طفل في سورية  الحكومةبذلتها وتبذلها  الجهود التيتواجه  -٦-١- ٨

حاجة و ،في أماكن محددة في البادية استقرارهموتنقل السكان وعدم  ،تحديات كبيرة على رأسها النمو السكاني الكبيراألمية 

ا في المناطق الشمالية الشرقية حيث يشارك األطفال مياألهل إلى المساهمات االقتصادية لألطفال في بعض المواسم وال س

في بعض المناطق والذي تبدأ  "العام الدراسي المنزلق"في موسم الحصاد، األمر الذي جعل وزارة التربية تتبنى مبدأ 

ة الدراسية لسنلوإن كانت المدة اإلجمالية (سورية  أنحاءالدراسة فيه وتنتهي في أوقات مختلفة عن أوقات الدراسة في باقي 

العلمي وتخفف بالتالي نسب التسرب، كما أن فتوفر لألطفال فرصة التحصيل  ،ات الزراعيةلكي تتناسب مع الدور) ثابتة

 من أبرزهاالوزارة تسعى إلى تقديم حلول تناسب جميع األطفال إليصال التعليم إليهم وذلك من خالل مبادرات متنوعة 

نورد ، ومبادرات وبرامج أخرى متعلق بتعويضات المدرسين في المناطق النائيةال ٢٠/٧/٢٠٠٨تاريخ  ٣٩المرسوم رقم 

  :بعضها فيما يلي

  

  المدارس الداخلية ألبناء البادية -١-٦-١- ٨
 

، وفي ريف دمشق )٢٠٠٣ – ٢٠٠٢مطلع العام الدراسي (تم افتتاح ثالث مدارس داخلية ألبناء البادية السورية في حمص 

تقدم هذه ). ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣مطلع العام الدراسي (وفي دير الزور ) ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢ام الدراسي مطلع الفصل الثاني للع(

المدارس، باإلضافة إلى تأمين مستلزمات العملية التربوية، الكتب المدرسية والقرطاسية والمبيت والطعام والرعاية الصحية 

ومنعهم من التسرب، أحدثت مدرسة داخلية ألبناء البادية بعد أن أثبتت التجربة نجاحها من حيث استمرارية التالميذ . مجاناً

وبلغ عدد المدارس الداخلية في العام  ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤في كل من محافظتي حماة والرقة في مطلع العام الدراســي 

الملحق رقم ( مدرسة مسبقة الصنع ألبناء البادية ٤٩٨مدارس لإلناث والذكور وهناك / ٥/م ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥الدراسي 

٥٣(.   
 
  /الكرافانات / مشروع المدارس المتنقلة  -٢-٦-١- ٨

  

أحدثت المدارس المتنقلة ألبناء البادية المتنقلين مع مواشيهم طلباً للكأل والمراعي، والمدرسة المتنقلة عبارة عن عربة متنقلة 

هذه العربة حين الحاجة  مؤلفة من غرفة سكن للمعلم ومرافق ومن غرفة صفية تتسع لنحو أربعين تلميذاً وتلميذة، وتجر

حيث يقوم المعلم بتدريس عدة مستويات تعليمية ضمن  ،بواسطة جرار زراعي أو سيارة إلى أي مكان يوجد فيه أبناء البادية

وتتخذ اإلجراءات الالزمة لوضع منهاج خاص بأبناء البادية يلبي طموحاتهم ويتالءم مع بيئتهم ضمن مناهج . الغرفة الصفية

كرافانة، وقد تبين أن تسرب  ١٠٢بلغ عدد المدارس المتنقلة   ٢٠٠٨-٢٠٠٧في العام الدراسي . م األساسيمرحلة التعلي

  . التالميذ من الجنسين نادر في تلك المدارس

  

  من أجل التعليممشروع التغذية المدرسية  -٣-٦-١- ٨

  

 . الغذاء العالمي جالدولة وبرنامتخطيط  هيئةوبالتعاون مع كل من وزارة الثقافة تعتزم وزارة التربية تنفيذ هذا المشروع 

دلب الرقة إفي المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية في حلب ودير الزور و احتياجاً األكثرالبرنامج المناطق  يشمل
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تركيز وبالتالي الحد من التسرب حيث يتم ال ،الفقيرة واألسرالمحتاجين  لألطفاللى تامين وجبة غذائية إيهدف و ،والحسكة

يتم تغذية  األولىفي السنة  .٢٠٠٩تطبيق في عام ال حيث سيبدأمدة المشروع ثالث سنوات  .الفقيراتعلى المدارس والنساء 

وفي  ،مدرسة ١٤٥في المحافظات الشرقية والشمالية الشرقية من  األساسيوتلميذة من تالميذ مرحلة التعليم  اًتلميذ ألف ٢٣

تلميذ  ألف ٣٦ نحووفي السنة الثالثة يضاف  ،تلميذ وتلميذة ألف ٥٢ إلىل ليصل العدد طف ألف ٢٩السنة الثانية يضاف 

 إلىتجدر اإلشارة   .سر محتاجةأفرد ما بين طالب و ألف ١٨٠ إلىللمستفيدين من البرنامج  اإلجماليالعدد  ليصلوتلميذة 

وتوزع في نهاية كل شهر  لألهلحصة منزلية تقدم  لاألواعتماد أسلوبين لتوزيع الوجبة الغذائية  األولىنه سيتم في السنة أ

 إلى إضافةعلى التالميذ  الثاني فهو حصة منزلية وتغذية مدرسية حيث توزع وجبة غذائية يومياً األسلوب ، أماالتالميذ ألسر

من % ٦٠ األولىتتحمل الحكومة السورية في السنة  .األفضل األسلوبوحسب النتائج سيتم اعتماد لألهل حصة شهرية 

الحكومة السورية من التكاليف على % ٦٦ يقع في السنة الثانية  .%٤٠العالمي برنامج الغذاء يتحمل وتمويل المشروع 

في السنة ، أما %٢٥وبرنامج الغذاء % ٧٥وفي السنة الثالثة تتحمل الحكومة السورية  العالمي، برنامج الغذاءعلى % ٣٤و

النتائج المتوقعة من المشروع تحسين فاعلية التعليم . %١٠٠المشروع بنسبة ورية الستمول الحكومة فالرابعة وما بعدها 

    .اإلناث وخاصة عندوتخفيف التغيب الطويل للتالميذ عن المدرسة وانخفاض معدالت التسرب  األساسي

  

رب الفتيات نتيجة للدراسات الميدانية حول التسرب والتي أظهرت وجود نسب لتس: مشروع تعليم الفتيات -٤-٦-١- ٨

نفذت الوزارة  .)حلب  –إدلب  –الحسكة  –الرقة  –دير الزور ( وارتدادهن لألمية في المحافظات الشمالية والشرقية 

بهدف القضاء على التسرب وإعادة الفتيات إلى المدرسة واستيعاب بالتعاون والتنسيق مع اليونيسف مشروع تعليم الفتيات 

إلكسابهن المهارات الحياتية أو تسربن منها  اللواتي لم يلتحقن بالمدارسو/ سنة  ١٧ – ١٠/ من الفئة العمرية الفتيات 

األساسية التي تكفل إعدادهن للحياة األفضل وبخاصة في األرياف والمناطق المحتاجة وذلك عن طريق افتتاح شعب صفية 

بدءاً من مطلع ) تعليم غير نظامي ( سمي دوام الرتلميذة داخل وخارج أوقات ال ٢٥ – ١٠خاصة بهن تتراوح أعدادها بين 

الكتب المدرسية للتلميذات وأدلة تم إعداد و ،تم إعداد المناهج المكثفة ألربعة مستويات .٢٠٠٢ – ٢٠٠١العام الدراسي 

من األول وحتى الصف الثامن في أربع (للتلميذات باجتياز عامين دراسيين في سنة واحدة هذه المناهج تسمح . المعلم

ى امتحان شهادة ضمن خطة درسية تناسب أوضاع الفتيات وتسمح لهن بعد إنهاء السنوات األربع بالتقدم إلذلك و ،)تسنوا

رغم نجاح المشروع فإنه عانى من بعض الصعوبات وعلى رأسها الزواج المبكر ). ٥٤الملحق رقم (التعليم األساسي 

تعيق الفتيات عن التي فتيات إلى المدرسة، والفقر، والمواسم الزراعية للفتيات، وبعض العادات والتقاليد التي ال تحبذ عودة ال

  . حوافز للفتيات والمعلماتالقلة ، وأخيراً وليس آخراً في الشعبة الواحدةتعليمية وجود عدة مستويات متابعة الدوام، و

  

المتضمن إحـداث قنـاة    ٥/٦/٢٠٠٦هـ تاريخ /١٦٩صدر القرار رقم  :مشروع القناة الفضائية التعليمية -٥-٦-١-٨

  :بهدف ٢٠٠٩-٢٠٠٨في العام الدراسي للقناة  بدأ البث التجريبيتعليمية فضائية و
 

  .كافة التعليم لمراحل متميزة وثقافية تربوية برامج بإنتاج التربوية العملية رفد 
 فـي  الحديثـة  التقانات معلى استخدا وتأهيلهم المعلمين تدريب في تسهم التعليم في فعالة وطرائق إثرائية برامج عرض 

 .والتربوية العلمية المستجدات وفق التعليم
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 .العالم دول لمعظم وإيصالها ،بها  لغير الناطقين العربية اللغة لتعليم برامج وتقديم ،العربية والثقافة باللغة االهتمام 

 .أهدافها مع ينسجم بما بالتعليم المعنية الجهات مع التعاون توثيق 

 لمختلف النشطة وتحقيق المشاركة ،التربوية والمشروعات المستجدات على وإطالعه المجتمع لدى ويالترب الوعي نشر 

  . بناءة بمقترحات ومبادرات المشروعات هذه إغناء في واإلسهام شرائحه

ـ  العـبء  تخفيف في متفاوتة، واإلسهام وتربوية اجتماعية بيئات في تقع التي المدارس بين القائمة الفروق تقليص   نع

 .كافة التعليم منهجية لمراحل دروس من تقدمه ما خالل من األسرة كاهل

 . أشكالها بجميع األمية على القضاء في اإلسهام 
  
تتضافر جهود الدولة مع جهود مختلف قطاعات المجتمع على تحرير القطر من األمية  :محو األمية جهود -٦-٦-١- ٨

محو أمية جميع المواطنين الذين تجاوزت أعمارهم الثامنة وال يعرفون  ٢/٤/٢٠٠٢تاريخ / ١٦/حيث استهدف القانون رقم 

أناط . القراءة والكتابة باللغة العربية وإجراء العمليات الحسابية األربع كتابة وغير المنتسبين إلى إحدى المدارس التعليمية

  . القانون بوزارتي الثقافة والتربية المهام الموكلة للمجلس األعلى لمحو األمية

  

في وزارة الثقافة بالعبء األكبر في مكافحة  ”محو األمية  ”تنهض مديرية تعليم الكبار والتنمية الثقافية  -١-٦-٦-١- ٨

حيث تقوم بإعداد خطة محو األمية، وتقديم المقترحات الكفيلة بإنجاحها، وباإلشراف على تنفيذها، وبمتابعة أعمال  ،األمية

ات وأعمال المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجهات الرسمية في مجال محو األمية، دوائر تعليم الكبار في المحافظ

وبإعداد الكتب والنشرات والدوريات الخاصة بمحو األمية وطبعها وتوزيعها، وبإقامة دورات لتدريب المعلمين المكلفين 

بية واألجنبية والدولية المعنية بمحو األمية والعمل فضالً عن التعاون مع الوزارات والهيئات المحلية والعر ،بتعليم األميين

   .على التنسيق بين جهودها وإمكانياتها
 
 ٢٠١٥في مستويات محو أمية الكبار بحلول عام % ٥٠إلى تخفيض بنسبة  مشروع محو األميةيهدف  -٢-٦-٦-١- ٨

 :يتم ذلك من خالل .ر لجميع الكباروالسيما بين النساء، وإلى تحقيق تكافؤ فرص التعليم األساسي والتعليم المستم

  

إنجاز خارطة للتوزيع الجغرافي تحدد نسب األمية في المحافظات، وقد تبين من خالل الخارطة أن المحافظات  

 .لتركيز عليهايجري ا، لذلك ي من ارتفاع أكبر في نسبة األميةالشمالية والشمالية الشرقية تعان

 .ائر التابعة لمديرية تعليم الكبار في المحافظاتافتتاح دورات محو األمية من خالل الدو 

باإلضافة إلى إدخال مواد  ،تطوير المناهج التعليمية الخاصة بتعليم األميين بحيث تصبح مواكبة لتطورات العصر 

 .وإدخال مفاهيم التنمية السكانية والصحية والبيئية إليها ،اجديدة إليه

 .شديد على محو أمية النساءخفض معدالت محو األمية بين الكبار مع الت 
 
تم تطوير منهاج نوعي لبرنامج تعليم الكبار الذي تشرف عليه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة التربية  -٣-٦-٦-١- ٨

  :على النحو اآلتي

  



٦٤ 
 

 ٣ساعة لمدة ثالثة أشهر بمعدل  ٢٠٠ويهدف إلى محو األمية األبجدية ويخصص له ) التأسيس(المستوى األول  .١

 .ليومحصص في ا

ويهدف إلى تثبيت مهارات القراءة المكتسبة والحفاظ عليها وتقديم الخبرات الثقافية األولية ) المتابعة(المستوى الثاني  .٢

  .حصص في اليوم ٣ساعة لمدة ثالثة أشهر بمعدل  ٢٠٠ويخصص له 

ساعة  ٣١٢خصص له ويهدف إلى ترسيخ مهارات القراءة وتطوير الخبرات الثقافية وي) اإلكمال(المستوى الثالث  .٣

 .حصص في اليوم ٤أشهر حد أدنى وبمعدل  ٤لمدة 
 
قامت وزارة التربية خالل السنتين األخيرتين بإصدار مجلة تربوية تعليمية تثقيفية تعنى بشؤون األميين  -٤-٦-٦-١- ٨

نتيجة خصية والعامة، ووإغناء ثقافتهم بعدد من الموضوعات الش ،من خالل التوجه إلى القائمين على العمل في محو األمية

 ٢٠٠٨عام % ١٤.٢إلى  ٢٠٠٤عام % ١٩من عاماً  ٤٥-١٥عند الفئة العمرية انخفض معدل األمية لهذه الجهود المكثفة 

تحررت ثالث  ٢٠٠٨ومع نهاية العام ، % ١٦.٨ وهوللخطة الخمسية العاشرة متجاوزاً الهدف الكمي لمنتصف المدة 

قرية وتجمعاً في المناطق الشرقية والشمالية من   ٥٥٥ت رتحروالقنيطرة، كما  طرطوس والسويداءمحافظات سورية هي 

 .سورية من األمية

  

على تحسين الكفاءة الداخلية المتمثلة في خفض زارة التربية التي تعمل تعتبر جودة التعليم من الهموم األساسية لو -٧-١- ٨

تلميذاً في  ٢٨في مجال التعليم األساسي عن خفض العدد من  أثمرت الجهودقد و ،لمعلملمتوسطي عدد الطالب في الشعبة و

، إال أن التحسن كان ٢٠٠٧تلميذاً للمعلم عام  ٢٢تلميذاً في الشعبة و ٢٦إلى  ٢٠٠٥تلميذاً للمعلم الواحد عام  ٢٨الشعبة و 

بينما تحسن في مجال  ،٢٠٠٧و  ٢٠٠٥طفيفاً في مجال التعليم الثانوي العام الذي حافظ تقريباً على نفس النسب بين عامي 

تالميذ للمعلم  ٦تلميذاً في الشعبة و  ٢٩إلى  ٢٠٠٥تالميذ للمعلم عام  ٧تلميذاً في الشعبة و  ٣٢التعليم الثانوي المهني من 

  :هاأبرز عديدة منمتشعبة وحسين هذه الجودة ت، وجهود الوزارة ل٢٠٠٧عام 
 

المعايير الوطنية للمناهج التربوية في جميع مراحل  لقد أنجزت :ةمشروع المعايير الوطنية للمناهج التربوي -١-٧-١- ٨

هدف هذا المشروع إلى وضع معايير لبناء المناهج وإعداد وثيقة المؤلف  وقدالتعليم بما فيها مرحلة رياض األطفال، 

ملية ووضع مؤشرات تقويم لتساعده في تأليف الكتب منسجماً مع المعايير، ووضع دليل للمعلم ودليل لألنشطة والتطبيقات الع

دولية للتأليف في شهر أيلول عام تم اإلعالن عن مسابقة . المنهاج، وتحسين آليات إعداد الكتب المدرسية مضموناً وإخراجاً

٢٠٠٧.  
 
من خالل نظام التعليم المفتوح في وزارة التعليم العالي وقد بدئ بالتطبيق  مشروع تعميق تأهيل المعلمين -٢-٧-١- ٨

و  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥ومعلمة لعام  اًمعلم/ ٨٠٧٩/ومعلمة و  اًمعلم/ ٧٨٠٩/بتعميق التأهيل لـ  ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤عام 

  .٢٠٠٩معلماً حتى عام / ٨٨١٢٨/أهيل وسيتم ت ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦لعــام / ٨٥٠٠/
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إلى وبالتعاون مع الجامعة االفتراضية ويهدف ) اإلنترنت(عبر التعليم الشبكي  مشروع تأهيل المدرسين -٣-٧-١- ٨

اكتساب مهارات استخدام تقانات المعلوماتية وتطبيقاتها في وتمكين المدرسين من الحصول على دبلوم التأهيل التربوي 

   .٢٠١٠اً حتى عام مدرس/ ٤٠٦٥٩/تأهيل كهدف له عملية التعلم والتعليم وحدد البرنامج 
  

دارس الحلقة الثانية ومرحلة التعليم الثانوي النفسي في م رشادتم تطبيق اإل :النفسي واالجتماعي رشاداإل -٤-٧-١- ٨

تاريخ ) ٤/٣(٢١٥٣/٥٤٣حيث كلف حملة اإلجازة في علم النفس والتربية بمهمة مرشد نفسي تربوي بموجب البالغ رقم 

يهدف  .اًمرشد ٣٣٣٦ نحو ٢٠٠٩- ٢٠٠٨في العام الدراسي بلغ عدد المرشدين النفسيين واالجتماعيين . ١٠/١٠/٢٠٠٠

النفسي واالجتماعي إلى تحسين كفاءة النظام التربوي والتحصيل العلمي للطلبة من خالل مهام المرشد في  ادرشتطبيق اإل

  :المدرسة والتي تتمثل بـ

 .مساعدة الطالب على تفهم قدراتهم وإمكاناتهم 

ف يحترم نفسه تشجيع المواقف التعليمية وتنسيق األنشطة التي يقترحها المعلمون والتي تهدف إلى تعليم الطالب كي 

 .واآلخرين ويعتز بثقافته وانتمائه القومي

 .مساعدة الطالب على إيجاد حلول للمشكالت النفسية التي يتعرضون لها 

 .تحديد حاالت التسرب في المدرسة ووضع الحلول المناسبة 

 .ة خاصة بهموإعداد برامج رعاي ذوي اإلعاقة وأمتفوقين سواء الالتعرف على الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة  

 .تنمية مهارات العمل الجماعي 

 .اإلسهام بصورة فعالة في تنظيم النشاطات المدرسية 
 

أعدت  ،اليونيسففي إطار خطة التعاون والتنسيق بين وزارة التربية ومنظمة : المدارس صديقة الطفولة -٥-٧-١- ٨

توصيفاً لبيئة مدرسية  الذي تضمنديقة األطفال وكلية التربية بجامعة دمشق دليل المدرسة ص اليونيسفوزارة التربية مع 

دير  –حلب -الرقة  –إدلب (عدد من المحافظات  فيمشروع البدأت الوزارة بتطبيق . تالئم األطفال وتشدهم إليها

 وقد وضعت عدداً من المعايير للمدرسة صديقة الطفولة وأقامت دورات تدريبية لتأهيل المعلمين وتحسين البيئة ،....)الزور

 :المدرسية

  

 :المعايير العشرة للمدرسة صديقة الطفولة

يتوفر في المدرسة مجلس إدارة فعال يشارك فيه األطفال وأولياء األمور والمعلمون وإدارة المدرسة وممثلون عن  

  .المجتمع المحلي

 .يشارك األطفال في جميع عمليات المدرسة لتعزيز حس المسؤولية والثقة بالنفس لديهم 

 .رسة لألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة بيئة دمج إيجابيةتوفر المد 

 .لألطفالالنفسية والجسدية توفر المدرسة الرعاية الصحية  

 .تعزز المدرسة المساواة بين األطفال وعدم التمييز بينهم ألي سبب كان 

 .تتواصل المدرسة بفعالية مع أولياء األمور والمجتمع المحلي 
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 .دارية في المدرسة على زيادة خبراتها وتعميق تأهيلها ذاتياًتعمل األطر التربوية واإل 

 .يوفر بناء المدرسة البيئة الصحية والنظيفة واآلمنة لألطفال ويخدم هدف التعليم والتعلم 

 .توفر المدرسة أساليب التعلم النشط لتكون بيئة التعلم فيها ممتعة وجاذبة لألطفال ومرتبطة بالبيئة المحلية 

 .لتعلم في المدرسة بتنوعها وباستخدامها للتقنيات الحديثةتتسم مصادر ا 

  

أعدت فلسفة المنهج ومسوغاته، وحـددت محـاور    ٢٠٠٧في عام  :مشروع تطوير التعليم المهني والتقني -٦-٧-١-٨

احل وكتابة االهتمام لكل صف والمجاالت أو الميادين المعرفية، كما تمت كتابة المعايير العامة وتدرجها وفق الحلقات والمر

المعايير والمخرجات لكل مجال لكل صف، وتحديد الوحدات والدروس لكل صف، وكتابة األهـداف الدرسـية لكـل درس    

  :المشروع إلى يهدف .تم إعالن المسابقة وتأليف الكتب ٢٠٠٨للصفوف، وفي عام 
 

  .واإلنتاجية اإلنتاج زيادة على قادرة وتقنياً مهنياً مدربة عمالة تأمين 

 .الوطني االقتصاد على إيجاباً ينعكس بما به وااللتزام الجودة مبدأ ترسيخ 

 .العمل سوق احتياجات لتلبية مؤهلين خريجين على الحصول 

 .المناهج إعداد وفي والتأهيل عداداإل عمليات وفي البشرية الموارد تنمية األعمال في قطاع إشراك 

  
  :يشملوالذي ة عليم واإلدارة التربوياستثمار تقانات المعلوماتية في التمشروع  -٧-٧-١-٨

  
 المعايير إلى والوصول التعليم والتعلم في الحديثة التكنولوجيا وإدخال الوزارة أحدثتها التي المعلوماتية شبكة استثمار 

  .الحاسوب على الجالسين الطالب لعدد العالمية

 . الحياة جاالتم وفي التعليم في الحاسوب استثمار مجال في األساسية المهارات تنمية 

 . باستمرار وتحديثه التربية لشبكة العربية باللغة التربوي المضمون إغناء 

 . العالم وحول محلياً والطالب المدرسين بين والمعارف المعلومات تبادل 

 . التفاعلي يلكتروناإل النمط إلى المدرسي الكتاب تحويل 

 والمدرسية، التربوية األطر اإلدارية وتأهيل ،)الفرعية إلداراتوا المركزية اإلدارة(الوزارة  في اإلداري العمل أتمتة 

 واإلدارات التربية ومديريات المركزية اإلدارة في جميع اإلداريين انتقاء في وإدارية تربوية علمية معايير واستخدام

 .المدرسية

  :استثمار شبكة التربية لتبادل المعطيات في 

o استصدار نتائج االمتحانات. 

o رة نظم المعلومات لإلحصاء التربويبرنامج إدا. 

o ي الداخليلكترونالبريد اإل. 

o ية في اإلدارة المركزية واإلدارات الفرعيةلكترونتطبيق األرشفة اإل. 

o  طوارئ معلوماتية ( تشكيل وتدريب فريق عمل مخصص.( 
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o  يالفيديوالمؤتمر نظام. 

o  دبلوم التأهيل التربوي ( التعليم الشبكي.( 

o تم  ٢٠٠٧اً وفي عام مدرس ٥٥٠تم تدريب  ٢٠٠٦في عام ( م الحاسوب للتعليم استخدا تدريب المدرسين في

 ).مدرس  ١٠٠٠٠تم تدريب  ٢٠٠٨مدرس وفي عام  ١٠٠٠تدريب 

 ).مدرسة  ١٣٦٨تم ربط  ٢٠٠٨في عام ( ع شبكة المعلومات ربط المدارس م 
 
  :إلى يهدفو وانتقاء األطر التربوية مشروع تمهين التعليم -٨-٧-١-٨

  
  .األطر التربوية أداء وتقويم التعليمية المؤسسات وتصنيف التعليمية المهن لتوصيف نظام إيجاد 

 .وتوجيهاً وتعليماً إدارة التعليم مراحل لجميع المهني االختيار معايير وفق تربوية أطر ءانتقا  

 والمرشدين الصف ومعلميالحرف  ومعلمي المساعدين والمدرسين المدرسين من التربوية المؤسسات حاجات تغطية  

 .االجتماعيين والمرشدين النفسيين

 .كافة التربوية األطر سوية رفع خالل من التعليم نوعية تحسين  
 
  :إلىمشروع تطوير نظام االمتحانات  يهدف -٩-٧-١-٨
 

 :خالل من فضلأ بشكل الشهادة الثانوية في امتحاناتهم أداء على تحفزهم الطلبة لدى أفضل ونفسية تربوية بيئة توفير 

 بعض في الثانية الدورة المتحانات األكثر التقدم على مواد بثالث الراسبين للطلبة تسمح التي الثانية الدورة امظن تطبيق 

 .محددة شروط وفق المواد

 وتعزيز والكلفة الزمن من اختصار نيمكِّ بما النتائج وإعداد األسئلة بنك نظام تطوير في الحديثة التقانات استثمار 

 .التقويم موضوعية

 .المطلوبة والشروط العوامل تتوافر عندما االختبارات لنظام االنتقال 

 النهايات مستوى ورفع شروط النجاح لتعديل إضافة ،المذكورة األهداف تحقيق خالل من تربويال لنظاما أداء تعزيز 

  .الدراسية للمواد الصغرى

  

عرض المشروع بعد التعديالت في  ٢٠٠٧في عام ، وناتتم إعداد مشروع مرسوم نظام االمتحا ٢٠٠٦في عام 

يات التربية بإعداد نتائج ، وتم تهيئة المراكز الفرعية في مديرفي رئاسة مجلس الوزراءاجتماعات لجنة التنمية البشرية 

تم رفع المشروع بشكله  ٢٠٠٨في عام ، والتعليم األساسي والثانوي ومن ثم تدريب عناصر االمتحانات شهادتي

 .لنهائي إلقرارها
 
  )وورلد لينكس( مشروع دمج التكنولوجيا في التعليم واستخدام الحاسوب في التعليم والتعلم -١٠-٧-١-٨
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 التربيـة  ووزارة الجمهوريـة  رئيس عقيلة السيد األسد أسماء السيدة عليها تشرف التي للتنمية السورية األمانة بين بالتعاون يتم

 اسـتخدام  من الطلبة وتمكين ،والتعلم التعليم في المعلوماتية المدرسين الستخدام تأهيل إلى وعالمشر يهدف. )٥٥ الملحق رقم(

وبذلك  ،ويحول المدرس إلى مرشد فيها ،بما يجعل الطالب المحور األساسي للعملية التعليمية في التعلم المعلومات تكنولوجيا

 التكنولوجيا لدمج وحدة أحدثت  .ل ويزيد حماس الطالب للتعلملمتتسم الحصص الدراسية بالتشاركية بدل التلقين مما يبعد ال

 ٧٠٠٠ تـدريب  تـم  حيث المحافظات في للتدريب المحلية والفرق الفريق المركزي تهيئة متوت ،التربية وزارة في التعليم في

 علـى  نيـة خطـط زم  وفق المدرسين جميع ليشمل العمل ويستمر، ٢٠٠٨ صيف خالل الجدد المدرسين ومدرسة من مدرس

  .والمحلي المركزي المستويين
 
 المناطق في والتربوي اإلداري العمل لتيسير تربوية مجمعات إلى إقامة المشروع يهدف: المجمعات التربوية -١١-٧-١-٨

مصغرة، وقد صدر النظام الداخلي وتم تعيين المشرفين واإلداريين وفق  تربية ما يشبه مديرية بحيث تشكل الكبيرة والنواحي

  .واحداً وتسعين مجمعاً ٢٠٠٧لمواصفات التي حددها النظام الداخلي، وبلغ عدد المجمعات لعام ا
 
 :بهدفمشروع مركز رعاية الطالب المتميزين  -١٢-٧-١-٨
  

 نوعي تعليم على الحصول من لهم لتمكينهم األفضل والتعليمية التربوية البيئة وتوفير المتميزين للطالب مركز إقامة 

 .الثالثة الثانوية المرحلة صفوف خالل متميز

 الطالب، والمناهج انتقاء حيث أسس من المتفوقين مدارس عن المركز به يتميز لما نظراً واإلبداع المواهب رعاية 

 .والتعلم التعليم وطرائق التقويم ونظم الخاصة،
 

اء، ووضع النظام الداخلي للمركز أعيد تأهيل البن ٢٠٠٧أكملت دراسة المناهج والخطط الدرسية، وفي عام  ٢٠٠٦في عام 

  .من قبل اللجان المختصة، ووفرت التجهيزات، واستكملت المناهج وكذلك تدريب المعلمين

  

بهدف حث األطفال والشباب بعمر  ٢/١/٢٠٠٥انطلق مشروع مسار تحت رعاية السيدة عقيلة السيد الرئيس في  -٨-١-٨

المشروع مبادرة غير حكومية من  .عالم من حولهم وتعميق ثقتهم بأنفسهمعاماً على االبتكار والبحث عن أنفسهم وال ١٥-٥

طفالً وطفلة شاركوا فـي   ٥٠.٠٠٠أكثر من  ٢٠٠٧المقرر أن تغطي كل أطفال سورية، وقد استقطب المشروع حتى نهاية 

ف في دمشق شارك أقام المشروع مركز استكشا. حظي المشروع بدعم كبير من وزارة التربية وبإعجاب المدرسين. أنشطته

  ).٥٦ الملحق رقم(األطفال في تصميمه الذي أتى على شكل وردة دمشقية، وآخر في الالذقية 
 
بإحداث المؤسسة العامة  ٢٠٠٨لعام  ١٥مرسوم التشريعي رقم تم إصدار ال: مشروع المؤسسة العامة للطباعة -٩-١- ٨

  :هدفب للطباعة

   
  .المناسب الوقت يف جيدة بنوعية المدرسي الكتاب طباعة تأمين 
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 المدرسية والكتب للمطبوعات المؤسسة العامة تقوم حيث الحديثة الطباعة بآالت المدرسية الكتب مطبعة تجهيز استكمال 

الحالية، ويطبع  مطبعتها في فقط  %٧ نحو الكبير العدد هذا من المؤسسة حالياً، تنفذ كتاب نسخة مليون ٤٨  نحو بتأمين

 في% ٢٥ويطبع  ،)الكتاب المدرسي قياس مع تتوافق ال قديمة آالت على كبيرة بنسبة(  لعاما القطاع مطابع في % ٦٨

  .الخاص القطاع

  

  )٣١و  ٢٩المادة (أوقات الفراغ والترفيه واألنشطة الثقافية  -٢- ٨

  

نب الترفيهي توفير مساحة مناسبة للجا على) وخاصة مديرية ثقافة الطفل (الثقافة التربية ووزارة وزارة  تحرص -١-٢- ٨

، فالمناهج الدراسية لمرحلة التعليم األساسي تتضمن مواد التربية الفنية والموسيقية ضمن النشاطات التعليمية والثقافية

تنفيذ برامجها وفعالياتها  في والرياضية، كما تنفذ األنشطة الالصفية عبر خطط مبرمجة، كما أن مديرية ثقافة الطفل تحاول 

مزاج الطفل دون تقييد لحريته أو إيقاعه الحركي، وتقديم المادة الثقافية له بشكل ممتع وغير مباشر إلى م ئجو من المرح يال

حد ما عبر الهوايات التي يرغب بممارستها وذلك من خالل الفعاليات التي تقيمها أو تشارك فيها المديرية بالتعاون مع 

  :النشاطات الترفيهيةنذكر من هذه  .مديريات الوزارة و الجهات والمنظمات المعنية بالطفل

  

ورشات القراءة ونادي الفضاء والكون والرحالت البيئية، كما يتم اإلعالن عن غالباً ورشات الرسم التي ترافق  

االحتفاليات عن طريق إقامة ورشة رسم وخط يتم فيها تنفيذ لوحات كبيرة من قبل األطفال توزع في شوارع 

 .في الذي ستقام فيه االحتفاليةالمحافظة وحول المركز الثقا

لفرصة للتعامل مع أقالم الخط الملونة بحرية للطفل اتتيح هذه الورشات . الخط العربي باستخدام أقالم ملونة ورشات 

 .ودون إلزامه بقاعدة معينة إال أن يكتب عبارات يحبها ويقوم بتزيين لوحته بالخطوط واألشكال التي يراها مناسبة

  .موسيقيةالعروض وال دمىالعرائس والظل والال وخي المسرحعروض  

 .إطالق طائرات ورقية وتعليم من يرغب كيفية صناعتها 

 .بيئية وأثرية يضفي على الرحلة طابع المرح والفائدة اًرحالت بيئية وأثرية يمارس خاللها األطفال ألعابتنظيم  

  .لنظر إلى السماء عبر التلسكوبلليالي الرصد الفلكي تنظيم  

  

توفر وزارة الثقافة فرص قضاء أوقات الفراغ في المراكز الثقافية التابعة لها والتي تؤدي خدماتها من الساعة  -٢-٢- ٨

مسرح  – والموسيقىتقيم مديرية المسارح ، كما )٥٧الملحق رقم (وفي المكتبات العامة  منة صباحاً وحتى الثامنة مساءالثا

النادي على تدريب األطفال على الفن  ويشتمل ،األطفال يعدون مسرحهم انتحت عنو ”نادي مسرح األطفال  ”الطفل 

حلم  ”لمناقشة مواضيع تهم مختلف المراحل العمرية وتقديمها على شكل عرض مثل عرض  اًالمسرحي وإعطائهم حيز

  . ”وحرف 

  

ـ فرقة ياسمين الشام  مديرية المسارح في وزارة الثقافة أسست ٢٠٠٣عام  -٣-٢-٨ ين طفـالً وطفلـة   التي ضمت خمس

شاركت في العديد من في الفنون الشعبية وفي المسرح الراقص، وقد  ًام هذه الفرقة عروضدتق. سنة ١٤-٩تتراوح أعمارهم بين 



٧٠ 
 

وفـي  ، ”الخ ...يوم الطفل العالمي  –يوم الطفل العربي  –معرض الزهور  –المحبة  –بصرى  ”المهرجانات واالحتفاليات 

لتمثيـل المحافظـة فـي     واختيـرت الثورة فرقة توتول للفنـون الشـعبية   مدينة األسد للثقافة بتأسست في دار  ٢٠٠٥عام 

كما تشـكلت فرقـة    ،ضنةأو أنطاكيةتحضر للمشاركة في مهرجان هي والمحلية وبعض المهرجانات العربية، المهرجانات 

  .٢٠٠٦في نهاية عام  ”فرقة الفنون الشعبية لألطفال  ”لألطفال بدير الزور تحت اسم 

  

في وزارة الثقافة والتي تهتم من بين نشاطاتها برعاية تم إحداث مديرية باسم مديرية المعاهد الموسيقية العربية  -٤-٢- ٨

 –بيانو  (مسابقات و  حفالتاألطفال الموهوبين في الموسيقى من خالل نشاطات تعليمية وترفيهية في نفس الوقت تشمل 

  .للطلبة إلى األماكن األثرية والطبيعيةية رحالت سياحو) قانون  –كمان  –عود 

  

بالشراكة بين مؤسسة قوس قزح  أطلق مشروع الثقافة المتحفية ٢٠٠٧في منتصف الشهر األول من عام  -٥-٢- ٨

يرتبط هذا المشروع بالمتحف . السوري العريق بغية تعريف األطفال بالتاريخ .مديرية المتاحف واآلثار –ووزارة الثقافة 

بتعلم التاريخ بشكل يقوم األطفال من خالل هذا المشروع إذ  .ذي يمثل إرثاً ثقافياً وحضارياً كبيراً في سوريةالوطني ال

الترصيع بالفسيفساء والكتابة المسمارية والطبع باأللوان على عملي كما يمارسون أشكال الفنون التي تعبر عن اآلثار من 

 . التشكيل بالصلصال، وتصميم الحلي والحفر على الخشبالقماش، والتنقيب عن اآلثار وصناعة الفخار و
 
  خاصةالحماية ال تدابير - ٩

  

  األطفال في حالة الطوارئ  -١- ٩

  

إلى أن سن ) للذكور فقط دون اإلناث المتضمن قانون خدمة العلم( ٢٠٠٧لعام  ٣٠أشار المرسوم التشريعي رقم  -١-١- ٩

وخاصة ذوي (من عمره، وأن المكلف يعفى إذا كان غير الئق صحياً التكليف يبدأ بعد إتمام الموطن الثامنة عشرة 

يؤجل المكلفون من أداء الخدمة . أو إذا كان وحيداً ألحد والديه أو كان لقيطاً أو من في حكمه ،)االحتياجات الخاصة

بما  ٢٠٠٨للعام  ١٦القانون رقم بموجب  ذا المرسوم التشريعيه من ٣المادة اإللزامية حتى إتمام تعليمهم، وقد عدلت 

لكل المكلفين باستثناء من لم يجتازوا الصف الخامس من  شهراً ٢١شهراً إلى  ٢٤ض خدمة العلم اإللزامية من يتخفيقضي ب

لعام  ١٨المرسوم التشريعي رقم (كذلك يشترط قانون الخدمة العسكرية  ،مرحلة التعليم األساسي وفي ذلك حث على التعليم

  .الثامنة عشرة من عمره حتى يتمكن من التطوع بملء إرادته للخدمة العسكرية أن يتم المواطن) ٢٠٠٣
 
 سياسات الهجرة -٢-١- ٩

  

وبناء على قرار رئاسة مجلس الوزراء عزمت الحكومة السورية بالفعل على صياغة قانون خاص للتعاطي مع هذه المسألة، 

ات والوزارات المعنية لصياغة قانوني الهجرة تم تشكيل لجنة متخصصة من الجه، ٩/٧/٢٠٠٦تاريخ / ٣١٧٥/رقم 

ومن . واللجوء، وتعمل هذه اللجنة حالياً لصياغة هذا القانون وبما يتوافق مع المعايير الدولية المرعية والناظمة لهذه القضية

  .تنجز هذه اللجنة عملها قريباً ليتم عرض مشروع ما ستنجزه على السلطات التشريعية المختصة المتوقع أن
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  قضايا الالجئين -٣-١- ٩

  

 ١٩٥١أن حكومة الجمهورية العربية السورية غير منضمة إلى اتفاقية األمم المتحدة لعام من رغم على ال -١-٣-١- ٩

عد من أفضل الدول قارير المنظمات الدولية المعنية، توهي المعاهدة األساسية المتعلقة بالالجئين إال أن سورية، وبشهادة ت

ضايا الالجئين وتوفير الحقوق والحماية لهم وهذا ما بدا واضحاً في التعاطي السوري مع الالجئين في التعاطي مع ق

، ويمكن تحديداً من عدد سكان سورية%   ١٠ يشكلون ما يعادلهم أنقدر ن يعلى األراضي السورية والذي الموجودين

  .على األراضي السوريةلموجودين ااإلشارة إلى التعاطي السوري مع الالجئين الفلسطينيين والعراقيين 

  

وتهدف إلى  األسبوع،بيئة آمنة توفر النشاطات لألطفال صباحاً ومساء وعلى مدى  المراكز الصديقة للطفولة -٢-٣-١- ٩

وتوفير فرصة لهم  ،حماية وتحفيز التطور الطبيعي لألطفال الالجئين ومساعدتهم على تجاوز الضغط الناجم عن ظروفهم

طفل جديد  ١٠٠٠في كل شهر ما يزيد عن  ةتستقبل المراكز األربع. واالكتشاف واالستماع ضمن المجموعةللتعبير الحر 

تتم إحالة ، وتسجل البيانات الخاصة باألطفال وعائالتهم على برنامج لقاعدة البيانات مع المحافظة على خصوصيتهاحيث 

األيام تنظم المراكز ، كما م ومتابعة نموهم النفسي السليماألطفال المتضررين نفسياً إلى وحدات الدعم النفسي لمعالجته

تتم كل شهرين وترتبط بمناسبة معينة كيوم الالجئ العالمي، يوم الطفل العربي، أو بوجود شخصية تشكل التي الخاصة 

 .طفل من جميع المراكز ٥٠٠ إلى ٤٠٠دعماً معنوياً للمستفيدين ويجتمع فيها من 

  

  الجئين الفلسطينيينالتعاطي مع ال -٣-٣-١- ٩

  

صدر العديد من القوانين والتشريعات التي استهدفت توفير الحماية القانونية لهم، وكانت البداية بالقرارات اإلدارية التي 

معظم المهن الحرة والوظائف المتاحة للسوريين في إدارات استهدفت استثناء الفلسطينيين من شرط الجنسية بالنسبة لممارسة 

 ،كتابة العرائض ،مهنة التراجمة المحلفينمن األمثلة مهنة ممارسة الصيد في المياه اإلقليمية السورية، (سساتها الدولة ومؤ

من جهة أخرى  تالفلسطينيين كالسوريين تماماً من جهة، وأكد تعامل اأنه لسوريةويحسب ، )التوظيف في إدارة الجمارك 

ه وهو ما تجلى من خالل التأكيد على احتفاظ الفلسطينيين بجنسيتهم أشكاله وصور جميعالرافض للتوطين ب هاعلى موقف

يحق للفلسطيني في سورية تملك أكثر من محل تجاري إذ بات  ،رغم تمتعهم بكل حقوق المواطن السوري تقريباً األصلية

مثل نقابة األطباء، (ية االنتساب إلى النقابات السور لهوالتمتع كذلك بحقوق االنتفاع الناتجة عن حق اإليجار، كما يحق 

ويكون للفلسطيني الواجبات والحقوق نفسها التي تكون للمواطن السوري في النقابات السورية بما .. ) المحامين، والمقاولين

وللفلسطيني في سورية حق التقاضي وحق توكيل المحامين شأنه  ،في ذلك الترشح لرئاسة وعضوية النقابات السورية كافةً

سكن في أية قرية أو مواطن السوري، وله مطلق الحرية في التنقل والسفر داخل األراضي السورية، والفي ذلك شأن ال

علماً أن مجمل هذه الحقوق هي حقوق إرادية فرضتها الحكومة السورية على نفسها طوعاً وانسجاماً مع  ،مدينة سورية

  .ثوابتها القومية والتزاماتها اإلنسانية
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مع بدء االحتالل األمريكي للعراق تدفق مئات اآلالف من العراقيين إلى  :الالجئين العراقيينالتعاطي مع  -٤-٣-١- ٩

الصادر عن المفوضية السامية )  حال الالجئين العراقيين في سورية(أشار تقرير  وقدسورية طلباً للجوء والتماساً للحماية، 

 ٢٠٠٣بية العراقيين الذين غادروا العراق منذ حرب الخليج عام غال"لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة في دمشق إلى أن 

ولهذا السبب وعلى مدى أقل من ثالث . سياسة الباب المفتوح السورية، وكذلك تسامح البالد وكرمها تجاه الالجئين اجتذبتهم

 ".راقيين في المنطقةالدولة المضيفة ألكبر عدد من الع جعلت من سورية سنوات قامت حركة نزوح جماعي هادئة ومستمرة

البلد العربي الوحيد الذي سمح فيه لالجئين العراقيين بالعبور بحرية والحصول على إقامة مؤقتة قانونية لمدة سورية كانت 

  . أو قومي ستة أشهر ودون فرض أي قيود أو شروط أو تمييز ديني أو طائفي

  

االتحاد األوربي بدعم من (دمت وزارة الصحة ق: الخدمات الصحية المقدمة لالجئين العراقيين -١-٤-٣-١- ٩

جميع الخدمات الصحية الوقائية والعالجية لالجئين العراقيين مجاناً ) المنظمات الدولية التي قدمت الدعم الفني والماديو

شرين حيث قامت الوزارة بتحديث وتجهيز المراكز الصحية بالمعدات الالزمة والمخابر، كما قامت بتدريب العاملين في ع

مركزاً صحياً تقدم الخدمات للمناطق األكثر كثافة بالالجئين العراقيين، وقد شمل التدريب فعاليات الرعاية الصحية األولية 

دعمت الوزارة أيضاً برنامج التلقيح الوطني ووفرت سلسلة التبريد والحقن اآلمن، وشرعت . والتعامل مع األمراض الشائعة

لة التغذوية لألطفال واألمهات، كما كثفت جهود الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية عند في بناء قاعدة معلومات للحا

رافق ذلك كله تنشيط التثقيف الصحي لألمهات و اآلباء من خالل .  Aاألطفال مع توفير بعض األغذية الخاصة و الفيتامين

ت االتصال وتجهيز المراكز الصحية بالنشرات تدريب العاملين في المراكز الصحية و أطباء الصحة المدرسية على مهارا

  .والمواد التثقيفية لتوزيعها على األمهات من الوافدين العراقيين المراجعين للمراكز الصحية وعلى طالب المدارس

  

 من% ٣٤.٥تقدر منظمة األمم المتحدة للطفولة أن : الخدمات التربوية المقدمة لالجئين العراقيين -٢-٤-٣-١- ٩

يعامل  .سن التعليمأي في عاماً  ١٨و ٥األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين من في سورية هم  الموجودينين العراقي

بلغ العدد اإلجمالي للتالميذ  ٢٠٠٨- ٢٠٠٧لعام الدراسي الطالب العراقيون على قدم المساواة مع الطالب السوريين، وفي ا

مليون  ١٣,٧تلميذاً، وبلغت كلفة استيعابهم في المدارس  ٤٩ ١٣٢العراقيين المسجلين في المدارس الرسمية السورية 

المكتب التنفيذي لالتحاد عن قرار وقد صدر  ،دوالر، وهي كلفة تحملتها حكومة الجمهورية العربية السورية بشكلٍ  أساسي

% ٥٠ي الصيفية ومن تضمن إعفاء األطفال العراقيين من كامل قسط الروضة في النواد )٥٨الملحق رقم (العام النسائي 

تطمح الحكومة السورية بالتعاون مع منظمات األمم المتحدة هذا و. من قسط الروضة والباص خالل العام الدراسي

التي تعاني  لف طفل عراقي في المدارس السوريةأ ١٠٠والمفوضية األوروبية إلى تأمين الموارد الالزمة الستيعاب نحو 

والزالت هنالك حاجة لبناء عدد من  بِ فيها في أماكن تمركز الالجئين العراقيين،من ضغط كبير بسببِ اكتظاظ الطال

باإلضافة إلى الحاجة لدعمِ الموازنات المالية  ،السيما في محافظتي دمشق وريف دمشقو المدارس وتوسيع مدارس أخرى

وفي ، ...)ة، وسائل إيضاح، كهرباء وماءراسيكتب د(دعم الكوادر التعليمية واإلدارية، وتغطية النفقات التشغيلية وللمدارس 

قدمت حكومة ألمانيا االتحادية للحكومة السورية عن طريق مصرف قروض إعادة اإلعمار األلماني  ٢٠٠٩شباط 

» المساعدة الطارئة لبرنامج بناء المدارس وتأهيلها«ماليين يورو وذلك لتمويل مشروع  ٦بقيمة » منحة«مساهمة مالية 

 .لتي ازدحمت باإلخوة العراقيين والتي تستقبل مدارسها أعداداً كبيرة منهمفي المناطق ا
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 جلسات دعم المهارات الوالدية لألمهات العراقيات -٣-٤-٣-١- ٩

  

العربي السوري بالتعاون مع اليونيسف حيث تستقبل مراكز في جرمانا والسيدة تنفذ هذا البرنامج منظمة الهالل األحمر

جلسة دورة لدعم  ١٢يتابعن على مدى )  سيدة ٢٠ – ١٥تتألف المجموعة من (ت لألمهات مجموعا ٦زينب وقدسيا 

يرافق ذلك نشاطات ترفيهية . مهاراتهن التربوية بإشراف اختصاصيات نفسيات مدربات وبمساعدة سيدات عراقيات مدربات

  . ورحالت لألمهات المشاركات
 
  التمكين النفسي لليافعات واليافعين -٤-٤-٣-١- ٩

  

العربي السوري بالتعاون مع اليونيسف حيث تم اختيار مجموعة من اليافعات تنفذ هذا البرنامج منظمة الهالل األحمر

على برنامج صمم خصيصاً لتزويدهم سنة لتدريبهم ) ١٨ – ١٤(راوح أعمارهم بين واليافعين العراقيات والعراقيين تت

م بتدريب أقرانهم من الفئة العمرية ذاتها في مراكز جرمانا والسيدة زينب يقوموا هم أنفسه لكيبالمهارات التدريبية الالزمة 

   .جلسة تدريبية ١٢على مدى ) اًيافعة ويافع ١٢ – ١٠تتألف المجموعة من( وقدسيا أيام السبت ضمن مجموعتين 

  

بالتعاون مع  ة الثقافةمديرية ثقافة الطفل في وزارأقامت : الخدمات الثقافية المقدمة لالجئين العراقيين -٥-٤-٣-١- ٩

منظمة اليونيسف برنامجاً ترفيهياً وفنياً تضمن تقديم عروض مسرحية وفنون شعبية وورشات رسم جماعية تبعها إقامة 

، وأقيمت  نشاطات لدعم ٢٠/٨/٢٠٠٦إلى  ١٣/٧معارض لنتاج األطفال الوافدين أثناء العدوان اإلسرائيلي على لبنان من 

تضمنت إطالق طائرات ورقية في ساحة الجندي المجهول  ١/١٠/٢٠٠٧فدين إلى سورية بتاريخ األطفال العراقيين الوا

بين وزارة الثقافة ومنظمة اليونيسف لدعم األطفال وورشة رسم جماعية في ساحة األمويين حيث تم توقيع مشروع مشترك 

  . عمل بتنفيذ الخطوات التمهيدية لهوبدأ ال، ٢٠٠٨في سورية في عام  الموجودينواليافعين السوريين وكل األطفال 

  

وبذلك يحسب للحكومة السورية  أنها أحسنت معاملة الالجئين العراقيين وساوتهم بمواطنيها في أحيان  -٦-٤-٣-١- ٩

وهو  ،ولم تحشدهم في مخيمات معزولة على أطراف الصحراء ،هامستشفياتوفتحت لهم أبواب مدنها ومدارسها و ،كثيرة

نيته إال أنه كبد المجتمع السوري نفقات كبيرة وأعباء باهظة أشارت لها الورقة التي قدمتها حكومة سلوك برغم إنسا

الجمهورية العربية السورية إلى المؤتمر الدولي لمعالجة االحتياجات اإلنسانية لالجئين والمهجرين داخل العراق وفي دول 

بعض األعباء االقتصادية  فيهاعرضت  والتي ٢٠٠٧نيسان  ١٨و ١٧لسويسرية يومي الجوار والذي انعقد بمدينة جنيف ا

العراقي المكثف في سورية، وينبغي اإلشارة بدايةً  وجودوالصحية والتربوية واالجتماعية واألمنية والنفقات المترتبة على ال

ي سورية علماً أن مليون عراقي ف ١.٢ وجودإلى أن هذه األرقام ليست نهائية وإنما هي تقديرية بصورة كبيرة وتفترض 

  .مليون عراقي على األقل موجودين حالياً ضمن األراضي السورية ١.٥األرقام الرسمية المتداولة حالياً تتحدث عن 

  

  الجانحين األطفال الذين يسري عليهم قانون األحداث -٢- ٩
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فصيل لذلك في تقرير سورية وقد ورد توتعديالته إجراءات خاصة بمحاكمة األحداث،  ١٩٧٤لعام / ١٨/نظم القانون رقم 

  ).٢١٦-١٩٦الفقرات (الثاني 

   

وزارة الشؤون  تقومدمجهم في المجتمع  إلعادةفي مجال حماية األحداث من االستغالل وتأمين أفضل الظروف  -١-٢- ٩

  :االجتماعية والعمل بما يلي

  

 . ٢٠١٥ لغاية% ٤٠زيادة االعتمادات المخصصة لمعاهد ومراكز األحداث الجانحين  بواقع  .١

 . ٢٠١٥لغاية % ٤٠زيادة اإلعانات السنوية المخصصة لجمعيات رعاية األحداث بواقع  .٢

واثنين في دير الزور وريف  ،٢٠٠٩معاهد إلصالح األحداث الجانحين واحد في حمص لغاية عام  ةإحداث ثالث .٣

  .٢٠١٥دمشق   لغاية 

 –وأربعة مراكز في الرقة  ،٢٠٠٩يداء لغاية السو –درعا  –في دير الزور  لإلناثمراكز مالحظة  ةإحداث ثالث .٤

  .    ٢٠١٥حماه لغاية  –الحسكة  –طرطوس 

- ٢٠٠٦مراكز للرعاية الالحقة لألحداث الجانحين وتلقي شكاوى األطفال في الخطة الخمسية العاشرة  ةإحداث ثالث .٥

٢٠١٠ .  

  .   ٢٠١٠-٢٠٠٦والتوجيه األسري في الخطة الخمسية العاشرة  رشادإحداث مركزين لإل .٦

 .   ٢٠١٠- ٢٠٠٦إحداث مركزين نموذجيين لرعاية األطفال اللقطاء في دمشق وحلب في الخطة الخمسية العاشرة  .٧

 .  ٢٠١٠- ٢٠٠٦إحداث مركز ضيافة لحماية األطفال المجني عليهم في الخطة الخمسية العاشرة  .٨

 .٢٠١٠-٢٠٠٦طة الخمسية العاشرة إحداث معهدين لرعاية األطفال المشردين والمتسولين وأطفال الشوارع في الخ .٩

  

جرى التعاون مع منظمة موفيموندو اإليطالية إلصالح معهد خالد بن الوليد لرعاية األحداث الجانحين في دمشق  -٢-٢- ٩

 .٢٠٠٥وذلك في بداية عام 

  

جال حماية ة العاملة في ماألهليقامت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل بمنح الترخيص لعدد من الجمعيات  -٣-٢- ٩

الجمعية السورية لتنمية و) ١٠/٨/٢٠٠٤(يات جمعية السالم لرعاية الطفل في مدينة حمص هذه الجمعمن وتنمية الطفل و

كما قامت بعقد شراكة مع جمعية البر في مدينة حمص بهدف تحسين الرعاية المقدمة في مركز ، )١٧/١٠/٢٠٠٤(الطفل 

 .األحداث هناك

  

توفر لهم التعليم والتدريب المهني والعمل المناسب الجانحون التي يوضع فيها األحداث  المعاهد اإلصالحية -٤-٢- ٩

أما األحداث الذين أتموا الخامسة عشرة من حياته أو يكسب عيشه بطريقة شريفة، ليباشر الحدث  رشادوتقديم النصح واإل

في  ويودعون ،رض بحقهم عقوبات مخففة جداًفتف) وهي أشد أنواع الجرائم في التشريع السوري(عمرهم وارتكبوا جنايات 

من قانون األحداث وال يجوز إطالقاً أن  ٢٩معاهد إصالح على أن يخصص لهم جناح خاص وفق ما تنص عليه المادة 
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ويقوم على رعاية األحداث في معاهد اإلصالح  ،أو يختلطوا مع المساجين أو الموقوفين من الرجال من غير األحداث يقيموا

 .اء مشهود لهم بالعلم واألخالقيكفأشخاص أ

  

موضوع تخريج  ٢٠٠٢تدرس الهيئة السورية لشؤون األسرة بالتعاون مع المعهد القضائي الذي أنشئ عام  -٥-٢- ٩

 .قضاة مختصين في التعامل مع قضايا الطفولة

  

  األحداث  -٦-٢- ٩

   

فرع حماية اآلداب واألحداث في  تقسيمن الذي تضم ٢٠٠٦ق لعام /١٧٤٧أصدر وزير الداخلية القرار رقم  -١-٦-٢- ٩

إدارة األمن الجنائي إلى فرعين مستقلين لكل منهما مهامه الخاصة وأقسامه في المحافظات هما فرع حماية اآلداب وفرع 

  .حماية األحداث

  

التربية تعمل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل بالتعاون مع جمعية تطوير دور المرأة على تطوير معهد  -٢-٦-٢- ٩

االجتماعية للفتيات الجانحات في دمشق بحيث يصبح داراً للتأهيل وذلك للحد من عودة الفتيات الجانحات إلى ممارسة 

  .األعمال التي تشكل خطراً عليهن

  

تقوم وزارة الثقافة بدورات محو أمية في مراكز األحداث بمختلف المحافظات، كما أن لمديرية ثقافة الطفل  -٣-٦-٢- ٩

 . مستمراً من خالل فعالياتها وأنشطتها في مراكز األحداث بالمحافظات حضوراَلوزارة في ا

  

تقوم جمعيات رعاية السجناء وأسرهم وجمعيات رعاية األحداث بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الشؤون  -٤-٦-٢- ٩

المخدرات  محاضرات عن مخاطر بإعطائهماالجتماعية والعمل بتقديم التوعية المستمرة لألحداث، حيث تقوم وبشكل دوري 

وتقوم بدورات لمحو األمية بين األحداث إضافة لتعليم الراغبين منهم على ،األمراض المنتقلة عن طريق الجنس ومخاطر

وتقوم هذه الجمعيات  ،استعمال الحاسب اآللي وتساعد وتشجع األحداث على متابعة دراستهم وتؤمن لهم كل ما يلزم لذلك

ف اجتماعي متخصص لعالج العادات النفسية السيئة عند هؤالء األحداث وإعادة دمجهم في المجتمع بالشكل بوضع مشر

 .األمثل

  

المادة (األطفال في حاالت االستغالل، بما في ذلك إعادة التأهيل الجسدي والنفسي وإعادة االندماج االجتماعي   -٣- ٩

٣٩(  

  

روتوكول االختياري الثاني التفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع وبغاء على الب ١٧/١٠/٢٠٠٣صادقت سورية في  -١-٣- ٩

عاماً على  ١٢ويفرض قانون العقوبات عقوبات مشددة تصل إلى السجن ما ال يقل عن  ،األطفال واستخدامهم للمواد اإلباحية

ستخدام الطفل في إنتاج األعمال يمنع ا ٢٠٠١لعام  ٥٠كما أن قانون المطبوعات رقم  ً،كل من يقوم باستغالل األطفال جنسيا
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ائها، كما تتشدد القوانين السورية في معاقبة البالغ الذي يحاول استغالل األطفال في الجريمة والسيما في اإلباحية أو أد

من  ٣٩والمادة  ٢٠٠١لعام  ٥١من المرسوم التشريعي رقم  ١٨موضوع االتجار باألسلحة والمخدرات بموجب المادة 

والتي حجبت األسباب المخففة للعقوبة عن البالغ الذي يستخدم القاصرين في ارتكاب جرائم  ١٩٩٣لعام  ٢القانون رقم 

 .المخدرات

  

وتمويلهم وتدريبهم وتبذل  المرتزقةتشارك الحكومة السورية في معظم المحافل الدولية الخاصة بمناهضة تجنيد  -٢-٣- ٩

  .المسلحجهوداً كبيرة في إبعاد األطفال عن ثقافة العنف 
  
بإجراء نفذته  سوء معاملة الطفل أول بحث وطني حولوأشهرت نتائج الهيئة السورية لشؤون األسرة  أنهت -٣-٣- ٩

اعتمد البحث على . سنة من خالل التركيز على ما تعرضوا له خالل ماضيهم ١٨ – ١٥دراسة مقطعية راجعة لألطفال من 

جميع المحافظات السورية حسب حجم الفئة المستهدفة في كل محافظة  من وطفلة طفالً ٤٠٠٠عينة عشوائية عنقودية بلغت 

الملتحقين بالمدارس من هذه من األطفال %  ٤٧.٧توزعت العينة إلى ، وقد )حضر  –ريف ( إلى مكان اإلقامة إضافة 

  .من خارج المدارس أي من  األطفال غير الملتحقين بالتعليم في هذه السن%  ٥٢.٣و ،الفئة

  

  منع تشغيل األطفال  -٣-٣- ٩
 
تقييم منتصف المدة للخطة الخمسية غير أن  ،ال يتوفر إحصائيات حديثة ودقيقة عن عمل األطفال في سورية -١-٣-٣- ٩

العاشرة والذي تجريه هيئة تخطيط الدولة في سورية لرصد ما تم إنجازه خالل األعوام التي انقضت من عمر الخطة يكشف 

 ٢٠٠٤في الريف عام % ١٠.١١في الحضر و% ٨.٢من ) سنة ١٧-٦(للفئة العمرية  طفالاألض نسبة عمالة اانخفعن 

المؤثر في عمالة األطفال هو  األساسيلعامل ويؤكد التقييم أن ا ،٢٠٠٧في الريف عام % ٨.٢٠في الحضر و% ٦.٣٧إلى 

   .الوضع المعيشي ألسرهم

  

عن طريق تنفيذ مجموعة من التشريعات واالتفاقيات ال عمل األطفظاهرة بالحد من الحكومة السورية  تقوم -٢-٣-٣- ٩

يفرض عقوبات على  ١٠/١٢/٢٠٠٠تاريخ  ٢٤ل بالقانون رقم دالمع ١٩٥٩لعام  ٩١كما أن قانون العمل رقم  الدولية، 

  . األسر وعلى أصحاب العمل الذين يوظفون أطفاالً ويحرمونهم من التعليم

الذي نظم في الفصل األول من الباب  ٢٨/٢/٢٠٠٥تاريخ  ٩٠٣ار رقم أصدرت رئاسة مجلس الوزراء القر -٣-٣-٣- ٩

لقانون أصدرت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل التعليمات التنفيذية الثالث والعشرين أسس وشروط تشغيل األحداث، كما 

األحداث فيها إذا كان  الصناعات واألعمال التي ال يجوز تشغيلالذي حدد  ٢٠٠١لعام / ١٨٢/القرار الوزاري رقم بالعمل 

الذي حدد الصناعات واألعمال التي ال يجوز  ٢٠٠١لعام / ١٨٣/القرار الوزاري رقم بو قل من ست عشرة سنةأسنهم 

تاريخ / ١٧٣٦/رقم  وزارة القرارالأصدرت ، كما قل من ثماني عشرة سنةأتشغيل األحداث فيها إذا كان سنهم 

نع ى لم يتم الثامنة عشرة من العمر، وقد مأنث أوالحدث هو كل ذكر  أنلى ، الذي نص ع)٩الملحق رقم ( ٣٠/١٢/٢٠٠٤

الثامنة عشرة  على السماح  بتشغيل من هو دوننص عمل كان و أياألحداث قبل تمام الخامسة عشرة في  تشغيلهذا القرار 
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ة لتناول الطعام والراحة ال يتخللها ساع أنساعات على  ٦اليومية للحدث بـ  وحدد ساعات العمل في األعمال اإلنتاجية

ساعات عمل ب تكليفهوعلى عدم من أربع ساعات متوالية  أكثريعمل الحدث  أالعلى شدد و ،ساعات الدوام تحسب من

 ،والساعة السابعة صباحاً مساء ال يجوز تشغيل أحداث في الوردية المسائية بين الساعة العاشرةأكد القرار أنه إضافية، و

   . واألعياد يلهم في أيام الراحة األسبوعية وأيام العطلال يجوز تشغأنه و

  

، كما من لياقتهم للعمل إخضاع األحداث إلى فحص طبي عند بداية التحاقهم بالعمل للتأكدالقرار أيضاً جب وأ -٤-٣-٣- ٩

آلالت أو األدوات يمنع تكليف الحدث العمل على او عمرهم،حتى إتمامهم الثامنة عشرة من  وجب إعادة هذا الفحص سنوياًأ

قبل تكليفه القيام بأي عمل إلى دورة الحدث أن يخضع ألزم صاحب العمل و ،)..أعمال الكهرباء جرارات روافع(الخطرة 

     .الخطرة والمجهدةللعمل، ومنع تكليف األحداث ممارسة األعمال  تدريبية أو تمرين مناسب

  

التعاميم الالزمة إلى مديرياتها في المحافظات لتكثيف الجوالت تصدر وزارة الشؤون االجتماعية والعمل  -٥-٣-٣- ٩

وتقوم هذه  ،التفتيشية على المنشآت الصناعية والزراعية والتجارية وعلى الباعة الجوالين للتأكد من عدم تشغيل األطفال

الوزارة متابعة البرامج المديريات بتنظيم الضبوط القانونية وبإحالة أصحاب العمل المخالفين إلى القضاء، كما تتولى 

ودور  ذوي اإلعاقةالتنموية وبرامج الرعاية االجتماعية لألطفال من خالل مراكز إصالح األحداث الجانحين ومعاهد رعاية 

  .األيتام والمحرومين

  

ئق تتعاون وزارة الشؤون االجتماعية والعمل مع منظمة العمل الدولية في إطالق وتنفبذ برنامج العمل الال -٦-٣-٣- ٩

وثيقة ومنظمة العمل الدولية مسودة  اليونيسفضعت الوزارة بالتعاون مع و اظاهرة عمل األطفال، كمالحد من الذي يلحظ 

ويغطي  ٢٠١١و  ٢٠٠٨يمتد المشروع بين عامي . مشروع البرنامج الوطني للقضاء على أسوأ أشكال العمل عند األطفال

كما يغطي في مرحلته الثانية األطفال العاملين في القطاع الصناعي في  ،قفي مرحلته األولى القطاع غير المنظم في دمش

  . وفي الصناعات الزراعية في دير الزور حلب

  

التي تضم اللجنة الوطنية لمكافحة عمل األطفال  بتأسيس وزارة الشؤون االجتماعية والعمل سوف تقوم -٧-٣-٣- ٩

وذلك بهدف ة والدولية المهتمة بالطفولة األهليالمنظمات خاص وعن في القطاعين العام والممثلين عن الجهات المعنية 

الخاصة بالقضاء على  ١٨٢ى تنفيذ التزاماتها الناشئة عن مصادقتها على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم مساعدة سورية عل

ع منظمة العمل الدولية ، وسوف تقوم بالتعاون مألطفال وللحد من دخول أطفال جدد إلى سوق العملاأسوأ أشكال عمل 

األسر والمدارس والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وأصحاب  تتعاون مع واليونيسف بإنشاء وحدة لمكافحة عمل األطفال

   .العمل والمنظمات الحكومية وغير الحكومية األخرى

  

ملين فيها في كثير من المجاالت أبرزها ستقوم الوزارة أيضاً وبالتعاون منظمة العمل الدولية ببناء قدرات العا -٨-٣-٣- ٩

والتي يشكل وضعها األساس لبرنامج الحد من الفقر وتمكين المرأة ذي  التدريب على أسس وضع الميزانيات االجتماعية

  .الصلة الوثيقة بعمل األطفال والذي ينفذ بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي



٧٨ 
 

  

  )٣٠المادة (لية أو مجموعة السكان األصليين الذين ينتمون إلى أق األطفال -٤- ٩

  

، وكذلك قانون ١٩٧٣ال يوجد في الجمهورية العربية السورية ما يسمى مشكلة األقليات باعتبار أن الدستور الدائم لعام 

رية من العاملين الموحد وغيره من القوانين والتشريعات السورية لم تميز بين األشخاص المتمتعين بالجنسية العربية السو

وعلى صعيد التعليم فإن المساواة مكفولة بالدستور والقانون دونما تمييز بسبب العرق أو اللون أو . حيث الحقوق والواجبات

الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير 

طفال الذين ينتمون لألقليات بكافة الحقوق والمزايا الممنوحة لألطفال السوريين فهم يتعلمون يتمتع األو .ذلك من األسباب

يتعلمون تابعة للوزارة وكذلك  ضمن مدارسباإلضافة إلى مناهج وزارة التربية  لغاتهم الخاصة وعاداتهم وتقاليدهم الخاصة

  .يتهم فيها كل ما يؤهلهم للعيش المشترك وبما يضمن حفاظهم على خصوص
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